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Tuto příručku si před použitím přístroje důkladně pročtěte a uchovejte ji pro 
budoucí použití 
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DŮLEŽITÉ POKYNY K BEZPEČNOSTI 
Při používání elektrických spotřebičů, zejména v přítomnosti dětí, je vždy nutné dodržovat 

základní bezpečnostní opatření, včetně následujících pokynů: 

Prostudujte všechny pokyny. 

1. Ujistit se, že napětí zásuvky odpovídá napětí uvedenému na štítku. 

2. Adaptér používaný pro tento spotřebič musí odpovídat specifikaci DC 5 V / ≥ 0,5 A. 

3. Spotřebič může být používán pouze s adaptérem se specifikací DC 5 V / ≥ 0,5 A. 

4. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, výrobek nedávejte, ani neskladujte na 

místech, kde hrozí riziko pádu do vany nebo umyvadla. 

5. Na ochranu před požárem, úrazem elektrickým proudem a zraněním osob adaptér a 

nabíječku nepoužívejte v koupelně a šňůru, zástrčku, adaptér nebo nabíječku neponořujte 

do vody nebo jiné kapaliny. Adaptér a nabíječku neoplachujte vodou. 

6. Napájecí kabel nelze vyměnit. Pokud je napájecí kabel poškozený, spotřebič řádně 

zlikvidujte. 

7. Pokud nabíječku upustíte do vody, nesahejte pro ni. Nejprve odpojte přívod elektrické 

energie a poté ji vytáhněte z vody. 

8. Nepoužívejte zařízení s poškozenou nabíječkou, kabelem nebo zástrčkou nebo po 

poruše či poté, co spadlo do vody nebo bylo jinak poškozeno. Odneste spotřebič do 

nejbližšího autorizovaného servisního střediska na prohlídku, opravu nebo seřízení. 

9. Při vypojování nabíječky ze sítě zatáhněte za zástrčku, netahejte za šňůru. Nedotýkejte 

se zástrčky mokrou rukou. 

10. Nabíječku nepoužívejte venku nebo v blízkosti teplých povrchů.  

11. Dohlížejte na děti, když si čistí zuby, dokud si nevytvoří správné návyky.  

12. Kartáček neponořujte do horké vody.  

13. Zubní kartáčky mohou používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a 

duševními schopnostmi, nebo osoby neznalé a nezkušené, pokud jsou pod dohledem 

dospělé osoby nebo byly touto osobou poučeny o bezpečném použití tohoto přístroje a 

rozumí rizikům spojeným s jeho používáním. Čištění a uživatelská údržba nesmí být 

prováděna dětmi bez dozoru. 
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14. Děti si s přístrojem nesmí hrát. 

15. Kartáčkem na zuby nebo dásně příliš netlačte. Ani kartáčkem dlouho nečistěte stejné 

místo, aby nedošlo k jeho poškození. 

16. Před každým použitím se ujistěte, že kartáček nevykazuje žádné viditelné poškození. 

Poškozeným kartáčkem si zuby nečistěte. 

17. O používání kartáčku se poraďte se svým lékařem, pokud jste v posledních dvou 

měsících prodělali zubní chirurgický zákrok nebo procházíte léčbou zubů. 

18. Při prvním použití kartáčku se může objevit krvácení. Pokud toto krvácení trvá déle 

než jeden týden, poraďte se se svým zubním lékařem.  

19. Osoby s kardiostimulátory nebo jinými implantovanými zdravotnickými prostředky 

musí použití kartáčku předem konzultovat s lékařem. 

20. Na nabíječku nepokládejte žádné kovové předměty, aby nedošlo k vznícení. 

21. Kartáček je určen pouze pro osobní použití a není určen k použití více osobami.  

22. Kartáčkovou hlavici přestaňte používat, pokud má ohnuté nebo poškozené štětiny. 

Kartáčkovou hlavici vyměňte každé 3 měsíce, v případě opotřebení i dříve.  

23. Tento zubní kartáček obsahuje zabudovanou dobíjecí baterii. Nezahřívejte ho, 

nevhazujte do ohně, ani neskladujte, nenabíjejte ani nepoužívejte v prostředích s vysokými 

teplotami, jinak může dojít k přehřátí, požáru nebo výbuchu. 

24. Napájecí kabel nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozený, zlikvidujte celý spotřebič. 

25. Tento výrobek používejte pouze pro jeho zamýšlený účel, jak je popsáno v tomto 

návodu. Používejte pouze příslušenství doporučená výrobcem. 

26. Kabel uchovávejte mimo ohřívané povrchy. 

27. Nikdy jej nepoužívejte ve spánku nebo pokud jste ospalí. 

28. Do otvorů spotřebiče nevkládejte žádné předměty, ani žádné neupusťte na kabel. 

29. Nepoužívejte venku nebo tam, kde jsou používány aerosolové výrobky (spreje), nebo 

kde se podává kyslík. 

30. Dvojitá izolace – Při servisu používejte pouze identické náhradní díly. 

31. Tyto pokyny si uložte. 
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SEZNAMTE SE S VAŠÍM SONICKÝM KARTÁČKEM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NABÍJENÍ SONICKÉHO KARTÁČKU  
POZNÁMKA: Kartáček musí být před zahájením nabíjení vypnut. 

POZOR: Zubní kartáček musí být nabíjen při určité teplotě okolí. Teploty, které jsou příliš 

nízké (jako např. pod 0 °) nebo teploty, které jsou příliš vysoké (např. nad 45 °C), mohou 

vážně poškodit baterii. 

