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Sonický elektrický 
zubní kartáček
Návod k obsluze

Před použitím výrobku si pročtěte celý návod. Dobře si jej uložte.

Bezpečnostní pokyny
Než začnete výrobek používat, pročtěte si bezpečnostní pokyny. Bezpeč-
nostní pokyny zde uvedené vám pomohou používat výrobek správně  
a nezranit sebe ani jiné osoby.

Pozor na vodu
Chraňte nabíječku před vodou:
1. Nepoužívejte přístroj při koupání.
2. Chraňte zařízení před pádem do vody či jiné tekutiny.
3. Přístroj nestavte a neukládejte na místa, kde hrozí pád nebo stažení do 

umývadla či vany.
4. Spadne-li nabíječka do vody, nedotýkejte se jí. Okamžitě ji odpojte, 

aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
5. Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama.

Pozor na elektrický proud
Zkontrolujte, zda napětí vyznačené na spodku nabíječky souhlasí  
s napětím v rozvodné síti, k níž ji budete připojovat:
1. Napájecí šňůra se nedá vyměnit. Dojde-li k jejímu poškození, přístroj 

je nutné zlikvidovat. Nepoužívejte přístroj, který dobře nefunguje, je 
poškozený například pádem nebo přístroj, který se dostal do vody.  
Zjistíte-li jakékoliv poškození, přístroj ihned vypněte a dále ho 
nepoužívejte.

2. Nepoškozujte, nelámejte a neohýbejte napájecí šňůru. Neohýbejte 
ji, netahejte za ni, nekruťte s ní zbytečně. Nestavte na šňůru těžké 
předměty, dbejte, aby šňůra nebyla nikde přivřená.

3. V případě potřeby vyměňte nabíječku za bezpečný originální typ. 
Zárukou kompatibility nejsou napěťové převodníky.

4. Před jakýmkoliv zásahem nabíječku odpojte ze sítě.
5. Nepoužívejte nabíječku venku a v blízkosti horkých předmětů.

Upozornění
1. Přístroj používejte pouze k účelu popsanému v této příručce. Používejte 

pouze příslušenství k zařízení doporučené výrobcem.
2. Děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními 

schopnostmi a osoby neznalé a nezkušené smí zubní kartáček používat 
pouze pod dohledem a po bezpečnostním poučení. Také čištění  
a uživatelskou údržbu nesmí děti provádět bez dohledu.

3. S přístrojem si nesmí hrát děti.
4. Kartáček se smí používat pouze s nabíječkou dodanou v jeho 

příslušenství.
5. Nepokoušejte se z přístroje vyndat baterii.
6. Nepokládejte na nabíječku drobné kovové předměty, například mince 

nebo sponky.
7. Pokud používáte zubní pastu, která obsahuje peroxid vodíku, jedlou 

sodu nebo jiný bikarbonát (jak je obvyklé v bělicích zubních pastách), 
důkladně nástavec i rukojeť kartáčku čistěte, aby plasty nepopraskaly.

8. Nemyjte přístroj v myčce.
9. Zubní kartáček je předmět osobní péče a není určen k použití více 

osobami, v zubních ordinacích či institucích.
10. Pokud vám kartáček začne v ústech působit nepříjemnosti nebo bolest, 

přestaňte jej používat a poraďte se se zubním specialistou.
11.  O používání elektrického kartáčku v době dvou měsíců po operačním 

zákroku v ústní dutině nebo na dásních se poraďte se zubním lékařem.
12. V odborných zkouškách kartáček prokázal, že vyhovuje bezpečnostním 

normám pro elektromagnetická zařízení. Osoby s kardiostimulátory 
nebo jinými implantovanými zdravotnickými prostředky musí použití 
elektrického kartáčku předem konzultovat s lékařem nebo výrobcem 
zařízení.

Součásti zařízení

a. Kartáček
b. Kroužek spojky
c. Aplikační rukojeť
d. Vypínač
e. Indikátor nabíjení
f. Kryt nabíječky

g. Nabíjecí konektor
h. Nabíječka
i. Síťový kabel
j. Mezizubní kartáček
k. Super kartáček
l. Volič režimu

Začínáme
Instalace šňůry nabíječky
Podle umístění nabíječky připněte šňůru  
do pravého, levého nebo středního vodicího očka.

Instalace k umývadlu nebo na poličku
Nabíječka musí stát na vodorovné pevné ploše.
Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.

Montáž na stěnu
Do stěny 41 mm od sebe upevněte dva vruty
tak, aby vyčnívaly 2,5 mm z povrchu stěny.

Přiložte otvory na zadní straně nabíječky  
na šrouby a upevněte.

Nabíjení baterie kartáčku
Před nabíjením kartáček vypněte.
Vsaďte rukojeť do nabíječky.  
Indikátor nabíjení se rozsvítí zeleně.

Poznámky:
1. Úplné nabití baterie vyžaduje alespoň 24 hodin. Indikátor svítí  

i po úplném nabití.
2. Po úplném nabití vydrží kartáček běžet nejméně 40 minut.
3. Se stárnutím baterie se zkracuje doba použitelnosti po nabití.
4. Nabíjení 24 hodin je potřebné:

a. před prvním použitím kartáčku,
b. pokud se přístroj nepoužíval déle než 3 měsíce,
c. pokud při čištění začne indikátor nabití zeleně blikat.

