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utasítás



FONTOS!
Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a 
használati útmutatót, és őrizze meg a későbbi 
használathoz.

FIGYELMEZTETÉS!
Ha a közelmúltban fogászati műtéten esett át,  a 
Hydrosonic Easy készüléket. Ha erőteljes vérzést 
tapasztal az eszköz használata során, akkor kérjük, 
azonnal forduljon a fogorvosához. Gyermekek, vagy 
hasonló eszköz használatában tapasztalatlan, vagy 
mozgáskorlátozott, értelmi fogyatékos személyek 
kizárólag felügyelet mellett használhatják a 
készüléket, vagy ha előtte megismerik a készülék 
biztonságos használatának módját és tisztában 
vannak a használattal járó veszélyekkel. Gyermekek 
ne mossanak fogat és ne kezeljék a készüléket 
felügyelet nélkül. Győződjön meg arról, hogy 
a gyermekek nem játszanak a készülékkel. A 
Hydrosonic Easy megfelel az elektromágneses 
eszközökre vonatkozó biztonsági előírásoknak. Ha 
implantátummal vagy pacemakerrel rendelkezik, 
és kérdése van a készülékről, akkor a használatról 
kérdezze orvosát vagy az Ön implantátumának, vagy 
pacemakerének gyártóját.

BIZTONSÁGI TANÁCSOK
Figyelem: A készülék akkumulátora kizárólag a 
mellékelt töltővel tölthető. A készülékben található 
akkumulátor nem cserélhető. Üzembehelyezés előtt 
feltétlenül ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség 
megfelel-e a készülék adattábláján feltüntetett 
értéknek. Ne használja a töltőt, vagy a hálózati 
kábelt, ha sérült. Ne próbálja megjavítani. A hálózati 
kábel nem cserélhető. Ha a kábel megsérült, a teljes 
készüléket cserélni kell. A javításokat csak a hivatalos 
forgalmazó vagy a vevőszolgálati osztály végezheti el 
(lásd az utolsó oldalon). A töltőt tartsa távol víztől, ne 
merítse vízbe vagy más folyadékba.
A töltő tisztítása: Tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót, 
és csak akkor dugja be újra a konnektorba, ha a töltő 
rész már teljesen száraz. A készüléket soha ne hagyja 
a töltőn felügyelet nélkül.

Környezetbarát megsemmisítés
A készüléket életciklusa végén ne a háztartási 
szemétbe dobja. Adja le egy újrahasznosító központban 
vagy hivatalos gyűjtőponton. Ezzel segít megóvni a 
környezetet. A beépített akkumulátor olyan anyagokat 
tartalmaz, amelyek veszélyesek lehetnek a környezetre, 
ezért kérjük, hogy az akkumulátort egy használt 
akkumulátor telepen vagy egy hivatalos újrahasznosító 
ponton adja le.



A termék helyes megsemmisítése
Az EU területén ez a jelzés azt jelenti,
hogy ezt a terméket nem szabad a 
háztartási hulladék közé dobni. Az 
elhasználódott készülékek értékes 
újrahasznosítható anyagokat 
tartalmaznak. Ezeket át kell adni 
újrahasznosításra, annak érdekében hogy 

megakadályozzuk a nem megfelelő hulladékkezelésből 
származó, a környezetre vagy az emberi egészségre káros 
hatásokat. Ezért kérjük, hogy az elhasználódott eszközt a 
megfelelő hulladéktárolóba helyezze el, vagy vigye/küldje 
vissza abba az üzletbe, ahol azt vásárolta. Ők gondoskodnak 
majd a termék környezetbarát megsemmisítéséről.

