
ELEKTRINIS DANTŲ ŠEPETĖLIS SOLAC CD7901
NAUDOTOJO VADOVAS

Iliustracijos

Gerbiamas pirkėjau,
Dėkojame, kad pasirinkote šį SOLAC
prietaisą. Šis modernios technologijos
ir dizaino prietaisas, a nkan s visus
šiuolaikinius kokybės standartus, ilgai
ir pa kimai Jums tarnaus.
Perskaitykite šias instrukcijas, prieš

pirmą kartą naudodami prietaisą. Išsaugokite jas, kad
galėtumėte vėliau pasikonsultuo . Nesilaikydami instrukcijų
nurodymų, rizikuojate susižeis .

Saugumo perspėjimai
 Vaikai,  sutrikusių  pro nių,  ju minių  ir  fizinių

gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentė
dėl  savo  neprityrimo  ar  reikiamų  žinių  stokos,
prietaisu  naudo s  gali  k  prieš  tai  nkamai
apmoky , gerai suprasdami grėsmes, galinčias kil
prietaisą  naudojant,  ir/ar  prižiūrimi  už  juos
atsakingo asmens.

 Prietaisas – ne žaislas. Prižiūrėkite vaikus,  kad jie
nežaistų su prietaisu.

 Suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams draudžiama
valy  ir prižiūrė  prietaisą.

 Naudokite prietaisą k su kartu parduodamu elektriniu stoveliu ir jungikliu.
 Prieš išmesdami prietaisą, išimkite iš jo bateriją.
 Prieš išimdami bateriją, išjunkite prietaisą iš elektros nklo.
 Saugiai ir nkamai išmeskite bateriją.
 Jeigu prietaiso laidas yra pažeistas, leiskite jį pakeis  nauju įgaliotam techninio aptarnavimo centrui, kad išvengtumėte

grėsmės sveikatai. Nemėginkite patys taisy  ir išrink  prietaiso.
 Prietaisas skirtas naudo  k namuose. Nenaudokite jo pagal profesionalią ar industrinę paskir .
 Prieš įstatydami  įkroviklio  kištuką į  rozetę,  įsi kinkite,  kad  elektros įtampa, nurodyta įkroviklio  e ketėje,  sutampa su

srovės, ekiamos Jūsų namuose, įtampa.
 Junkite prietaisą į bent 10 A rozetę.
 Įkroviklio kištukas turi lengvai lp  į rozetę. Nemodifikuokite kištuko ir nenaudokite kištukinių adapterių.
 Netraukite ir netempkite prietaiso laido. Nenaudokite laido prietaisui neš  ar kel . Jei norite išjung  prietaisui elektros

ekimą, traukite už kištuko, o ne laido.
 Reguliariai  krinkite,  ar  nepažeistas  įkroviklio  laidas.  Naudojant  prietaisą su  pažeistu ar  susivyniojusiu  laidu,  padidėja

elektros šoko kimybė.
 Nelieskite kištuko šlapiomis rankomis.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu pažeistas jo laidas ar kištukas.
 Įskilus prietaiso korpusui, tuoj pat išjunkite prietaisą iš rozetės, kad nenukrėstų elektros srovė.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo nukritęs, yra pastebimai pažeistas arba jeigu iš jo bėga vanduo.
 Venkite kontakto su baterijų skysčiu. Jam patekus į akis, gerai jas nuplaukite ir kreipkitės į medikus. Baterijų skys s gali

sudirgin  odą arba tap  nudegimų priežas mi.
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 Naudokite prietaisą k su kartu parduodamu stoveliu.
 Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso atvirame ore.

