CZ
SONICKÝ ZUBNÍ KARTÁČEK FAMILY
(model: SA605)

NÁVOD K POUŽITÍ
Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili
nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny
k použití a uchovejte je pro další použití.
Při používání elektrických výrobků si prosím pečlivě přečtěte
pokyny pro Vaši bezpečnost.
Nebezpečí:
Chraňte výrobek před vodou:
1. Tělo přístroje neponořujte do vody nebo jiných kapalin po dlouhou dobu.
2. Pravidelně kontrolujte, zda není v kartáčové hlavici trhlina, či jiné poškození a
zda nedochází k uvolňování štětin.
Varování:
1. Používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v této příručce.
2. Děti by měly být pod dohledem, abyste se ujistili, že si s produktem nehrají.
3. Pokud Vaše zubní pasta obsahuje peroxid, sodu nebo jiný bikarbonát, pak po
		použití důkladně vyčistěte kartáčovou hlavu a rukojeť.
4. Pokud pociťujete nepohodlí nebo bolest v ústech, přestaňte užívat tento
		 výrobek a obraťte se na svého zubaře.
5. Nedávejte zubní kartáček na místo s vysokou teplotou, plné prachu nebo soli
		 případně do blízkého okolí tepelných zdrojů.
Popis částí:

štětiny kartáčku
výměnná hlava kartáčku

tlačítko pro změnu režimu
tlačítko pro zapnutí/vypnutí
indikátor režimu

Jak vyměnit hlavu kartáčku:
1) Instalace hlavy kartáčku: Srovnejte drážku na patě hlavy kartáčku
		s protiznačkou na těle přístroje a zasuňte. Otočte doleva podle šipky, dokud
		neuslyšíte zvuk kliknutí (viz obr. A).
2) Demontáž hlavy kartáčku: Uchopte hlavu kartáčku. Podle směru šipky otočte
		vpravo. Vytáhněte ven.

CZ 1
Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

CZ
Jak kartáček používat:
1. Sejměte ochranný kryt hlavy zubního kartáčku.
2. Navlhčete zubní kartáček a vytlačte na něj vhodnou zubní pastu.
3. Zubní kartáček držte na zubech nebo dásních s malým úhlem náklonu.
4. Stiskněte tlačítko „ON / OFF“, zubní kartáček začněte pracovat.
5. Chcete-li změnit režim, stiskněte tlačítko „mode“.
6. Pohybujte kartáčkem mezi zuby jemně a pomalu, nekousejte do kartáčku.
7. Kartáček je vybaven funkcí automatického vypnutí.
		 Po optimální době čištění (cca 2 minuty) se sám vypne.
8. Pokud chcete vypnout kartáček dříve, stiskněte tlačítko „ON / OFF“.
9. Po skončení čištění, propláchněte hlavici v proudu vody a kartáček vložte
		do stojánku.
Instrukce k napájení:
1. Typ baterií: 1 ks AA 1,5 V (nejsou součástí balení)
2. Při výměně baterie pootočte kryt baterie směrem doleva a vytáhněte kryt.
3. Vložte baterii. Při vkládání dbejte na správnou polaritu
4. Zacvakněte kryt baterie a pootočte jím vpravo do uzamčené polohy.
Upozornění k bateriím:
• 		Doporučujeme používat kvalitní alkalické baterie.
• 		Vkládání baterií by měla provádět pouze dospělá osoba.
• 		Nikdy nenabíjejte obyčejné a alkalické baterie.
•		Nabíjejte jen dobíjecí baterie, k tomu určené.
• 		Baterie nevystavujte působení tepla, slunečnímu záření a jiným
		zdrojům tepla!
•		Baterie nevhazujte do ohně!
•		Baterie udržujte mimo dosahu dětí.
•		Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii.
•		Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte je na místa
		zajišťující jejich recyklaci.
• 		Pokud z baterie vyteče elektrolyt - chraňte oči před kontaktem s ním!
• 		V případě kontaktu elektrolytu s očima se řiďte následujícími pokyny:
		
Při zasáhnutí očí okamžitě důkladně vypláchněte
		
oči tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Poruchy a jejich řešení:
PORUCHA
PŘÍČINA
OPATŘENÍ
Postupujte podle části
Pravděpodobně jste
týkající
se baterie. Vložte
Kartáček nefunguje.
zapomněli vložit baterii
jednu baterii AA do
do kartáčku.
spodní části.
Slabé nebo zmenšené
vibrace.

Zubní kartáček je pevně
přitisknut proti zubům.

Položte hlavu kartáčku
na zuby jemně.

Zubní kartáček pracuje
pouze krátkodobě.

Baterie dosáhla konce
svého životního cyklu.

Vyměňte baterii.

Ochrana životního prostředí:
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení: Po uplynutí doby
životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt
nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej
odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou
likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být
důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního
úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.
Servis: V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte
servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém
návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili
či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití. Záruka se nevztahuje:
1) na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání,
2) na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění,
výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení... ), 3) na závady způsobené
vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.), 4) na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu
do něj apod., 5) na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím
nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a
neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti
v závislosti na modelu.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
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