SMILY
Přenosný elektrický odstraňovač zubního kamene

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Vážený zákazníku,
děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.
Od této chvíle si můžete udržovat zdravé zuby a dásně. Účinně odstraňuje zubní plak,
zubní kámen, skvrny ze zubů a odstraněním tvrdého zubního kamene předchází
onemocnění dásní. Tento multifunkční odstraňovač zubního plaku využívá pokročilé
vibrace k odstranění zubního kamene z vašich zubů a masíruje dásně, což vám dodá
sebevědomý úsměv a svěží dech každé ráno!

Tato příručka se týká bezpečnostních pokynů a provozních pokynů. Před použitím
produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

OBSAH BALENÍ:

1x elektrický odstraňovač zubního kamene
1x nabíjecí kabel
1x uživatelská příručka

SPECIFIKACE
Jmenovité napětí: 3,7 V
Kapacita baterie: 300 mAh
Doba nabíjení: Asi 2 hodiny
Adaptér: 5 V / 5 mA
Pohotovostní proud: 20 uA
Jmenovitý proud: 200 mA
Hluk motoru: méně než 60 decibelů

Provozní doba: přibližně 2 hodiny
Provozní zařízení: 5
Hodnocení vodotěsnosti: IPX6
Styl: Nabíjení (vestavěná baterie)
Vhodné pro: dospělí
Materiál: lékařský silikon + plast
Vhodné prostředí: normální teplota

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod A UCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ
POUŽITÍ.

•

•

•
•
•

Tento čistič je určen pro péči o zuby. Je určen k odstraňování zubního kamene
a dalším úkonům na zubech, pro které jsou vhodné ultrazvukové vibrace.
Nepoužívejte jej na jiné účely, než ke kterým je přímo určen. Pokud si nejste
jistí použitím, obraťte se na místního prodejce nebo na místo, kde jste jej
koupili.
Používejte pouze pro vymezené účely. Nedodržení pokynů k obsluze může
mít za následek vážné poranění uživatele nebo škodu na produktu, kterou
nelze opravit. Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli návod k
použití a porozuměli mu.
Při použití vždy přiložte špičku na povrch zubu. Vyvarujte se zbytečného
kontaktu špičky s měkkými tkáněmi, jako jsou dásně, sliznice nebo kůže.
Před použitím zkontrolujte, že vibrace špičky odpovídají normálu. Pokud
zjistíte odchylku od normálního stavu, okamžitě přestaňte čistič používat a
kontaktujte prodejce.
Špička se během čištění nesmí dotýkat keramické protézy. Mohlo by dojít k
poškození špičky.
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Čistič používejte pouze s originálním napájecím adaptérem.
Před připojením adaptéru k elektrické zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené
na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší elektrické zásuvce.
Kovová hlavice čističe zubů není vyměnitelná.
Nevystavujte čistič zubů vnějšímu prostředí, extrémním teplotám, přímému
slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti nebo příliš prašnému prostředí.
Používejte jej uvnitř při teplotách -10 °C až 40 °C.
Výrobek dlouho nemyjte ani nenamáčejte.
Tento produkt je určen pouze dospělým. Po použití produkt řádně
uskladněte. Uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k nechtěnému
poranění.
Tento výrobek obsahuje baterii. Neumisťujte jej do ohně nebo do nádoby s
vysokou teplotou, aby nedošlo k požáru nebo výbuchu.
Čistič zubů neumisťujte do blízkosti radiátorů, otevřeného ohně nebo jiného
zařízení, které je zdrojem tepla.
Udržujte čistič zubů v dostatečné vzdálenosti od očí.
Neodpojujte napájecí adaptér ze zásuvky táhnutím za napájecí kabel.
Mohlo by dojít k poškození napájecího adaptéru nebo zásuvky. Odpojte
napájecí adaptér tahem ze zásuvky.
Před použitím vždy zkontrolujte součásti jednotky, zda nejsou
poškozené. Poškozené součásti se nesmí používat a musí se vyměnit.
Nepokládejte kabel napájecího adaptéru na ostré předměty.
Abyste předešli vzniku nebezpečné situace, neopravujte čistič zubů ani
žádné jeho příslušenství sami a žádným způsobem je neupravujte.
Ohledně všech oprav kontaktujte autorizované servisní středisko. Při
manipulaci s výrobkem riskujete ztrátu svých zákonných práv
vyplývajících z neuspokojivého výkonu nebo záruky kvality.
Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, nebo pokud je
zařízení nefunkční, upadlo nebo je poškozeno.
Kabel neobmotávejte kolem spotřebiče.
Veškerý servis nebo opravy musí provádět autorizovaný servisní zástupce.
Výrobek není vhodný pro použití v přítomnosti hořlavých plynů.
Tento spotřebič používejte pouze k jeho vymezenému účelu.

