
Návod k použití

SONIC GENERATION®

Srdečně gratulujeme k nákupu Megasmile Sonic Black Whitening - so-

nického zubního kartáčku nejnovější generace. Megasmile Sonic Black 

Whitening splní  rozličné potřeby a požadavky vaší rodiny. Při správném 

používání pomůže udržet zdraví ústní dutiny na dlouhou dobu.
      

Bezpečnostní upozornění 

Varování:

• Pokud jste absolvovali operaci v ústní dutině nebo operaci dásní v 

poslední době, obraťte se na svého zubaře, pokud dochází k nadměrnému  

krvácení po použití tohoto zubního kartáčku nebo pokud krvácení 

pokračuje.     

• Nerozebírejte přístroj (Výjimka: likvidace).      

• Zubní kartáčky mohou používat  pod dozorem také 
děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi.  
• Uchovávejte mimo dosah malých dětí.
Upozornění:
• Napájecí kabel nemůže být nahrazen. Zlikvidujte zařízení, pokud je kabel 

poškozen.

• Udržujte nabíječku mimo dosah vody či jiných kapalin! Nenechávejte ji v 

blízkosti vany nebo umyvadla.   

• Uchovávejte nabíječku mimo horké povrchy a chraňte ji před přímým 

slunečním zářením, pokud je připojena do zásuvky.    

• Megasmile Sonic Black Whitening odpovídá všem bezpečnostním 

normám pro elektromagnetická zařízení. Máte-li implantovaný přístroj, 

kontaktujte svého lékaře nebo výrobce implantovaného zařízení.

    

Prosím přečtěte si tento návod pečlivě před použitím zařízení a uschovejte 

jej pro budoucí použití. 

Megasmile Sonic Black Whitening je  dobíjecí hydroaktivní zubní 

kartáček se sonickou technologií pro 100% všestranné čištění zubů. Tla-

kové vlny na zvukové technologii vytvářejí pulzující proudění kapalin, 

které snadno proniká do těch nejužších mezizubních mezer. Odstraňuje 

nečistoty a zabarvení kolem každého zubu. Zuby jsou pak přirozeně 

bílé a zdravé. Hlavice kartáčku Dual Clean čistí zubní povrch dvou zubů 

zároveň a je vybavena mikrovlákny KONEX®, která zároveň chrání dásně.

TECHNOLOGIE SONICKÉHO 

ZUBNÍHO KARTÁČKU

MEGASMILE SONIC BLACK WHITE-

NING

1.) Hlavice kartáčku Dual Clean

2.) Neklouzavá, bezpečná rukojeť s časovačem čištění a 

časovačem kvadrantu 

3.) On / off tlačítko

4.) Režimy čištění s pamětí (VOLBA REŽIMU):

Čistící režim SENSITIV: Svítí horní LED světlo. Jemné čištění pro 

citlivé zuby a dásně kolem dokola.

Čistící režim INTENSIVE: Svítí horní dvě LED světla. Pro důkladné 

odstraňování plaku kolem dokola - pro zdravé zuby a silné dásně.

Čistící režim WHITENING: Svítí všechny tři LED-světla Pro přírodní 

bělení všech zubů kolem dokola s tím, že odstraní odolné skvrny.  

CESTOVNÍ ZÁMEK: Stiskněte po dobu 4 sekund. Zamknete a 

odemknete tlačítka. Zabráníte tak náhodnému spuštění během 

cestování. 

5.) LED displej: Indikuje vybraný čistící režim a stav nabití 

6.) Nabíječka s automatickým nastavení napětí 100-240V, 3 

satelitů pro náhradní hlavice, dobíjecí Ni-MH baterie a 1 meter 

dlouhý napájecí kabel.

SPUŠTĚNÍ

Přiložte hlavici kartáčku tak, aby štětiny směřovaly směrem k přední straně 

rukojeti. 

Pevně zatlačte hlavici kartáčku na kovový nástavec, dokud nezapad-

ne na své místo. Vložte zástrčku nabíječky do zásuvky a rukojeť do 

nabíječky. LED displej se rozsvítí na dobu asi 10 sekund. Poté všechny 

LED světla vypnou. Megasmile Sonic Black Whitening sonický zubní 

kartáček se nabíjí.
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Síťové napětí: 100-240 V AC, 50 Hz, 2,5 W, třída II, IPX7

Baterie: dobíjecí Ni-MH 

Provozní doba: 40 minut (plné vybité baterie)

Doba nabíjení u prvního nabíjení: 12 hodin

Technické parametry

Doba nabíjení: 12 hodin

Toto zařízení je v souladu se směrnicemi EU

(EMC / RoHS) o nízkém napětí. 

Certifikováno: GS Intertek

        

        

  

Likvidace

Baterie musí být ze zařízení odstraněna předtím než odevzdáte přístroj 

do šrotu. Přístroj musí být odpojen od zdroje napájení vyjmutím baterie. 

