
SMILY

Kaasaskantav elektriline hambapuhasti SMILY 

KASUTUSJUHEND

Hea klient,
Täname, et ostsite meie toote. 

Nüüdsest saate säilitada terved hambad ja igemed. See multifunktsionaalne
hambapuhasti kasutab täiustatud vibratsioone, et eemaldada hammastelt hambakivi ja 

masseerida igemeid, andes teile igal hommikul enesekindla naeratuse ja värske 
hingeõhu!

Käesolevas juhendis käsitletakse ohutusjuhiseid ja kasutusjuhiseid. Enne toote 
kasutamist loe see kasutusjuhend põhjalikult läbi. 



KARBIS ON:

1x Elektriline hambapuhasti
1x Laadimisjuhe
1x Kasutusjuhend

TEHNILISED NÄITAJAD

Nimipinge: 3,7 V
Aku maht: 300 mAh
Laadimisaeg: Umbes 2 tundi
Adapter: 5 V / 5 mA
Valmisolekuvool: 20 uA
Nimivool: 200 mA
Mootori müra: alla 60 detsibelli
Kasutamise aeg: umbes 2 tundi

Sagedusastmed: 5
Veekindluse reiting: IPX6
Stiil: Laadimine (sisseehitatud aku)
Sobib kasutamiseks: täiskasvanutele
Materjal: kõrge kvaliteediline silikoon + 
plastik
Kasutamise keskkond: 
tavatemperatuurid

OLULISED OHUTUSJUHISED

Lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt enne toote kasutamist ja hoidke see edaspidiseks 
kasutamiseks alles.

∑ See hambapuhasti on mõeldud vaid hammastel kasutamiseks. See on 
mõeldud tõrva või hambakivi eemaldamiseks ja muudeks hambaravitöödeks, 
kus vibratsioon on eelistatav. Ärge kasutage seda seal, kus see ei ole ette 
nähtud. Kui te ei ole kindel oma rakenduses, võtke ühendust oma kohaliku 
edasimüüja või ostukohaga.

∑ Kasutage ainult ettenähtud otstarbel. Kasutusjuhendi eiramine võib 
põhjustada kasutajale tõsiseid vigastusi või toote kahjustumist, mis võib 
toote parandamatuks muuta. Enne selle toote kasutamist veenduge, et olete 
tutvunud kasutusjuhendiga ja sellest aru saanud.

∑ Pöörake otsik alati hambapindade vastu, kui te neid puhastate. Vältige otsa 
mittevajalikku kokkupuudet pehmete kudedega, näiteks igemete, 
limaskestade või nahaga. 

∑ Kontrollige enne kasutamist, et otsik ebatavaliselt ei vibreeriks. Kui teil on 
kahtlusi, lõpetage kohe hambapuhasti kasutamine ja võtke ühendust 
edasimüüjaga.



∑ Ärge laske otsikul puudutada keraamilist proteesi hammaste puhastamise 
ajal. See võib otsikut kahjustada.

∑ Kasutage hambapuhastit ainult koos originaalse toiteadapteriga. 
∑ Enne adapteri ühendamist pistikupessa veenduge, et selle hoiatussildil 

märgitud nimipinge vastab teie pistikupesa pingele.
∑ Hambapuhasti metallpea ei ole asendatav.
∑ Ärge kasutage ega hoiustage hambapuhastit välitingimustes, äärmuslikel 

temperatuuridel, otsese päikesevalguse käes, liigses niiskuses või liigselt 
tolmuses keskkonnas.

∑ Kasutage seda -10°C kuni 40°C siseruumides. 
∑ Ärge peske ega leotage toodet pikka aega.
∑ See toode on mõeldud ainult täiskasvanutele. Palun hoiustage seadet pärast 

selle kasutamist korralikult. Hoida lastest eemal, et vältida vigastuste teket.
∑ See toode sisaldab akut. Tulekahju või plahvatuse vältimiseks ärge asetage 

seda tulle või kõrge temperatuuriga konteinerisse.
∑ Ärge asetage seadet küttekehade, lahtise tule või muude soojusallikate 

lähedusse.
∑ Hoidke hambapuhasti silmadest ohutul kaugusel.
∑ Ärge tõmmake toitejuhtmest, et ühendada toiteadapterit pistikupesast 

lahti. See võib kahjustada toiteadapterit või pistikupesa. Ühendage 
toiteadapter pistikupesast lahti, tõmmates otse pistikust.

∑ Enne protseduuri alustamist kontrollige alati seadme komponente 
kahjustuste suhtes. Kahjustatud komponente ei tohi kasutada ja need 
tuleb asendada.

∑ Ärge asetage toiteadapteri kaablit teravate esemete lähistele.
∑ Ohtliku olukorra tekkimise vältimiseks ärge parandage hambapuhastit 

ega selle tarvikuid ise ega modifitseerige neid mingil viisil. Kõigi 
parandustööde puhul pöörduge volitatud teeninduskeskusesse. Toote 
muutmisega riskite, et kaotate oma seaduslikud õigused, mis tulenevad 
mitterahuldavast toimimisest või kvaliteedigarantiist.

∑ Ära kasuta seadet, kui seade ei tööta või kui see on maha kukkunud või mingil 
viisil kahjustada saanud. 

