SMILY
Prenosný ultrazvukový čistič zubov

NÁVOD NA POUŽITIE
Vážený zákazník, Vážená zákazníčka,
ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt.
Odteraz si môžete udržiavať zdravé zuby a ďasná. Účinne odstráňte zubný povlak, zubný
kameň a škvrny, jednoducho sa zbavte tvrdého zubného kameňa zo zubov a zabráňte tak
ochoreniu ďasien. Tento multifunkčný čistič zubov využíva pokročilé vibrácie na
odstránenie zubného kameňa z vašich zubov a masírujte ďasná, čím vám dodá
sebavedomý úsmev a svieži dych každé ráno!

Táto príručka sa zaoberá bezpečnostnými pokynmi a návodom na obsluhu. Pred
použitím tohto zariadenia si dôkladne prečítajte túto príručku.

BALENIE OBSAHUJE:

1x prenosný ultrazvukový čistič zubov
1x nabíjací kábel
1x návod na použitie

ŠPECIFIKÁCIA
Menovité napätie: 3.7V
Kapacita batérie: 300mAh
Doba nabíjania: približne 2 hodiny
Adaptér: 5V / 5mA
Pohotovostný prúd: 20uA
Menovitý prúd: 200mA
Hluk motora: menej ako 60 decibelov
Výdrž batérie: približne 2 hodiny

Počet stupňov frekvencie: 5
Vodotesné hodnotenie: IPX6
Štýl: nabíjanie (zabudovaná batéria)
Určené pre: dospelých
Materiál: lekársky silikón + plast
Prostredie vhodné na používanie:
normálna teplota

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pred použitím produktu si pozorne prečítajte tento návod a UCHOVAJTE HO NA BUDÚCE
POUŽITIE.

•

•

•
•
•

Tento čistič je určený na použitie na zuby. Je určený na odstránenie zubného
kameňa alebo zubného povlaku na zuboch a iných povrchov v chrupe, pri
ktorých sú ultrazvukové vibrácie prospešné. Nepoužívajte ho na to, na čo nie
je určený. Ak si nie ste istí spôsobom používania, obráťte sa, prosím, na vášho
predajcu alebo miesto nákupu.
Používajte iba na stanovené účely. Nedodržanie pokynov v návode na
obsluhu môže mať za následok vážne zranenie používateľa alebo poškodenie
produktu, ktoré môže byť neopraviteľné. Pred použitím tohto produktu sa
uistite, že ste si preštudovali a pochopili návod na obsluhu.
Pri čistení vždy priložte hrot na povrch zubov. Vyhnite sa zbytočnému
kontaktu hrotu s mäkkými tkanivami, ako sú ďasná, sliznice alebo pokožka.
Pred použitím skontrolujte abnormálne vibrácie hrotu. Ak sa zistia
abnormality, okamžite prestaňte čistič používať a kontaktujte predajcu.
Nedovoľte, aby sa hrot počas čistenia dotýkal keramickej zubnej náhrady.
Mohlo by to poškodiť hrot.

•
•
•
•
•
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Čistič používajte iba s originálnym napájacím adaptérom.
Pred pripojením adaptéra k zdroju sa uistite, že napätie uvedené na typovom
štítku zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
Kovová hlava čističa zubov nie je vymeniteľná.
Čistič zubov nevystavujte vonkajšiemu prostrediu, extrémnym teplotám,
priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti alebo nadmerne
prašnému prostrediu.
Používajte ho pri teplote vnútorného prostredia od -10 °C do 40 °C.
Výrobok dlho neumývajte ani nenamáčajte.
Tento produkt je určený len pre dospelých. Po použití produkt správne
uskladnite. Uchovávajte mimo dosahu detí, aby omylom nedošlo k zraneniu.
Tento výrobok obsahuje batériu. Neumiestňujte ho do ohňa alebo do
vysokoteplotnej nádoby, aby ste predišli požiaru alebo výbuchu.
Neumiestňujte výrobok do blízkosti ohrievačov, otvoreného ohňa alebo
iných zariadení, ktoré sú zdrojom tepla.
Udržujte čistič zubov v dostatočnej vzdialenosti od očí.
Napájací adaptér neodpájajte od sieťovej zásuvky ťahaním za napájací
kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu napájacieho adaptéra alebo sieťovej
zásuvky. Napájací adaptér odpojte zo sieťovej zásuvky vytiahnutím
zástrčky.
Pred začiatkom čistenia vždy skontrolujte, či nie sú poškodené
komponenty jednotky čističa. Poškodené komponenty sa nesmú
používať a musia sa vymeniť.
Kábel sieťového adaptéra neklaďte na ostré predmety.
Aby ste predišli vzniku nebezpečných situácií, neopravujte čistič zubov
ani jeho príslušenstvo sami a ani ho nijako neupravujte. V prípade
akýchkoľvek opráv kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Zásahom do výrobku riskujete, že stratíte svoje zákonné práva
vyplývajúce z neuspokojivého výkonu alebo záruky kvality.
Nepoužívajte prístroj so zlomeným káblom alebo zástrčkou, alebo ak prístroj
nefunguje správne, alebo ak spadol či je akokoľvek poškodený.
Neobmotávajte kábel okolo spotrebiča.
Akákoľvek údržba alebo oprava musí byť vykonaná autorizovaným servisným
zástupcom.
Výrobok nie je vhodný na použitie v prítomnosti horľavých plynov.
Tento spotrebič používajte iba na stanovený účel.