Zlikvidujte vybité baterie správně. Využijte přitom speciální kontejnery 

určené pro  likvidaci nabíjecích baterií 

v obchodech  nebo na veřejných sběrných místech. Při likvidaci hlavní 

jednotky upevněte lepicí pásku nebo štítek k elektrodám na baterii. Nev-

hazujte akumulátor do ohně.

    

Správná likvidace tohoto produktu:

Toto označení znamená, že tento výrobek nesmí být používán s jinými 

domácími zařízeními po celé EU. Aby se zabránilo možnému 

znečištění životního prostředí a ochránilo lidské zdraví ohrožené 

nekontrolovanou likvidací, recyklujte je zodpovědně k podpoře 

opětovného využití hmotných zdrojů. Chcete-li vrátit použité 

zařízení, použijte systém sběru a recyklace nebo se obraťte na 

prodejce, kde byl výrobek zakoupen a kde bude použit pro recyklaci.

TECHNICKÉ 

SPECIFIKACE 



Opatrně přiložte kartáček na zuby v mírném úhlu k dásni.  

Zubní kartáček si pamatuje poslední zvolený režim a automaticky se spustí 

stisknutím tlačítka v tomto režimu (paměť). Opakovaným stlačením knoflí-

ku VOLBA REŽIMU změníte čistící režim: 

SENSITIV: svítí horní LED světlo

INTENSIV: svítí horní dvě LED světla 

WHITENING: svítí všechna tři LED světla     

Přesuňte kartáček na zuby bez tlaku, způsobem od zubu k zubu a nechte 

kartáček dělat jeho práci. Přidržte u každého zubu po dobu asi  2-3 vteřin a 

přejděte na další.  Ujistěte se, že delší štětiny kartáčku proniknou do všech 

mezizubních prostor. U každého kvadrantu, přesuňte kartáček nejprve 

podél vnitřní strany zubů na povrch a pak po vnější straně zubů.

Po 30 vteřinách signalizuje zubní kartáček změnu kvadrantu krátkým 

přerušením jeho vibrací. Opakujte tento proces čištění pro každý kvadrant. 

Když čas vyprší, přístroj se automaticky vypne. V případě potřeby je možné 

provádět čištění jednoduše znovu a aktivovat zařízení.   

POUŽITÍ

Megasmile Sonic Black Whitening je určen pro různé použití. V závislosti 

na potřebách uživatele je možné kdykoliv změnit režim čištění.    

  

Výběr režimu a funkce paměti

Různé režimy lze vybrat opakovaným stisknutím tlačíta pro výběr 

režimu. Megasmile Sonic Black Whitening si pamatuje poslední zvolený 

režim, takže se nemusí při příštím použití znovu aktivovat (funkce 

paměť). 

Režim čištění SENSITIVE  

Po zapnutí vznikají zvukové vlny, které se pohybují s rychlostí až 45 

000 kmitů za minutu. Jemná vlákna umožňují štětinám vibrovat jemně 

a pronikají i do těch nejmenších zubních mezer. Tento jemný a účinný 

způsob čištění je zároveň velmi šetrný k dásním a sklovině odhalených 

zubních krčků. Doporučujeme režim SENSITIVE zejména pro osoby s 

citlivými zuby, odhalenými zubními krčky, při paradontóze, implan-

tátech, můstcích a jiných zubních náhradách.  Tento režim je ideální pro 

pravidelnou péči o zuby se zubními pastami obsahujícími  fluoridy. 

Režim čištění INTENSIVE

Po zvolení čistícího režimu INTENSIVE svítí dvě horní LED-světla.  Díky 

sonické technologii se vytváří pulzující vlny tekutiny, která snadno proniká 

i do těch nejužších mezizubních prostor a neutralizuje škodlivé nečistoty, 

dokonce i ve skrytých výklencích. Tento režim zajišťuje optimální čištění 

pro zdravé zuby. Je doporučován jako základní režim.

Režim čištění WHITENING 

Volbou režimu WHITENING svítí všechna tři LED světla.

Zvýšený režim pohybů na povrchu zubů umožní důkladnější odstranění 

nepříjemného zabarvení (pigmentace). Doporučujeme zvolit režim     

WHITENING zejména pro případy odstranění zabarvení, které vzniklo v 

důsledku nikotinu, vína, čaje nebo kávy, a pro příležitostné extra důkladné 

čištění zubů.

REŽIMY ČIŠTĚNÍ

Mám citlivé zuby a dásně. Jaký je nejlepší způsob, jak se čistit se son-

ickým zubním kartáčkem Megasmile Black Whitening

Pokud máte citlivé zuby a dásně, doporučujeme nastavit zkušební ob-

dobí po dobu 1-2 týdnů. Během této doby doporučujeme použít režim         

SENSITIVE.

Jak mohu nejlépe odstranit zabarvení na zubech?

Doporučujeme režim WHITENING, který zbaví zubů trvalého zabarvení.

Co mám vzít v úvahu, pokud nosím rovnátka nebo mám zubní náhrady 

(můstky, implantáty, korunky nebo fazety) a chci si čistit zuby sonickým 

zubním kartáčkem Megasmile Black Whitening?