Naudojimas ir priežiūra
 Kaskart naudodami prietaisą, visiškai išvyniokite prietaiso laidą.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu jo detalės ar priedai yra sugedę. Tuoj pat pakeiskite juos naujais.
 Nenaudokite prietaiso, jeigu neveikia jo ON/OFF mygtukas.
 Jei ke nate ilgai nenaudo  prietaiso, išimkite jo baterijas.
 Nenaudokite prietaiso, prausdamiesi duše.
 Ištraukite įkroviklio kištuką iš rozetės, baigę naudo  prietaisą ir prieš jį valydami.
 Laikykite prietaisą vaikams ir sutrikusių pro nių, ju minių ar fizinių gebėjimų asmenims nepasiekiamoje vietoje.
 Laikykite prietaisą sausoje, nedulkėtoje vietoje toliau nuo esioginių saulės spindulių.
 Naudokite prietaisą  ir  jo priedus pagal  naudojimo instrukcijų  nurodymus.  Atsižvelkite  į  naudojimo sąlygas.  Naudojant

prietaisą ne pagal paskir , gali susidary  pavojinga situacija.
 Nemėginkite atver  prietaiso baterijų.
 Nepaguldykite naudojamo prietaiso.
 Nenaudokite prietaiso naminiams gyvūnams prižiūrė .
 Kraukite baterijas k su gamintojo pridedamu įkrovikliu. Naudojant baterijoms ne nkamą įkroviklį, gali įvyk  sprogimas

arba gaisras.
 Naudokite  prietaisą  k  su  jam pritaikytomis  baterijomis.  Naudojant  ne nkamas  baterijas,  gali  įvyk  sprogimas  arba

gaisras.

Priežiūra
 Naudojant prietaisą ne nkamai ir ne pagal instrukcijas, negalios gamintojo garan ja.

Sudedamosios dalys  
A. Šepetėlio galvutė
B. Spalvotas žiedelis
C. Rankenėlė
D. ON/OFF ir režimų mygtukas
E. Režimo indikatorius
F. Krovimo indikatorius
G. Įkrovimo stovelis
H. Mai nimo laidas

Įkrovimas
 Dėmesio:  naudojant  naujas  baterijas,  jos  nebus  visiškai  įkrautos.  Įkraukite  baterijas,  prieš  pirmą  kartą  naudodami

prietaisą.
 Kraukite baterijas 4-40°C temperatūroje.
 Baterijos visiškai įsikraus per maždaug 12 valandų. Pirmą kartą kraunant baterijas, leiskite joms pasikrau  24 valandas.
 Įsižiebusi mėlyna lemputė reikš, kad baterijos kraunasi.
 Baterijoms įsikrovus, lemputė užges. Ištraukite įkroviklio kištuką iš rozetės.
 Jei,  naudojant  prietaisą,  pradeda  žybsė  indikatoriaus  lemputė,  tai  reiškia,  kad  baterija  baigia  išsikrau .  Įkraukite

baterijas.
 Norint,  kad  baterija  tarnautų  ilgiau,  rekomenduojame  įkrau  bateriją  bent  kartą  per  mėnesį  (90  kartų  panaudojus

prietaisą).

Naudojimas
Prieš naudojant prietaisą

 Įsi kinkite, kad nuim  visi pakuotės elementai.
 Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, palikite baterijas visiškai įsikrau  (24 val.).

Naudojimas
 Prieš jungdami prietaisą į rozetę, visiškai išvyniokite laidą.
 Prijunkite prietaisą prie stovelio ir įsi kinkite, kad jis tvirtai laikosi.
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 Įstatykite įkroviklio kištuką į rozetę.
 Prijunkite galvutę prie viršu nės rankenėlės dalies taip, kad ji užsifiksuotų. Tarp spalvoto žiedelio ir rankenėlės turėtų lik  

nedidelis tarpelis (1 pav.).
 Sušlapinkite šepetėlio šerelius ir užtepkite nedidelį kiekį dantų pastos.
 Pridėkite šerelius prie dantų taip, kad jie sudarytų nedidelį kampą su dantenų linija (2 pav.).
 Paspauskite ON/OFF mygtuką, kad įjungtumėte šepetėlį. Automa škai įsijungs  režimas.

o  režimas (valymas): standar nis dantų valymo režimas.

o  režimas (švelnus valymas): švelnus dantų ir jautrių zonų valymas.
o  režimas (masažas): dantenų valymas ir s muliavimas.

 Jei norite pasirink  kitą naudojimo režimą, spauskite ON/OFF mygtuką, kol pasirinksite pageidaujamą režimą ( ,  
arba OFF).

