
Sonický elektrický zubní kartáček usmile U3
Uživatelská příručka

Stručná příručka:
Nasazení hlavice kartáčku
Značka usmile patří na přední stranu kartáčku. Nenasa-
zujte prosím hlavici značkou vzad. V opačném případě 
nebude výrobek správně fungovat a může dojít k jeho 
poškození.

Čištění zubů:
1. Stisknutím tlačítka pro volbu režimu zvolte požadovaný 
režim čištění.

Změna režimu posunutím 
nahoru a  dolů.

0,5–1 mm

2. Namočte hlavici kartáčku, naneste zubní pastu, vložte 
do úst, stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a začněte 
s čištěním zubů.

Namočte hlavici 
kartáčku.

Stiskněte tlačítko
pro zapnutí/vypnutí.

3. Během čištění nastavte požadovanou intenzitu vibrací 
stisknutím funkčního tlačítka.

Upravte intenzitu posu-
nutím nahoru nebo dolů.

4. Podle odborníků by mělo čištění zubů trvat 2 minuty, 
proto kartáček každých 30 sekund jedenkrát zavibruje, 
aby vám připomněl, že máte přejít na další část chrupu. Po 
2 minutách upozorní kartáček trojitou vibrací na ukončení 
čištění a automaticky se vypne.

Upozornění: Pokud používáte kartáček poprvé nebo máte 
citlivé dásně, doporučuje se pro začátek používat režim pro 
citlivou péči a intenzitu postupně zvyšovat. Na celý proces 
si tak snáze přivyknete.

Děkujeme, že jste si vybrali sonický elektrický zubní 
kartáček usmile.
Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku, abyste 
při čištění zubů a péči o chrup dosahovali co nejlepších 
výsledků.
Příručku si uložte pro pozdější použití.
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Bezpečnostní opatření
Dodržujte následující bezpečnostní opatření a 
vyhněte se tak riziku poruchy, úrazu elektrickým 
proudem, zranění, požáru či škody na zařízení nebo 
majetku.
1. Výrobek má vestavěnou dobíjecí baterii a nesmí být 
vystaven působení ohně nebo slunečního záření. V opačném 
případě může dojít k úniku elektrolytu a k přehřátí či explozi 
baterie.
2. Nepoužívejte výrobek během nabíjení.
3. Nepoužívejte výrobek, pokud není port pro nabíjení řádně 
zakrytý.
4. Nikdy neopravujte tento výrobek sami.
5. Nabíjecí kabel, který je připojený k výrobku, nesmí být 
umístěný ve vlhku nebo ve vodě.
6. Uchovávejte výrobek mimo dosah  dětí. 
7. Nepoužívejte výrobek k jinému účelu než k péči o ústní 
dutinu.
8. Chraňte výrobek před pádem a prudkými nárazy.
9. Nepoužívejte výrobek v době, kdy se sprchujete, koupete 
nebo si dáváte parní lázeň.
10. Pokud trpíte závažnou parodontitidou, podstupujete 
zubní ošetření nebo vás trápí nepříjemné pocity v ústech, 
konzultujte prosím použití předem se svým zubním lékařem.
11. K čištění výrobku nikdy nepoužívejte ředidlo, benzen, 
alkohol ani jiné chemikálie.
12. Pokud s používáním tohoto výrobku teprve začínáte, 
může se objevit slabé krvácení, protože vaše dásně ještě 
nejsou na podobný způsob dráždění zvyklé.

Během jednoho či dvou týdnů krvácení obvykle ustane. 
Pokud krvácení přetrvává i po dvou týdnech, může to být 
způsobeno neobvyklým stavem vašich dásní. V tom případě 
přestaňte výrobek používat a situaci konzultujte se svým 
zubním lékařem.
13. Během prvních dní používání můžete v ústní dutině po-
ciťovat svědění. Jedná se o běžný jev, protože povrch vašeho 
jazyka a ústní dutiny není ještě zvyklý na vysokofrekvenční 
vibrace hlavice kartáčku. Po několika dnech pravidelného 
používání tento pocit ustane.
14. Pokud se na výrobku objeví poškození, rez, prasklina 
apod., ihned ho přestaňte používat.

