
Uživatelská příručka 
pro sonický elektrický 
zubní kartáček 
usmile Soft Bubbles

Děkujeme, že jste si vybrali sonický elektrický zubní kartáček 
usmile.
Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku, abyste při 
čištění vyvíjeli optimální tlak a dosahovali co nejlepších výsledků.
Příručku si řádně uložte pro pozdější použití.
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Bezpečnostní upozornění

Dodržujte prosím následující bezpečnostní opatření a vyhněte se tak riziku poruchy, 
úrazu elektrickým proudem, zranění, požáru či škody na zařízení nebo majetku.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 předpisů FCC. Provoz zařízení podléhá 
následujícím dvěma podmínkám:
(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí 
akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně takového, které může způsobit nežádoucí 
provoz.

1. Výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii. Nevhazujte jej proto do ohně a nevystavujte 
působení slunečního záření. V opačném případě může dojít k úniku kapaliny z baterie a k 
přehřátí či explozi baterie.
2. Nepoužívejte výrobek během nabíjení.
3. Nepoužívejte výrobek, pokud je kryt portu pro nabíjení otevřený.
4. Nikdy neopravujte tento výrobek sami.
5. Nabíjecí kabel dodávaný společně s výrobkem nesmí být umístěný ve vlhku nebo ve vodě.
6. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a nemluvňat.
7. Nepoužívejte výrobek k jinému účelu než k péči o ústní dutinu.
8. Zabraňte prosím pádu výrobku a prudkým nárazům.
9. Výrobek nepoužívejte v době, kdy se sprchujete, koupete nebo si dáváte parní lázeň.
10. Pokud podstupujete léčbu závažné formy parodontitidy nebo vás trápí nepříjemné pocity 
v ústech, poraďte se před použitím se svým zubním lékařem.
11. Při čištění výrobku nikdy nepoužívejte ředidlo, benzen, alkohol ani jiné chemikálie.
12. Při používání tohoto výrobku se může ze začátku objevovat slabé krvácení dásní, protože 
dásně ještě nejsou na podobný způsob dráždění zvyklé. Během jednoho či dvou týdnů tento 
problém obvykle ustane. Pokud krvácení přetrvává déle, může to značit neobvyklý stav dásní. 
V tom případě přestaňte výrobek používat a situaci konzultujte se svým zubním lékařem.
13. Během prvních dní používání můžete v ústní dutině pociťovat svědění, protože povrch 
vašeho jazyka a ústní dutiny není ještě zvyklý na vysokofrekvenční vibrace hlavice zubního 
kartáčku. Po několika dnech pravidelného používání pocit svědění obvykle ustane.
14. Pokud se na výrobku objeví poškození, rez, prasklina apod., přestaňte ho používat.
15. Nepoužívejte hlavici kartáčku s polámanými nebo zohýbanými štětinami. Hlavici kartáčku 
vyměňujte každé tři měsíce, v případě opotřebení i dříve. Nepoužívejte jiné než výrobcem 
doporučené hlavice kartáčku.
16. Děti starší 12 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi 
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pouze pod 
dohledem nebo pokud byly řádně poučeny o jeho bezpečném použití a jsou si vědomy 
souvisejících rizik. Výrobek není určen jako hračka pro děti. Čištění a uživatelskou údržbu 
kartáčku nesmějí provádět děti, nejsou-li starší 12 let a pod dohledem.
17. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti.
18. Výrobek používejte pouze pro zamýšlený účel popsaný v této příručce. Nepoužívejte 
nástavce, které nedoporučuje výrobce.

19. Pokud vám výrobek upadne, je třeba před dalším použitím vyměnit hlavici, a to i v 
případě, že nevykazuje žádné viditelné poškození.
20. Výrobek nerozebírejte, s výjimkou vyjímání baterie před likvidací.
21. Pokud podstupujete jakýkoli lékařský zákrok v ústní dutině, poraďte se před použitím se 
svým zubním lékařem.
22. Tento zubní kartáček je určený pro osobní péči, nikoli pro použití u více pacientů ve 
stomatologické ordinaci nebo klinice.
23. Nepřipojujte nabíjecí zařízení určená pro jiné napěťové soustavy. Při použití nesprávného 
napětí dojde k poškození výrobku.

Elektromagnetické pole (EMF)
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

Tento elektrický zubní kartáček splňuje všechny normy týkající se
elektromagnetických polí. Při správné manipulaci podle pokynů obsažených v této 
příručce je jeho použití bezpečné. Pokud máte implantovaný kardiostimulátor nebo 
jiné zařízení, poraďte se před použitím kartáčku se svým lékařem a s výrobcem 
zařízení.

