
 

 

 

CZ                                                                                     NÁVOD K POUŽITÍ 

EZ 5622 – ELEKTRICKÝ ZUBNÍ KARTÁČEK 

 
Bezpečnostní upozornění 
• Přístroj slouží k zubní a ústní hygieně dospělých osob. 
• Děti od věku 7 let mohou přístroj používat pod dohledem dospělého. 
VÝSTRAHA: 
Tento přístroj není vhodný pro děti mladší 3 let vzhledem k tomu, že se malé součásti mohou ulomit a děti by je mohly 
spolknout. 
 
Vložení baterií 
(Baterie není součástí dodávky) 
1. Otevřete přihrádku na baterie. Sejměte kryt. 
2. Vložte 2 baterie typu AA / R6. Ujistěte se, že mají správnou polaritu! Označení najdete na kontaktech uvnitř zařízení. 
Nastavte kladný pól baterie na pozitivní kontakt v přístroji a záporný pól baterie na záporný kontakt v zařízení. 
3. Zavřete přihrádku na baterie. 
Poznámka: 
• V případě, že zařízení poskytuje příliš málo energie, nebo pokud se vypne během použití, vyměňte baterie. 
• Můžete vložit také nabité nabíjecí baterie typu AA. 
• Pokud přístroj není používán po delší dobu, vyjměte baterie, zabráníte tím "úniku" kyseliny z baterie.  
 
Používání 
1. Vložte kartáček šikmo na hnací hřídel a otočte ho, dokud nezaklapne. Hlava kartáčku je natočena ve směru I / O. 
Pokud je to nutné, odstraňte ochranný kryt z hlavy kartáčku. 

2. Navlhčete kartáček a naneste zubní pastu. 
3. Vypláchněte ústa vodou. 
4. Před zapnutím zařízení přiložte kartáček na zuby. Zabráníte tím postříkání. 
5. Umístěte kartáček na okraj dásní. Vytvořte pouze malý tlak. Zubní lékaři doporučují čištění po dobu minimálně 2 minut. 
6. Vypněte zařízení spínačem na O. 
Poznámka: 
• Několik prvních použití může vést k mírnému krvácení dásní. 
• Pokud by měly tyto příznaky trvat déle než 2 týdny, měli byste se obrátit na svého zubaře. 
 
Čištění 
UPOZORNĚNÍ: 
• Neponořujte přístroj do vody. To by mohlo zničit elektronické součástky. 
• Nepoužívejte ostré nebo abrazivní čisticí prostředky. 
1. Vypněte přístroj před čištěním. 
2. Kryt přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem. 
3. Sejměte hlavu kartáčku a vyčistěte jej pod tekoucí vodou. A to po každém použití. 
 
Technické údaje 

Model: EZ 5622 

Váha: 0,80kg 
Baterie: 2x 1.5 V Typ “AA” / “R6” 

 

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a 
direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. 

Vyhrazujeme si technické změny! 

Záruka 

Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme 
bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství, které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, 
podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby ani tím nevzniká nárok na novou 

záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu. 

V případě uplatnění záruky předejte, prosím, kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi. 

Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení, tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílů 
podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu 
neautorizovanou osobou. 

Po uplynutí záruky 

Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně. 
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ZPŮSOB LIKVIDACE 
Význam symbolu „Popelnice“ 
Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných 
míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní 
prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám 
zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte 
prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu. 
 

Obal: 

krabice – tříděný sběr papíru 
(PAP) 
polystyren – tříděný sběr (PS) 
PE sáček – tříděný sběr (PE) 
 

Výrobek: 

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi 
plastové části – tříděný sběr (PP) 
kovové časti – železný šrot (FE) 

  