1. Nabíječku umístěte na rovný stabilní stůl nebo jiný povrch, poté zasuňte USB do 

zásuvky adaptéru a pak připojte adaptér ke zdroji napájení. 

POZNÁMKA: Před nabíjením se přesvědčte, že používaný adaptér splňuje specifikace 

Hlavice kartáčku 

Ochranný kryt motorové hřídele 

Motorová hřídel 

Spínač/Funkční tlačítko 

Rukojeť 

Nabíječka 
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DC 5 V / ≥ 0,5 A. 

2. Kartáček umístěte svisle do nabíječky a ujistěte se, že je jeho spodní část ve správné 

poloze na kolíku nabíječky (viz Obr. 1). Při nabíjení se bíle rozsvítí indikátor nabíjení a 

bude blikat. Když bude kartáček plně nabitý, změní se barva tohoto indikátoru na trvalou 
modrou. 

 

POUŽÍVÁNÍ SONICKÉHO KARTÁČKU 
1. Odstraňte ochranný kryt motorové hřídele a poté svisle zasuňte hlavici kartáčku  
dolů do hřídele motoru, přesvědčte se, že hlavice kartáčku dobře sedí na svém místě 
(viz Obr. 2, Obr. 3 a obr. 4). 
 

Kartáček 

posaďte na 

nabíječku 

Obr. 1 
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2. Opláchněte kartáčkovou hlavici vodou a poté na ní naneste zubní pastu (viz Obr. 5). 

 

3. Kartáčkovou hlavici vložte do úst a kartáček umístěte mezi zuby a dásně (viz Obr.6). 

 
 
 
 

 

 

 

Hlavici 
kartáčku dobře 
zasuňte 
 

Odstraňte 
ochranný kryt 
motorové 
hřídele 
směrem 
nahoru 

Obr. 2 

Obr. 6 

Obr. 3 
Obr. 4 

Obr. 5 
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4. Stiskněte tlačítko spínač/funkční tlačítko pro zapnutí kartáčku a můžete začít s 

čištěním zubů. 

4.1 Můžete si vybrat z níže uvedených pracovních režimů kartáčku: 

4.1.1 Jednou stiskněte spínač/funkční tlačítko, když je zubní kartáček vypnutý, kartáček 

se zapne a bude pracovat podle níže uvedeného popisu. 

4.1.2 Pokud kartáček pracuje v režimu „Čištění“, za kterého světelný kruh svítí bíle, a 

doba použití je kratší než 5 sekund, stiskněte spínač/funkční tlačítko ještě jednou a zubní 

kartáček se přepne do režimu „Citlivý“ a světelný kruh bude svítit modře. Pokud doba 

použití překročí 5 sekund, stiskněte znovu spínač/funkční tlačítko, kartáček se vypne a 

bude uložen aktuální režim, což znamená, že kartáček bude pracovat v režimu „Čištění“, 

až bude příště aktivován. 

4.1.3 Pokud kartáček pracuje v režimu „Citlivý“, za kterého světelný kruh svítí modře, a 

doba použití je kratší než 5 sekund, stiskněte spínač/funkční tlačítko ještě jednou, zubní 

kartáček se vypne a po dalším zapnutí bude pracovat v režimu „Čištění“. Pokud doba 

použití překročí 5 sekund, stiskněte znovu spínač/funkční tlačítko, kartáček se vypne a 

bude uložen aktuální režim, což znamená, že kartáček bude pracovat v režimu „Citlivý“, 

až bude příště aktivován. 

4.1.4 Po zvolení požadovaného režimu nechte kartáček běžet po dobu 2 minut, poté se 

kartáček automaticky vypne a bude uložen aktuální pracovní režim. Po dalším zapnutí 

začne kartáček pracovat v tomto uloženém režimu.   

4.2 Po zvolení požadovaného režimu se kartáček zhruba každých 30 sekund na krátkou 

chvíli zastaví, aby vás upozornil na změnu čištěné oblasti. Po nepřetržitém používání v 

délce 2 minut se kartáček sám vypne.  

POZNÁMKA: V ústech jsou dvě řady zubů a každá řada má pravou a levou část, takže je 

nutné celkem vyčistit 4 části. 

4.3 Kartáčkem pomalu pohybujte směrem dozadu a dopředu, abyste zuby vyčistili. 

5. Po vyčištění zubů kartáčkovou hlavici opláchněte pod tekoucí vodou a osušte ji. 
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Rukojeť otřete ručníkem.   

POZNÁMKA: Pokud světlo bliká bíle (v režimu „Čištění“) nebo modře (v režimu 

„Citlivý“) během celého provozu, znamená to, že kartáček potřebuje nabít. 

 

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA 
Před čištěním odpojte adaptér ze zdroje napájení a odpojte USB z adaptéru. Nabíječku 

nikdy neponořujte do vody. 

Nabíječku, kartáčkovou hlavici a rukojeť otřete měkkým hadříkem, poté je dobře osušte. 

Nikdy nepoužívejte jedovaté čisticí prostředky. 

POZOR: K čištění vnější části kartáčku nepoužívejte chemické, kovové, dřevěné ani 

abrazivní čisticí prostředky. 

Hlavu ani rukojeť kartáčku nemyjte v myčce na nádobí.  

POZOR: Zubní kartáček musí být nabíjen při určité teplotě okolí. Teploty, které jsou příliš 

nízké (jako např. pod 0 °) nebo teploty, které jsou příliš vysoké (např. nad 45 °C), mohou 

vážně poškodit baterii. 

 

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Můžete přispět k ochraně životního prostředí! 

Dodržujte místní předpisy: nefunkční elektrická 

zařízení předejte k likvidaci příslušnému 

středisku pro likvidaci odpadu. 


