
 

 

 

CZ                                                                          NÁVOD K POUŽITÍ 
EZS 5664 – elektrický zubní kartáček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bezpečnostní upozornění 

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, 
pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. 
• Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční 
použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněné používání venku určeny). Chraňte 
jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými 
hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě 
vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou. 
• Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj 
používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy. 
• Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, jestliže je v provozu. Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými 
přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly. 
• Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej 
do provozu. 
• Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte 
poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo 
jinou kvalifikovanou osobou. 
• Používejte jen originální příslušenství. 
• Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny ...“. 



 
Speciální bezpečnostní pokyny 
• Nikdy neponořujte přístroj do vody. 

 

Obsah balení  

1 Základna  

1 Elektrický zubní kartáček 

2 Hlavice kartáčku 

Nabíjení akumulátoru 
1. Připojte nabíjecí stanici do zásuvky 230 V, 50 Hz. 
2. Nastrčte těleso motorku na nabíjecí kontakt. 

 

Nabíjení baterie 

Když budete chtít poprvé použít elektrický zubní kartáček, musíte ho nabít.  

1. Aby bylo zajištěno, že je kartáček vypnutý stiskněte jednou tlačítko  

2. Postavte elektrický zubní kartáček na základnu. 

3. Zatrčte zástrčku do zásuvky. 

Používání 

1. Nasaďte kartáček na tělo přístroje a pootočte tak, aby značky na zadní straně byli nad sebou.  

2. Namočte nástavec kartáčku a naneste pastu na zuby. 

3. Vypláchněte si pusu vodou. 

4.  Přístroj zapněte až po vložení kartáček do úst, aby jste předešli potřísnění vodou. 

5. Pohybujte kartáčkem pomalu v ústech. Je doporučováno strávit 30 vteřin čištěním jedné poloviny zubního kvadrantu. 

Quadrant timer:  Váš zubní kartáček po uplynutí 30 vteřin krátce přeruší činnost, po kterých je doporučeno přejít na čistění 

jiného kvadrantu. 

6.  Vypněte elektrický zubní kartáček. 

Rychlosti 

Jednotka má 3 úrovně rychlosti (clean/ sensitive/ massage). Prvním zapnutím je automaticky nastavena stupeň clean. Poté 

když zapnete zubní kartáček tak se zapne vždy poslední používaný stupeň rychlosti. Vyberte si požadovanou rychlost pomocí 

dolního tlačítka na zubním kartáčku. Kontrolka ukazuje zvolený stupeň. Se správným nástavcem lze vybrat požadovaná 

rychlost: 

• Vysoká rychlost (clean) – ideální pro obnovu fluoridu v zubní sklovině a pro bělejší úsměv. 

• Normální rychlost (sensitive) – doporučeno pro každodenní použití. 

• Masážní režim (massage) –  doporučuje se pro lidi, které mají rovnátka, zvednuté dásně, citlivé zuby nebo zuby po 

zákroku zubním lékařem.  

Čištění 

UPOZORNĚNÍ: 

Stáhněte hlavici kartáčku dolů. Netahejte za kartáček samotným, nýbrž za spodní díl nástavce (barevné označení) a vyčistěte jej 
pod tekoucí vodou! K čištění hlavy kartáčku nepoužívejte žádné přísady! 
• Přístroj je vodotěsný a lze jej čistit pod tekoucí vodou! Nikdy tento komplet neponořujte do vody. 
• K čištění nepoužívejte žádné drsné čistící prostředky! Mohlo by dojít k poškození těsnění a pouzdra přístroje! 
• K čištění přístroje můžete používat také běžný mýdlový louh. 
• Mějte na paměti, ze zubní kartáčky po přibližně 8 týdnech ztrácejí svoji čistící sílu. Náhradní kartáčky pro Váš elektrický zubní 
kartáček si můžete objednat na telefonních číslech, která jsou uvedena v oddíle “Servis”. 
 



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 data: 
 
Model:…………………………………………………………………….. EZS 5664 
Hmotnost:…………………………………………………………………. cca 0,08 kg 
 
Základna 
Napájení:…………………………………………………………………. 100 - 240 V~, 50/60 Hz 
Příkon:……………………………………………………………………… 1,4 W 
Třída ochrany:………………………………………………………….. II 
Stupeň krytí: ………………………………………………………………IPX7 
Elektrický zubní kartáček  
Baterie:……………………………………………………………………….260 mA lithium baterie, DC 3,7 V 
Třída ochrany:………………………………………………………….. III 
Stupeň krytí: ………………………………………………………………IPX7 
 
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! 
CZ 
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. 
*) Poškození příslušenství není automaticky důvodem pro bezplatnou výměnu kompletního přístroje. V takovém případě se 
obraťte na naši Hotline! Prasklé skleněné resp. plastové díly zásadně podléhají povinnosti úhrady! Jak na vady na spotřebním 
příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení (např. uhlíky motoru, hnětací háky, hnací řemeny, náhradní 
dálkové ovládání, náhradní zubní kartáčky, pilové listy atd.), 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. 

 
 

 

 