5. Úplné nabití je vhodné provést v době, kdy se kartáček nepoužívá.
6. Během nabíjení se kartáček zahřívá. Jde o normální jev.
7. Jakmile se dá kartáček po nabití použít jen krátce, znamená to, že 

životnost baterie končí. Nechte baterii vyměnit v odborném servisu.
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Způsob použití
1. Nasaďte nástavec výčnělkem ke žlábku  

v rukojeti a otočením jej upevněte.  
Musí slyšitelně zaklapnout. 
 

2. Namočte hlavu kartáčku a naneste malé množství zubní pasty. 

3. Přiložte kartáček na zuby s malým sklonem  
vůči linii dásně. 
 

4. Stiskem voliče vyberte režim.
a. Normální – způsob nejúčinnějšího čištění zubů
b. Jemný – způsob čištění citlivých zubů a dásní
c. Masáž – působení jemných pulzů na stimulaci dásní 

5. Stiskem vypínače kartáček zapněte. 

6. S mírným přítlakem opatrně a pomalu posouvejte kartáček po zubech 
s krátkými pohyby tam a zpět. 

7. Účinnou pomůckou je rozdělení zubů  
s dásněmi do čtyř zón. Začínejte v zóně 1  
a po každých 30 sekundách přejděte do další 
zóny. Kartáček se po každých 30 sekundách 
nakrátko vypne jako upozornění na potřebu 
přesunu do další zóny. Po dvou minutách  
se kartáček automaticky vypne. 

8. Podle obrázku pootočte a vytáhněte nástavec 
z rukojeti. 
 
 

9. Nástavec i rukojeť opláchněte v tekoucí vodě 
a utřete do sucha. 
 
 

10. Uložte rukojeť do nabíječky.

Údržba
Před každým čištěním přístroje odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.

Nabíječka
1. Tahem sundejte kryt nabíječky.
2. Povrch nabíječky a kryt otřete měkkou 

utěrkou.
3. Pravidelně otírejte zástrčku a dbejte, aby byla 

trvale v dobrém stavu. Prach a nečistota na 
zástrčce mohou být příčinou úrazu elektrickým 
proudem, přehřívání nebo požáru.

Kartáček
1. Kartáček se čistí samostatně.
2. Kartáček pravidelně otírejte zvlhčenou vlhkou utěrkou a ukládejte  

do nabíječky. Rukojeť se nesmí umývat ponořená.
3. Po každém použití opláchněte nástavec.
4. Nemyjte přístroj v myčce.

Řešení problémů

Problém Možná příčina Řešení

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

Nechte přístroj 
nabíjet alespoň 24 
hodin.

Slabé nebo slábnoucí 
vibrace.

Kartáček tlačíte na 
zuby příliš silně.

Kartáček na zuby 
přikládejte s citem.

Kartáček po nabití 
funguje jen krátce.

Končí životnost 
baterie.

Nechte baterii 
vyměnit v odborném 
servisu.

Doba nabíjení nebyla 
dostatečná.

Nechte přístroj 
nabíjet alespoň 24 
hodin.

Likvidace
Zdrojem napájení tohoto přístroje je recyklovatelná baterie typu NiMH. 
Před likvidací po skončení životnosti ji vyndejte z přístroje. Přístroj zlikvi-
dujte v souladu s předpisy platnými pro likvidaci elektrických zařízení.  
S případnými dotazy k recyklaci se obracejte na místní správu.

Vyjmutí a recyklace baterie
Přístroj se smí rozebírat pouze pro účely likvidace. Rozebráním se zničí. 
Dodržujte základní bezpečnostní opatření. Před demontáží baterie musí 
být zařízení odpojeno od přívodu elektrického proudu.

1. Před demontáží baterii úplně vybijte. 

2. Vyšroubujte šroub a vyndejte dvířka baterie. 

3. Držte rukojeť vzhůru nohama, zatlačte na trn 
kartáčku a uvolněte oba háčky držící vnitřek 
rukojeti. 

4. Vsuňte šroubovák za kontakty baterie  
a pootočením baterii uvolněte. Vyndejte 
tištěný spoj a vypačte baterii z plastového 
lůžka. 

5. Baterii předejte na sběrném místě k 
recyklaci. S případnými dotazy k recyklaci 
elektrického odpadu se obracejte na místní 
správu.

Dbejte, aby nedošlo ke zkratu mezi póly baterie.
Demontované baterie už nepřipojujte k nabíječce nepřipojujte.

Kontakty: 
Distributor v ČR a SR:
Best Brands Company s.r.o.
Rybná 716/24,  110 00 Praha 1

info@bbcomp.cz 
www.doctor-mayer.cz
nebo www.bbcomp.cz Výrobce je držitelem osvědčení ISO9001 a ISO13485.

Kontakty:
Distributor pro ČR a SR:
Best Brands Company, s.r.o.
Karlova 344, Velim 281 01
info@bbcomp.cz
www.doctor-mayer.cz
nebo www.bbcomp.cz