∑ Ärge kerige juhet ümber seadme: see võib põhjustada juhtme kulumist. 
∑ Kõik hooldus- ja remonditööd peab teostama volitatud teenindaja. 
∑ Toode ei sobi kasutamiseks tuleohtlike gaaside juuresolekul.
∑ Kasuta seda seadet ainult ettenähtud otstarbel. 

Tähelepanu: ärge kasutage toodet laadimise ajal.



KOMPONENDID

1. Puhastusotsik 5. Sagedusastme 
allareguleerimine

2. Libisemiskindel riba 6. Laadimispesa
3. ON/OFF lüliti 7. Laadimisindikaator
4. Sagedus ülesreguleerimine (kokku 5 käiku, mis on 
reguleeritavad üles-alla)



LAADIMINE 

USB-laetav:
Ohutu ja kiire USB laadimine. 

1. Laadija asetage hambapuhasti 
alumise osa külge, siis ühendage 
laadija laadimise alustamiseks 
vooluvõrku. 

2. Laadimise märgutuli süttib 
punaselt, mis näitab, et seade 
hakkas laadima. Kui seade on 
täielikult laetud, süttib roheline 
tuli. 

MÄRKUS:

∑ Täielik laadimine võtab umbes 2 tundi. 
∑ Pärast laadimisrežiimi sisenemist lülitub hambapuhasti väljalülitatud režiimi 

(seade ei tööta laadimise ajal). 
∑ Kui toode on laetud, saab seda kasutada umbes 200 korda. 

Kui laete hambapuhastit esimest korda või kui te ei ole seda pikka 
aega (kauem kui 3 kuud) kasutanud, siis võib täielik laadimine nõuda 

rohkem aega.

∑ Ühendage laetud hambapuhasti vooluadapterist lahti ja ühendage vooluadapter 
vooluvõrgust välja. Pärast hambapuhasti vooluadapterist lahtiühendamist 
lülitub LED-laadimisindikaator välja. 



Soovitused võimalikult pika aku eluea saavutamiseks:

∑ Laadige hambapuhastit toatemperatuuril.
∑ Ärge jätke hambapuhastit vooluallikaga ühendatud kauemaks, kui on vaja selle 

laadimiseks.
∑ Ideaalis hoiustage seadet täislaetuna.
∑ Kui te ei kasuta seadet pikka aega, laadige seda vähemalt kord iga 6 kuu tagant.

KASUTUSJUHEND 

See puhastusseade töötab põhimõttel, mis muudab elektrienergia 
vibratsioonienergiaks.

Vajutage seadme sisselülitamiseks toitenuppu, reguleerige võimsust 
ülemise ja alumise reguleerimisnupu abil ja alustage puhastamist vajavate 
osade puhastamist. 

Otsiku külg tuleb asetada hamba külge nii, et otsiku liikumine on 
paralleelne hamba pinnaga. Otsiku esimesed 2 mm on kõige 
tõhusamad! 

Tavapärane hammaste puhastamine nõuab harva rohkem kui 50% 
võimsust. Kuid raskesti eemaldatav hambakivi võib nõuda suuremat võimsuse seadistust.

Veenduge, et otsiku ja hamba pealispinna vaheline kontakt 
säiliks hambapinna puhastamise ajal. Liigutage otsikut 
aeglaselt edasi-tagasi ja lastes instrumendil töötata. 
Kasutage lühikesi ja pikki liigutusi, et iga hamba kogu 
pealispind oleks puhastatud.

Otsik on tavaliselt suunatud hambatasku suunas.



Selleks, et otsik töötaks paralleelselt iga hamba pinnaga, on oluline järgida hamba 
anatoomiat.

Õige võimsuse seadistusega, sobiva survega hambale (umbes 20 grammi, kuid mitte üle 
50) ja pinnaga paralleelselt töötava otsikuga on protseduur õrn, vaikne ja tõhus.

TÄHELEPANU! 
∑ Kui ravi ajal on kuulda vinguvat heli (valju ja domineerivat), võib surve 

hambale olla liiga väike või otsik ei ole paralleelne hamba pinnaga. 
∑ Ärge kasutage käega liiga palju jõudu. Puudutage hambaid alati kerge 

vajutusega.
∑ Olge ettevaatlik tundliku igemepiiri ümbruses. 
∑ Mõnele kasutajale võib olla esimesel korral veidi raske kasutada, kuid järk-

järgult muutub see teie hädavajalikuks suuhooldusvahendiks! 
∑ Hambakatt ja plekid muutuvad pulbriliseks. Seetõttu loputage palun pärast 

kasutamist suu läbi. 
∑ Palun kasutage seda niiskes suus.
∑ Kui niiskus on kasutamise ajal kadunud, loputage suu.
∑ Kui seda kasutatakse hamba siseküljel, kasutage hambapeeglit. 



Pärast hammaste puhastamist;

∑ Loputage suu hästi.

∑ Peske metallpea puhta jooksva vee all.

∑ Pühkige hammaste puhastusvahendi korpus. 

Ümbertöötlemise ja äraviskamise juhised

See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELis koos muude 
olmejäätmetega ära visata. Et vältida jäätmete valest käitlemisest tulenevat 
võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, tuleb seade ümber 

töödelda vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat 
taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage palun tagastussüsteeme või 
võtke ühendust poega, kust toode osteti. Nad võivad selle toote tagasi võtta 
keskkonnaohutuks ümbertöötlemiseks.

Tootja annab teada, et toode vastab kohaldatavate EÜ direktiivide nõuetele.


