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Prenosni električni čistilec zob 

 

 

UPORABNIŠKI PRIROČNIK 

Spoštovani, 
hvala, ker ste kupili naš izdelek. 

Sedaj lahko učinkovito odstranite zobne obloge, zobni kamen in druge zobne 

madeže v udobju svojega doma. Imejte vsako jutro samozavesten nasmeh in svež 

zadah! 

 
 

V tem priročniku najdete varnostne smernice in navodila za uporabo. Pred uporabo 
izdelka natančno preberite priročnik. 



 PAKET VSEBUJE:  
 

 
1x Prenosni električni čistilec zob 

1x Polnilni kabel 

1x uporabniški priročnik 
 
 
 
 

 SPECIFIKACIJE  
 

Nazivna napetost: 3,7 V 

Zmogljivost baterije: 300 mAh  

Čas polnjenja: Približno 2 uri 

Adapter: 5V / 5mA 

Tok v stanju pripravljenosti: 20uA 

Nazivni tok: 200mA 

Hrup motorja: manj kot 60 decibelov 

Čas delovanja: približno 2 uri 

Stopnje delovanja: 5 

Stopnja vodoodpornosti: IPX6 

Slog: Polnjenje (vgrajena baterija) 

Uporabniki: odrasli 

Material: medicinski silikon + plastika 

Delovno okolje: običajna temperatura 

 
 

 POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA  
 

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta priročnik IN GA SHRANITE ZA UPORABO V 

PRIHODNOSTI. 

• Čistilec je zasnovan za odstranjevanje zobnega kamna na zobeh. Ne 

uporabljajte ga na mestih, kjer uporaba ni predvidena. Če niste prepričani 
glede pravilne uporabe, se obrnite na lokalnega prodajalca ali trgovino, kjer 

ste ga kupili. 

• Uporabljajte samo za predvidene namene. Neupoštevanje navodil za 
uporabo lahko povzroči resne poškodbe uporabnika ali izdelka, ki ga morda 

ne bo več mogoče popraviti. Pred uporabo tega izdelka se prepričajte, da ste 
preučili in razumeli navodila za uporabo. 

• Med čiščenjem vedno postavite konico na površino zob. Izogibajte se 
nepotrebnemu stiku konice z mehkimi tkivi, kot so dlesni, sluznica ali koža. 

• Pred uporabo preverite, ali konica pravilno deluje. Če ugotovite, da prihaja 

do nepravilnosti, takoj prenehajte z uporabo in se obrnite na prodajalca. 

• Med čiščenjem ne dovolite, da se konica dotika keramične proteze. To lahko 
poškoduje konico. 

• Čistilec zob uporabljajte samo z originalnim napajalnikom. 



Pozor: izdelka ne uporabljajte med polnjenjem. 

• Preden napajalnik priključite v vtičnico, se prepričajte, da napetost, navedena 
na oznaki, ustreza napetosti v vtičnici. 

• Kovinske glave čistilca ni mogoče zamenjati. 

• Izdelka ne izpostavljajte zunanjem okolju, ekstremnim temperaturam, 
neposredni sončni svetlobi, prekomerni vlagi ali prekomerno prašnim 

okoljem. 

• Uporabljajte ga pri temperaturah od -10 °C do 40 °C v zaprtih prostorih. 

• Izdelka ne perite ali namakajte dlje časa. 

• Ta izdelek je namenjen samo odraslim. Po uporabi izdelek pravilno shranite. 
Hranite izven dosega otrok, da ne pride do poškodb. 

• Izdelek vsebuje baterijo. Ne postavljajte ga v ogenj ali posodo z visoko 

temperaturo, da ne pride do požara ali eksplozije. 

• Izdelka prav tako ne postavljajte v bližino grelnikov, odprtega ognja ali drugih 
virov toplote. 

• Čistilec zob držite na zadostni razdalji od oči. 

• Napajalnika ne odklopite iz vtičnice tako, da povlečete napajalni kabel. 
Tako lahko poškodujete napajalnik ali vtičnico. Napajalnik izključite iz 

vtičnice tako, da izvlečete vtič. 

• Pred uporabo vedno preverite, ali je kateri od sestavnih delov 
poškodovan. Poškodovanih sestavnih delov ne smete uporabljati in jih je 

treba zamenjati. 

• Kabla napajalnika ne polagajte na ostre predmete. 

• Da preprečite morebitne nevarne situacije, čistilca za zobe ne 
popravljajte sami in ga na noben način ne spreminjajte. Za vsa popravila 
se obrnite na pooblaščeni servis. S posegom v napravo tvegate 
razveljavitev zakonskih pravic, ki izhajajo iz neustreznega delovanja ali 
garancije kakovosti. 

• Naprave ne uporabljajte s poškodovanim kablom ali vtičem ali v primeru, ko 
naprava ne deluje oziroma je kakorkoli poškodovana. 

• Kabla ne navijajte okoli naprave. 

• Vsako servisiranje ali popravilo mora opraviti pooblaščeni serviser. 