Jednotlivé části výrobku

Nabíjecí kabel 1 ks

Hlavice kartáčku 2 ks

Kryt nabíjecího portu

Nabíjecí port

Kryt dříku

Indikátor intenzity

Indikátory režimu

Tlačítko pro 
zapnutí/vypnutí

Funkční tlačítka
(Před spuštěním) Nastavení režimu
(Po spuštění) Nastavení intenzity

Indikátor stavu baterie

Správné používání kartáčku
Stav a nabíjení baterie
Kartáček je z výroby dodáván nabitý a připravený k použití.
Jakmile začne indikátor stavu baterie červeně blikat, znamená 
to, že je baterie téměř vybitá a je třeba ji co nejdříve nabít.

Červeno-bílá kontrolka indikátoru
Červená: vyžadováno nabití
Bílá: v chodu / nabíjí se / plně nabito

Tento výrobek se nabíjí prostřednictvím standardního nabí-
jecího rozhraní typu C zaručujícího vysokou kompatibilitu a 
rychlé nabití. K nabíjení můžete použít USB napájecí adaptér 
nebo i power banku splňující příslušné normy. Použití nekva-
litního napájecího adaptéru však může výrobek poškodit.

Pro nabíjení odklopte kryt nabíjecího portu na spodní straně 
těla kartáčku a zapojte dodaný nabíjecí kabel k USB napáje-
címu adaptéru splňujícímu příslušné normy pro nabíjení. Bě-
hem nabíjení musí být výrobek umístěn v suchém prostředí.

Otevření krytu nabíjecího 
portu na spodní straně 
těla kartáčku.

Řádně uzavřete.

Indikátor stavu baterie bliká během nabíjení bíle. Jakmile je 
baterie plně nabitá, zůstane kontrolka svítit bíle.
Jakmile se blíží vybití baterie, rozsvítí se indikátor červeně. 
Výrobek není možné použít a je třeba jej dát co nejdříve nabít.
Pokud je baterie zcela vybitá, začne indikátor bíle blikat až po 
několika minutách napájení.
Po ukončení nabíjení se před dalším použitím ujistěte, že je 
kryt nabíjecího portu řádně uzavřený.

Nasazování speciální hlavice kartáčku usmile 
Pro tento výrobek prosím používejte jen odpovídající hlavice 
kartáčků usmile. Po pravidelném používání po dobu tří 
měsíců, nebo pokud zjistíte, že štětiny kartáčku vypadávají 
nebo se ohýbají, hlavici vyměňte, abyste zabránili poškození 
zubů a dásní.
Při vyměňování nasaďte hlavici kartáčku na dřík a jemně 
zatlačte. Po nasazení zůstane mezi hlavicí a tělem kartáčku 
mezera o velikosti 0,5–1 mm umožňující správnou vibraci 
hlavice zubního kartáčku.

0,5–1 mm

Nastavení režimu čištění 
Stisknutím funkčních tlačítek můžete podle potřeby plynule 
měnit režim čištění.

Indikátor tlaku:  
silný/střední/slabý
Režim pro 
každodenní čištění
Režim pro  
odstraňování skvrn
Režim pro citlivé zuby

Masážní režim

Režimy čištění: 
Dříve než elektrický zubní kartáček spustíte, zvolte stisknutím 
funkčních tlačítek požadovaný režim.

Režim pro každodenní čištění: Po dobu 2 minut probíhá 
čištění zubů normální silou. Kartáček vás během této doby 
každých 30 sekund upozorní, abyste změnili oblast čištění.
Režim pro odstraňování skvrn: Rozjasňuje povrch zubů tím, 
že je čistí a leští pomocí měnících se frekvencí. Kartáček vás 
každých 30 sekund upozorní, abyste změnili oblast čištění, a 
po uplynutí dvou minut se automaticky vypne.

Režim pro citlivé zuby: Po dobu 2 minut čistí zuby menší 
silou. Kartáček vás každých 30 sekund jednorázovou vibrací 
upozorní, abyste změnili oblast čištění. Po 2 minutách upozor-
ní kartáček trojitou vibrací na ukončení čištění a automaticky 
se vypne.

