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Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Życzymy wiele 
satysfakcji w trakcie jego użytkowania.
Symbole używane w tej instrukcji obsługi 
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa są specjal-
nie wyróżnione. Należy bezwzględnie ich przestrzegać, 
by uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:

 OSTRZEŻENIE:
Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje 
na możliwe ryzyko obrażeń.

 UWAGA:
Wskazuje na możliwe zagrożenia dla urządzenia lub 
innych przedmiotów.

 WSKAZÓWKA:
Podkreśla porady i informacje dla użytkownika.

Wskazówki bezpieczeństwa

 Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczy-
tać instrukcję obsługi i zachować ją starannie wraz z gwaran-
cją i dowodem zakupu oraz w miarę możliwości pudełkiem 
i opakowaniem wewnętrznym. W przypadku przekazywania 
urządzenia osobom trzecim, przekazać także instrukcję ob-
sługi.

-
mieszczeń.

-
dzać pod kątem oznak uszkodzenia. W przypadku stwier-
dzenia uszkodzenia zaprzestać używania ładowarki.

uprawnionego specjalisty. Przewód sieciowy tego urzą-
dzenia nie może być wymieniany. W przypadku uszkodze-
nia przewodu urządzenie należy zutylizować.

dzieci i osoby 
z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi lub 
umysłowymi lub cechujące się brakiem doświadczenia 
i (lub) wiedzy, jeśli pozostają one pod nadzorem lub po-
instruowano je o bezpiecznym użytkowaniu urządzenia 
i zrozumiały one wiążące się z tym zagrożenia.
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 OSTRZEŻENIE:
   To urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci w wie-

ku poniżej 3 lat, ponieważ mogą się od niego odry-
wać małe części, które mogą zostać połknięte.

czynności konserwacyjne po stronie użyt-
kownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba 
że pozostają one pod nadzorem.

-
nia się używania urządzenia przez dzieci do zabaw.

zasięgu żadnych elementów opakowania (plastikowe tor-
by, karton, styropian itp.).

 OSTRZEŻENIE:
nie-

bezpieczeństwo uduszenia!

Wskazówki medyczne

zdrowotnymi powinny skonsultować się z lekarzem.
-

wadzano zabieg na dziąsłach, powinny skonsultować się 
ze stomatologiem przed skorzystaniem z urządzenia.

krwawienie, nieustępujące również po jednym tygodniu, 
należy skonsultować się z lekarzem. Może to być oznaka 
innych problemów zdrowotnych.
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Dostarczone elementy

Wskazówki dotyczące użytkowania

 WSKAZÓWKA:
W pobliżu urządzenia musi się znajdować gniazdko 
sieciowe.

Złącze elektryczne
1. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka sieciowego 

należy się upewnić, że jego napięcie jest zgodne 
z napięciem roboczym urządzenia. Odpowiednie 
informacje znajdują się na tabliczce znamionowej 
ładowarki.

-
go gniazdka z bolcem ochronnym.

Ładowanie akumulatora
Przed pierwszym użyciem szczoteczki do zębów należy 
naładować wewnętrzny akumulator.
1.  By mieć pewność, że urządzenie jest wyłączone, 

nacisnąć 1 raz przycisk „O”.

3. Włożyć wtyczkę do gniazdka.

 WSKAZÓWKA:
-

muje o prawidłowym umiejscowieniu szczoteczki 
w ładowarce.

 UWAGA:
Do ładowania używać wyłącznie ładowarki dostarczo-
nej w zestawie. W przeciwnym razie zachodzi ryzyko 
nieprawidłowego działania lub pożaru.

 WSKAZÓWKA:
-

dowarce. Dzięki temu jest ona w każdej chwili 
gotowa do użycia, nawet kilka razy dziennie.

 UWAGA:

Przeładowanie wpływa na żywotność akumulatora.

lub nieużywania szczoteczki wyciągnąć wtyczkę 
z gniazdka.

Korzystanie z urządzenia

1. Nałożyć końcówkę ze szczoteczką na urządzenie 
i przekręcić w lewo, tak by zgodziły się oznaczenia na 
odwrocie główki szczoteczki i samej szczoteczki do 
zębów. Główka szczoteczki zwrócona jest w kierunku 
włącznika O. W razie konieczności usunąć folię.

zębów.
3. Przepłukać jamę ustną wodą.

O zbliżyć główkę 
szczoteczki do zębów. W ten sposób unika się roz-
pryskiwania pasty i wody. 

powierzchnie zewnętrzne, wewnętrzne i żujące zę-
bów. Przesuwać główkę szczoteczki powoli od zęba 
do zęba. Docisk powinien być jedynie nieznaczny. 

sygnalizuje te odstępy czasowe krótkimi przerwa-

czasem czyszczenia zębów zalecanym przez stomato-
logów, szczoteczka automatycznie się wyłącza. Pracę 
szczoteczki do zębów można w każdej chwili zatrzy-
mać podczas czyszczenia za pomocą przycisku O.