Nákres jednotlivých součástí

Nabíjecí kabel 1 ks

Kryt nabíjecího portu

Nabíjecí port

Hlavice kartáčku 
pro šetrné čištění 1 ks

Hlavice kartáčku pro 
profesionální čištění 1 ks

Tlačítko pro zapnutí / volbu režimu

Indikátor intenzity

Tlačítko pro přepínání intenzity

Indikátor režimu / stavu baterie

Správné používání sonického elektrického zubního 
kartáčku usmile

Stav a nabíjení baterie

Výrobek je z výroby dodáván plně nabitý a připravený k přímému použití.
Pokud indikátor stavu baterie na těle kartáčku svítí červeně, značí to nízkou 
úroveň nabití. Kartáček dejte co nejdříve nabít.

Červená
Vyžadováno nabití

K nabíjení výrobku slouží standardní nabíjecí port typu C zaručující vysokou 
kompatibilitu a rychlé nabíjení. K nabíjení lze použít i USB napájecí adaptér 
nebo power banku splňující příslušné státní normy. K nabíjení výrobku 
nepoužívejte nekvalitní adaptéry – mohly by způsobit jeho poškození nebo 
poruchu.
Pro nabíjení výrobku odklopte kryt nabíjecího portu na spodní straně těla 
kartáčku a zapojte dodaný nabíjecí kabel k USB napájecímu adaptéru 
splňujícímu příslušné státní normy pro nabíjení. Dbejte na to, aby byl elektrický 
zubní kartáček během nabíjení umístěný v suchém prostředí.

Odklopte kryt nabíjecího 
portu na spodní straně 

těla kartáčku

Přepínání režimu čištění a začátek čištění

Přepínání režimu čištění: Stiskněte tlačítko pro zapnutí / volbu režimu a spusťte 
kartáček. Opakovaným stisknutím během 4 sekund od spuštění přepněte na 
požadovaný režim. Po uplynutí 4 sekund slouží tlačítko k vypnutí činnosti kartáčku.
Nastavení intenzity: Po spuštění výrobku nastavte stisknutím příslušného tlačítka 
intenzitu čištění. U každého režimu je možné přepínat mezi 3 úrovněmi intenzity.

Tlačítko pro zapnutí / volbu režimu

Indikátor intenzity

Tlačítko pro přepínání intenzity

Režim pro každodenní čištění

Režim pro odstraňování skvrn

Masážní režim

Cestování se sonickým elektrickým zubním kartáčkem usmile

Pokud si s sebou chcete kartáček přibalit na cesty, sejměte prosím hlavici 
kartáčku a vložte ji do ochranného pouzdra, které je součástí balení.
Do cestovního pouzdra je možné společně vložit kartáček i hlavici. Tělo kartáčku 
prosím vkládejte do pouzdra opatrně, aby nedošlo k nechtěnému stisknutí 
tlačítka.

Ochrana životního prostředí
Součástí sonického elektrického zubního kartáčku usmile je vestavěná dobíjecí lithiová 
baterie, kterou nelze při likvidaci vhazovat do běžného domovního odpadu. S ohledem na 
ochranu životního prostředí nevhazujte výrobek do komunálního odpadu. Odneste jej do 
místa určeného ke sběru elektroodpadu, kde dobíjecí baterii profesionálně vyjmou.

Uživatel nemůže baterii měnit sám, protože by jejím nešetrným vyjmutím mohl 
způsobit poškození výrobku. Před vyjmutím prosím ověřte, že je baterie zcela 
vybitá.

Při likvidaci prosím dodržujte pravidla, jimiž se ve vaší zemi řídí tříděný sběr elektrických a 
elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Správná likvidace napomáhá chránit životní 
prostředí a lidské zdraví.

Varování: Dobíjecí baterii vyjímejte pouze tehdy, pokud se chystáte spotřebič vyhodit. 
Dbejte na to, aby byla baterie při vyjímání zcela vybitá.

Informace o výrobku

Název výrobku: sonický elektrický zubní kartáček usmile Soft Bubbles
Model: P4
Jmenovité napájení: 5 V = 1 A
Jmenovitý příkon: 5 W
Voděodolnost: IPX7
Specifikace baterie: Lithiová baterie 3,7 V, 2 500 mAh
Výrobce: Guangzhou Stars Pulse Co., Ltd.
Vyrobeno v Číně.

