Elektrický zubní kartáček
s časovačem

Návod k použití

a. Hlava kartáčku

b. Kroužek spojky

c. Aplikační rukojeť
d. Vypínač a volič funkce

e. Indikátor čištění
f. Indikátor jemného čištění
g. Indikátor nabíjení

h. Nabíječka
i. Napájecí kabel

NEPŘEHLÉDNĚTE
Než začnete výrobek používat, pročtěte si bezpečnostní pokyny.
Bezpečnostní pokyny zde uvedené vám pomohou používat výrobek
správně, a nezranit sebe ani jiné osoby.
Při používání elektrických výrobků je třeba dodržovat základní bezpečnostní zásady, zejména v přítomnosti dětí.
PŘED POUŽITÍM SI PROČTĚTE CELÝ NÁVOD
POZOR NA VODU
yy Nabíječku nestavte a neukládejte na místa, kde hrozí pád nebo stažení
do umývadla, vany či záchodua.
yy Chraňte zařízení před pádem do vody či jiné tekutiny.
yy Spadne-li nabíječka do vody, nedotýkejte se jí. Okamžitě ji odpojte.
yy Nepoužívejte přístroj při koupání.
yy Před čištěním odpojte nabíječku ze sítě. Před dalším nabíjením dbejte,
aby byla suchá.
POZOR NA ELEKTRICKÝ PROUD
yy Nabíječku připojujte výhradně do elektrické zásuvky s napětím
uvedeným na štítku na spodku základny.
yy Tento přístroj může fungovat na napětí v rozsahu 100 – 240 V.
yy Zárukou kompatibility nejsou napěťové převodníky.
yy Zástrčku do zásuvky nezapojujte násilně.
yy Pokud zástrčka do zásuvky nepasuje, nelze přístroj použít.
yy Po použití nabíječku odpojte ze zásuvky.
yy Nenechávejte přístroj nabíjet v době, kdy spíte nebo podřimujete.
yy Napájecí šňůra se nedá vyměnit. Pokud dojde k jejímu poškození,
zařízení se musí zlikvidovat.
POZOR NA ZDRAVOTNÍ RIZIKA
yy O používání elektrického kartáčku v době dvou měsíců po operačním
zákroku v ústní dutině nebo na dásních se poraďte se zubním lékařem.
yy Pokud se s čištěním zubů elektrickým kartáčkem objeví silné krvácení
nebo pokud se po týdnu užívání objevuje slabé krvácení, poraďte se
s lékařem.
yy Osoby se zdravotními potížemi musejí použití elektrického kartáčku
konzultovat s lékařem předem.
yy Osoby s kardiostimulátory nebo jinými implantovanými zdravotnickými prostředky musí použití elektrického kartáčku předem konzultovat
s lékařem nebo výrobcem zařízení.
yy
yy
yy
yy
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UPOZORNĚNÍ
yy Děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi a osoby neznalé a nezkušené smí zubní kartáček
používat pouze pod dohledem a po bezpečnostním poučení. Také
čištění a uživatelskou údržbu nesmějí děti provádět bez dohledu.
yy S přístrojem si nesmí hrát děti.
yy Přístroj používejte pouze k účelu popsanému v této příručce. Je určen
k čištění zubů a dásní. Nepoužívejte nástavce a příslušenství bez
doporučení výrobce.
yy Zubní kartáček je předmět osobní péče a není určen k použití více
osobami, v zubních ordinacích či institucích.
yy Pokud používáte zubní pastu, která obsahuje peroxid vodíku, jedlou
sodu nebo jiný bikarbonát (jak je obvyklé v bělicích zubních pastách),
důkladně nástavec i rukojeť kartáčku čistěte, aby plasty nepopraskaly.
yy Přístroj nikdy nepoužívejte s poškozenou šňůrou, zásuvkou nebo
nabíječkou. Nepoužívejte přístroj, který dobře nefunguje, přístroj
poškozený například pádem nebo přístroj, který se dostal do vody.
Zjistíte-li jakékoliv poškození, přístroj ihned vypněte a nepoužívejte.
yy Chraňte přístroj před horkými předměty.
yy Pokud vám kartáček začne v ústech působit nepříjemnosti nebo bolest,
přestaňte jej používat, poraďte se se zubním specialistou.
yy Nepokoušejte se z přístroje vyndat baterii.
yy Nemyjte přístroj v myčce.
yy Přístroj nepoužívejte venku, v prostředí s aerosoly rozptýlenými
v ovzduší a v prostředí se zvýšeným přívodem kyslíku.
yy Do žádného otvoru nikdy nevkládejte žádné předměty.
yy Přístroj je určen k domácímu použití.

