DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Zubní kartáček Power je bezpečný a účinný, pokud je používán podle pokynů.
Stejně jako u všech jiných elektrických spotřebičů je však nutné dodržovat
základní bezpečnostní opatření, především v přítomnosti dětí.

Dobíjecí

sonický zubní kartáček

RIZIKA – VODA

Návod k použití
Model: GTS 2066

Abyste snížili riziko vzniku popálenin, zabití elektrickým proudem, požáru nebo
zranění osob:
● Nabíjecí základnu neumisťujte ani neuchovávejte v místech, kde může
být stažena do vany, umyvadla nebo záchodu.
● Nabíječku neumisťujte ani jí neupusťte do vody nebo jiné kapaliny.
● Pro výrobek nesahejte, pokud spadl do vody nebo jiné kapaliny. Ihned jej
odpojte do přívodu elektrické energie.
● Nepoužívejte při koupání.
● Nabíjecí základnu před čištěním odpojte ze zásuvky a přesvědčte se, že je
před připojením do elektrické zásuvky suchá.

Profesionální hlavice kartáčku

RIZIKA – NAPĚTÍ
Abyste snížili riziko vzniku popálenin, zabití elektrickým proudem, požáru nebo
zranění osob:
● Nezapojujte nabíjecí základnu do zásuvky s napětím jiným než uvedeným
na spodní části základny.
● Tento výrobek je určen pro provoz v rozpětí 100 až 240 V.
● Měniče napětí nezaručují kompatibilitu.
● Zástrčku nezasunujte do zásuvky silou.
● Pokud se zástrčka snadno do zásuvky nezasune, nepoužívejte ji.

Barevný prstenec

RIZIKA – VAROVÁNÍ

Tlačítko ZAP/VYP

Tlačítko režimu

Indikátor režimu

Indikátor nabíjení

Napájecí kabel

Nabíjecí základna

Zástrčka

PŘED POUŽITÍM PROSTUDUJTE VŠECHNY
POKYNY

Abyste snížili riziko vzniku popálenin, zabití elektrickým proudem, požáru nebo
zranění osob:
● Tento výrobek není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými
fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osobami neznalými a
nezkušenými, pokud nejsou pod adekvátním dohledem dospělé osoby
zodpovědné za jejich zdraví nebo touto osobou nebyly poučeny o použití
tohoto výrobku.
● Děti musí být pod dozorem, aby si s výrobkem nehrály.
● Tento výrobek používejte pouze pro jeho zamýšlený účel, jak je
popsáno v tomto návodu. Tento výrobek je určen pouze pro čištění
zubů, dásní a jazyka.
Nepoužívejte nástavce nebo kartáčové hlavice jiné než doporučené výrobcem.
● Zubní kartáček je určen pro osobní péči, nikoliv pro použití více pacienty v
lékařské ordinaci nebo instituci.
● Pokud vaše zubní pasta obsahuje peroxid, jedlou sodu nebo jiný
bikarbonát (běžný v bělicích pastách), hlavici a rukojeť kartáčku vždy
důkladně očistěte, aby nedošlo k popraskání plastových částí.
● Tento výrobek nikdy nepoužívejte, pokud má poškozený kabel, zástrčku nebo
nabíjecí základnu.
● Tento výrobek nepoužívejte, pokud nefunguje správně, pokud upadl na
zem, byl poškozen nebo upuštěn do vody. Výrobek přestaňte neprodleně
používat, pokud bude jevit jakékoliv známky poškození.
● Zubní kartáček, nabíjecí základnu a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah
vytápěných povrchů.
● Pokud budete při čištění zubů pociťovat nepohodlí nebo bolest, přestaňte
tento výrobek používat a kontaktujte svého zubního lékaře.
● Baterii nevyjímejte.
● Zubní kartáček nečistěte v myčce na nádobí.
● Tento přístroj má polarizovanou zástrčku (jeden kontakt je širší než
druhý). Proto lze tuto zástrčku z důvodu bezpečnosti zasunout do
polarizované zásuvky pouze jedním způsobem.
Pokud zástrčka v zásuvce nesedí, otočte ji. Pokud stále nesedí, kontaktujte
kvalifikovaného elektrotechnika. Tento bezpečnostní prvek se nesnažte nijak
obejít.
● Nepoužívejte venku nebo tam, kde jsou používány aerosolové výrobky
(spreje), nebo kde se podává kyslík.