Pozor: Nepoužívejte výrobek během nabíjení.

KOMPONENTY

1. Čisticí hlavice
5. Nižší rychlost
2. Protiskluzový pásek
6. Nabíjecí port
3. Spínač zapnutí/vypnutí (ON/OFF)
7. Indikátor nabíjení
4. Vyšší rychlost (celkem 5 rychlostních stupňů nastavitelných od
nejvyššího po nejnižší)

NABÍJENÍ
Dobíjení přes USB:
Bezpečné a rychlé nabíjení pomocí USB.
1.

2.

Vložte nabíječku do spodní části
čističe zubů, připojte ke zdroji
napájení a zahajte nabíjení.
Kontrolka nabíjení se rozsvítí
červeně, což znamená, že nabíjení
začalo. Po úplném nabití zařízení
se rozsvítí zelené světlo.

POZNÁMKA:
•
•
•

Úplné nabití trvá přibližně 2 hodiny.
Po vstupu do režimu nabíjení se čistič zubů přepne do režimu vypnuto (přístroj
nebude během nabíjení fungovat).
Jakmile je produkt nabitý, lze jej použít přibližně 200krát.
Pokud nabíjíte čistič zubů poprvé nebo jste jej delší dobu nepoužívali
(déle než 3 měsíce), může úplné nabití vyžadovat více času.

•

Odpojte nabitý čistič zubů od napájecího adaptéru a napájecí adaptér odpojte
od elektrické zásuvky. Po odpojení produktu od napájecího adaptéru indikátor
nabíjení LED zhasne.

Doporučení pro dosažení co nejdelší možné životnosti baterie:
•
•
•
•

Nabíjejte produkt při pokojové teplotě.
Nenechávejte produkt připojený ke zdroji elektrické energie déle, než je nutné k
jeho dobití.
Ideálně skladujte produkt plně nabitý.
Pokud produkt delší dobu nepoužíváte, nabijte jej alespoň jednou za 6 měsíců.

NÁVOD K POUŽITÍ
Tento čistič pracuje na principu, který převádí elektrickou energii na
energii ultrazvukových vibrací.
Stisknutím tlačítka napájení zapněte zařízení, upravte výkon pomocí
horního a dolního tlačítka a začněte čistit požadovaná místa na zubech.

Strana konce špičky se umístí na zub tak, aby byl pohyb špičky
rovnoběžný s povrchem zubu. První 2 mm špičky jsou
nejefektivnější!
Normální čištění obvykle nevyžaduje více než 50 % úrovně výkonu.
Těžko odstranitelný zubní kámen však může vyžadovat vyšší nastavení výkonu.
Ujistěte se, že během čištění udržujete kontakt špičky s
povrchem zubu. Špičkou stále pomalu pohybujte tam a zpět
a nechte práci na přístroji. Používejte krátké a dlouhé tahy,
aby se celý povrch každého zubu vyčistil.
Špička je obvykle namířena směrem ke kapse zubu.

Aby byla špička rovnoběžně s povrchem každého zubu, je důležité sledovat jeho
anatomii.

Při správném nastavení výkonu, přiměřeném tlaku na zub (přibližně 20 gramů, ale ne více
než 50) a špičce umístěné rovnoběžně s povrchem bude ošetření jemné, tiché a účinné.

•
•
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POZOR!
Pokud během ošetření uslyšíte skřípavý zvuk (hlasitý a výrazný), může být
tlak na zub příliš malý nebo špička není rovnoběžně s povrchem zubu.
Rukou příliš netlačte. Vždy se dotýkejte zubů lehkým tlakem.
Buďte opatrní okolo citlivé linie dásní.
Pro některé uživatele může být první použití obtížnější, ale postupně se z
toho stane váš nezbytný nástroj pro péči o ústní dutinu!
Kámen a plak se přemění v prach. Po použití si proto vypláchněte ústa.
Používejte jej s navlhčenými ústy.
Pokud vám během používání ústa vyschnou, vypláchněte si je.
Při použití na vnitřní straně zubu použijte zubní zrcátko.

Po dokončení čištění zubů;
•

Dobře si ústa vypláchněte.

•

Umyjte kovovou hlavici pod čistou tekoucí vodou.

•

Otřete tělo čističe zubů.

Pokyny k recyklaci a likvidaci
Toto označení znamená, že produkt by neměl být v celé EU likvidován s
domácím směsným odpadem. V zájmu prevence možného poškození životního
prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte
odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité
zařízení, využijte možnost vrácení nebo sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste
produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu
prostředí.
Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.

