NEPŘEHLÉDNĚTE

TENTO NÁVOD SI DOBŘE ULOŽTE

Způsob použití

Informace v této části jsou určeny pro správné a bezpečné používání přístroje
bez nebezpečí zranění uživatele či jiných osob a bez rizika poškození majetku.

Součásti zařízení

1.

PŘED POUŽITÍM SI PROČ TĚTE CELÝ NÁVOD

Kompaktní ústní sprcha
Návod k obsluze
WT 3100

2.
3.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

4.

• Zařízení nesmějí používat malé děti a osoby nezpůsobilé k jeho ovládání. Uchovávejte ho mimo dosah dětí.
• Sami přístroj neupravujte, nerozebírejte, neopravujte.
• Nepokládejte přístroj na místa, kde hrozí pád nebo stažení do umývadla či
vany.
• Spadne-li přístroj při nabíjení do vody, nedotýkejte se ho. Okamžitě ho odpojte.
• Nepoužívejte přístroj při koupání.

CZ

Před použitím výrobku si pročtěte celý návod. Návod si dobře uložte.

-2-

 tevřete krytku základny a do přípojky zapojte konektor
O
nabíječky. Pod krytkou nesmí být ani stopa vlhkosti.
Zapojte nabíječku do síťové zásuvky.
Indikátor CH během nabíjení bliká. Po nabití nepřerušovaně svítí.
Po nabití zavřete krytku základny.

Poznámka:
Během a po dokončení aplikace ústní sprchy indikátor CH bliká. Znamená to, že baterii je třeba dobít.
Úplné dobití trvá osm hodin.

UPOZORNĚNÍ
• Děti do 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi a osoby neznalé a nezkušené smí ústní sprchu používat pouze pod
dohledem.
• Se zařízením si nesmějí hrát děti. Přístroj se smí používat pouze s napájecí
jednotkou dodanou v jeho příslušenství.
• Před likvidací musí být z přístroje odstraněny baterie.
• Při výměně baterie musí být přístroj odpojený od napájení. Baterie likvidujte
bezpečně.
• Přístup k baterii je popsán v odstavci Likvidace na straně 4.
• Do zásobníku nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C.
• Nepoužívejte napáječ s poškozenými šňůrami či konektory.
• Chraňte šňůry před horkými předměty.
• Nepoužívejte přístroj bez trysky.
• Při umývání přístroj nesmíte ponořit.
• Používejte přístroj výhradně k čištění ústní dutiny.
• Chraňte trysku před malými dětmi. Tryska je malá, dítě ji může polknout a hrozí
uvíznutí v krku.
• Některé ústní vody mohou poškodit přístroj, zejména zásobník. Do náplně
zásobníku nepoužívejte ústní vody.
• Přístroj nemusí vyhovovat osobám se zvýšenou citlivostí zubů či dásní a v takových případech je třeba jeho používání konzultovat s lékařem.
• Netlačte trysku na zuby a dásně příliš silně. Může tím dojít k poškození dásní.

Nabíjení (obr. 1)

Obr. 1

Použití ústní sprchy
1.
2.
3.

a. Uvolňovací tlačítko
b. Vypínač
c. Volič režimu
d. Indikátor režimu
e. Zásobník na vodu
f. Krytka zásobníku na vodu

g. Základna
h. Krytka základny
j. Tryska
k. Kroužek spojky
m. Sací trubička
n. Filtr

Poznámka:
Při prvním použití můžete v některých částech přístroje (v zásobníku, hadičce aj.) zjistit nepatrné zbytky vody. Jde o destilovanou vodu, která se používá ke kontrole funkčnosti výrobku
a není zdraví škodlivá.
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4.
5.

6.
7.

Nasaďte na přístroj trysku (obr. 2).
Otevřete krytku zásobníku, naplňte jej
vodou o teplotě do 40 °C a krytku zavřete
(obr. 3).
Nebo vysuňte z přístroje zásobník, naplňte jej vodou o teplotě do 40 °C a zasuňte
(obr. 4).
Tlačítkem Mode vyberte potřebný funkční
režim. Režim lze měnit i v průběhu ostřikování (obr. 5).
Normal: normální čištění
Soft: jemné čištění citlivých dásní
Pulse: č ištění dásní s masáží
Přístroj držte svisle s tryskou namířenou na zuby.
Ústa mějte pootevřená, aby voda mohla
vytékat.
Vypínačem spusťte ostřikování (obr. 6).
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Nasadit

Obr. 2

Obr. 3

8.
9.

a). Miřte tryskou kolmo na zuby a dásně.
b). Pomalu přesouvejte proud po zubech.
c). Miřte tryskou kolmo na dásně a ostříkejte linii dásní.
d). Důkladně ostříkejte mezizubní prostory
a okolí rovnátek, korunek a můstků.;
Vypínačem přístroj vypněte, kroužkem
spojky uvolněte trysku a podle potřeby ji
vyměňte (obr. 7).
Po skončení celé aplikace přístroj vypínačem opět vypněte.

