
Vlastnosti:
Rozměry: 23 x 5,6 x 6,5 cm
Materiál: plast
Napětí: 110–240 V
Použití:
Před vložením do sterilizátoru zubní kartáček osušte. 
Chcete-li použít aplikátor zubní pasty, nejprve vyjměte válcový plastový nástavec ze zařízení, poté vložte tubu se zubní 
pastou do nástavce otvorem dopředu. Nejlépe to půjde při použití nové zubní pasty. 
Chcete-li použít částečně použitou zubní pastu, uzavřete tubu tak, aby obsahovala co nejvíce vzduchu a bylo možné zubní 
pastu do aplikátoru snáze vložit. Při prvním použití tuba obsahuje vzduch, několika stisky aplikátoru vzduch vyjde ven. 

Sterilizace zubního kartáčku:  
Vložte adaptér do elektrické zásuvky a stiskněte vypínač, sterilizace bude trvat 6 – 7 minut. 
Při prvním použití může trvat až 10 sekund než se UV světlo rozsvítí. Není neobvyklé, že se UV světlo nerozsvítí za teplot 
nižších od 5 °C.
Je zcela normální, že katoda UV světla zčerná v důsledku optimalizace. 

Čištění:
Výrobek nesplachujte tekoucí vodou. Teprve když je vypnutý a odpojen z elektrického napětí, ho otřete vlhkým hadříkem. 

Bezpečnostní pokyny a upozornění: 

• Výrobek je určen pouze pro domácí použití 
• Výrobek je elektrospotřebič, nesmí nikdy přijít do styku s vodou 
• Nikdy se mokrýma rukama nedotýkejte adaptéru 
• Zabraňte užívání dětem samostatně, bez dozoru dospělé osoby 
• Sterilizátor na zubní kartáčky smí používat děti starší 8 let a osoby tělesně či duševně postižené nebo nezkušené  
             osoby jen pod odpovědným dozorem nebo pokud byly o bezpečném použití sterilizátoru zubních kartáčků a 
             potenciálním nebezpečí předem upozorněny. 
• Děti se nesmí starat o čištění a údržbu sterilizátoru zubních kartáčků, pouze pokud jsou starší 8 let a za dohledu  
             starší osoby. 
• Dětem je hra s přístrojem přísně zakázaná.  
• Používejte pouze s přiloženým adaptérem.  
• Před připojením síťového adaptéru do elektrické zásuvky se ujistěte, zda napětí, uvedené na štítku, odpovídá
             napětí, uvedenému v elektrické zásuvce.   
• Sterililzátor zubních kartáčků nestavte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně nebo jiných zdrojů teploty.
• Sterilizátor ne používejte při koupeli, ve vaně nebo ve sprše. Nečistěte tekoucí vodou, neškropte vodou ani jinou
             tekutinou a ne ponořujte do vody nebo jakýchkoli jiných tekutin.  



• Sterilizátor zubních kartáčků nabíjejte a používejte v dostatečné vzdálenosti od vany, umyvadla nebo jihých nádob
              s vodou. 
• Adaptér nevytahujte z elektrické zásuvky taháním za napájecí kabel, mohlo by tak dojít k poškození adaptéru nebo
             elektrické zásuvky. Adaptér vyjměte vyjmutím zástrčky ze zásuvky. 
• Kabel adaptéru nepokládejte na ostré předměty. 
• Abyste předešli nebezpečné situaci, neopravujte sterilizátor zubního kartáčku ani jeho příslušenství sami ani jej
             žádným způsobem neměňte. Veškeré opravy vám poskytne příslušný servis. Zásahem do zařízení riskujete zrušení
             zákonných práv vyplývajících z nesprávného provozu nebo zajištění kvality.
• Při používání buďte vždy opatrní! Ihned po použití odpojte spotřebič ze zásuvky.
• Nepoužívejte zařízení s poškozeným kabelem nebo zástrčkou nebo pokud zařízení nefunguje nebo je jakkoli
             poškozeno.
• Veškeré opravy smí provést příšlušný servisní technik. Zařízení používejte pouze k tomu určenému účelu.
• UPOZORNĚNÍ: Přístroj musí být suchý. 

Tento štítek znamená, že po celé EU není dovoleno tento produkt likvidovat s jiným domovním odpadem. 
Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací 
odpadu, recyklujte produkt odpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálních zdrojů. 
Chcete-li použité zařízení vrátit, použijte dodací a sběrný systém nebo se obraťte na prodejce, od kterého 
jste produkt zakoupili. Prodejce může tento produkt přijmout k ekologické recyklaci. 

Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic EU.