TENTO NÁVOD SI DOBŘE ULOŽTE
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ZAČÍNÁME
Nabíjení baterie kartáčku
yy Před nabíjením kartáček vypněte.
yy Vsaďte rukojeť do nabíječky. Rozsvítí se
kontrolka nabíjení (obr. 1).
Poznámky:
yy Úplné nabití baterie vyžaduje alespoň 24 hodin.
Obr. 1
yy Nabíjení 24 hodin je potřebné:
a. před prvním použitím kartáčku,
b. pokud se přístroj nepoužíval déle než 3 měsíce.
yy Úplné nabití je vhodné provést v době, kdy se kartáček nepoužívá.
yy Během nabíjení se kartáček zahřívá. Jde o normální jev.
yy Se stárnutím baterie se zkracuje doba použitelnosti po nabití. Jakmile
se dá kartáček po nabití použít jen krátce, znamená to, že životnost
baterie končí. Obraťte se na servisní středisko.
ZPŮSOB POUŽITÍ
1. Nástavec kartáčku nasaďte shora
na aplikační rukojeť a otočením po směru
hodinových ručiček zamkněte (obr. 2).
yy Tím je nástavec jištěn proti uvolnění
vibracemi.
2. Na hlavu kartáčku naneste zubní pastu.
3. Vsuňte kartáček do úst.
4. Zlehka stiskněte vypínač na rukojeti. Tím se
kartáček rozběhne. Během čištění zubů svítí
indikátor čištění. (obr. 3).
yy Důkladně kartáčkem očistěte zuby
ve čtyřech fázích podle obr. 4:
3. horní zuby –
1. horní zuby –
vnitřní strana
vnější strana
4. dolní zuby –
2. dolní zuby –
vnitřní strana
vnější strana

1.

3.
Obr. 2

4.
5.
6.

Obr. 3

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Problém
Kartáček nefunguje.

Obr. 5

POZNÁMKA:
Cyklus dvou minut je obecně optimální pro dobré vyčištění zubů.
Důkladnějšího čištění může uživatel podle potřeby dosáhnout zapnutím
na další dvě minuty.
Zpočátku může elektrický kartáček způsobovat mírné krvácení.
Po několika dnech si dásně zvyknou a krvácení při čištění zubů by mělo
ustat. Pokud krvácení trvá, je třeba obrátit se na zubního lékaře.

2.

5. Veďte hlavu kartáčku pomalu od zubu k zubu.
yy Na každém zubu kartáček několik sekund
přidržte.
yy Kromě zubů očistěte také dásně. Nejprve
z vnější strany, poté z vnitřní a nakonec
žvýkací plochy.
yy Kartáčekem na zuby netlačte, působení
na zuby nechte na přístroji.
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6. Při čištění rukojeť funguje ve dvouminutovém
cyklu v dílčích intervalech po 30 sekundách.
7. Stiskem tlačítka se přístroj přepne z režimu
čištění na režim jemného čištění a rozsvítí se
indikátor jemného čištění (obr. 5).
8. Dalším stiskem tlačítka se přístroj vypne
(obr. 3).

ÚDRŽBA
Zapněte kartáček a v tekoucí vodě odstraňte
z hnacího trnu zbytky zubní pasty (obr. 6).
Vypněte kartáček, odpojte nástavec a opláchněte jeho vnitřek ve vodě o teplotě
do 60 °C (obr. 7).
Zapněte kartáček a opláchněte jeho hlavu
pod tekoucí vodou (obr. 8).
Nasaďte nástavec na rukojeť (obr. 2).
Těleso kartáčku a nabíječku otřete měkkou
zvlhčenou utěrkou nebo papírovou utěrkou
(obr. 9.).
Pokud se kartáček delší čas nepoužívá, odpojte
jej ze sítě a uložte do krabice. Nemotejte šňůru
na přístroj.

POZNÁMKA:
yy V zájmu optimálního účinku čištění každé
tři měsíce vyměňte kartáček – nástavec.
yy Vyměňte jej také v případě, že se štětiny
zdeformují.
yy Veškeré další servisní zásahy musí provádět
odborný servis. Žádné součásti výrobku nejsou
určeny k servisní údržbě uživatelem.

Obr. 6

Obr. 7

Obr. 8

Obr. 9
Obr. 4
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Možná příčina
Koupili jste výrobek,
který nebyl používán
déle než 3 měsíce.

Řešení
Nechte přístroj nabíjet
alespoň 24 hodin.

Indikátor režimu svítí, ale Je vybitá baterie.
kartáček nefunguje.

Nechte přístroj nabíjet
alespoň 24 hodin.

Slabé nebo slábnoucí
vibrace.

Kartáček na zuby
přikládejte s citem.

Kartáček tlačíte
na zuby příliš silně.

Přístroj i po dobití fungu- Končí životnost baterie.
je jen několik minut.
Doba nabíjení nebyla
dostatečná.

Obraťte se na servisní
středisko.
Nechte přístroj nabíjet
alespoň 24 hodin.

LIKVIDACE
Zdrojem napájení tohoto přístroje je recyklovatelná baterie typu NiMH.
Před likvidací po skončení životnosti ji vyndejte z přístroje. Přístroj zlikvidujte v souladu s předpisy platnými pro likvidaci elektrických zařízení.
S případnými dotazy k recyklaci se obracejte na místní správu.
Vyjmutí a recyklace baterie
Přístroj se smí rozebírat pouze pro účely likvidace.
Rozebráním se zničí. Dodržujte základní bezpečnostní
opatření.
Před demontáží baterie musí být zařízení odpojeno
od přívodu proudu.
1. Vypačte ze spodku rukojeti koncové víčko.
Křížovým šroubovákem vyšroubujte dva šrouby
a víčko vyndejte (obr. 10).
Obr. 10
2. Vypačte z rukojeti sponu lůžka a vytáhněte lůžko
(obr. 11).
3. Plochým šroubovákem vypačte z lůžka baterii
(obr. 12).
4. Dbejte, aby nedošlo ke zkratu mezi póly baterie.
Obr. 11
Demontované baterie už nepřipojujte k nabíječce
nepřipojujte.
yy Baterii předejte na sběrném místě k recyklaci.
S případnými dotazy k recyklaci elektrického
odpadu se obracejte na místní správu.
Kontakty:
Obr. 12
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