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••• FUNKCE KARTÁČKU

» CLEAN
Režim pro každodenní čištění zubů.
Rychlost 34 800 kmitů/min.

» WHITE
Režim pro bělení zubů. Dvě minuty čištění pro 
odstranění nečistot a dalších 30 sekund pro 
vyleštění zubů.
Rychlost 33 000 - 40 000 kmitů/min.

» POLISH
Režim pro zářivý úsměv, leštění zubů.
Rychlost 35 000 kmitů/min.

» SOFT
Jemné čištění zubů a dásní.
Rychlost 33 000 kmitů/min.

» SENSITIVE
Čištění citlivých zubů a dásní. Také vhodné pro 
začínajícího uživatele.
Rychlost 28 200 kmitů/min.
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••• POUŽITÍ KARTÁČKU

» 1
Hlavu kartáčku připojte k tělu kartáčku.

» 2
Kartáček navlhčete a naneste zubní pastu.

» 3
Kartáček přiložte k zubům, a poté ho spusťte.

» 4
Hlavu kartáčku postupně posouvejte po všech 
zubech. Není nutné kartáčkem posouvat ze strany 
na stranu a nahoru a dolu jako u normálního 
kartáčku. Každých 30 sekund budete upozorněni 
krátkou pauzou na změnu strany úst.
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••• ČIŠTĚNÍ KARTÁČKU

» 1
Kartáček pravidelně čistěte. Pod tekoucí 
vodou umejte hlavu kartáčku.

» 2
Stejným způsobem umyjte tělo kartáčku.

» 3
Jemným hadříčkem utřete tělo a hlavu 
kartáčku, a také nabíjecí základnu. Můžete 
použít mýdlo.

» 4
Tělo kartáčku a nabíjecí základnu 
nedávajte do myčky.
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••• NABÍJENÍ KARTÁČKU

» 1
Před prvním použitím nechte nabíjet po 
dobu dvanácti hodin.

» 2
Na vybitou baterii budete upozorněni 
zavibrováním. Také se rozsvítí indikátor 
vybité baterie.

» 3
Kartáček vložte do nabíjecí základny. Při 
nabíjení indikátor baterie bliká.

» 4
Při plném nabití indikátor baterie svítí.
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••• UPOZORNĚNÍ

» 1
Nabíjecí základnu dávejte mimo vodu. Nepokládejte ji blízko vody, 
napřiklad na umyvadlo. Nabíjecí základnu neponořujte pod vodu. 
Po čištění zkontrolujte, zda je základna kompletně suchá předtím 
než ji zapojíte.

» 2
Hlavu kartáčku, tělo kartáčku a nabíjecí základnu nedávejte do 
myčky.

» 3
Kartáček nepoužívejte ve sprše a ve vaně.

» 4
Pokud jste měli operaci zubů nebo dásní v předchozích dvou 
měsícech, zkonzultujte použití nejdříve se zubařem.

» 5
Hlavu kartáčku vyměňte každé tři měsíce.
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••• PODPORA

» TECHNICKÁ PODPORA
Infolinka: 800 118 629
Email: support@umax.cz

» SERVISNÍ STŘEDISKO
ConQuest entertainment a.s.
Hloubětínská 11
198 00 Praha 9
+420 284 000 111

Provozní doba: 
po-čt 9:00 – 17:00
pá 9:00 – 16:00
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••• TOOTHBRUSH MODES

» CLEAN
Mode for everyday use.
Speed 34 800 strokes/min.

» WHITE
Mode for teeth whitening. First two minutes for 
plaque removal followed by 30 seconds for teeth 
polishing.
Speed 33 000 - 40 000 strokes/min.

» POLISH
Mode for a shining smile and teeth polishing.
Speed 35 000 strokes/min.

» SOFT
Soft cleaning of teeth and gums.
Speed 33 000 strokes/min.

» SENSITIVE
Mode for cleaning of sensitive teeth and gums. 
Also good for beginners.
Speed 28 200 strokes/min.
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••• HOW TO USE

» 1
Connect the head of the toothbrush to the body.

» 2
Wet the toothbrush bristles and put on a 
toothpaste.

» 3
Put the toothbrush next to your teeth and then 
turn it on.

» 4
Slowly move the toothbrush head over all teeth. It 
is not neccessary to move the toothbrush up and 
down and left and right like you would do using a 
regular toothbrush. Every 30 seconds there is a 
short pause to indicate that you should change 
position.
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••• CLEANING OF TOOTHBRUSH

» 1
Clean your toothbrush regularly. Wash the 
toothbrush head under running water.

» 2
Wash the toothbrush body in the same 
way.

» 3
Dry the toothbrush head, body, and 
charging base using a soft cloth. You can 
also use soap.

» 4
Do not put the toothbrush body and 
charging base into a dishwasher.
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••• CHARGING

» 1
Charge the toothbrush for 12 hours before 
first use.

» 2
The toothbrush will vibrate to indicate low 
battery power. The LED battery indicator  
will lit up.

» 3
Put the toothbrush into the charging base. 
The LED indicator will be blinking during 
charging.

» 4
When the battery is fully charged, the 
battery indicator will lit up.
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••• WARNINGS

» 1
Keep charging base away from water. Do not place it near wet 
areas, such a washbasin. Do not put the charging base under 
water. After cleaning, make sure that the charging base is 
completely dry before plugging it in.

» 2
Do not put the toothbrush head, body, and charging base into 
dishwasher.

» 3
Do not use the toothbrush in a shower or bathtub.

» 4
If you have had a teeth or gum operation in the previous two 
months, consult your dentist first about using the toothbrush.

» 5
Replace the toothbrush head every three months.
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••• SUPPORT

» TECHNICAL SUPPORT
Email: support@umax.cz

» SERVICE CENTER
ConQuest entertainment a.s.
Hloubětínská 11
198 00 Praha 9
+420 284 000 111

Opening Hours: 
mon-thu 9:00 – 17:00
fri 9:00 – 16:00
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