Po použití (obr. 8)

Sací trubička

1.
2.

1. Trubičku omyjte vodou a pak ji měkkou utěrkou vždy otřete do sucha.
2. Trubičku neohýbejte, netahejte za ni ani jí nekruťte.

Vysunout

3.
4.

Otevřete krytku zásobníku.
Vypínačem přístroj zapněte a nechte
vytéct vodu ze zásobníku.
Vypínačem přístroj vypněte a zavřete
krytku zásobníku.
Otřete přístroj suchou utěrkou.

Nádoba
1. Trysky omyjte vodou a pak je měkkou utěrkou vždy otřete do sucha.
2. Před odstavením na delší dobu zásobník osušte.
Obr. 8

Obr. 4

Poznámka:
Přístroj vždy zbavte veškeré vody, aby se v něm nemohly množit bakterie. Pokud chcete
přístroj odložit na delší dobu, důkladně ho vytřete a vysušte.

Režim
Normální
Jemný
Pulzní
(nabíjení)

Obr. 5

Údržba

Vysadit trysku

Přístroj i po dobití
funguje jen několik
minut.

Končí životnost baterie.

Obraťte se na servisní
středisko.

Doba nabíjení nebyla dostatečná.

Nechte přístroj nabíjet
alespoň 8 hodin.

Tryska je zanesená nečistotami.

Vyměňte trysku.

1. Trysky omyjte vodou a pak je měkkou utěrkou vždy otřete do sucha.
2. Každých šest měsíců trysku vyměňte.
Obr. 7
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S případnými dotazy k recyklaci odpadu se
obracejte na místní správu.

Obr. 9
Obr. 10

Obr. 11

Tryska je zdeformovaná.

 řístroj otírejte utěrkou zvlhčenou mýdlovým prostředkem a pak ho suchou
P
utěrkou vždy otřete do sucha.
Hlavní jednotka se nesmí umývat ponořená.
Po omytí přístroj otřete do sucha.

Tryska
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Nechte jej alespoň 8
hodin nabíjet.

Nestříká voda.

Utěrkou otřete z krytky případné nečistoty.

Řešení

Koupili jste výrobek, který
nebyl používán déle než 3
měsíce.

Hlavní jednotka
2.
3.

Možná příčina

Přístroj nefunguje.

Tlak vody je velmi
nízký.

Krytka zásobníku na vodu

Stisknout
uvolňovací
tlačítko

Problém

K čištění přístroje používejte vodu nebo čisticí prostředek s neutrálním pH.
Nepoužívejte abrazivní a žíravé prostředky (např. ocet či odvápňovače). Mohou
přístroj poškodit. K mytí používejte vodu o teplotě do 50 °C. Chraňte zařízení
před horkými předměty a přímým slunečním světlem.

1.
Obr. 6

Řešení problémů

1. Vyjměte ze spodku přístroje 2 gumové
opěrky – ① na obr. 9.
2. Šroubovákem proti směru hodinových ručiček uvolněte spodní kryt – ② na obr. 9.
3. Vysuňte z přístroje zásobník a vyšroubujte 2
šrouby vedle sací trubičky (obr. 10).
4. Otevřete horní kryt a vyndejte vnitřní část
přístroje. Poté z vnitřní části vyšroubujte
všechny šrouby (obr. 11).
5. Odpojte kabel baterie a vyndejte baterie
z vnitřní části (obr. 12).

Filtr je zanesený nečistotami.

Vyčistěte filtr.

Zásobník je prázdný.

Naplňte zásobník.

Přístroj je za chodu příliš
nakloněný.

Držte přístroj ve svislé
poloze.

Kontakty:
Distributor pro ČR a SR:

Obr. 12

Best Brands Company, s.r.o.
Kontakty:
Karlova 344,
Velim
Distributor
v ČR
a SR:281 01
Best
Brands Company s.r.o.
info@bbcomp.cz
Rybná
716/24, 110 00 Praha 1
www.doctor-mayer.cz
info@bbcomp.cz
nebo www.bbcomp.cz
+420777703787

Likvidace
Dobíjecí baterie z přístroje je recyklovatelná.
Před likvidací po skončení životnosti ji vyndejte z přístroje dále popsaným způsobem.
Dbejte přitom na ochranu zraku, rukou, prstů
a pracovní plochy.
-7-

www.doctor-mayer.cz , nebo www.bbcomp.cz
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