Pozor: nepoužívajte výrobok počas nabíjania.

KOMPONENTY

1. Čistiaca hlava
5. Zníženie frekvencie
2. Protišmykový pásik
6. Vstup na USB kábel
3. Vypínač
7. Indikátor nabíjania
4. Zvýšenie frekvencie (spolu 5 stupňov nastaviteľných zhora dole)

NABÍJANIE
Nabíjanie cez USB:
Bezpečný a rýchly spôsob nabíjania
pomocou USB.
1.

2.

Vložte nabíjačku do zadnej časti
čističa zubov, pripojte k zdroju
elektriny a začnite nabíjať.
Indikátor nabíjania sa rozsvieti
načerveno, čo znamená, že sa
čistič začal nabíjať. Keď je
zariadenie plne nabité, indikátor
svieti nazeleno.

POZNÁMKA:
•
•
•

Úplné nabitie trvá približne 2 hodiny.
Po začiatku nabíjacieho režimu sa čistič zubov prepne do vypnutého režimu
(stroj nebude počas nabíjania fungovať).
Po nabití produktu ho možno použiť asi 200-krát.
Ak nabíjate čistič zubov prvýkrát alebo ak ste ho nepoužívali dlhší čas
(dlhšie ako 3 mesiace), úplné nabitie si môže vyžadovať viac času.

•

Odpojte nabitý čistič zubov od sieťového adaptéra a odpojte adaptér od
elektrickej zásuvky. Po odpojení prístroja od sieťového adaptéra LED indikátor
nabíjania zhasne.

Odporúčania na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti batérie:
•
•
•
•

Produkt nabíjajte pri izbovej teplote.
Nenechávajte výrobok pripojený k zdroju elektrickej energie dlhšie, ako je
potrebné na jeho nabitie.
V ideálnom prípade skladujte produkt úplne nabitý.
Ak výrobok nepoužívate dlhší čas, nabite ho najmenej raz za 6 mesiacov.

NÁVOD NA OBSLUHU
Tento čistič funguje na princípe, ktorý premieňa elektrickú energiu na
energiu ultrazvukových vibrácií.
Stlačením zapínacieho tlačidla zapnite zariadenie, upravte výkon pomocou
horného a dolného nastavovacieho tlačidla a začnite čistiť časti, ktoré je
potrebné vyčistiť.

Strana, na ktorej je hrot, sa aplikuje na zub tak, aby bol pohyb hrotu
rovnobežný s povrchom zuba. Prvé 2 mm hrotu sú najefektívnejšie!
Normálne čistenie zriedka vyžaduje viac ako 50 % úrovne výkonu.
Ťažko odstrániteľný povlak si však môže vyžadovať vyššie nastavenie
výkonu.
Dbajte na to, aby sa počas čistenia udržiaval kontakt medzi
hrotom a povrchom zuba. Hrotom neustále pohybujte zo
strany na stranu a nechajte prístroj, aby urobil všetku prácu.
Krátkymi a dlhšími ťahmi dosiahnite, aby bola vyčistená celá
plocha každého zuba.
Hrot je zvyčajne namierený smerom ku krčku zuba.

Aby hrot pracoval vždy rovnobežne s povrchom každého zuba, je dôležité dodržiavať
anatómiu zuba.

Pri správnom nastavení výkonu, primeranom tlaku na zub (približne 20 gramov, ale
nepresahujúcom 50) a pri hrote v polohe rovnobežnej s povrchom bude ošetrenie jemné,
tiché a efektívne.

•
•
•
•

•
•
•
•

UPOZORNENIE!
Ak počas čistenia začujete škrípavý zvuk (hlasný a dôrazný), tlak na zub
môže byť príliš nízky alebo je hrot nerovnobežný s povrchom zuba.
Netlačte rukou prílišnou silou. Zubov sa vždy dotknite ľahkým stlačením.
Buďte opatrní okolo citlivej línie ďasien.
Pre niektorých používateľov môže byť prvé použitie trochu náročné, ale
postupne sa čistič stane nevyhnutným nástrojom v starostlivosti o ústnu
dutinu!
Povlak a škvrna sú vo forme prášku. Preto si po použití vypláchnite ústa.
Používajte ho, keď máte vnútro úst navlhčené.
Ak sa počas používania stratí vlhkosť, vypláchnite si ústa.
Ak sa používa na vnútornej strane zuba, použite zubné zrkadlo.

Po dokončení čistenia zubov;
•

Dôkladne si vypláchnite ústa.

•

Kovovú hlavu umyte pod čistou tečúcou vodou,

•

Utrite zvyšok čističa zubov.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu
Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s
ostatným domovým odpadom v rámci celej EÚ. Pri recyklácii a likvidácii
postupujte zodpovedne, aby sa predišlo možnému poškodeniu životného
prostredia alebo zdravia ľudí zapríčinenému nekontrolovanou likvidáciou odpadu.
Podporíte tým aj udržateľné opätovné použitie prírodných zdrojov. Ak chcete vrátiť
použité zariadenie, použite zberný systém alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol
produkt zakúpený. Môže tento produkt vziať na recykláciu bezpečnú pre životné
prostredie.
Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.