V tomto případě použijte režim INTENSIVE, který odstraní plak a bakterie.

V případě rovnátek pohybujte jemně kartáčkem mezi drátky rovnátek a 

dásněmi  krouživými pohyby.

Před krátkou dobou jsem se podrobil chirurgické operaci. Mohu 

používat sonický zubní kartáček Megasmile Sonic Black Whitening?

Vždy konzultujte možnosti  ústní hygieny u svého dentálního chirurga 

nebo zubního lékaře a postupujte podle uvedených pokynů po operaci. 

Jakmile se vaše zuby a dásně vyléčí, můžete pokračovat v čištění zubů 

pomocí Megasmile Sonic Black Whitening?. 

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Čištění přístroje  
Opláchněte kartáček a štětiny po každém použití pod tekoucí vodou. 

Vyjměte kartáček z rukojeti a opláchněte připojení alespoň jednou týdně.

Vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, otřete kartáček ručníkem a teprve poté 

jej zapojte do elektrické sítě, pokud je zcela suchý. 

Pokud nebudete přístroj používat delší dobu, vytáhněte síťovou zástrčku 

ze zásuvky. Potom vyčistěte spotřebič a uložte ho na suchém a chladném 

místě.

Záruka
Tým pro farmacii s.r.o. poskytuje záruku na produkty po dobu 2 let od 

data nákupu. Tato záruka je stejná v každé zemi, ve které se Megasmile 

Sonic Black Whitening? zařízení prodává. 

Tato záruka se nevztahuje na:

Vady způsobené nevhodným použitím, opotřebením a špatnou manipu-

lací.  Zejména se to týká výměnné hlavice kartáčku a nedostatků, které jen 

nepatrně ovlivňují hodnotu nebo funkčnost zařízení. Záruka vyprší, pokud 

byl přístroj opravován neoprávněným servisem nebo v případě otevření 

těla krytu.

Za účelem prokázání nároku na záruku zašlete, prosím, celé zařízení

s dokladem o koupi na oficiálního obchodního partnera megasmile ve 

vaší zemi, info@megasmile.cz

Indikátor nabití

Nabíjení trvá asi 12 hodin. Nabijte  sonický zubní kartáček Megasmile 

Sonic Black Whitening před prvním použitím. 

LED displej bude blikat po dobu 10 sekund. V případě, že zařízení je mimo 

nabíječku, světlo pak zhasne.  

Tři blikající LED kontrolky indikují plně nabitou baterii. Pokud bliká jen 

jedna kontrolka, je baterie nabitá méně než z 25%.  

Kartáček nenechávejte v základně pokud jej nemáte v úmyslu nabít. 

Časovač kvadrantu 

Časovač kvadrantu je v intervalu 30 vteřin. Časovač, který krátce přeruší 

čištění, signalizuje doporučenou změnu dalšího kvadrantu. To vám 

připomene, abyste čistili všechny čtyři kvadranty úst rovnoměrně a 

důkladně.

Časovač čištění

Zubní lékaři doporučují čištění zubů po dobu minimálně 2 minut. Po 

doporučené době čištění a nezávisle na tom, jaký režim byl vybrán, se 

sonický zubní kartáček Megasmile Black Whitening vypne.  

CESTOVNÍ ZÁMEK

U sonického zubního kartáčku Megasmile Black Whitening je cestovní 

zámek, který se zamkne a odemkne tlačítkem,  aby se zabránilo náhod-

nému spuštění během cestování.   

Uzamčení zařízení:

Aby bylo možné zamknout kartáček, stiskněte tlačítko: 

VOLBA REŽIMU po dobu asi 4 vteřin, dokud bliká LED světlo. Zařízení je 

nyní v bezpečí před náhodnou aktivací.

Odemknout:

Chcete-li odemknout zařízení stiskněte tlačítko pro výběr režimu po dobu 

asi 4 vteřin. LED-světlo ukazuje blikáním, že zařízení je odemčeno. Alterna-

tivou je, když je  zubní kartáček zpět na nabíjecí základně. Pak se odemkne 

automaticky.

Důležité: nevyvíjejte tlak nazuby. Jemný kontakt s povrchem podél linie 

zubů povede k lepšímu výsledku čištění a udržení zdraví vašich zubů a 

dásní.       

Sonický zubní kartáček Megasmile Sonic Black Whitening je také 

bezpečný pro použití na: rovnátka, implantáty a zubní náhrady (výplně, 

korunky, fazety). 

Vyměňte hlavice kartáčku Megasmile Sonic Black Whitening?. každé 

3 měsíce z hygienických důvodů. Hlavice kartáčku se opotřebovávají 

rychleji při použití na rovnátka.

Zeptejte se svého zubního lékaře, dentální hygienistky nebo asistenta po 

každém ošetření, jak používát sonický zubní kartáček. Dentální odborníci 

jsou vždy k dispozici pro všechny vaše dotazy.


