
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Diamond Burst

Dziękujemy za wybór Opis urządzenia

Tryby pracy

Opis trybów

Uwaga:

Serdecznie dziękujemy za wybranie naszej 
inteligentnej sonicznej szczoteczki i dajemy Wam 
gwarancję, że będzie służyć z jak najlepszej strony. 
Przed użyciem szczoteczki prosimy o dokładne 
zapoznanie się z niniejszą instrukcją oraz zachowanie 
karty gwarancyjnej w bezpiecznym miejscu

Nawet zdrowe zęby, przy pierwszym użyciu tej 
szczoteczki mogą delikatnie krwawić lub boleć, 
ponieważ dziąsła są wrażliwe przy pierwszym użyciu. 
Objawy te, mogą ustąpić w ciągu 1-2 tygodni. Jeśli nie 
ustapią w tym czasie, oznacza to, że stan dziąseł jest 
nieprawidłowy, przestań używać tej szczoteczki i 
skonsultuj się z dentystą.

Przed każdym użyciem szczoteczki sprawdź, czy nie 
ma żadnych widocznych uszkodzeń. Jeśli tak, nie 
używaj jej.

Jeśli miałeś operację jamy ustnej lub dziąseł w ciągu 
ostatnich dwóch miesięcy, przed użyciem tej 
szczoteczki skonsultuj się ze swoim dentystą.

Jeśli po użyciu tej szczoteczki do zębów, Twoje dziąsła 
krwawią, skonsultuj się ze swoim dentystą.

Jeśli używasz rozrusznika serca lub innych podobnych 
urządzeń, przed użyciem szczoteczki skonsultuj się z 
lekarzem.

Nie używaj szczoteczki do czyszczenia innych rzeczy 
niż jamy ustnej.

Jeśli czujesz dyskomfort lub ból podczas korzystania 
ze szczoteczki, natychmiast przestań jej używać i 
skonsultuj się z lekarzem.

Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci, niemowląt i 
osób niepełnosprawnych, chyba że są one 
nadzorowane przez osobę odpowiedzialną.

Trzymaj szczoteczkę z dala od dzieci. Szczoteczka do 
zębów nie jest zabawką i nie nadaje się dla kobiet w 
ciąży.

Przestań używać główki szczoteczki ze zgniecionym 
lub zgiętym włosiem. Główkę szczoteczki należy 
wymieniać co 3 miesiące lub częściej, jeśli pojawią się 
oznaki zużycia. Nie używaj innych główek niż zalecane 
przez producenta.

Wyświetlacz
OLED

Rękojeść

Przycisk
Funkcyjny

Końcówka
Szczoteczki

Kliknij: Wł. / Stop / Strona w górę /
Przełącz tryby
Przytrzymaj: Wybieranie
Kliknij: Ustaw / Anuluj / Strona w dół /
Dostosuj moc
Przytrzymaj: Powrót

Kliknij w trybie uśpienia, aby szybko wł.
Kliknij w trybie uśpienia, aby wybudzić
urządzenie
Kliknij w trybie wybudzonym, aby wł.
Kliknij w trybie wybudzonym, aby wł.
menu urządzenia
Kliknij w ciągu 5 sekund po włączeniu
przełączać tryby

Kliknij w ciągu 5 sekund po włączeniu
aby dostosować moc

Naciśnij w ciągu 5 sekund po włączeniu
aby przerwać prace

Przytrzymaj po uruchomieniu przez 5 
sekund, aby wyłączyć
Po włączeniu urządzenie zacznie 
działać w ustawionym trybie. i 
automatycznie przestanie działać po 
osiągnięciu ustawionego czasu pracy.

Standard: do codziennego używania 
z pastą do zębów
Clean: dogłębne oczyszczanie z 
wysoką częstotliwością
White: wybielanie zębów
Massage: pielęgnacja i masaż 
dziąseł
Soft: niska częstotliwość i 
komfortowe czyszczenie
Custom: częstotliwość wybrana 
przez użytkownika

Opis urządzenia Sposób użycia

1. Mocno zamocować główkę szczoteczki na trzonku 
uchwytu, pozostawić szczelinę około 1 mm między 
główką a uchwytem.

2.Zwilż główkę szczoteczki, a następnie wyciśnij na nią 
odrobinę pasty do zębów

3.Przyłóż główkę urządzenia do krawędzi zębów oraz 
dziąseł starając się zachować odpowiedni kąt jak 
poniżej.

Przycisk funkcyjny

Wyświetlacz OLED

4. delikatnie przyłóż główkę szczoteczki do 
skrzyżowania zębów i dziąseł, naciśnij kilkakrotnie 
przycisk przełącznika w ciągu pięciu sekund, aby 
wybrać odpowiedni tryb pracy, delikatnie poruszaj 
główką do przodu i do tyłu, aby wyczyścić wszystkie 
zęby.

