
 

 
 
SK                                                                               NÁVOD NA POUŽITIE 
EZ 3055 – ELEKTRICKÁ ZUBNÁ KEFKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezpečnostné výstrahy 
• Prístroj sa používa na dentálnu a ústnu hygienu dospelých. 
• Deti od 7 rokov môžu prístroj používať pod dohľadom dospelej osoby. 
VAROVANIE: 
Toto zariadenie nie je vhodné pre deti mladšie ako 3 roky, pretože malé časti sa môžu odlomiť 
a deti by ich mohli prehltnúť.  
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. 
 
 
Elektrické pripojenie  
1. Pred zapojením kábla do zásuvky sa uistite, že zásuvka je správne nainštalovaná.  
Zapojte zariadenie do elektrickej zásuvky. 
 
Nabíjanie Pred  
prvým použitím  zariadenie nabite.  
1. Uistite sa, že je stroj vypnutý a znova stlačte tlačidlo O na stroji.   
2. Umiestnite zubnú kefku na stanicu.   
3. Zapojte kábel do zásuvky. Trvanie prvého nabitia je približne 14 hodín. Maximálna doba 
nabíjania je 48 hodín. Ak necháte zariadenie v zásuvke dlhšie, môže  to skrátiť  životnosť 
batérie.  
 
 
Použiť 
1. Umiestnite kefu diagonálne na hnací hriadeľ a otáčajte ju, kým nezacvakne. Hlava kefy sa 
otáča v smere I / O. 
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V prípade potreby odstráňte ochranný kryt z hlavy kefy. 
2. Navlhčite kefku a naneste zubnú pastu. 
3. Vypláchnite ústa vodou. 
4. Pred zapnutím zariadenia položte zubnú kefku na zariadenie. Tým sa zabráni postriekaniu. 
5. Umiestnite kefu na okraj ďasien. Vytvorte len malý tlak. Zubní lekári odporúčajú čistenie 
minimálne 2 minúty. 
6. Vypnite zariadenie prepínačom na O. 
Nota: 
• Prvých niekoľko použití môže viesť k miernemu krvácaniu ďasien. 
• Ak by tieto príznaky mali trvať dlhšie ako 2 týždne, mali by ste sa obrátiť na svojho zubného 
lekára. 
 
Náhradné nástavce  
Kefa má životnosť asi 2 mesiace. Potom odporúčame vymeniť zubnú kefku.  
 
Čistenie 
OZNÁMENIE: 
• Neponárajte zariadenie do vody. To by mohlo zničiť elektronické komponenty. 
• Nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky. 
1. Pred čistením zariadenie vypnite. 
2. Kryt zariadenia môžete utrieť vlhkou handričkou. 
3. Odstráňte hlavu kefy a vyčistite ju pod tečúcou vodou. A to je po každom použití. 
 
Montáž konzoly  
Pred nasadením na základňu najskôr pripevnite konzolu na stenu.  
Zmerajte vzdialenosť medzi dvoma otvormi a potom nakreslite miesta na stenu. Vložte 
hmoždinku do steny a upevnite konzolu. 
 
 
Špecifikácie 
Model: EZ 3055 
Hmotnosť: 0,30 kg 
Napájanie: 220-240V, 50HZ, 1.5W 
Ochrana stanice: IPX7, II 
Kefová ochrana: IPX7.III 
Batéria: Ni-MH, AA, 800mAh, 1.2V 

 
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 predpisov. 
Vyhradzujeme si právo vykonať technické zmeny! 
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 chýb materiálu alebo výrobných vád, opravou alebo podľa 
vlastného uváženia výmenou. Záručné plnenie nemá za následok predĺženie záručnej doby 
alebo vznik novej 
Záruka! 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. 
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Na chyby spotrebného materiálu alebo dielov podliehajúcich rýchlemu opotrebovaniu, ako aj na 
čistenie, údržbu alebo výmenu dielov vystavených rýchlemu opotrebovaniu sa záruka 
nevzťahuje, a preto sa musia uhrádzať! 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. 
 
SPÔSOB LIKVIDÁCIE 
Význam symbolu "Kôš" 
Chráňte naše životné prostredie, elektrické spotrebiče nepatria do domového odpadu. Na 
likvidáciu elektrických spotrebičov používajte určené zberné miesta a ak ich už nebudete používať, 
odovzdajte ich tam. Pomôže to zabrániť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a 
ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Prispeje to k 
zhodnocovaniu, recyklácii a iným formám zhodnocovania starých elektronických a elektrických 
zariadení. Informácie o tom, kde je možné tieto zariadenia odovzdať na likvidáciu, možno získať 
od správnych orgánov alebo obecného úradu. 
 
Prikryť: 
škatule – triedený zber 
papiera (PAP) 
polystyrén – separovaný zber (PS) 
PE vrecko – separovaný zber (PE) 
 
Výrobok: 
Kábel bez zástrčky – separovaný zber 
medi 
plastové diely – separovaný zber (PP) 
kovové časti – železný šrot (FE) 

  


