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Portatīvais elektriskais zobu tīrītājs 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Cienījamais klient,
paldies, ka iegādājāties mūsu produktu. 

No šī brīža jūsu zobi un smaganas būs daudz veselīgāki. Šis daudzfunkcionālais zobu
tīrītājs izmanto modernu vibrāciju, lai noņemtu zobakmeni no zobiem un masētu 

smaganas, nodrošinot lielisku smaidu un svaigu elpu katru dienu!

Šajā lietošanas instrukcijā ir aprakstītas drošības vadlīnijas un lietošanas norādījumi. 
Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. 



KOMPLEKTĀ IETILPST:

1x elektrisks zobu tīrītājs
1x uzlādes vads
1x lietotāja rokasgrāmata

SPECIFIKĀCIJAS

Nominālais spriegums: 3,7 V
Baterijas jauda: 300 mAh
Uzlādes laiks: Aptuveni 2 stundas
Adapteris: 5 V / 5 mA
Gaidīšanas režīma strāva: 20 uA
Nominālā strāva: 200 mA
Motora troksnis: mazāk nekā 60 
decibelu

Darba laiks: aptuveni 2 stundas
Ierīces darbības ilgums: 5
Ūdensizturības kategorija: IPX6
Veids: Uzlāde (iebūvēts akumulators)
Piemērots: pieaugušajiem
Materiāls: silikons + plastmasa
Izmantošanas vide: normāla 
temperatūra

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu un SAGLABĀJIET TO 
TURPMĀKAI LIETOŠANAI.

∑ Šī ierīce ir paredzēta zobu tīrīšanai. Tā ir paredzēta zobu aplikuma 
noņemšanai un citiem zobārstniecības darbiem, kur šāda veida vibrācija ir 
lietderīga. Neizmantojiet to tādiem mērķiem, kuriem šī ierīce nav paredzēta.
Ja neesat pārliecināts par pareizu ierīces lietošanu, sazinieties ar vietējo 
izplatītāju vai veikalu, kur to iegādājāties.

∑ Izmantojiet to tikai paredzētajiem mērķiem. Lietošanas instrukciju 
neievērošanas gadījumā lietotājs var gūt nopietnas traumas vai sabojāt ierīci 
tā, ka to vairs nevarēs salabot. Pirms šīs ierīces lietošanas pārliecinieties, ka 
esat iepazinies un sapratis lietošanas instrukciju.

∑ Veicot zobu tīrīšanu, uzgalis vienmēr jāpieliek pie zobu virsmas. Izvairieties 
no nevajadzīga uzgaļa kontakta ar mīkstajiem audiem, piemēram, 
smaganām, gļotādu vai ādu. 

∑ Pirms ierīces lietošanas pārbaudiet, vai uzgaļa vibrācija nav neparasta. Ja tiek 
konstatētas kādas novirzes, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un 
sazinieties ar izplatītāju.



∑ Nepieļaujiet, ka uzgalis darbības laikā pieskaras keramiskajai protēzei. Tas var 
sabojāt uzgali.

∑ Izmantojiet ierīci tikai ar tās oriģinālo strāvas adapteri. 
∑ Pirms adaptera pieslēgšanas elektrotīklam pārliecinieties, vai uz tā 

nominālvērtības etiķetes norādītais spriegums atbilst tam spriegumam, kāds 
ir jūsu elektrotīkla rozetē.

∑ Zobu tīrītāja metāla uzgalis nav nomaināms.
∑ Nepakļaujiet zobu tīrīšanas ierīci apkārtējās vides ietekmei, ekstremālām 

temperatūrām, tiešiem saules stariem, pārmērīgam mitrumam vai pārāk 
putekļainai videi.

