SMILY
Draagbare elektrische Sonic tandheelkundige scaler

HANDLEIDING
Beste klant,
Bedankt voor de aankoop van ons product.
Van nu af aan kunt u uw tanden en tandvlees gezond in stand houden. Effectief
verwijderen van tandplak, tandsteen en vlekken, verwijdert harde tandsteen gemakkelijk
waardoor tandvleesaandoeningen worden voorkomen. Deze multifunctionele
tandheelkundige scaler maakt gebruik van geavanceerde trillingen om tandsteen van uw
tanden te verwijderen en uw tandvlees te masseren, waardoor u elke ochtend een
zelfverzekerde glimlach en een frisse adem krijgt!

Deze handleiding behandelt de veiligheidsrichtlijnen en bedieningsinstructies. Lees
deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw product gebruikt.

PAKKET BESTAAT UIT:
1 x elektrische Sonic tandheelkundige scaler
1 x plaadkabel
1 x handleiding

SPECIFICATIE
Nominale spanning: 3,7 V

Werktijd: ongeveer 2 uur

Batterijcapaciteit: 300 mAh
Oplaadtijd: Ongeveer 2 uur
Adapter: 5 V / 5 mA
Standby-stroom: 20 uA
Nominale stroom: 200 mA
Motorgeluid: minder dan 60 decibel

Versnellingen: 5
Waterdichtheid: IPX6
Stijl: Opladen (ingebouwde batterij)
Voor volwassenen
Materiaal: siliconen inlaatkwaliteit + kunststof
Gebruiksomgeving: normale temperatuur

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u het product gebruikt EN BEWAAR HET VOOR
TOEKOMSTIG GEBRUIK.

•

•

•
•
•
•
•

Deze scaler is ontworpen voor tandheelkundige doeleinden. Het is ontworpen
voor het verwijderen van tandsteen of kalkaanslag op tanden en andere
tandheelkundige handelingen waarbij de ultrasone trillingen gunstig zijn. Gebruik
het niet voor toepassingen waar het niet voor bedoeld is. Neem bij twijfel over uw
toepassing contact op met uw plaatselijke dealer of plaats van aankoop.
Alleen gebruiken voor de beoogde doeleinden. Het niet naleven van de
bedieningsinstructies kan leiden tot ernstig letsel bij de gebruiker of tot
beschadiging van het product, mogelijk onherstelbaar. Zorg ervoor dat u de
bedieningsinstructies hebt bestudeerd en begrepen voordat u dit product
gebruikt.
Breng de punt altijd aan op tandoppervlakken bij het scalen. Vermijd onnodig
contact van de tip met zachte weefsels, zoals tandvlees, slijmvliezen of huid.
Controleer voor gebruik op abnormale trillingen van de punt. Als er afwijkingen
worden gevonden, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de Scaler en neem
contact op met de dealer.
Zorg ervoor dat de tip de keramische prothese niet raakt tijdens het scalen. Dit
kan de punt beschadigen.
Gebruik de scaler alleen met de originele voedingsadapter.
Controleer de spanning voordat u de adapter op een stopcontact aansluit zoals vermeld
op het typeplaatje dat overeen komt met het vermogen van uw stopcontact.
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De metalen kop van de tandreiniger is niet vervangbaar.
Stel de tandreiniger niet bloot aan de buitenomgeving, extreme temperaturen,
direct zonlicht, overmatige vochtigheid of extreem stoffige omgevingen.
Gebruik het bij een binnenomgeving van -10 °C tot 40 °C.
Was het product niet langdurig en laat het niet weken.
Dit product is alleen bestemd voor volwassenen. Berg het product na gebruik
goed op. Blijf uit de buurt van kinderen om per ongeluk letsel te voorkomen.
Dit product bevat een batterij. Plaats het niet in een vuur of op hoge
temperatuur om brand of explosie te voorkomen.
Plaats niet in de buurt van verwarmingstoestellen, open vuur of andere
apparatuur die een warmtebron is.
Houd de tandreiniger op voldoende afstand van de ogen.
Koppel de voedingsadapter niet los van het stopcontact door aan het
netsnoer te trekken. Dit kan de stroomadapter of het stopcontact
beschadigen. Koppel de stroomadapter los van het stopcontact door aan de
stekker te trekken.
Onderzoek de onderdelen van het apparaat altijd op schade voordat u met
de behandeling begint. Beschadigde onderdelen mogen niet worden
gebruikt en moeten worden vervangen.
Plaats het snoer van de stroomadapter niet over scherpe voorwerpen.
Om een gevaarlijke situatie te voorkomen, mag u de tandreiniger of de
bijbehorende accessoires niet zelf repareren of op enigerlei wijze wijzigen.
Neem voor alle reparaties contact op met een erkend servicecentrum. Door
met het product te knoeien, loopt u het risico uw wettelijke rechten teniet
te doen die voortvloeien uit onbevredigende prestaties of kwaliteitsgarantie.
Gebruik het apparaat niet met een gebroken snoer of stekker, of als het apparaat
niet goed functioneert, is gevallen of op een of andere manier beschadigd is.
Wikkel het snoer niet om het apparaat.
Elke service of reparatie moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde
servicevertegenwoordiger.
Het product is niet geschikt voor gebruik in de buurt van brandbare gassen.
Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het bedoeld is.

