Szczoteczka Soniczna
SEYSSO PROFESSIONAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI

10

KROKÓW
DO BIELSZEGO
UŚMIECHU
strona 8
3

Droga Klientko, Kliencie S∙E∙Y∙S∙S∙O,
dziękujemy za wybór naszej marki!

Gratulujemy, ponieważ właśnie
uczyniłeś pierwszy krok w drodze
do zdrowych i bielszych zębów!
Szczoteczka Soniczna SEYSSO PROFESSIONAL
łączy w sobie funkcjonalność i staranność wykonania.
Została starannie zaprojektowana przez europejskich lekarzy dentystów,
tak aby zapewnić Tobie i Twojej rodzinie zupełnie nową jakość szczotkowania.
Jej powłoka wykonana jest z wysokiej jakości, przyjemnego w dotyku materiału.
Szczoteczka Soniczna SEYSSO PROFESSIONAL posiada delikatne i miękkie
włókna, które poruszają się z dużą prędkością zapewniając doskonałe rezultaty
mycia zębów.
Aby bezpiecznie korzystać z rewelacyjnej technologii sonicznej oferowanej
przez S∙E∙Y∙S∙S∙O, uważnie przeczytaj instrukcję przed użyciem szczoteczki!
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ELEMENTY
ZESTAWU

PODŁĄCZANIE
I ŁADOWANIE

• 2 końcówki

•

Umieść Szczoteczkę na ładowarce i podłącz wtyczkę ładowarki do kontaktu.

• Rękojeść

•

Dioda wskaźnika ładowania (Charge) powinna się zaświecić.

•

Migająca dioda (Charge) sygnalizuje ładowanie. Jeśli dioda świeci ciągłym światłem
oznacza to, że szczoteczka została naładowana w pełni.

•

Pierwsze pełne ładowanie zajmuje co najmniej jedną dobę i starcza do 6 tygodni,
czyli 84 cykle szczotkowania.

•

Każde kolejne ładowanie powinno trwać maksymalnie do jednej doby.

•

Podczas ładowania można zdjąć szczoteczkę z ładowarki na czas mycia zębów.

•

Po dwuminutowym czasie mycia zębów możesz odstawić szczoteczkę na ładowarkę
ponownie.

•

Nie ma ryzyka przeładowania baterii.

•

Nie zaleca się rozładowywania baterii do końca, dlatego rekomendujemy ładowanie
jej co 4-5 tygodni.

• Stacja ładująca z dwoma miejscami
na końcówki
• Magnetyczne Etui Podróżne
z funkcją ładowania przez kabel USB
• Kabel USB
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UŻYTKOWANIE SzczoteczkI
SonicznEJ SEYSSO PROFESSIONAL
Umieść końcówkę na rękojeści. Następnie, nałóż odpowiednią ilość pasty na włókna szczoteczki.
Rekomendujemy stosowanie pasty dedykowanej dla szczoteczek sonicznych (Sonic-Friendly). Polecamy
pasty SEYSSO, które dzięki idealnemu składowi i konsystencji w pełni wykorzystują potencjał szczoteczek
sonicznych. Przed włączeniem szczoteczki umieść końcówkę w jamie ustnej. Szczoteczka Soniczna SEYSSO
PROFESSIONAL została zaprojektowana tak, aby dokładnie oczyszczać zęby w ramach zalecanego
przed lekarzy dentystów czasu szczotkowania. Po dwóch minutach urządzenie wyłączy się automatycznie
i jest gotowe do ponownego użycia.

Nakładanie i zdejmowanie końcówki

Końcówki szczoteczki muszą być ściśle dopasowane do rękojeści, aby przenosić szybkie ruchy i w pełni
wykorzystać moc działania technologii sonicznej. Przed pierwszym użyciem szczoteczki należy nanieść cienką
warstwę środka natłuszczającego na metalowy bolec rękojeści, aby ułatwić nakładanie i zdejmowanie końcówki.
Rekomendujemy wymianę końcówek co 3 miesiące.

Innowacyjna prędkość

Trzy tryby pracy pozwalają na dostosowanie szczoteczki do Twoich indywidualnych potrzeb.
Szczoteczka porusza się aż w trzech prędkościach wykonując 62 000, 82 000 lub 96 000 ruchów
na minutę w ramach trybów: Soft, Clean i Whitening.
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JAK ZMIENIAĆ
TRYBY PRACY:
Przycisk wyboru trybu pracy kontroluje też włączanie i wyłączanie szczoteczki.
Dzięki niemu możemy zmieniać prędkość pracy kolejno między: Clean, Soft i Whitening.
Użyj przycisku, żeby włączyć urządzenie, następnie naciskaj dalej, by przechodzić między
trybami pracy szczoteczki. Jeżeli tryb będzie aktywny więcej niż 5 sekund, następne
użycie przycisku wyłączy urządzenie.
Szczoteczka Soniczna SEYSSO PROFESSIONAL włącza się w trybie Clean.
•

Żeby przejść z trybu Clean na tryb Soft naciśnij przycisk wyboru funkcji pracy drugi raz.