● Zubní kartáčky mohou používat děti a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osobami neznalými a
nezkušenými, 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.
● Děti si s přístrojem nesmí hrát.
● Před likvidací přístroje z něj musí být odstraněna baterie.
● Při odstraňování baterie musí být přístroj odpojen od přívodu elektrické
energie.
● Baterie musí být bezpečně zlikvidována.
● Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní
zástupce či podobně kvalifikovaná osoba, abyste se vyvarovali rizika.
● Čištění povrchů kartáčku přicházejících do styku s rukou a pokožkou je
uvedeno v části <ÚDRŽBA>.

ZDRAVOTNÍ UPOZORNĚNÍ
● Pokud jste v posledních dvou měsících podstoupili chirurgický zásah v
dutině ústní nebo operací dásní, před použitím výrobku kontaktujte svého
zubního lékaře.
● Pokud dojde při použití tohoto výrobku k nadměrnému krvácení nebo
drobné krvácení pokračuje ještě po týdnu používání, kontaktujte svého
zubního lékaře.
● Před použitím tohoto výrobku kontaktujte svého praktického lékaře nebo
výrobce implantátu, pokud máte otázky týkající se kombinovaného použití
tohoto výrobku s kardiostimulátorem nebo jiným implantovaným
zdravotnickým prostředkem (implantovanými zdravotnickými prostředky).
● Pokud máte před použitím zubního kartáčku jakékoliv dotazy týkající se
zdraví, kontaktujte svého praktického lékaře.
● Zubní kartáček byl testován a je certifikován v souladu s nařízeními ETL a CE.
● Po použití tento výrobek vždy odpojte od zdroje napájení.
● Nikdy jej nepoužívejte ve spánku nebo pokud jste ospalí.

USCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE
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LIKVIDACE

ZAČÍNÁME
Před nabíjením kartáček vypněte. Zástrčku zasuňte do
zásuvky. Rukojeť umístěte do nabíječky. Indikátor nabíjení
se rozsvítí a označí probíhající nabíjení. Po úplném nabití
baterie se barva indikátoru nabíjení změní na trvale svítící
zelenou a označí tak úplné nabití kartáčku.

Poznámky:
1
2

3
4
5

5. Vyvíjejte mírný tlak a jemně pohybujte
hlavicí kartáčku přes zuby v opakovaném
pohybu směrem dopředu a dozadu.
6 6. Abyste maximalizovali účinek čištění,
rozdělte si ústa do 4 částí.
Začněte první částí a každou část čistěte zhruba
30 sekund. Kartáček při čištění zastaví
mezi každým 30sekundovým intervalem a označí tak,
kdy je třeba přejít na další část.
7 7.7. Zubní kartáček automaticky zastaví po
2 minutách používání. (Obr. 3)
8 8. Odpojte hlavici kartáčku. (Obr. 4)
9 9. Hlavici i rukojeť opláchněte pod tekoucí
vodou a otřete je dosucha. (Obr. 5)
Rukojeť vraťte zpět do nabíječky.
5

Nabíjení kartáčku

1. Úplné nabití kartáčku trvá alespoň 24 hodin.
2. Zubní kartáček musí být nabíjen 24 hodin, pokud:
a. se jedná o první použití kartáčku,
b. kartáček nebyl používán déle než tři měsíce.
3. Aby baterie zůstala plně nabitá, doporučujeme,
abyste kartáček nechali v nabíječce, když není
používán.
4. Během nabíjení se kartáček zahřeje, což je
normální.
5. Doba provozu se při zestárnutí baterie zkrátí.
Pokud zubní kartáček pracuje pouze jednou krátkou
dobu po úplném nabití, znamená to, že je baterie na
konci svojí životnosti. Požádejte servisní centrum o
radu.

24

Hodin

Napájecím zdrojem je lithium-iontová baterie, kterou lze recyklovat. Na konci životnosti výrobku
před jeho likvidací vždy vyjměte baterii a recyklujte ji nebo ji zlikvidujte v souladu s místními
požadavky na nakládání s odpady. Pokud máte otázky týkající se recyklace, kontaktujte místní úřad
pro nakládání s odpady.