Let op: gebruik het product niet tijdens het opladen.

ONDERDELEN

1. Reinigingskop
5. Versnellingsregelaar
2. Antislipstrip
6. Oplaadpoort
3. Aan / uit knop
7. Oplaadindicator
4. Versnelling omhoog (totaal 5 versnellingen instelbaar van boven
naar beneden)

OPLADEN
USB oplaadbaar:
Veilig en snel opladen via USB.
1.

2.

Steek de oplader in de achterkant van
de tandreiniger, sluit hem aan op de
stroom om te beginnen met opladen.
Het indicatielampje gaat rood
branden, wat aangeeft dat het
opladen begint. Als het apparaat
volledig is opgeladen, wordt het
lampje groen.

OPGELET:
•
•
•

Een volledige lading duurt ongeveer 2 uur.
Na het invoeren van een oplaadmodus, schakelt de tandreiniger uit (apparaat
werkt niet tijdens het opladen).
Nadat het product is opgeladen, kan het ongeveer 200 keer worden gebruikt.
Als u de tandreiniger voor de eerste keer oplaadt of als u deze
lange tijd (langer dan 3 maanden) niet hebt gebruikt, kan het
volledig opladen meer tijd kosten.

•

Koppel de opgeladen tandreiniger los van de stroomadapter en haal de

stroomadapter uit het stopcontact. Nadat u de tandreiniger van de
voedingsadapter hebt losgekoppeld, gaat de led-oplaadindicator uit.

Aanbevelingen voor het bereiken van de langst mogelijke levensduur van de batterij:
•
•
•
•

Laad het apparaat op bij kamertemperatuur.
Laat het apparaat niet langer aangesloten op de stroombron dan nodig is om hem
op te laden.
Bewaar het apparaat idealiter volledig opgeladen.
Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt, laad deze dan minimaal eens per 6
maanden op.
BEDIENINGSINSTRUCTIES
Deze reiniger werkt volgens het principe dat de elektrische energie
omzet in de ultrasone trillingsenergie.
Druk op de aan / uit-knop om het apparaat in te schakelen, pas het
vermogen aan met de bovenste en onderste instelknoppen en begin met
het reinigen van de onderdelen die moeten worden schoongemaakt.

De zijkant van het uiteinde wordt op de tand aangebracht zodat de
beweging van de punt evenwijdig is aan het oppervlak van de tand.
De eerste 2 mm van de punt zijn het meest efficiënt!
Voor een normale schaalverdeling is zelden meer dan 50% van het
vermogen nodig. Het is echter mogelijk dat moeilijk te verwijderen
tandsteen een hogere vermogensinstelling nodig heeft.
Zorg ervoor dat het contact tussen de punt en het tandoppervlak
behouden blijft tijdens het schalen. Blijf de punt langzaam heen
en weer bewegen en laat het instrument het werk doen. Gebruik
korte en lange bewegingen, zodat het hele oppervlak van elke
tand of kies wordt geschaald.
De punt is normaal gesproken gericht op de tandholte.

Om de punt parallel aan het oppervlak van elke tand te laten werken, is het belangrijk
om de anatomie van de tand te volgen.

Met de juiste krachtinstelling, de juiste druk tegen de tand (ongeveer 20 gram maar niet
meer dan 50) en de punt parallel aan het oppervlak, zal de behandeling zacht, stil en
efficiënt zijn.

•

•
•
•

•
•
•
•

AANDACHT!
Als tijdens de behandeling een piepend geluid te horen is (luid en
overheersend), kan de druk op de tand te laag zijn of kan de punt niet
parallel aan het tandoppervlak liggen.
Gebruik niet te veel kracht met de hand. Neem altijd contact op met de
tanden met een lichte druk.
Wees voorzichtig rond de gevoelige tandvleesrand.
Voor sommige gebruikers is het de eerste keer misschien een beetje
moeilijk te gebruiken, maar langzamerhand wordt het een musthave voor mondverzorging!
Plak en vlekjes is poedervormig. Spoel daarom na gebruik uw mond.
Gebruik het in aanwezigheid van vocht in de mond.
Als er tijdens het gebruik vocht verloren gaat, dient u de mond te spoelen.
Gebruik bij gebruik aan de binnenkant van de tand een tandspiegel.

Nadat u klaar bent met het poetsen van de tanden;
•

Spoel uw mond goed uit.

•

Was de metalen kop onder schoon stromend water.

•

Maak de tandreiniger schoon.

Instructies voor recycling en verwijdering
Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander
huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan
het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde
afvalverwijdering te voorkomen; recycle het op een verantwoorde manier
om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen.
Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en
ophaalsystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is
gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke
recycling.
Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de
toepasselijke EG-richtlijnen.