Masážní režim: Po dobu 2 minut čistí kartáček zuby pří-
jemnou masážní frekvencí. Kartáček vás každých 30 sekund 
upozorní, abyste změnili oblast čištění a po uplynutí 2 minut 
vám trojitou vibrací oznámí ukončení čištění a automaticky 
se vypne.

Intenzita čištění:
Tři úrovně intenzity čištění, slabá/střední/silná, dokážou 
uspokojit různé potřeby uživatele.
Požadovanou intenzitu vibrací nastavte během čištění stisk-
nutím funkčního tlačítka.

Řádné vyčištění zubů 
Při používání sonického elektrického zubního kartáčku usmile 
na hlavici kartáčku zbytečně netlačte, stačí udržovat štětiny 
v kontaktu s povrchem zubu a pomalu přitom pohybovat 
kartáčkem do stran.
Mezi štětinami kartáčku a povrchem zubu se při čištění z vněj-
ší i vnitřní strany zubů doporučuje pro efektivnější vyčištění 
udržovat úhel 45°, jak je uvedeno na obrázku.

Začátek čištění 
Doporučuje se rozdělit si pomyslně chrup na čtyři oblasti 
a čištění každé z nich věnovat 30 sekund. Po spuštění vás 
kartáček každých 30 sekund upozorní na uplynutí dané doby 
změnou frekvence. Po uplynutí 2 minut čištění vás kartáček 
upozorní třemi po sobě jdoucími změnami frekvence.

Čištění a uskladnění kartáčku 
Po ukončení čištění vypněte kartáček stisknutím vypínacího 
tlačítka na těle kartáčku.
Hlavici a tělo kartáčku omyjte vodou. Osušte ručníkem a svisle 
postavte na suchý povrch nebo vložte do kelímku.

Cestování s kartáčkem usmile 
Pokud si s sebou chcete sonický elektrický zubní kartáček 
usmile přibalit na cesty, sejměte prosím hlavici kartáčku a 
vložte ji do ochranného pouzdra, které je součástí balení. Tělo 
kartáčku prosím vkládejte do pouzdra opatrně, aby nedošlo 
k nechtěnému stisknutí tlačítka.

Ochrana životního prostředí
Součástí sonického elektrického zubního kartáčku usmile je 
vestavěná dobíjecí lithiová baterie. Při likvidaci ji prosím ne-
vhazujte do běžného domovního odpadu. Baterii odevzdejte 
ve sběrném místě pro recyklaci baterií nebo ji zašlete zpět do 
oddělení poprodejního servisu usmile. Přispějete tak k ochra-
ně životního prostředí.

Informace o výrobku
Název výrobku: Sonický elektrický zubní kartáček usmile U3
Model: U3
Jmenovité napětí: DC = 3,6 V; Jmenovitý příkon: 1,2 W
Výrobce: Guangzhou Haoxingwan Technology Co., Ltd.
Adresa: Room 718, No. 9 Linhe West Road, Tianhe District,
Guangzhou
Původ: Vyrobeno v Číně.

 usmile je registrovaná obchodní značka výrobků pro 
orální péči dodávaných společností Guangzhou Haoxingwan 
Technology, Co., Ltd.
Všechna práva vyhrazena.

Záruka a servis
V případě jakýchkoli závad nebo poškození potvrzených 
naším oddělením poprodejního servisu, které jsou zjištěny 
při běžném používání po dobu jednoho roku od zakoupení 
výrobku, máte právo na bezplatnou záruční opravu.
Bezplatné záruční služby se nevztahují na hlavice kartáčku, 
škody způsobené nesprávným používáním, nedodržením 
bezpečnostních opatření, úpravami nebo neoprávněnou 
opravou, běžným opotřebením, včetně prasklin, poškrábání, 
odření, změny barvy, a škod způsobených zásahem vyšší 
moci. Součástí sonického elektrického zubního kartáčku usmi-
le je vestavěná dobíjecí lithiová baterie. Při likvidaci ji prosím 
nevhazujte do běžného domovního odpadu. Baterii odevzdej-
te ve sběrném místě pro recyklaci baterií nebo ji zašlete zpět 
do oddělení poprodejního servisu usmile. Přispějete tak 
k ochraně životního prostředí.

V případě potřeby nás prosím kontaktujte
prostřednictvím emailu na info@myusmile.com