•

Żeby przejść do trybu Whitening naciśnij go jeszcze raz.

•

Dioda wskaźnika trybu pracy pokazuje, który tryb jest aktualnie stosowany.

•

Po 5 sekundach następuje zapamiętanie trybu pracy i kolejne użycie przycisku wyłączy
szczoteczkę.
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KONSERWACJA
I CZYSZCZENIE:
•

Po każdym umyciu zębów, opłucz szczoteczkę pod bieżącą wodą.

•

Zdejmij końcówkę z rękojeści i opłucz ją pod bieżącą wodą po każdym myciu zębów.

•

Po każdym myciu zębów zdejmij ze szczoteczki końcówkę i oczyść nasadę rękojeści,
aby pozbyć się osadu i resztek pasty do zębów.

•

Zanim przystąpisz do czyszczenia ładowarki, upewnij się, że jest ona odłączona
od zasilania. Do wycierania powierzchni ładowarki używaj tylko suchej szmatki!

Ważne: Nie myj ładowarki pod bieżącą wodą ani nie zanurzaj jej w wodzie.
•

Trzymaj ładowarkę w czystym i bezpiecznym miejscu.

•

Nie podłączaj ładowarki do prądu dopóki nie jest zupełnie sucha.

W przypadku jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego, szczególnie w obecności
dzieci, powinny być zawsze przestrzegane podstawowe środki ostrożności.
Szczoteczka jest zgodna z odpowiednimi paragrafami wymogów obowiązujących na terenie
USA, m.in. Code of Federal Requirements 21, rozdział 1, podrozdział J, zdrowie radiologiczne.
Szczoteczka zawiera ładowalne baterie (akumulator) w trosce o ochronę środowiska.
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1

Nałóż odpowiednią ilość swojej ulubionej pasty
na końcówkę szczoteczki.

6

Pamiętaj, by dokładnie szczotkować wszystkie powierzchnie
zębów. Przesuwaj szczoteczkę wzdłuż zębów i okolicy dziąseł.
Delikatnymi ruchami czyść powierzchnie żujące.

2

Ustaw szczoteczkę pod kątem 45 stopni do linii dziąseł.

7

Nie szoruj – pozwól szczoteczce wykonać całe zadanie.

3

Przygotuj się na niezapomniane przeżycie!

8

Po 30 sekundach automatyczny timer zatrzyma na chwilę
ruch szczoteczki, w tym czasie przenieś końcówkę na kolejną
partię uzębienia.

4

Włącz urządzenie.

9

Szczotkuj po kolei wszystkie obszary, najpierw górnego, następnie
dolnego łuku zębowego.

5

Zacznij od szczotkowania prawej lub lewej części
górnego łuku zębowego.
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Myj zęby dwa, trzy razy dziennie przez dwie minuty.

MAGNETYCZNE ETUI PODRÓŻNE
Eleganckie etui z zamknięciem magnetycznym
posiada również funkcję ładowarki. Pozwala
na ładowanie szczoteczki poprzez kabel USB
według upodobania z laptopa, komputera.

Działanie:
1. Otwórz górną część etui i umieść rękojeść w środku.
2. Podłącz etui do interfejsu USB lub do wtyczki do ładowarek USB*.
3. Ładuj przez jedną dobę. Dioda wskaźnika ładowania powinna świecić przez cały czas.
Etui korzysta ze standardowego portu USB. Jest kompatybilne z rękojeścią Szczoteczki
Sonicznej SEYSSO PROFESSIONAL.
Ostrzeżenia!
• Nie przechowuj etui tam, gdzie jest narażone na upadek lub kontakt bezpośredni z wodą.
• Nie wrzucaj i nie zanurzaj etui w wodzie. W razie zamoczenia odłącz od zasilania.
• Nie stosuj podczas kąpieli.
• Nie sięgaj po etui, które wpadło do wody lub innego płynu. Odłącz przed oczyszczeniem
i upewnij się, że etui jest suche zanim podłączysz je do prądu.

* wtyczka do
ładowarek USB
nie jest dołączona
do zestawu

WŁAŚCIWOŚCI
Wymiary 298.8 mm(dł.) x 75 mm(szer.) x 40 mm(wys.)
Waga 235 g (+/- 0,5 g)
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PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM!
ZACHOWAJ TĄ INSTRUKCJĘ
Tylko do użytku domowego:
•

Szczoteczka jest wyposażona w wodoszczelną rękojeść. Jest bezpieczna i zaprojektowana do użytkowania w łazience. Szczoteczka posiada stopień ochrony IPX7.
Oznacza to, że jest odporna na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość
do 1 metra, na czas do 30 minut.

•

Pamiętaj: szczoteczka nie jest przystosowana do pracy pod wodą!