5. Naciśnij ponownie przycisk trybu, aby wyłączyć a 
następnie wyjmij szczoteczkę z ust

6. Oczyść wodą usta i główkę szczoteczki, utrzymuj 
główkę suchą, rączkę wyczyść miękką szmatką.

Sposób użycia

1. Mocno zamocować główkę szczoteczki na trzonku 
uchwytu, pozostawić szczelinę około 1 mm między 
główką a uchwytem.

Ładowanie urządzenia

Podłącz stację ładującą urządzenia za pomocą kabla 
do źródła zasilania. Umieść szczoteczkę w stacji 
ładującej jak na obrazku poniżej. Pełne ładowanie 
urządzenia trwa około 4 godziny. Po zakończeniu 
ładowania zostanie wyświetlony komunikat na ekranie 
OLED

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci, oznacza, 
że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu 
użytkowania produktu nalezy się go pozbyc w 
osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym 
punkcie. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z 
niesortowanymi odpadami komunalnymi.

MEDIVON sp. z o. o. niniejszym oświadcza, że to 
urządzenie  jest zgodne z Europejską dyrektywą RE 
2014/35/EU. Pełny tekst Deklaracji Zgodności jest 
dostępny pod następującym adresem internetowym: 
www.medivon.pl/deklaracje

USER MANUAL
Diamond Burst

Thank you for choosing Device description

Modes of operation

Description of the modes

Caution:

Thank you for choosing our intelligent sonic toothbrush 
and we guarantee that it will serve you from the best 
side. Before using the brush, please read this manual 
carefully and keep the warranty card in a safe place

Even healthy teeth may bleed or hurt slightly when 
first used, as the gums are sensitive the first time they 
are used. These symptoms may go away within 1-2 
weeks. If they do not subside within this time, your 
gums are not healthy, stop using this toothbrush and 
consult your dentist.

Before each use, check the brush for any visible 
damage. If so, don't use it.

If you've had oral or gum surgery in the last two 
months, consult your dentist before using this 
toothbrush.

If your gums are bleeding after using this toothbrush, 
consult your dentist.

If you use a pacemaker or other similar devices, 
consult your doctor before using the toothbrush.

Do not use the toothbrush to clean anything other than 
your mouth.

If you feel discomfort or pain while using the 
toothbrush, stop using it immediately and consult your 
doctor.

This product is not suitable for children, infants and 
people with disabilities, unless supervised by a 
responsible person.

Keep the toothbrush away from children. The 
toothbrush is not a toy and is not suitable for pregnant 
women.

Stop using a brush head with squashed or bent 
bristles. The brush head should be replaced every 3 
months, or more often if there are signs of wear. Do not 
use other heads than recommended by the 
manufacturer.

Display
OLED

Main body

Function
Button

Brush tip

Click: On. / Stop / Page Up /
Switch modes
Hold: Selecting
Click: Set / Cancel / Page Down /
Adjust the power
Hold down: Return

Click in sleep mode to quickly turn on.
Click in sleep mode to wake up
equipment
Click in wake mode to turn on.
Click in wake mode to turn on
device menu
Click within 5 seconds after switching on
to switch modes

Click within 5 seconds after switching on
to adjust the power

Press within 5 seconds after switching on
to stop work

Hold after running for 5
seconds to turn off
After switching on, the device will start 
working in the set mode. and it will 
automatically stop working when the 
set runtime is reached.

Standard: for daily use with 
toothpaste
Clean: high frequency in-depth 
cleansing
White: teeth whitening
Massage: gum care and massage
Soft: low frequency and comfortable 
cleaning
Custom: User selected frequency

Usage method

1. Attach the brush head firmly to the handle of the 
handle, leave a gap of about 1 mm between the brush 
head and the handle.

2. Moisten the brush head and then squeeze a little 
toothpaste onto it

3.Position the head of the device to the edge of the 
teeth and gums, trying to maintain the right angle as 
below.

Function button

Display OLED

4.Gently apply the brush head to the intersection of 
teeth and gums, press the switch button several times 
within five seconds to select the appropriate operating 
mode, gently move the brush head back and forth to 
clean all teeth.

5. Press the Mode button again to turn off, then remove 
the toothbrush from your mouth

6. Clean the mouth and the brush head with water, keep 
the brush head dry, and clean the handle with a soft 
cloth.

Charging the device

Connect the charging station of the device with the 
cable to a power source. Place the brush in the charging 
station as shown in the picture below. It takes 
approximately 4 hours to fully charge the device. When 
charging is complete, a message will be displayed on 
the OLED screen

The crossed out wheelie bin symbol means that in the 
European Union, after the end of its life, the product 
should be disposed of at a separate, dedicated point. 
Do not dispose of these products with unsorted 
municipal waste.

MEDIVON sp. z o. o. Hereby declares that this device 
complies with the European Directive RE 2014/35 / 
EU. The full text of the Declaration of Conformity is 
available at the following internet address: 
www.medivon.pl/deklaracje


