ÚSTNÍ SPRCHA WATER GENIUS
model: No. BOI0011

CZ

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Pečlivě si prosím přečtěte tento návod
pro zajištění bezpečného a účinného používání tohoto výrobku. Uschovejte jej pro další použití.
Popis částí:
A) Nádržka
B) Ryska maximálního naplnění
C) Sací trubička
D) Tlačítko
E) Pumpička
F) Hubice s tryskou

Při používání držte ústní sprchu ve svislé poloze. V jiném případě je možné, že voda vyteče skrze štěrbiny pod nádržkou.

Příprava k použití.
Před použitím ústní sprchy oddělte nádržku od zařízení s pumpičkou a ponořte ji do vody tak, aby byly potopeny sací trubička i hubice s tryskou.
Stiskněte tlačítko několikrát za sebou. Poté zvedněte konec hubice s tryskou ven z vody a opět stiskněte tlačítko, abyste se ujistili, že jednotka
správně funguje a má stále stejný proud vody.
Plnění ústní sprchy:
1. Držte sprchu svisle, tryskou vzhůru, jemně pootočte nádržkou vlevo a oddělte ji od pumpičky.
2. Naplňte nádržku k rysce maximálního naplnění vodou (případně Vaší preferovanou ústní vodou).
Poznámka: Používejte pouze takovou ústní vodu, která má stejnou konzistenci (hustotu) jako obyčejná voda.
3. Připojte nádržku zpět k pumpičce tak, že ji vložíte pod pumpičku a jemně pootočíte vpravo. Tím ji zajistíte na svém místě.
Použití:
1. Umístěte palec na tlačítko (viz. obrázek výše).
2. Při používání vždy držte ústní sprchu ve vodorovné pozici, případně směrem vzhůru.
3. Několikrát stiskněte tlačítko, dokud tekutina nezačne proudem vytékat z trysky. Rychlost a míru tekoucího proudu lze regulovat tak, že vyvinete
rozdílný tlak na tlačítko. Pro lepší výsledky se pokuste během používání vyvíjet různý tlak a měnit úhel ústní sprchy v ústech.
4. Abyste vyčistili také mezizubní prostor, nasměrujte hubici zařízení na mezeru mezi zuby, utěsněte svá ústa kolem hubice a stiskněte tlačítko. Pro
optimální výsledky použijte zařízení na přední i zadní stranu zubů, poté pokračujte na dalších zubech.
5. Pro vyčištění můstků, rovnátek, zubních implantátů či jiných částí pod ně umístěte hubici a stiskněte tlačítko. Pro lepší výsledek postříkejte
každou stranu vodou pod více než jedním úhlem. Použijte tolik úhlů, kolik je možné.
Údržba ústní sprchy:
1. Po každém použití vyprázdněte nádržku a několikrát stiskněte tlačítko, abyste odstranili zbývající tekutinu z celé jednotky.
Otřete sprchu vlhkou žínkou namočenou ve vlažné vodě a pečlivě ji osušte.
2. Z hygienických důvodů s nikým svou ústní sprchu nesdílejte.
3. Sprchu uskladňujte na hygienickém místě a ujistěte se, že hubice s tryskou nemohou být na tomto místě nijak poškozeny.
4. Během cestování uskladněte zubní sprchu tak, aby nedošlo k jejímu poškození.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

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 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.
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.
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Záruka se nevztahuje:

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- 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.
Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
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