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Děkujeme, že jste si vybrali tento sonický zubní kartáček blue®m. 
Před jeho použitím si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny 
k tomuto výrobku a řádně je uschovejte.

OBSAH  ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ HLAVICE KARTÁČKU

Použití prosím vyčistěte štětiny a hlavici kartáčku. 
Nechte je přirozeně uschnout.
Nevytahujte štětiny z hlavice kartáčku, aby nedošlo k 
deformaci a vypadnutí.

ČIŠTĚNÍ HLAVNÍHO TĚLA

Čistěte kartáček na zuby měkkým hadříkem a nechte jej 
uschnout. Neponořujte jej na dlouhou dobu do vody.
Nečistěte vodou nebo kyselým čisticím roztokem, 
jejichž teplota je vyšší než 40 °C.

VÝMĚNA HLAVICE

Hlavici zubního kartáčku doporučujeme vyměnit 
každé tři měsíce.
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Pravidelné čištění zajistí nejlepší stav výrobku a prodlouží 
jeho životnost.

ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY

Skvrny na nabíjecí základně otírejte měkkým hadříkem.
Před čištěním lůžka nabíječky vypněte z bezpečnostních 
důvodů napájení.

POUŽITÍ KARTÁČKU
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Opatrně nasuňte hlavici kartáčkuna 
výstupní osu. Mezi rukojetí a hlavním 
tělem nechejte prostor, což je 
nezbytné pro vibraci hlavice kartáčku.

Vyberte si správný režim čištění. 
Stiskněte tlačítko na kartáčku jednou 
pro vyčištění (standardní režim), 
stiskněte dvakrát pro masáž a třikrát 
pro bělení. Umístěte hlavu kartáčku 
k dásni se zubem pod úhlem 45 stupňů 
a pomalu a za vyvíjení minimálního 
tlaku pohybujte kartáčkem mezi zuby. 

Nečistěte si Vaše zuby jako s klasickým 
zubním kartáčkem, ale nechte náš 
sonický kartáček udělat tu práci za Vás. 
Jemně pohybujte kartáčkem od 
jednoho zubu k druhému,  mírně 
dozadu a dopředu, aby se delší 
štětinky dostaly i do mezizubního 
prostoru. Čistěte vždy jednu část 
Vašeho chrupu dokud Vám časovač 
nepřipomene abyste se přesunuli 
na další.

③ ④

Poznámka: Čistěte si zuby ráno a večer, abyste si vyčistili ústní 
dutinu neabrazivní, k ústům šetrnou zubní pastou blue®m.

NÁVRHY
blue®m doporučuje metodu čištění BASS, čištění zubů dvakrát denně, 
pokaždé minimálně 2 minuty. K udržení zdraví ústní dutiny používejte 
správné kroky čištění.

① ②

Nebezpečí!
U některých osob může při prvním použití tohoto výrobku dojít ke 
stimulaci nebo znecitlivění zubů, což je běžný jev. Přestaňte tento 
výrobek používat a kontaktujte svého zubaře, pokud k tomuto pocitu 
dochází i po dvou týdnech souvislého používání.
Neodborníkůmje zakázáno výrobek odstranit. Pokud je nutná výměna 
baterie, kontaktujte zákaznický servis blue®m (info@bluemcare.com).
Nenabíjejte v koupelně! Neumisťujte nabíječku nad nebo do blízkosti 
nádoby s vodou (např. vany, bazénu apod.).
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, zařízení (nabíječka) se musí 
v rámci bezpečnosti okamžitě přestat používat.
Pozor!
Tento výrobek lze používat pouze se speciální hlavicí kartáčku Blue®m 
a speciální nabíječkou.
Výrobek je určen pouze k čištění zubů, dásní a jazyka. Nepoužívejte jej 
prosím k žádným jiným účelům.
Tento výrobek je určen pro soukromé účely, nikoli pro použití zubních 
klinik nebo institucí pro mnoho pacientů.
Za účelem zajištění bezpečnosti je třeba, aby děti a osoby s duševními 
či smyslovými poruchami, kteří nemají dostatek příslušných zkušeností 
a znalostí, používaly výrobek pod dohledem nebo vedením jiné osoby.
Upozornění!
Osobys následujícími zdravotními stavy či příznaky nebo zdravotně 
postižení by se měli před použitím tohoto zubního kartáčku poradit 
se zubním lékařem:

1. Osoby, které nedávno podstoupily orální/periodontální chirurgický 
     zákrok nebo které byly v posledních dvou měsících léčeny;
2. Osoby se slabými zuby nebo extrémně krvácejícími dásněmi;
3. Osoby s velice citlivou ústní dutinou.

