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Děkujeme za výběr a důvěru



Představení produktu

Vlastnosti produktu

Bezpečné používání

Zdraví začíná u zubů. Děkujeme, že jste si vybrali náš inteligentní ultrazvukový 
domácí čistič zubů s LED lampou. Je speciálně navržen pro rodinné uživatele.   
Prostřednictvím inovativního designu se změnila komplexní struktura původního  
čističe zubů na inteligentní čipový integrovaný obvod s koncepcí inteligentní 
frekvenční stabilizace. Má stabilní výkon a silnou použitelnost s řadou funkcí. Celý 
proces čištění zubů je řízen mikroprocesorem, který zajišťuje stabilní výkon a dokáže 
účinně odstranit zubní kámen, skvrny od cigaret, kávy a čaje. Obsluha je jednoduchá, 
pohodlná, rychlá a efektivní.

1. Jednoduchý, rychlý a efektivní rodinný produkt.
2. UHF vibrace, jemné, pohodlné, vylepšené tři nastavitelné režimy.
3. Ochrana automatického vypnutí po 10 minutách. Po vypnutí nesvítí LED světlo.
4. Integrovaný design, hlavové LED osvětlení, jasné sledování stavu úst.
5. Ultrazvukový měnič je vyroben z letecké slitiny titanu.

• Nepoužívejte přístroj jinou metodou, než je popsána v tomto návodu.
• V případě poruchy, prosím přestaňte používat. 
• Tento výrobek není hračka. Nenechte ho používat své děti. 
• Zakázáno pacientům s kardiostimulátorem. 
• Pacienti s onemocněním srdce, těhotné ženy a děti by měli být opatrný. 
• Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, měl by být skladován  

v 10° až 40°C ve vnitřní prostředí. 
• Výrobek sami nerozebírejte, nepřeměňujte ani neohýbejte. 
• V případě problémů s kvalitou produktu kontaktujte zákaznický servis obchodu, 

kde jste tento produkt zakoupili.
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Princip fungování produktu

Záležitosti vyžadující pozornost

Vysokofrekvenční elektrická pulzní vlna je generována elektronickým oscilačním  
obvodem, zesílena na určitou intenzitu a přenášena do převodníku, který přeměňuje 
elektrickou energii na mechanickou a stimuluje pracovní hrot, aby produkoval  
vibrace stejné frekvence k dosažení rozdrcení zubního kamene, odstranění odolných 
zubních skvrn a uvolněného zubního kamene. Ion je produkován iontovým generá- 
torem a držen v iontovém spojovacím kroužku. Záporné ionty jsou přenášeny na 
zuby a zubní skvrny jsou uvolněné a oddělené od zubů pomocí principu vyloučení 
negativních iontů.

1. Když se ultrazvukový pracovní hrot dotkne zubů, ozve se pípnutí, což je normální 
pracovní stav. 

2. Pokud máte onemocnění parodontu, poraďte se před použitím se svým zubním 
lékařem.

3. Může dojít ke krvácení i v případě zdravé dásně. 
4. Pokud krvácení z dásní přetrvává, což může být způsobeno defekty dásní, jako 

je periodontální onemocnění, přerušte používání a poraďte se se svým zubním 
lékařem.

5. V procesu čištění zubů nezůstávejte pracovním hrotem dlouho na povrchu zubů. 
Chcete-li ze zubů odstranit zubní kámen a skvrny, použijte 45° pracovní hrot.

6. Po spuštění přístroje není slyšet žádný zvuk hrotu. Pokud se ozývá zvuk hrotu, je 
to normální jev, můžete jej znovu nainstalovat nebo utáhnout.

7. Můžete pociťovat slabý proud kvůli iontům při ošetřování oblasti poblíž částí se 
zubním kazem, zlatou korunkou nebo stříbrnou korunkou. V tomto případě se 
prosím nedotýkejte iontového spojovacího kroužku, k ošetření používejte pouze 
ultrazvukový výstup a výstup iontů nebude přenášen na zuby.
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Čištění a údržba

Záležitosti vyžadující pozornost

Popis produktu
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1. Nevkládejte ani nepouštějte výrobek do jiných kapalin ani do nich. 
2. Se zařízením je třeba zacházet opatrně a skladovat jej na suchém místě.
3. Nemíchejte s toxickými, žíravými, hořlavými a výbušnými materiály.

1. Nenamáčejte do vody nebo kapaliny. 
2. Před a po použití udržujte stroj čistý. 
3. Pracovní hrot musí být při použití utažen. 
4. Při prvním použití spusťte na 2 ~ 3 sekundy, zastavte na 1 sekundu.  

