
 

 

 

SK                                               NÁVOD NA POUŽITIE	
EZS 3000 – elektrická zubná kefka 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Bezpečnostné výstrahy 
Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a uchovávajte tento manuál spolu 
so záručným listom, pokladňou a ak je to možné, obalom a vnútorným vybavením obalu. 
• Toto zariadenie používajte výlučne na súkromné použitie a na určené účely. Toto zariadenie nie je určené na komerčné 
použitie. Nepoužívajte ho na otvorenom priestranstve (s výnimkou zariadení, ktoré sú určené na podmienečné vonkajšie 
použitie). Chráňte ho pred teplom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a 
kontaktom s ostrými hranami. Nepoužívajte zariadenie, ak sú vaše ruky vlhké. Ak zariadenie navlhne alebo navlhne, okamžite 
vyberte zástrčku zo zásuvky. Zabráňte kontaktu s vodou. 
• Vypnite zariadenie a vždy vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky (ťahajte iba zástrčku, nikdy nie kábel), ak zariadenie 
nebudete používať, na montáž príslušenstva, na čistenie zariadenia alebo v prípade poruchy. 
• Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru, kým je v prevádzke. Ak chcete chrániť deti pred rizikami spojenými s elektrickými 
spotrebičmi, uistite sa, že kábel nevisí dole a deti sa k zariadeniu nedostanú. 
• Pravidelne kontrolujte zariadenie a napájací kábel, či nie sú poškodené. Ak zariadenie vykazuje akúkoľvek chybu, neuvádzajte 
ho do prevádzky. 
Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi 
schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o 
bezpečnom používaní spotrebiča a pochopení potenciálnych nebezpečenstiev. Deti sa nesmú hrať so spotrebičmi.Čistenie a 
údržbu užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásoby uchovávajte 
mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. 



• Neopravujte zariadenie sami, ale vyhľadajte autorizovaného opravára. Aby ste eliminovali riziká, nechajte poškodený napájací 
kábel vymeniť za kábel s rovnakými hodnotami a len výrobcom, naším zákazníckym servisom alebo inou kvalifikovanou osobou. 
• Používajte iba originálne príslušenstvo. 
• Dodržiavajte, prosím, nasledujúce "Špeciálne bezpečnostné pokyny ...". 
 
Špeciálne bezpečnostné pokyny 
• Nikdy neponárajte zariadenie do vody. 
 

Vloženiebatérie e 

1. O otvorte priehradku na batériu. Otáčanie v smere hodinových ručičiek. 
2. Vložte 1 batériu AAA / R03. Skontrolujte polaritu.  
3. Zatvorte priehradku na batérie. Otáčajte proti smeru hodinových ručičiek.  

Použiť  

1. Nasaďte kefu na telo zariadenia a otáčajte v smere hodinových ručičiek. 
2. Namočte nástavec na zubnú kefku a naneste zubnú pastu. 
3. Vypláchnite si ústa vodou. 
4. Zariadenie zapnite až po vložení kefy do úst, aby ste predišli striekaniu vodou. 
5. Pomaly pohybujte štetcom v ústach.  Zubní lekári odporúčajú čistiť si zuby 2 minúty.  
6. Vypnite zariadenie.  

Náhradné nástavce na zubné kefky  

• Nástavec odporúčame vymeniť po 2 mesiacoch, aby ste dosiahli optimálny čistiaci účinok pri každodennom používaní. 

Čistenie 
OZNÁMENIE: 
Potiahnite hlavu kefy nadol. Neťahajte za samotnú zubnú kefku, ale za spodok nástavca a čistite ju pod tečúcou vodou! Na 
čistenie hlavy kefy nepoužívajte žiadne prísady! 
• Zariadenie je vodotesné a dá sa čistiť pod tečúcou vodou! Nikdy neponárajte túto súpravu do vody. 
• Na čistenie nepoužívajte žiadne drsné čistiace prostriedky! Ak tak urobíte, môže dôjsť k poškodeniu tesnenia a krytu 
zariadenia! 
• Na čistenie stroja môžete použiť aj bežný mydlový likér. 
• Kovový spoj na elektrickej zubnej kefke by sa mal umývať teplou vodou každý týždeň.  
 
1. Pred čistením zariadenie vypnite. 
2. Kryt zariadenia môžete utrieť vlhkou handričkou. 
3. Odstráňte hlavu kefy a vyčistite ju pod tečúcou vodou.  
 

Technické údaje: 
 
Model:. ........................  ESS 3000 
Ochrana:............................................................................ IPX5 
Hmotnosť:......... ........................ približne 21 g 
Batéria:... ........................ 
 
 
Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých príslušných smerníc CE, ktoré sú v súčasnosti v platnosti, ako je 
elektromagnetická kompatibilita a smernica o bezpečnosti pri nízkom napätí, a bolo navrhnuté podľa najnovších 
bezpečnostných technológií 



Nariadenia. Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny! 
CZ 
Záruka 
Na nami predané zariadenie poskytujeme záruku 24 mesiacov od dátumu predaja (pokladničný doklad). Počas záručnej doby 
odstránime všetky vady zariadenia alebo príslušenstva*), ktoré vzniknú bezplatne v dôsledku vád materiálu alebo výrobných 
vád, a to opravou alebo podľa vlastného uváženia prostredníctvom výmeny. Záručné plnenie nemá za následok predĺženie 
záručnej doby ani novú záruku! Doklad o kúpe slúži ako záručný doklad. Bez tohto dokumentu nie je možné vykonať žiadnu 
bezplatnú výmenu alebo opravu. V prípade záručnej reklamácie odovzdajte kompletné zariadenie v pôvodnom obale spolu s 
pokladničným dokladom svojmu predajcovi. 
*) Poškodenie príslušenstva nie je automaticky dôvodom na bezplatnú výmenu celého zariadenia. V takom prípade kontaktujte 
našu horúcu linku! Prasknuté sklo alebo plastové časti v zásade podliehajú povinnosti platiť! Na chyby spotrebného materiálu 
alebo dielov, ktoré podliehajú rýchlemu opotrebovaniu (napr. žeravé uhlíky motora, háky na miesenie, hnacie remene, 
náhradné diaľkové ovládanie, náhradné zubné kefky, pílové kotúče atď.), ako aj čistenie, údržba alebo výmena dielov 
vystavených rýchlemu opotrebovaniu sa nevzťahuje záruka, a preto sa musia uhradiť! Záruka zaniká v prípade zásahu 
neoprávnenej osoby. 
Po uplynutí záruky 
Po uplynutí záručnej doby je možné opravy vykonať za poplatok v príslušnej špecializovanej predajni alebo opravovni. 
 
 
 

 