∑ Izmantojiet to no -10°C līdz 40°C un tikai iekštelpās. 
∑ Nemazgājiet un neatstājiet ierīci šķidrumā ilgu laiku.
∑ Šo ierīci drīkst lietot tikai pieaugušie. Lūdzu, pēc lietošanas ierīci uzglabājiet 

pareizi. Sargājiet to no bērniem, lai viņi nejauši ar to nesavainotos.
∑ Šai ierīcei ir akumulators. Lai izvairītos no ugunsgrēka vai sprādziena, 

nenovietojiet to ugunsnedrošā vietā vai vietā ar paaugstinātu temperatūru.
∑ Nenovietojiet ierīci netālu no sildītājiem, atklātas uguns vai citām iekārtām, 

kas ir karstuma avoti.
∑ Zobu tīrītāju vienmēr turiet pietiekamā attālumā no acīm.
∑ Neatvienojiet strāvas adapteri no kontaktligzdas, velkot aiz strāvas vada. 

Tas var sabojāt strāvas adapteri vai kontaktligzdu. Atvienojiet strāvas 
adapteri no strāvas kontaktligzdas, velkot aiz kontaktdakšas.

∑ Pirms ierīces lietošanas vienmēr pārbaudiet, vai ierīces sastāvdaļas nav 
bojātas. Bojātas sastāvdaļas nedrīkst lietot, un tās ir jānomaina.

∑ Nenovietojiet strāvas adaptera vadu virs asiem priekšmetiem.
∑ Lai izvairītos no bīstamu situāciju rašanās, neremontējiet ierīci vai tās 

aksesuārus paši un nekādā veidā tos nemodificējiet. Ja nepieciešams 
veikt remontdarbus, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. Veicot 
manipulācijas ar ierīci, jūs riskējat zaudēt savas likumīgās tiesības, kas 
izriet no neapmierinošas darbības vai kvalitātes garantijas.

∑ Nedarbiniet ierīci ar bojātu vadu vai kontaktdakšu, ja ierīce nedarbojas pareizi, 
ir nokritusi vai ir bojāta. 

∑ Netiniet vadu ap ierīci. 
∑ Jebkāda veida remonts ir jāveic tikai pilnvarotam servisa pārstāvim. 
∑ Ierīce nav piemērota lietošanai uzliesmojošu gāzu klātbūtnē.
∑ Lietojiet šo ierīci tikai tam paredzētajam mērķim. 

Uzmanību: nelietojiet ierīci uzlādes laikā.



DETAĻAS

1. Tīrīšanas uzgalis 5. Intensitātes 
samazinātājs

2. Pretslīdes sloksne 6. Uzlādes ports
3. Ieslēgšanas/izslēgšanas (on/off) 
slēdzis

7. Uzlādes indikators

4. Intensitātes palielinātājs (5 regulējami intensitātes režīmi)



UZLĀDE 

Uzlādējams ar USB:
Drošs un ātrs uzlādes veids, izmantojot 
USB. 

1. Ievietojiet lādētāju ierīces 
apakšdaļā, un pievienojiet to 
strāvas avotam, lai sāktu uzlādi. 

2. Uzlādes indikators iedegsies 
sarkanā krāsā, norādot, ka ir sākta 
uzlāde. Kad ierīce ir pilnībā 
uzlādēta, iedegsies zaļa gaisma. 

PIEZĪME:

∑ Pilnīga uzlāde ilgst aptuveni 2 stundas. 
∑ Uzsākot uzlādi, zobu tīrītājs būs izslēgtā režīmā (uzlādes laikā ierīce 

nedarbosies). 
∑ Kad ierīce būs pilnībā uzlādēta, to varēs izmantot aptuveni 200 reizes. 

Ja zobu tīrītāju uzlādējat pirmo reizi vai ja to neesat lietojis ilgu laiku 
(ilgāk nekā 3 mēnešus), pilnīgai ierīces uzlādei var būt nepieciešams 

nedaudz ilgāks laiks.

∑ Atvienojiet uzlādēto zobu tīrītāju no strāvas adaptera un atvienojiet strāvas 
adapteri no elektriskās rozetes. Pēc ierīces atvienošanas no strāvas adaptera 
uzlādes LED indikators izslēgsies. 