Po několikátém provedení bude přístroj v nejlepším stavu.
5. Neohýbejte ani neobrušujte pracovní hrot.
6. Neklepejte ani neškrábejte do rukojeti.
7. Po použití stroj osušte a uchovávejte jej v suchém a chladném prostředí. 
8. Během používání zařízení netahejte za napájecí kabel, aby nedošlo k oddělení 

rukojeti od stroje.

1. Čisticí hlava
2. Přepínací tlačítko
3. 3stupňový režim
4. Zobrazení stavu nabíjení
5. Montážní nářadí



Používání
1. Před použitím se ujistěte, že je čistič plně nabitý. 
2. Stiskněte tlačítko zapnutí pro spuštění přístroje, zapněte světlo a zařaďte stupeň 

SOFT. Současně zapněte režim iontů a ultrazvuk. Stiskněte znovu tlačítko zapnutí, 
iont zůstane nezměněn a ultrazvuk přejde do stupně COMFORT a poté STRONG. 
Doporučuje se začít z nízkého stupně a postupně zvyšovat.  
1. SOFT 
2. COMFORT  
3. STRONG 

3. Vyberte vhodný hrot a nainstalujte jej ve směru hodinových ručiček na hlavní mo-
tor pomocí malého klíče. NEPOUŽÍVEJTE silné otáčení, aby nedošlo k poškození 
rozhraní. Nejprve otevřete příslušné ozubené kolo a rozvibrujte zubní kámen kovo-
vou hlavou. Poté jej, při odstraňování zubního kamene, seškrábněte slabou silou  
a zkuste to vícekrát. Ikdyž je zubní kámen tvrdý, s trochu trpělivosti to zvládnete.

4. Stiskněte ON a OFF, rozsvítí se kontrolka režimu a kontrolka LED na předním  
konci rukojeti, což znamená, že přístroj běží. 

5. Když přístroj pracuje normálně, frekvence vibrací je velmi vysoká. Při čištění zubů 
potřebuje pouze lehký kontakt a opakovaný pohyb určitou rychlostí, aby odstranil 
zubní kámen. Pozor: Při čištění zubů nevyvíjejte částečnou sílu na jednom místě! 

6. Po zhasnutí kontrolky LED stiskněte tlačítko zapnutí a odpojte napájecí kabel.
7. Přístroj je náchylný na poškození vnitřních a vnějších součástí způsobených 

házením, dotykem a pádem.
8. Hlava kartáčku slouží k čištění zubů po čištění zubního kamene, nelze ji použít 

jako elektrický zubní kartáček.
9. Detekce nízkého napětí. Alarm bliká když je napětí baterie nižší než 3V.

Po použití dlouze stiskněte tlačítko pro otevření a vypněte napájení. Zařízení má 
přednastavenou funkci automatického vypnutí po 10 minutách, aby se zabránilo 
ochraně proti přehřátí.

10.
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Hroty

Hrot 1 je tenký, používá se k odstranění zubního kamene a skvrn od cigaret.

Hrot 2 je širší, slouží k odstranění velkých kamenů a skvrn od cigaret na krčku zubů.

• Napařte, namočte do alkoholu a dezinfikujte pracovní hrot vysokou teplotou  
a tlakem před použitím.

• Abyste předešli křížové infekci, nesdílejte pracovní hrot s mnoha lidmi.
• Frekvence přístroje je různá, vyberte si prosím správný pracovní bod.
• Použijte pracovní hrot správně, jak je uvedeno výše.
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Jak používat hroty
Pracovní hrot se jemně svisle dotýká zubů a pohybuje se nahoru a dolů, stejně jako 
doleva a doprava. Upravte dobu používání každé části podle stavu zubů.

Nečistoty na povrchu zubů

Mezizubní mezery

Nečistoty na zadní straně zubů

Hranice mezi dásní a zubem

Nečistoty v nerovnostech zubů

Použijte ústní zrcátko, při 
čištění zadní části zubů
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Výměna pracovního hrotu
Orientace pracovního hrotu může být různá, ale pokud je nehybně namontovaný, lze 
jej použít v libovolném směru.

Potvrďte pozici A

Vložte klíč do polohy A

Otočte hlavu proti směru hodinových 
ručiček pomocí klíče k oddělení pracov-
ního hrotu a dokončete demontáž.

Preventivní opatření

Vyvarujte se příliš těsnému utažení, 
které by mohlo způsobit poškození.

Pokud je spojení uvolněné, výstup nelze přenášet správně. 
Použijte instalační klíč a ujistěte se, že pracovní hrot je připojen 
pevně. K rozebrání destičky na vzorky nepoužívejte jiné nástro-
je. Můžete způsobit poruchu nebo poškození.


