Instrukcja użycia
Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją

OK / Wł. & Wył.
Funkcja
Wybór

Menu główne

Tryby

Zasady bezpieczeństwa
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.

Ostrzeżenie

Częstotliwość

Timer

Potwierdzenie

Użytkownicy którzy przeszli zabiegi ortodontyczne, zabiegi dentystyczne
lub naprawę implantów dentystycznych itp. przed użyciem powinni zostac
nakierowani przez dentystę. Produkt ten spełnia wszelkie standardy
urządzeń elektromagnetycznych. Osoby z rozrusznikami serca lub
implantami również powinny skonsultować się z dentystą lub producentem
implantów przed użyciem tego produktu. Urządzenie służy wyłącznie do
czyszczenia jamy ustnej, nie używaj go w innym celu. Jeśli podczas
używania czujesz ból lub dyskomfort wyłącz urządzenie i skontaktuj z
lekarzem. Urządzenie posiada wbudowaną baterię. Chroń je przed ogniem i
nie zostawiaj w miejscach o wysokiej temperaturze. Urządzenie nie
powinno również być używane po upadku, które mogło uszkodzić
urządzenie. Nie modyﬁkuj ani nie rozbieraj urządzenia na własną rekę.

Start - nacisnij przycisk wł. aby wejść w tryb czuwania. Naciśnij krótko
pownownie, a szczoteczka rozpocznie pracę.
Tryb - nacisnij FUNKCJA w trybie czuwania aby wejść w menu wyboru
funkcji a nastepnie wybierz wybraną przez siebie funkcję.
Częstotliwość - naciśnij ponownie FUNKCJA w trakcie wyboru trybu aby
wejśc do menu wyboru częstotliwości
Timer - nacisnij przycisk funkcyjny ponownie aby przejść do menu
wyboru timera szczoteczki.
Potwierdzenie wyborów - po wykonaniu powyższych kroków i przejściu
przez wszystkie menu, naciśnij FUNKCJA ponownie aby zapisać wybrane
ustawienia i wrócić do trybu czuwania. Naciśnij WŁ. aby rozpocząć pracę
urządzenia na nowych ustawieniach.

Uwagi
Przed użyciem sprawdź czy urządzenie nie jest uszkodzone.
Przed podłączeniem do zasilania sprawdź czy lokalne zasilanie
odpowiada temu oznaczonemu na produkcie.
Nie używaj jeśli stacja ładująca lub przewód zostały uszkodzone
Przed ładowaniem upewnij się, że kabel oraz urządzenie są kompletnie
suche. Nie używaj produktu podczas kąpieli.
Końcówki szczoteczki są osobiste, nie używaj ich z innymi osobami.
Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci, niemowląt i osób
niepełnosprawnych, chyba że są one nadzorowane przez osobę
odpowiedzialną.

Pearl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zdrowe i bezpieczne szczotkowanie zębów
Powoli poruszaj szczoteczką pod kątem 45 stopni pomiędzy włosiem
szczoteczki a dziąsłami. Podczas szczotkowania nastąpi krótka
przerwa co 30 sekund abu przypomnieć Ci aby zmienić pozycję
szczoteczki. Jeśli szczoteczka nie zostanie wyłączona ręcznie - sama
wyłączy się po upływie czasu timera.

Czyszczenie końcówek

Podstawowe informacje techniczne

Po umyciu zębów wypłucz główkę szczoteczki pod bierzącą wodą.
Brud łatwo zbiera się pomiędzy główką a rączką szczoteczki, dlatego
zalecane jest systematyczne czyszczenie tego obszaru. Nie zalecane
jest czyszczenie szczoteczki temperaturą powyżej 65 stopni ponieważ
może to uszkodzić urządzenie.

Pojemność baterii: 1200mA
Stopień wodoodporności: IPX7
Czas ładowania: około 3 godzin
Moc urządzenia: 0.5-3W
Zasilanie wejściowe: 5V

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.

Wymiana końcówek szczoteczki
Nie łatwo jest ocenić stan zużycia szczoteczki po główce. Jej włosie
jest bardzo wytrzymałe więc długo zachowa swój kształt. Jednak
wilgotne warunki w jakich jest zazwyczaj przetrzymywana sprzyja
rozwojowi bakterii. W trosce o zdrowie twojej jamy ustnej zalecane
jest wymienianie końcówek przynajmniej raz w miesiacu.

Regularne ładowanie
Jeśli poziom bateri spadnie do minimum, zostanie
wyświetlona ikona rozładowania. W celu naładowania
urządzenia, otwórz pokrywę zabezpieczającą na dole
urządzenia i podłącz do ładowarki. Pełne ładowanie
urządzenia trwa około 3 godzin.
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

