Návod k obsluze

CZ

MD 3005 – Ústní sprcha

Všeobecné bezpečnostní pokyny
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. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k
obsluze.
• Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není
určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. 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.
• Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel),
jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo
v případě poruchy.
• Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy
vypněte. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• 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 pouze výrobcem,
naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
• Používejte jen originální příslušenství.

• Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.
Děti a slabé osoby
• Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu
(plastové pytlíky, kartón, styropor atd.).

VÝSTRAHA!
Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!
• Za účelem ochrany dětí a slabých osob před nebezpečím elektrických přístrojů dbejte na to, aby
byl tento přístroj používán pouze pod dohledem. Tento přístroj není hračka. Zabraňte tomu, aby si
s ním hrály malé děti.
Symboly v tomto návodu k obsluze
Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost jsou speciálně označena. Bezpodmínečně dbejte těchto
upozornění, aby nedošlo k nehodám a škodám na přístroji.
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod
dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným
nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí
provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah
dětí mladších 8 let.
VÝSTRAHA:
Varuje před nebezpečím pro Vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.
POZOR:
Upozorňuje na možná nebezpečí pro přístroj či jiné předměty.

UPOZORNĚNÍ: Upozorňuje Vás na tipy a informace.

Speciální bezpečnostní pokyny
• Přístroj používejte jen k čištění ústní dutiny.
• Nádržku na vodu po použití vyprázdněte.
• Nikdy neponořujte přístroj do vody.
• Dbejte na to, aby hadička (propojující přístroj a ústní sprchu) nebyla nikde přivřena nebo
přiskřípnuta.
• Při použití rovnátek se informujte, zda je možné
použít ústní sprchu. Za případné škody neručíme.
• V případě onemocnění v dutině ústní a hrtanu
byste se měli zeptat Vašeho lékaře, zda
doporučuje použití ústní sprchy.

Přehled ovládacích prvků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tryska
Nádržka na vodu
Vypínač
Rukojeť
Úložný prostor pro hadici
Hadice na vodu
ON/OFF a regulace tlaku
Magnetický držák na rukojeť
Základna
Tlačítko pro uvolnění trysek
Indikátor hladiny vody
Úložný prostor pro trysky

Spodní strana přístroje (bez obrázku)
Vstup na síťový kabel
Bez obrázku
Síťový kabel

VÝSTRAHA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM!
• Základna přístroje není chráněna proti máčení nebo ponoření do vody.
• Pro Vaši bezpečnost je proto nutné stanici pevně přimontovat.
Přimontujte stanici na stěnu. Pamatujte však na to, že se v její blízkosti musí nacházet zásuvka.
• Za tímto účelem změřte vzdálenost mezi zářezy na zadní straně a v tomto rozpětí vyvrtejte dva
otvory pro hmoždinky. POZOR:
Nejdříve se ujistěte, zda nevrtáte do vedení, které je ve stěně zabudované!
Vybalení přístroje
• Vyjměte přístroj z obalu.
• Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplně, kabelový držák a kartónový obal.
• Zkontrolujte obsah dodávky.

UPOZORNĚNÍ:
Na přístroji se mohou ještě nacházet prach či zbytky nečistot z výroby. Doporučujeme Vám, abyste
přístroj vyčistili, jak je popsáno v části „Čištění“.

Použití
ON/OFF
Má 2 funkce:
Stisknout = zapnutí přístroje
Točit = regulace tlaku
Tlačítko pro vypnutí vody
Pomocí tohoto tlačítka můžete chod přerušit. K vypnutí dojde mechanicky. Pumpa přístroje je stále
v chodu.
Pozice I přepínače: Voda teče
Pozice O přepínače: Voda se vypne
Trysky
V dodávce jsou 4 trysky s odlišným barevným označením. Tyto lze odlišně používat. Trysky najdete
v úložném prostoru na horní straně přístroje.
Pokud krvácí dásně
Je to normální, že při prvním použití ústní sprchy dojde ke krvácení dásní. Pokud by docházelo
k častému krvácení dásní vyhledejte vašeho zubaře.
První použití
1. Připojte síťový kabel do základny přístroje. A kabel umístěte tak, aby nemohlo dojít
k převrácení základny.
2. Vyjměte nádržku na vodu ze základny a sundejte kryt.

3. Naplňte nádržku vodou (600 ml). Zavřete nádržku a nasaďte jí zpět na základnu. Ujistěte se,
že je základna pevně nasazena na základně.
4. Zapojte síťový kabel do zásuvky.
5. Zapněte přístroj ON/OFF.
6. Vyjměte rukojeť a nastavte ji do umyvadla.
7. Nastavte regulaci tlaku na stupeň 10.
8. Odjistěte průchod vody přepnutí na pozici I.
9. Nechte téct vodu do umyvadla pro odstranění případných nečistot. Zajistěte vodu pomocí
přepínače na pozici O.
10. Vypněte přístroj.
11. Vypláchněte trysky vodou.
Teď je ústní sprcha připravena k provozu.
Použití
1. Před použitím ústní sprchy byste si měli zuby vyčistit pomocí zubního kartáčku.
2. Naplňte nádržku na vodu vlažnou vodou. Nepoužívejte horkou vodu!
3. Pro vyčištění trysek nechte před a po každém použití protéci vodu skrze hlavici trysky (při
maximálním tlaku vody) do umyvadla.
4. Zvolte pomocí tlačítka ON/OFF otočením požadovaný tlak vody. Začněte s nejmenším
nastavením.
5. Odjistěte vodu na rukojeti.
6. Dbejte na to, aby se Vaše hlava nacházela nad umyvadlem. Veďte trysku podél dásní a zubů.
Čistěte čtvrt úst cca 30 sekund. Po tomto intervalu se chod přeruší. Po 2 minutách se přístroj
automaticky vypne.
7. Po každém použití zajistěte vodu na rukojeti. A nastavte tlak vody na nejnižší stupeň.
8. Dejte rukojeť zpět na základnu.
9. Vypněte přístroj.
10. Vyčistěte přístroj jak je popsáno v sekci „Čištění“.

Technické údaje
Model: MD 3005
Pokrytí napětí: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,8 A
Příkon: 46 W
Třída ochrany: ΙΙ(IPX4)
Čistá hmotnost: cca 692g
Výstup: DC 12 V, 1500 mA

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!
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.