6. Wyłączyć urządzenie za pomocą włącznika O.

-
tów powinny skonsultować się z lekarzem przed skorzy-
staniem z urządzenia.

standardy bezpieczeństwa obowiązujące dla urządzeń 
elektromagnetycznych.



Język polski 35

Regulacja prędkości
-

ustawiana jest prędkość „clean”. Po kolejnym włączeniu 
wybierana jest automatycznie ostatnio ustawiona pręd-
kość.

Wybrać właściwy tryb poprzez przyciskanie przycisku 
poniżej włącznika O
trybie.
Przy zastosowaniu odpowiednich końcówek szczoteczka 
może pracować z trzema różnymi prędkościami, które 
odpowiadają różnym celom związanym z higieną jamy 
ustnej:

— wysoka prędkość (clean)
Idealna do odtwarzania naturalnych fluorków w szkli-
wie zębów i zapewnienia zdrowszego, bielszego 
uśmiechu.

— normalna prędkość (sensitive)

— tryb masowania (massage)

ortodontycznego, podczas zabiegów na dziąsłach 
i w przypadku wrażliwych zębów.

 WSKAZÓWKA:

lekkie krwawienie dziąseł.

Czyszczenie

 UWAGA:
Nie używać ostrych lub ściernych środków czyszczą-
cych.

1. Wyłączyć urządzenie przed każdym czyszczeniem.
-

ną szmatką.
3. Przekręcić nasadkę szczoteczki w prawo i oczyścić ją 

po każdym użyciu pod bieżącą wodą.

 WSKAZÓWKA:
Nie czyścić żadnych elementów w zmywarce.

Ładowarka

 OSTRZEŻENIE:
Przed każdym czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę siecio-
wą z gniazdka.

 WSKAZÓWKA:

1. Regularnie przecierać schowek na końcówki i pokry-
wę najpierw wilgotną, a następnie suchą ściereczką.

a następnie suchą ściereczką.
3. Przed ponownym nałożeniem pokrywy pozostawić 

schowek na końcówki i pokrywę do całkowitego 
wyschnięcia.

dopiero po całkowitym wyschnięciu ładowarki.

Usuwanie i zakładanie ozdobnej osłony w celu 
czyszczenia

 1. Przytrzymać ręką dolną część 
ładowarki, drugą ręką ścisnąć 
ozdobną osłonę zgodnie ze 
strzałkami na rysunku i ściągnąć ją 
z dolnej części ładowarki. Teraz 
można wyczyścić osłonę.

nałożyć wybrzuszenie dolnej części 
osłony na otwór ładowarki, jak to 
przedstawiono na rysunku. Następ-
nie wcisnąć osłonę.

Dane techniczne

Model: ..................................................................
Masa netto: ..............................................................

Ładowarka
Napięcie zasilania: ..........................
Pobór mocy: ...............................................................
Rodzaj ochrony: ........................................................... IPX7

 .................................................................... II

Szczoteczka
Akumulator: ..
Rodzaj ochrony: ........................................................... IPX7

 ................................................................... III

Prawo do wprowadzania zmian technicznych i projekto-
wych w związku z ciągłym rozwojem produktu zastrzeżo-
ne.

Informacja o zgodności z dyrektywami

zgodne z podstawowymi wymogami europejskiej 
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dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagne-

Ogólne warunki gwarancji

na zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest 
od daty zakupu urządzenia.
W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłat-
nie wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy 
wymiana będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca 
otrzyma zwrot ceny zakupu urządzenia.

spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przy-
czyną takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna 
lub materiałowa. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia 
mechaniczne, chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku 
działania sił zewnętrznych (np. przepięcie w sieci ener-
getycznej czy wyładowania atmosferyczne), jak również 
wady powstałe w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją 
obsługi urządzenia.
Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia 
na wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, 
zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu 
kompletnego urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, 
instrukcją obsługi i w oryginalnym opakowaniu wraz 
z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwa-
rancyjną (pieczątka sklepu, data sprzedaży urządzenia).
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie 
zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów 

sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywil-

Dystrybutor:

Utylizacja

Akumulator
-

zacją urządzenia usunąć akumulator. W razie konieczno-
ści skontaktować się z naszym serwisem.

 UWAGA:

domowych!

Wyjmowanie akumulatora

-
ślepki.

dolną zaślepkę.
-

przez naciskanie wysunąć elektronikę w kierunku 
dolnej zaślepki.

 WSKAZÓWKA:
Wewnątrz znajdują się dwie klamry, które należy zwol-
nić wkrętakiem.

6. Po wysunięciu elektroniki można wyjąć akumulator 
i przeciąć przewody nożyczkami.

7. Oddać akumulator w punkcie zbiórki starych baterii 
lub odpadów specjalnych. Informacje można znaleźć 
we własnej gminie.

Ochrona środowiska

go z odpadami domowymi. Należy oddać je w punk-
cie zajmującym się recyklingiem lub w oficjalnym 
punkcie zbiórki odpadów. W ten sposób pomaga się 
chronić środowisko naturalne.