Obr. 4

1
2

Obr. 5

ÚDRŽBA

6
7

POUŽITÍ
1
2

3

Obr. 1

1. Sejměte hlavici kartáčku.
2. Všechny povrchy otřete vlhkým hadříkem a
rukojeť vraťte zpátky do nabíječky. Rukojeť
neponořujte do vody.
3. Hlavici kartáčku a štětinky
opláchněte vodou po každém použití.
4. Nečistěte je v myčce na nádobí.==

Baterie

Nabíječka
1 1. Pomocí měkkého hadříku otřete veškerou

špínu z nabíječky a místa uložení.

2 2. Zástrčku pravidelně čistěte, aby
45

zůstala v dobrém provozním stavu.
Prach nebo špína nahromaděné na zástrčce
mohou způsobit úraz elektrickým proudem,
přehřátí nebo požár.

Obr. 2

Poznámky:
Pokud během čištění stisknete tlačítko
režimu, kartáček přejde na další režim,
spustí další 2minutový cyklus a rozsvítí se
indikátor režimu.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
Problém
Kartáček
nefunguje.

Obr. 3
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1. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je
jednotka zcela vybitá.
2. Pomocí šroubováku sejměte kryt šroubu a
kryt baterie.
3. Rukojeť podržte vzhůru nohama, stiskněte
hřídel zubního kartáčku a vyjměte dva háčky,
abyste uvolnili vnitřní součásti rukojeti.
4. Zasuňte šroubovák vedle připojení baterie a
šroubovákem otočte, abyste toto spojení
přerušili. Odstraňte obvodovou desku a
vyjměte baterii z plastového nosiče.
5. Baterii řádně recyklujte nebo zlikvidujte.
U místního úřadu pro nakládání s odpady
zjistěte, zda pro recyklaci přijmou i
zbývající součásti zubního kartáčku.

Dbejte na to, abyste nevyzkratovali záporný a kladný pól
baterie. Přístroj po vyjmutí baterie nepřipojujte k síti.

Kartáček
1. Zasuňte hlavici kartáčku do rukojeti.
Hlavici kartáčku zatlačte směrem dolů,
dokud nezapadne na místo v rukojeti.
Poznámka: Mezi barevným prstencem a
rukojetí je malá mezera. (Obr. 1)
2 2. Namočte štětinky kartáčku a naneste
malé množství zubní pasty.
3 3. Štětinky umístěte proti zubům v mírném
úhlu směrem k linii dásně. (Obr. 2)
4 4. Pro výběr režimu stiskněte tlačítko režimu.
Pokud víte, jaký režim jste minule používali,
nemusíte jej znovu měnit. Kartáček je vybaven
4 režimy.
a. ČIŠTĚNÍ: Standardní režim pro
perfektní čištění zubů.
b. SOFT: Jemná péče pro citlivé zuby.
c. BĚLENÍ: Čistění zubů s leštěním a
bělením.
d. MASÍROVÁNÍ: Pulzace s mírnou
stimulací dásní.

4

5

Před čistěním výrobku vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

1

Vyjmutí a recyklace baterie
Výrobek nerozebírejte jindy, než při jeho likvidaci.
Pokud to provedete dříve, výrobek zničíte. Dodržujte
základní bezpečností opatření.
Při odstraňování baterie musí být přístroj odpojen od
přívodu elektrické energie.

Slabé nebo snížené
vibrace.
Kartáček pracuje pouze
velice krátkou dobu
dokonce i po nabití.

Možná příčina
Právě jste výrobek
zakoupili nebo jste ho
nepoužívali déle než
3 měsíce.
Zubní kartáček je silně
zatlačen na zuby.
Baterie dosáhla konce
životnosti.
Doba nabíjení nebyla
dostatečná.
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Řešení
Nabíjejte hlavní jednotku
alespoň 24 hodin.
Kartáček se má o zuby
mírně opírat.
Požádejte servisní
centrum
Nabíjejte hlavní jednotku
alespoň 24 hodin.
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