SCHEUFER Technologies GmbH
Hertleinstr. 37, 91052 Erlangen
Německo

Indikátor stavu baterie bliká během nabíjení bíle; po nabití zůstane svítit bíle.
Je-li baterie kartáčku téměř vybitá, indikátor režimu / stavu baterie na těle kartáčku 
se rozsvítí červeně a kartáček není možné použít. Dejte ho prosím co nejdříve nabít.
Pokud byla baterie zcela vybitá, začne kontrolka indikátoru režimu / stavu baterie 
při nabíjení přecházet do bílé barvy a až po několika minutách od připojení 
nabíjecího kabelu přejde do stavu označujícího nabíjení.
Po ukončení nabíjení se před dalším použitím ujistěte, že je kryt nabíjecího portu 
řádně uzavřený.

Uzavřený

Nasazování hlavice kartáčku usmile

Pro tento výrobek prosím používejte výhradně hlavice kartáčků značky usmile. Po 
pravidelném používání po dobu tří měsíců, nebo pokud zjistíte, že štětiny kartáčku 
vypadávají nebo se ohýbají, hlavici vyměňte, abyste zabránili poškození zubů a 
dásní.
Při nasazování hlavice umístěte štětiny nad kontrolní otvor a dřík kartáčku zespodu 
jemně zasuňte do dutiny hlavice. Po nasazení zůstane mezi spodní plochou hlavice 
a horní hranou těla kartáčku mezera o velikosti 0,5–1 mm umožňující správnou 
vibraci hlavice zubního kartáčku.

0,5 mm - 1 mm

Popis jednotlivých režimů čištění:

Režim pro každodenní čištění: Po dobu 2 minut probíhá čištění zubů normální silou. 
Kartáček vás během této doby každých 30 sekund upozorní, abyste změnili oblast čištění. 
Po uplynutí 2 minut kartáček třikrát zavibruje, aby vás upozornil, že doba čištění skončila, 
a poté se automaticky vypne.
Režim pro odstraňování skvrn: Čištění zubů probíhá po dobu 2 minut zvýšenou silou. 
Kartáček vás během této doby každých 30 sekund upozorní, abyste změnili oblast čištění. 
Po uplynutí 2 minut kartáček třikrát zavibruje, aby vás upozornil, že doba čištění skončila, 
a poté se automaticky vypne.
Masážní režim: Probíhá jemné čištění zubů a současně i masáž dásní. Kartáček vás 
během této doby každých 30 sekund vibrací upozorní, abyste změnili oblast čištění. Po 
uplynutí 2 minut kartáček třikrát zavibruje, aby vás upozornil, že doba čištění skončila, a 
poté se automaticky vypne.
Namočte hlavici kartáčku, naneste na ni přiměřené množství zubní pasty, stiskněte 
spouštěcí tlačítko na těle kartáčku, vložte hlavici kartáčku do úst a začněte s čištěním 
zubů.

2. Naneste pastu 3. Vložte do úst 4. Stiskněte tlačítko

5. Začněte s čištěním zubů v různých částech úst (viz obrázek níže).

Doporučuje se rozdělit si pomyslně chrup na čtyři části a čištění každé z nich věnovat 
postupně 30 sekund. Po spuštění vás kartáček každých 30 sekund upozorní na uplynutí 
dané doby změnou frekvence. Po uplynutí 2 minut čištění vás kartáček upozorní třemi po 
sobě jdoucími změnami frekvence.

Správný způsob čištění

Při používání sonického elektrického 
zubního kartáčku usmile na hlavici kartáčku 
zbytečně netlačte, stačí udržovat štětiny v 
kontaktu s povrchem zubu a pomalu přitom 
pohybovat kartáčkem do stran.

Mezi štětinami kartáčku a povrchem zubu 
se při čištění z vnější i vnitřní strany zubů 
doporučuje pro efektivnější vyčištění 
udržovat úhel 45°, jak je uvedeno na 
obrázku.

Očištění a uložení kartáčku

Po dokončení čištění vypněte kartáček stisknutím vypínacího tlačítka na těle 
kartáčku.
Hlavici a tělo kartáčku opláchněte čistou vodou. Osušte ručníkem a svisle 
postavte na suchý povrch nebo vložte do kelímku.
Dbejte na to, aby byl kartáček ve stabilní poloze a nemohlo dojít k jeho 
překlopení nebo pádu.

1. Namočte 
hlavici kartáčku.