USB csatlakozó technikai adatai
Feszültség bement: 100-240V, 50/60 Hz, 0,15A max.
Feszültség kimenet: 5 VDC, 600 mA

USB kábeles töltő alap műszaki adatai
Bemeneti feszültség: 5 VDC, 600 mA
Egyrészes alap, gumilábakBIZTONSÁGI TANÁCSOK

Markolat műszaki adatai
• Akkumulátor: Lithium-ion (3.7 V, 700mAh).
• Az akkumulátor optimális töltési ideje: 10 óra
• A teljesen feltöltött készülék kb. 60 percig üzemképes. Ez 

15 napos működésnek felel meg, ha naponta 4 percig mos 
fogat vele

• Tisztító mozdulat: 44.000, 64.000, 84.000
• Állkapocs kvadráns időzítő: 30 másodperc
• Fogmosási időzítő: két perc
• Automatikus kikapcsolás: négy perc múlva
• Tartozékok: 1 db Hydrosonic Easy
     1 db sensitive kefefej
     1 db töltő USB kábel
     1 db USB-csatlakozó
     1 db utazó tok

Megfelelőség



GYORS BEINDÍTÁS

1. Helyezze fel a kefefejet
Vigyázat: ne hajlítsa meg.

2. Kapcsolja be a készüléket
Nyomja meg röviden a gombot.

3. Válasszon fokozatot
A gomb hosszú nyomvatartásával választhat a 
fokozatokból: start, clean, smile. A kívánt fokozatnál 
engedje el a gombot.

4. Fogmosás
A tisztításkor haladjon fogról fogra, lazán, könnyedén 
és hagyja, hogy a sörték tegyék a dolgukat. Tartsa 
a fogkefét  mozdulatlanul, amennyire csak lehet, 
enyhén rányomva a fogra, de még jobb, ha nyomás 
nélkül.

5. Két perces időzítő 30 másodperces 
intervallumokkal
• 30 másodperc után három rövid megszakítás jelzi, 

hogy továbbléphet a fogív következő részéhez.
• Egy hosszú megszakítás jelzi, hogy letelt a két perc. 

Négy perc használat után a készülék automatikusan 
kikapcsol.

6. Kikapcsolás
Nyomja meg röviden a gombot, az utoljára használt 
fokozatban fog a fogkefe legközelebb újraindulni. 

Nyomja meg röviden:
be/ki

Nyomja meg és tartsa 
nyomva:
mód kiválasztása

start clean smile



VEVŐSZOLGÁLAT

KELLÉKSZAVATOSSÁG FELTÉTELEI
A Curaden AG a megvásárlás dátumától számított 2 
év szavatosságot vállal anyag-, működési és gyártási 
hibákra. A kellékszavatosság teljesítése történhet 
javítással vagy a készülék cseréjével.
A szavatosság igény érvényesítéséhez a vásárlást 
igazoló eredeti számla szükséges, ezért kérjük, 
őrizze meg a számlát. A garancia érvényét veszti, 
ha a készüléket módosítják vagy az eredeti állapotát 
illetéktelen személy megváltoztatja.

SZAVATOSSÁGI FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
A Curaden AG nem vállal szavatossági felelősséget: 
a készülék vagy annak egyes részeinél kialakuló, a 
rendeltetésszerű használatból eredő kopásra; vagy 
ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használták, 
nem megfelelően gondozták, vagy ha a használati 
utasításban leírt biztonsági előírásokat nem tartották be.
A készülék javítását kizárólag a CURADEN AG által 
kijelölt szervizpartner végezheti.

SZERVIZ
A kellékszavatossági igény érvényesítéséhez küldje el a 
készüléket és az eredeti számlát az adott ország hivatalos 
CURAPROX képviselőjéhez. Magyarországon a Curaprox 
termékek hivatalos forgalmazója a Sager Dental Kft. 
 www.sagerdental.hu, e-mail cím: info@sagerdental.hu

• A fogápolással vagy a fogszabályozó gondozásával 
kapcsolatos kérdésekkel konzultáljon fogorvosával. 
Velünk is felveheti a kapcsolatot, különösen, ha 
technikai problémái vannak, vagy ha valami nem 
működik.

A www.sagerdental.hu/szonikus-fogkefe/gyik 
aloldalon további hasznos segítséget talál a készülék 
kapcsán.

Amennyiben a Hydrosonic Easy nem nyerte el 
tetszését, a vásárlás dátumát követő 30 napon belül 
visszaküldheti és megtérítjük a készülék árát.

Gyártó: Curaden International AG, Kriens Svájc
www.curaprox.com, info@curaden.ch

Magyarországi forgalmazó: Sager Dental Kft.
Tel.: 06 1 324-2440

www.sagerdental.hu, info@sagerdental.hu