•

Produkt nie jest przeznaczony do samodzielnej naprawy.

•

Przechowuj ładowarkę w suchym i bezpiecznym miejscu.

•

Rozprostuj kabel przed użyciem.

•

W razie awarii nie rozkręcaj urządzenia i nie wymieniaj żadnych podzespołów,
ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem. Skontaktuj się z S∙E∙Y∙S∙S∙O.

•

Zniszczony przewód zasilający musi zostać wymieniony na nowy. Skontaktuj się
z S∙E∙Y∙S∙S∙O.

•

W razie upuszczenia, wymień końcówkę przed następnym użyciem. Nawet jeżeli
zniszczenie nie jest widoczne.
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OSTRZEŻENIE O NIEBEZPIECZEŃSTWIE
Aby zredukować ryzyko porażenia:

Aby ograniczyć ryzyko zapłonu, zwarcia lub zranienia:

•

Po użyciu zawsze odłączaj urządzenie od źródła prądu.

•

Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od zasilania.

•

Nie stosuj podczas kąpieli.

•

•

Nie przechowuj etui tam, gdzie jest narażone na upadek
lub ma bezpośredni kontakt z wodą.

Produkt nie jest zabawką. Zachowaj szczególną ostrożność, jeżeli szczoteczka jest stosowana przez dziecko
lub w jego obecności.

•

Stosuj zgodnie z jej przeznaczeniem. Stosuj jedynie akcesoria polecane przez producenta.

•

Nie wrzucaj i nie zanurzaj etui w wodzie lub innym płynie.

•

•

Aby uzyskać dokładniejsze instrukcje przechowywania
i stosowania urządzenia, a także załączonych akcesoriów
zwróć się do S∙E∙Y∙S∙S∙O.

Nie stosuj ładowarki, jeżeli uszkodzony został kabel zasilający lub wtyczka. Jeżeli po upuszczeniu, pozostawieniu
na otwartej przestrzeni lub zanurzeniu w wodzie szczoteczka nie pracuje prawidłowo, odeślij ją do miejsca zakupu.

•

Nie należy naciągać przewodu zasilającego ładowarki, przycinać go drzwiami, owijać wokół ostrych krawędzi.
Nie włączaj szczoteczki podczas ładowania. Trzymaj komponenty urządzenia z daleka od nagrzanych powierzchni.

•

Nie odłączaj ładowarki od prądu ciągnąc za kabel. Użyj wtyczki.

•

Nie trzymaj wtyczki mokrymi rękoma.

•

Nigdy nie stosuj produktu, jeżeli masz problemy z koncentracją i odczuwasz senność.

•

Nie używaj urządzenia na zewnątrz lub w miejscach, gdzie może być eksponowane na działanie aerozoli
lub czystego tlenu.

•

Podłącz ładowarkę do gniazda elektrycznego. Zapoznaj się z jej specyfikacją.
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DWULETNIA GWARANCJA
Szczoteczka Soniczna SEYSSO PROFESSIONAL jest objęta gwarancją na okres dwóch lat od daty dokonania zakupu.
Gwarancja obejmuje uszkodzenia związane z wadami fabrycznymi lub niepoprawnym wykonaniem produktu. Pamiętaj,
żeby zachować dowód zakupu na okres obowiązywania gwarancji. W ramach okresu objętego gwarancją kupujący może
zgłosić roszczenie do miejsca zakupu tylko, jeżeli produkt był używany prawidłowo, zgodnie z przeznaczeniem.
Gwarancja NIE obejmuje:
1. Uszkodzeń powierzchniowych wynikających z normalnego użytkowania.
2. Uszkodzeń wynikających z:
a) przypadkowego upuszczenia lub uderzenia, nieprawidłowego użytkowania, nadużycia lub użycia o charakterze komercyjnym,
zaniedbania, modyfikacji urządzenia.
b) niewłaściwego utrzymania, niedbałości o produkt
c) podłączenia do niewłaściwego źródła prądu
d) napraw lub prób napraw dokonanych przez stronę nieautoryzowaną przez S∙E∙Y∙S∙S∙O.
Wszelkie próby otwarcia lub demontażu urządzenia jego części lub akcesoriów sprawią, że gwarancja traci ważność. Roszczenia
z tytułu gwarancji muszą zostać poparte dowodami. Roszczenie musi nastąpić w okresie objętym gwarancją. Materiał pokrywający rękojeść jest delikatny, dlatego należy zachować ostrożność podczas użytkowania. Wszelkie zadrapania, czy przetarcia na
powierzchni rękojeści będą traktowane jako uszkodzenia powierzchowne wynikające z normalnego użytkowania i tym samym
nie zostaną objęte gwarancją. Gwarancja dotyczy podzespołów, które wpływają na funkcjonowanie szczoteczki.
Szczoteczka
Model: PST/SCST10
Magnetyczne Etui Podróżne
Model: PTC
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