• Izdelek ni primeren za uporabo v prisotnosti vnetljivih plinov. 

• Napravo uporabljajte samo za predvideni namen. 
 
 



 SESTAVNI DELI  
 
 

 

 
 
 

1. Čistilna glava 5. Gumb za nižjo moč 

2. Protizdrsni trak 6. Vhod za polnjenje 
3. Gumb za vklop/izklop 7. Indikator polnjenja 

4. Gumb za višjo moč (skupaj 5 nastavljivih stopenj) 



Ko čistilec polnite prvič ali če ga dlje časa niste uporabljali (več kot 3 

mesece), lahko napajanje traja več časa. 

 POLNJENJE  

 
Polnjenje s kablom USB: 
Varno in hitro polnjenje s kablom USB. 

 
1. Polnilnik priključite v odprtino na 

spodnji strani čistilca zob in ga 
priključite v električno vtičnico. 

2. Indikator z rdečo lučko se bo 
prižgal, ko boste pričeli s 
polnjenjem. Ko je naprava 

povsem napolnjena, sveti zelena 
lučka. 

 

 
OPOMBA: 

 

• Polnjenje traja približno 2 uri. 

• Med polnjenjem se čistilec zob preklopi v način izklopa (naprava med 

polnjenjem ne bo delovala). 

• Ko je izdelek napolnjen, ga lahko uporabite približno 200-krat. 
 

• Napolnjen čistilec zob izključite iz napajalnika in napajalnik izvlecite iz električne 
vtičnice. Ko čistilec zob izključite iz napajalnika, se LED indikator polnjenja 
izklopi. 



Priporočila za daljšo življenjsko dobo baterije: 
 

• Čistilec zob polnite pri sobni temperaturi. 

• Ne pustite ga priklopljenega na vir električne energije dlje, kot traja polnjenje. 

• V idealnem primeru hranite čistilec zob popolnoma napolnjen. 

• Če naprave dalj časa ne uporabljate, jo napolnite vsaj enkrat na 6 mesecev. 
 
 

 NAVODILA ZA UPORABO  
 

Čistilec zob deluje po principu pretvorbe električne energije v ultrazvočno 

energijo vibracij. 

 
Pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo, prilagodite moč z gumbom 

za višjo in nižjo moč in začnite s čiščenjem. 

 

 

 
Konico namestite na zob tako, da je gibanje konice vzporedno s 

površino zoba. Prva 2 mm konice sta najučinkovitejša! 

 
Običajno čiščenje redko zahteva več kot 50% moči. Odstranjevanje 

zobnega kamna bo morda zahtevalo večjo nastavitev moči. 

Pazite, da se med čiščenjem ohrani stik med konico in 

površino zoba. Konico počasi premikajte naprej in nazaj in 

pustite, da naprava opravlja svoje delo. Uporabljajte 

kratke in dolge poteze, tako da je celotna površina vsakega 

zoba očiščena. 

Konica je običajno usmerjena proti dlesni. 
 
 

Da bi konica delovala vzporedno s površino vsakega zoba, je pomembno, da sledite 

anatomiji zoba. 



• Če med čiščenjem zaslišite škripajoč zvok (glasen in dominanten), je lahko 

pritisk na zob prenizek ali konica ni vzporedna s površino zoba. 

• Ne pritiskajte preveč z roko. Zob se dotikajte z rahlim pritiskanjem. 

• Bodite pozorni pri čiščenju okoli občutljivih dlesni. 

• Za nekatere uporabnike je prva uporaba nekoliko zahtevna, a postopoma bo 

čistilec zob postal obvezen pripomoček pri negi vaših zob! 

• Zobni kamen in umazanija sta po uporabi v praškasti obliki. Zato si  po 
zaključku izperite usta. 

• Med uporabo mora biti v ustih prisotna zadostna količina vlage. 

• Če med uporabo količina vlage v ustih pade, si sperite usta. 

• Kadar napravo uporabljate na notranji strani zoba, uporabite zobno 
ogledalo. 

POZOR! 

 
 

S pravilno nastavitvijo moči, ustreznim pritiskom na zob in konico, ki deluje vzporedno s 

površino, bo čiščenje nežno, tiho in učinkovito. 
 

 
 

 Po čiščenju zob; 
 

• Dobro izperite usta. 



• Sperite kovinsko glavo pod čisto tekočo vodo, 
 

• Obrišite ohišje čistilca zob. 
 
 
 

 

Navodila za recikliranje in odlaganje 

Ta oznaka pomeni, da izdelka po vsej EU ni dovoljeno odvreči med ostale 
gospodinjske odpadke. Za preprečevanje morebitne škode za okolje ali zdravje 
ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov odgovorno reciklirajte in s 

tem spodbujajte trajnostno uporabo materialnih virov. Če želite uporabljeno napravo 
vrniti, uporabite sistem za vračilo ali kontaktirajte prodajalca, kjer ste napravo kupili. 
Prodajalec lahko napravo reciklira na okolju prijazen način. 

 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU. 
 
 

 