Ieteikumi iespējami ilgāka akumulatora darbības laika nodrošināšanai:

∑ Uzlādējiet zobu tīrītāju istabas temperatūrā.
∑ Neatstājiet ierīci pieslēgtu pie strāvas avota ilgāk, nekā nepieciešams tās pilnīgai 

uzlādei.
∑ Ideālā gadījumā uzglabājiet ierīci pilnībā uzlādētu.
∑ Ja ierīci ilgstoši nelietojat, tad uzlādējiet to vismaz reizi 6 mēnešos.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS 

Šis zobu tīrītājs darbojas pēc principa, kas pārvērš elektrisko enerģiju 
vibrācijā.

Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci, noregulējiet intensitāti, 
izmantojot intensitātes regulēšanas pogas, un sāciet tīrīt tās zobu daļas, 
kuras jums ir nepieciešams notīrīt. 

Uzgali pielieciet pie zoba tā, lai uzgaļa kustība notiktu paralēli zoba 
virsmai. Pirmie 2 mm no uzgaļa ir visefektīvākie! 

Parastai tīrīšanai reti kad ir nepieciešams vairāk nekā 50% no 
maksimālās intensitātes līmeņa. Tomēr, ja ir grūti noņemt 
zobakmeni, var būt nepieciešams lielāks intensitātes līmenis.

Pārliecinieties, ka zobu tīrīšanas laikā tiek saglabāts kontakts 
starp ierīces uzgali un zoba virsmu. Lēnām pārvietojiet uzgali 
uz priekšu un atpakaļ un ļaujiet ierīcei veikt savu darbu. 
Veiciet mazākas un lielākas kustības, lai tiktu noņemti visi 
netīrumi no zobu virsmas.

Uzgali jāvērš virzienā uz zoba kabatu.



Lai uzgalis strādātu paralēli katra zoba virsmai, ir svarīgi ievērot zoba anatomiju.

Ar pareizu intensitātes režīmu, atbilstošu spiedienu uz zobu (aptuveni 20 g, bet ne vairāk 
kā 50 g) un uzgali, kas darbojas paralēli zobu virsmai, tīrīšana būs maiga, klusa un 
efektīva.

UZMANĪBU! 
∑ Ja tīrīšanas laikā ir dzirdama čīkstoša skaņa (skaļa un dominējoša), spiediens 

uz zobu var būt pārāk mazs vai arī uzgalis nav novietots paralēli zoba 
virsmai. 

∑ Nespiediet uzgali pārāk stipri pie zobiem. Vienmēr piespiediet ierīci pie 
zobiem saudzīgi.

∑ Esiet uzmanīgi darbojoties ap jutīgo smaganu līniju. 
∑ Dažiem lietotājiem pirmajā lietošanas reizē to var būt mazliet grūti lietot, 

taču pamazām tas kļūs par jūsu neaizstājamo mutes dobuma kopšanas rīku! 
∑ Aplikumam un traipiem ir pulverveida konsistence. Tāpēc pēc ierīces 

lietošanas vienmēr izskalojiet muti. 
∑ Lūdzu, lietojiet ierīci tikai tad, ja mute ir mitra.
∑ Ja lietošanas laikā mute kļūst sausa, lūdzu, izskalojiet muti.
∑ Lietojot ierīci zoba iekšpusē, izmantojiet zobu spoguli. 



Pēc zobu tīrīšanas pabeigšanas:

∑ Kārtīgi izskalojiet muti.

∑ Nomazgājiet metāla uzgali zem tīra tekoša ūdens.

∑ Noslaukiet zobu tīrīšanas ierīci. 

Otrreizējās pārstrādes un ierīces iznīcināšanas instrukcijas

Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves 
atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku 
veselībai, ko var radīt nekontrolēta atkritumu izmešana; ir atbildīgi pārstrādāt 

atkritumus, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai atdotu 
lietotu ierīci, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar 
mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties šo produktu. Viņi var nodot šo produktu videi 
drošai pārstrādei.

Ražotāja apliecinājums, ka produkts atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.