Nenechávejte výrobky pro péči o vlasy (např. želatinu nebo olej) nebo 
dezinfekční prostředek na ruce v kontaktu s výrobkem, aby nedošlo k 
poškození povrchu.
Odpojte napájení před čištěním zubů nebo pokud zařízení nenabíjíte.
Pravidelně čistěte síťovou zástrčku, zabraňte hromadění prachu a 
nečistot, abyste ovlivnili vodivý účinek.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
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SOUČÁSTI
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Poznámka: Součásti a jejich počet prosím pečlivě zkontrolujte.
Zda-li Vám chybí některá ze součástek, kontaktujte náš 
zákaznický servis.

Hlavice 
kartáčku

Hlavní 
tělo

Kryt hlavice 
kartáčku

Indukční 
nabíječka

Číslo

Název

Množství 1

①

2

②

1

③

2

④

①

②

③ ④

Clean

Massage

White

DIAGNOSTIKA ZÁVAD
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Závada Analýza příčin Způsob odstranění závady

Oslabení vibrací 

Zubní kartáček lze 
používat pouze 
krátkou dobu, i když 
je plně nabitý.

Kartáček přestává 
fungovat.

①./ Hlavici kartáčku 
tlačte na zuby lehce.

②Sundejte hlavici 
kartáčku z rukojeti a 
poté ji znovu nasaďte 
na výstupní osu. 
Mezi hlavicí kartáčku a 
rukojetí nechte mezeru.

①Nabijte baterii a 
zkontrolujte jasně 
červenou kontrolku.

②Údržba pouze v 
zákaznickém servisním 
středisku autorizovaném 
společností blue®m. 
Další informace získáte 
od zákaznického 
servisu blue®m 
(info@bluemcare.com).

 

-

Kartáček je bez 
energie.

①Kartáček není plně 
nabit.

②Kartáček nebyl 
používán déle než 
6 měsíců.

③Baterie dosáhla 
životnosti.

①Kartáček bez 
elektřiny

②Kartáček s 
poruchami.

①Kartáček je silně 
tlačen na zuby.

②Hlavice kartáčku 
je příliš natěsno 
k hlavnímu tělu.

Díky rychlé diagnostice závad bude výrobek opět 
fungovat rychleji.

ZÁRUKA A PODPORA
Na sonický kartáček značky blue®m se vztahuje záruka na dva roky. 
Pokud narazíte na neřešitelné problémy, prosím obraťte se na Vašeho 
lokálního distributora či zákaznický servis blue®m prostřednictvím 
emailu info@bluemcare.com.

TESTY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
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*Sestavy PCB (desek plošných spojů) zahrnují desku plošných spojů a její 
  elektronické součásti, jako je rezistor, kondenzátor, integrovaný čip atd.

Název 
součásti

Strukturální 
část

Sestavy 
PCBA

Napájecí kabel

Napájecí 
adaptérwer 

Podpůrné 
zařízení

Nebezpečná látka

Pb Hg Cd Cr6+ PBB PBDE

Název a obsah nebezpečných látek ve výrobku

Tato tabulka je sestavena v souladu s ustanoveními SJ/T11364-2014 „Označení 
pro omezení použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických 
výrobcích“.
〇: Označuje, že obsah nebezpečné látky ve všech homogenních materiálech 
součásti vyhovuje požadavkům na koncentrační limity stanovené v normě 
GB/T26572-2011 „Požadavky na koncentrační limity pro určité omezené látky 
v elektrických a elektronických výrobcích“.
×: Označuje, že obsah nebezpečné látky v alespoň jednom homogenním 
materiálu součásti překračuje požadavky na koncentrační limity stanovené v 
normě GB/T26572-2011 „Požadavky na koncentrační limity pro určité omezené 
látky v elektrických a elektronických výrobcích“.
“×” je uvedeno výše, protože náhradu nebo snížení nelze prozatím realizovat 
kvůli globálnímu omezení průmyslové technologie.

