Dentální UV box Duo

CZ

Návod k použití
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme,
že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho
případné další použití.
Pozor: Výměnu baterií smí provádět pouze dospělé
osoby. Nemíchejte staré a nové baterie. Nemíchejte
alkalické, klasické a dobíjecí baterie. Baterie nevhazujte do ohně a nepokoušejte se dobít klasické
ani alkalické baterie. Při vkládání baterií dbejte na
správnou polaritu. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte a uskladněte je na suchém
chladném místě.

Důležitá bezpečnostní opatření
V rámci Vaší bezpečnosti a bezproblémového užívání tohoto výrobku si před použitím přečtěte tyto
pokyny:
1) Tento výrobek nesmí přijít do styku s vodou ani jinými tekutinami. V případě, že Vám výrobek spadne do vody, okamžitě vyjměte baterie a nechte ho
vyschnout. Zamezte přístupu vody na UV žárovku.

Popis částí výrobku

2) Pro snížení nebezpečí náhodného zranění očí
doporučujeme přítomnost dospělé osoby při
používání dětmi a jinými osobami, které potřebují
dohled.
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3) Tento výrobek se automaticky vypne, když se otevře kryt UV ﬁltru. Nedívejte se příliš dlouho přímo
do UV žárovky, mohlo by dojít k poškození zraku.
4) Tento výrobek smí být používán pouze k účelu,
ke kterému je určen, to znamená k čištění zubních
kartáčků. Výrobce nedoporučuje používat výrobek
za jiným účelem, mohlo by dojít k poškození
výrobku nebo zranění osoby.
5) Výrobek nepoužívejte, pokud je jakýmkoliv způsobem poškozen.

UV žárovka

6) Na čištění výrobku nikdy nepoužívejte mycí
prostředky, benzín, čistič skla, leštidlo na nábytek,
odstraňovač barvy ani jiná rozpouštědla.
7) Na čištění použijte suchý, jemný a čistý hadr.
8) Nikdy se nepokoušejte vyčistit kartáček na zuby,
který přišel do styku s hořlavou nebo výbušnou
látkou jako je aceton, alkohol, barva, benzín,
petrolej, odstraňovač skvrn apod.
9) Předtím, než dáte zubní kartáček do boxu, na něj
nenanášejte zubní pastu ani nic jiného.
Poznámka: Vždy používejte alkalické baterie, dosáhnete tak nejlepších výsledků. Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, baterie vyjměte. Pokud
výrobek nefunguje tak, jak by měl, zkontrolujte, jestli
jsou baterie dostatečně nabité a zkontrolujte i správné vložení baterií, popřípadě vložte nové baterie.

držák zubního
kartáčku
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Vlastnosti
1) Tento výrobek je lehký, přenosný a je možno jej
připevnit na zeď, takže je jedno, kde zrovna jste
(doma, na dovolené …) a pokaždé máte k dispozici dva čisté zubní kartáčky.
2) Napájení: Baterie 2 ks AAA 1,5 V (nejsou součástí balení)
3) Automatické vypnutí: Kryt UV ﬁltru slouží zároveň
jako kontrolní vypínač. Po jeho uzavření se
aktivuje žárovka a UV světlo svítí. Proces čištění se
tím spustí. Po 4-5 minutách se proces automaticky vypne (UV žárovka zhasne), proces čištění je
dokončen.
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Použití
1) Otevřete kryt na baterie a vložte 2x AAA baterii.
Kryt poté zavřete.
2) Otevřete kryt UV ﬁltru, do držáku vložte zubní
kartáčky tak, aby štětiny směřovaly k žárovce.
3) Kryt zavřete a proces čištění se spustí.
4) Po 4-5 minutách je proces UV sterilizace
dokončen.

Připevnění na zeď

lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné
likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od
místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při
nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou
být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli
závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití
výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém
návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel,
pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
• na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku
v důsledku jeho používání
Výrobek je dodáván s držákem pro připevnění na
zeď s oboustrannou nálepkou. Nejdříve připevněte
jednu stranu nálepky na držák, potě přilepte druhou
stranou na zeď. Nyní můžete tělo výrobku zasunout
do držáku směrem dolů. Výrobek vyjmete z držáku
posunutím směrem nahoru.

Poznámka:
1) Pokud jste výrobek delší dobu nepoužívali a žárovka se po zavření krytu nerozsvítí, otevřete jej
na cca 30 vteřin a znovu zavřete. Toto několikrát
opakujte, dokud se žárovka nerozsvítí.
2) Pokud se UV žárovka ani poté nerozsvítí, nebo
svítí-li slabě, vyměňte baterie.

• na servisní zásahy související se standardní údržbou
výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících
běžnému opotřebení … )
• na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím
apod.)
• na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
• na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného
příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě
nese riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny
v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických
a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo
v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu.
Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte
na určených sběrných místech, kde budou přijata
zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné
přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a
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