
Bruksanvisning  
Ørerenser 
 
 
kjære klient 
Gratulerer med å velge en av våre kvalitetsprodukter. Vennligst følg disse instruksjonene 
nøye og hold dem med deg. 
 
Produktbeskrivelse 
Overflødig ørevoks fjernes fra innsiden av øret ved forsiktig suging av enheten, og forhindrer 
blokkeringer og infeksjoner. Takket være inkludert silikonfeste kan voksne og barns ører 
rengjøres hygienisk og trygt. Kan også brukes til følsomme ører. Liten og praktisk, enkel å 
bruke. 
 
Ta i bruk 
1.  Trykk dekselet på batterirommet nedover (se fig. 1) og sett inn to AA-batterier, observere    
     polariteten som merket i batterirommet. Lukk batterirommet dekselet igjen. 
2. Skyv ett av de fire silikonfesteene på ørerenseren (se fig. 2). Bytt silikonfeste hver gang   
    etter at du har renset øret. For å rengjøre silikonfeste, skyll det enkelt ut med vann. 
3. Slå på ørerenseren (PÅ). Ikke sett inn enheten for dypt inn i øret. Overflødig ørevoks vil nå   
    bli fjernet fra innsiden av øret ved forsiktig suging av enheten. Hvis prosessen er fullført,  
    SLÅ av enheten (se figur 3). 
 
Rengjøring 
4. For å rengjøre enheten, vri oppsamlingsbeholderen i retning av pilen (se fig.4) og fjern    
     den. 
5. Rengjør oppsamlingsbeholderen og avtrekksmaskinen med den lille børsten som følger  
    med (se fig. 5). 
 
Advarsel 
Feil bruk kan føre til personskade eller skade på eiendom eller selve produktet. 
- Oppbevares utilgjengelig for barn. 
- Skyll silikonfeste med tilstrekkelig vann etter hver bruk. 
- Ta ut batteriene når de ikke er i bruk. 
 
Tekniske data 
Forsyningsspenning: 2 x 1,5 V AA batterier, vekt: 99 g 
 
OBS: Viktig Batteri 
 
- Vi anbefaler å bruke alkaliske batterier for best mulig ytelse. 
- Bland aldri gamle og nye batterier eller engangs batterier og akkumulatorer. 
- Bruk aldri forskjellige typer batterier (f.eks. Alkalisk og sinkkarbon) samtidig. 
- Ta ut batteriene hvis enheten ikke brukes i lang tid. Lekkasje av batterier kan forårsake    
   permanent skade på enheten. 



Instruksjoner for bortskaffelse av batterier: 
Batterier er underlagt lovbestemmelser. Etter bruk må de derfor returneres til salgsstedet 
eller til et samlingssted for offentlige anlegg for skadelige stoffer. Batterier må aldri kastes 
som husholdningsavfall, i den gule sekken eller andre. Kast bare batterier når de er helt 
utladet til en samlebeholder for avfall og ta forholdsregler mot kortslutning (f.eks. Ved å 
maskere polene). 
 
Sikkerhetsinstruksjoner 
Viktig: Skader forårsaket av ikke overholdelse av bruksanvisningen er ikke dekket av garanti. 
Maximex GmbH & Co. KG påtar seg intet ansvar for noe som medfører følgeskader. 
- Bruk bare enheten ved den tiltenkte spenningen. 
- Ved reparasjoner, bruk kun originale reservedeler for å unngå alvorlig skade. 
- Det må bemerkes at operatør eller tilkoblingsfeil ligger utenfor Maximex GmbH & CO. KGs  
   innflytelse, og vi kan ikke ta ansvar for eventuelle skader. 
- Kontroller alltid om enheten er egnet for det aktuelle stedet hvor du har tenkt å bruke den. 
 
Generell informasjon 
1. Elektriske apparater, emballasjemateriale etc. skal holdes vekk fra barn. 
2. Kast emballasje og slitt materiale på en forsvarlig og miljøvennlig måte. 
3. Pass bare på enheten, inkludert bruksanvisningen. 
4. Med forbehold om endring av design og tekniske data uten varsel for å opprettholde  
     konstant produktforbedring. 
 
Garanti 
Vi gir en to års garanti for denne enheten. Garanti inkluderer reparasjon av alle feil som ikke 
var forårsaket av defekte materialer eller fabrikasjonsfeil. Garantien gjelder ikke på slitasje 
deler. Siden Maximex GmbH & Co. KG har ingen - Hold utenfor rekkevidde for barn.influens 
på riktig og hensiktsmessig montering og drift er det åpenbart at garantien bare gjelder 
fullstendig og forsvarlig tilstand. Maximex GmbH & Co. KG påtar seg ikke ansvar eller garanti 
for skader eller følgeskader i forbindelse med dette produktet. Dette gjelder spesielt når 
enheten ble endret eller reparert, når kretsene ble endret, eller ikke-originale reservedeler 
ble brukt, eller når skade var forårsaket av feilaktig eller uaktsom drift eller misbruk. 
 
Miljøbeskyttelse varsel 
Ved slutten av levetiden kan dette produktet ikke kastes som vanlig husholdningsavfall, men 
må bortskaffes på et oppsamlingssted for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. 
Ikonet på produktet, i håndboken eller på pakningspunkter til dette faktum. Materialene er 
resirkulerbare i henhold til deres merking. Gjennom gjenbruk, materialgenvinning eller 
andre former for bruk av gamle enheter, gir du et viktig bidrag til miljøvern. Vennligst spør 
den lokale administrasjonen for det ansvarlige avfallshåndteringssenteret.  