Tento zubní kartáček s vestavěnou dobíjecí baterií obsahuje látky, 
které mohou znečisťovat životní prostředí. Naším posláním je zdravější planeta, 
a proto se po skončení životního cyklu řádně postarejte o likvidaci sonického 
zubního kartáčku blue®m.Nedávejte prosím likvidované výrobky a odpadky z 
běžného života dohromady, měli byste baterii vyjmout do recyklačního sudu a 
výrobky Blue®m by měly být doručeny do příslušného recyklačního centra, 
které je v souladu s ochranou životního prostředí.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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Xiaoxiang Industrial Region, Wangjiang District, Guangdong.

Prováděcí standard:  Q/LBD 1-2019

PROHLÁŠENÍ: Patenty a autorská práva na sonický zubní kartáček značky 
blue®m patří společnosti Lebond, žádná organizace ani jednotlivec je nesmí porušovat.

Vydaná verze: V1.1

Uživatelská příručka pro sonický 
kartáček na zuby
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NABÍJENÍ

Bezpečné nabíjení zaručí i delší životnost baterie.

Nabíjte kartáček 24 hodin před prvním užitím.
Posaďte kartáček do nabíjecího zařízení. Jakmile se indikátor 
rozsvítí  červeně, znamená to, že se Váš sonic+ nabíjí.
Plné nabití kartáčku trvá přibližně 3-4 hodiny. Jakmile indikátor začně 
svítit zeleně, znamená to, že nabíjení je dokončeno a Váš kartáček je 
připraven k užití.
Když se zubní kartáček třikrát nepřetržitě zatřese, znamená to, 
že baterie v kartáčku je skoro vybitá a bude zapotřebí její dobití.
Po delší době, kdy nebyl kartáček nabíjen, se může indikátor 
rozsvítit až po 6-10 minutách. To je normální situace.

3-4H

Indikátor nabíjení

Clean

Massage

White

FUNKČNÍ PROVOZ

Krátkým stisknutím tlačítka Start zapněte zubní kartáček. Po 10 sekundách 
provozu tlačítko krátce stiskněte znovu a kartáček vypnete.

Přepínač režimů

Když se zubní kartáček spouští v určitém režimu, krátkým stisknutím tohoto 
tlačítka do 10 sekund se přepnete do jiného režimu.

Funkce paměti

Po spuštění zubní kartáček automaticky načte režim inteligentní paměti 
po posledním čištění a začne tak režimem čištění, který byl použit naposledy.。

6

tlačítko Start

Clean

Massage

White
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SPECIFIKACE

Název výrobku:               sonický zubní kartáček blue®m

Kategorie:

Model:

HLAVNÍ TĚLO

Jmenovité napětí:

Jmenovitý výkon:

NABÍJENÍ

Jmenovité napětí:

Jmenovitý výkon:

Vodotěsný stupeň:

Prováděcí standard:

Datum výroby

Výrobní místo

Sonický zubní kartáček

LBT-203542B

3.7V

1.8W

5V

1.6W

IPX7

Q/LBD 1-2019

Přečtěte si prosím obal produktu

Tung-kuan, Kuang-tung, Čína
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REŽIMY

ČISTÍCÍ REŽIM 31000 pohybů/min

S vysokofrekvenční zvukovou vlnou vzniknou velké mikro bubliny, 
které generují silnou nárazovou sílu pro hluboké čištění ústní dutiny 
a snadné a úplné vyčištění tuhého zubního kamene.

MASÁŽNÍ REŽIM 28000-31000 pohybů/min 

Postupně se měnící frekvence zvukových vibrací, která se mění ze slabé 
na silnou, přináší příjemný zážitek z masáže zubům i dásním.
Po vyčištění doporučujeme použít masážní režim a rozšířit tím tak denní 
rituál péče o ústní dutinu o další minutu.

BĚLICÍ REŽIM 35 000–38 000 pohybů / min

Vzájemné přepínání slabé a silné frekvence obou zvukových vln 
dokáže snadno uvolnit všechny zubní skvrny na povrchu zubů, 
čímž je dosaženovyleštění a čistoty při pravidelných vibracích různých 
frekvencí.

Čistící

Masážní

Bělicí
Clean

Massage

White

Speci�kace

K účinnému vyčištění zubů použijte 
zubní pastu blue®m. Je relativně 
tekutá a zvyšuje účinnost zubního 
kartáčku při odstraňování zubního 
plaku. Buďte opatrní: zubní pasta 
může stříkat. Než začnete, vložte si 
nejprve zubní kartáček do úst.

DC 5V

Zapnutí/vypnutí

Pečlivě si přečtěte parametry ve speci�kaci a výrobek 
používejte správně.


