Popis a ovládací prvky

Ústní sprcha MD 5613

1 Tryska
2 Vypínač vody
3 Rukojeť
4 Hadička
5 Ovladač tlaku vody
6 Vypínač
7 Základna
8 Nádržka na vodu
9 Páčka pro otevírání víčka / rukojeť nádržky na vodu

Obj. č.: 37 72 12

Pokyny pro používání
Připojení k elektrické síti
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ústní sprchy MD 5613.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Uvedení do provozu
1. Vezměte nádržku na vodu (8) na rukojeti základny ústní sprchy. Otevřete ji pomocí páčky (9).
2. Naplňte nádržku na vodu vodou. Všimněte si označení maximálního objemu vody „MAX“.
Nádržku na vodu uzavřete. Postavte ji zpátky do základny ústní sprchy.
3. Sprchu zapněte pomocí vypínače (6).
4. Sejměte rukojeť (3) ze základny přístroje. Otvor podržte nad umyvadlem.
5. Ovladač (5) nastavte na stupeň III.
6. Otevřete vypínač vody (2) tím, že ho posunete do polohy I.
7. Nechte vodu vytékat přímo do umyvadla, abyste odstranili případné nečistoty.
Následně uzavřete vypínač vody tím, že ho uvedete do polohy 0.
8. Sprchu vypněte.
9. Trysky krátce opláchněte pod tekoucí vodou. Nyní je ústní sprcha připravená k použití.
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1. Zkontrolujte, zda síťové napětí, jež se chystáte použít, odpovídá síťovému napětí výrobku.
Potřebné údaje najdete na typovém štítku.
2. Zapojte síťový kabel do zásuvky s ochranným kontaktem nainstalované v souladu s předpisy.
Vypínač (6)
Poloha vypínače 0:
Poloha vypínače I:

Přístroj je vypnutý.
Přístroj je zapnutý.

Ovladač tlaku vody (5)
Pomocí ovladače tlaku vody si můžete nastavit tři výkonnostní stupně.
Stupeň I:
nízký tlak vody
Stupeň II:
střední tlak vody
Stupeň III:
vysoký tlak vody
Vypínač vody (2)
Pomocí tohoto vypínače můžete krátkodobě přerušit přítok vody. Vypnutí se provádí ručně.
Čerpadlo sprchy je nadále v provozu.
Poloha vypínače I:
Voda teče
Poloha vypínače 0:
Voda neteče
Trysky (1)
Součástí dodávky jsou 4 trysky označené různými barvami. Ty mohou být přiděleny různým uživatelům.
Když krvácí dáseň …
Mírné krvácení dásní je po prvních několika použitích ústní sprchy normální.
Jestliže Vám ale dásně krvácí i nadále, konzultujte svého zubního lékaře.
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Používání
Předtím, než ústní sprchu použijete, měli byste si vyčistit zuby kartáčkem.
1. Nasaďte trysku až na doraz na rukojeť. Otočte trysku tak, aby její otvor směroval k vypínači vody.
Dbejte na to, aby tryska pevně držela.
2. Naplňte nádržku na vodu vlažnou vodou. Nepoužívejte horkou vodu!
3. Trysky vyčistíte tak, že jimi po každém použití necháte vytékat vodu (při nejvyšším tlaku vody) do umyvadla.
4. Následně pomocí ovladače tlaku vody nastavte požadovaný tlak vody. Začněte s nejmírnějším nastavením,
zvláště, když máte sklony ke krvácení dásní nebo používáte ústní sprchu u dětí.
5. Otevřete vypínač vody na rukojeti.
6. Nakloňte se nad umyvadlo. Proud vody veďte podél dásní, kolem zubů.
7. Po použití zastavte přítok vody vypínačem vody. Ovladač tlaku vody nastavte na stupeň I.
8. Sprchu vypněte.
9. Výrobek čistěte podle pokynů týkajících se čištění.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do ústní sprchy.
Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte
jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho
příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet
obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky
na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch
a pouzdro výrobku.
1. Zbývající vodu vylijte z nádržky na vodu.
2. Sejměte trysku z rukojeti. Trysku očistěte pod teplou tekoucí vodou.
Trysku osušte a nasaďte ji na základnu výrobku.
3. Pokud jste použili nějaké přísady do vody, nádržku na vodu vypláchněte čistou vodou.
Následně nechte ústní sprchou protéci asi 300 ml čisté vody.
4. Rukojeť osušte předtím, než ji nasadíte zpátky na základnu výrobku.
5. Nádržku na vodu osušte.
6. Základnu spechy očistěte navlhčeným hadříkem. Následně ji vytřete do sucha.

Záruka
Na ústní sprchu poskytujeme záruku 24 měsíců.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení
návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje
Model
Provozní napětí
Příkon
Třída ochrany
Hmotnost

Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

MD 5613
230 V~/50 Hz
max. 46 W
II (IPX 7)
1,3 kg

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
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