 Jei, pasirinkus pageidaujamą režimą, praeis 4 sekundės ir dar kartą paspausite ON/OFF mygtuką, prietaisas išsijungs.
 Švelniai spustelėkite ir judinkite šepetėlio galvutę palei dan s pirmyn ir atgal.
 Norėdami padidin  valymo efektyvumą, padalykite burną į 4 dalis. Pradėdami nuo pirmos zonos, valykite kiekvieną zoną 

po 30 sekundžių. Prietaisas trumpam sustos, kaskart praėjus 30 sekundžių, taip parodydamas, jog galima perei  prie kitos 
zonos. Prietaisas automa škai išsijungs, jį panaudojus 2 minutes (3 pav.).

Pareng es režimas
 Prietaisas taupo energiją, pereidamas į pareng es režimą po 2 minučių, jei yra nenaudojamas.
 Norėdami tęs  darbą, paspauskite prietaiso ON/OFF mygtuką.

Baigus naudo
 Išjunkite prietaisą, spustelėdami ON/OFF mygtuką.
 Ištraukite įkroviklio kištuką iš rozetės.
 Išvalykite prietaisą.

Trikdžių šalinimas

Problema Galima priežas s Sprendimas
Prietaisas neveikia. Ką  k  įsigytas  prietaisas  yra  neįkrautas

arba prietaisas nebuvo naudojamas ilgiau
kaip 3 mėnesius.

Įkraukite prietaisą bent 24 valandas.

Silpna ar sumažėjusi vibracija. Šepetėlis  yra  s priai  spaudžiamas  prie
dantų.

Švelniai priglauskite šepetėlio galvutę prie
dantų.

Net  iš  karto  baigus  prietaisą  krau ,
prietaisas veikia labai trumpai. 

Pasibaigė baterijos tarnavimo laikas. Kreipkitės  į  įgaliotą  klientų  aptarnavimo
centrą.

Nepakankamas krovimo laikas. Įkraukite prietaisą bent 24 valandas.

Valymas
 Prieš pradėdami valy , ištraukite įkroviklio kištuką iš rozetės ir leiskite prietaisui atvės .

 Atskirkite šepetėlio galvutę.

 Valykite prietaisą sudrėkintu skudurėliu, naudodami keletą lašų indų ploviklio. Gerai išdžiovinkite plautas detales.

 Nenaudokite rpiklių, rūgš nio ar bazinio pH valymo priemonių, baliklių ir ėsdinančių priemonių prietaisui valy .

 Niekada nemerkite elektrinių prietaiso dalių į vandenį ar kitus skysčius. Nelaikykite prietaiso po tekančio vandens srove.

 Perplaukite šepetėlio galvutę ir šerelius, kaskart panaudoję prietaisą.

Gedimai ir taisymas
Jei  prietaisas  sugedo  ar  kilo  kitų problemų,  nuneškite  jį  į  įgaliotą techninio  aptarnavimo centrą.  Nemėginkite  išrink  ir  taisy
prietaiso savarankiškai, nes tai gali bū  pavojinga Jūsų sveikatai.

Ekologiškas išme mas ir pakarto nis panaudojimas
 Prietaiso  pakuotę  sudarančios  medžiagos  yra  pakarto nai  panaudojamos.  Norėdami  jas  išmes ,  išrūšiuokite  jas  ir

išmeskite į a nkamus konteinerius.

 Prietaise nėra aplinkai kenksmingų medžiagų koncentracijų.

 Šis simbolis reiškia, kad a tarnavusį prietaisą reikia nuneš  perdirb  į bui nės technikos surinkimo centrą.
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 Šis  simbolis  reiškia,  kad prietaisas naudoja bateriją  ar baterijas.  Prieš išmesdamas prietaisą,  naudotojas turėtų jas išim .
Išmeskite baterijas k į tam skirtas šiukšlių dėžes. Nemeskite baterijų į ugnį.

Baterijų išėmimas iš vidinės prietaiso dalies
Dėmesio: prieš išimant baterijas iš prietaiso, svarbu jas visiškai iškrau .
Norėdami išim  baterijas, prietaisui tapus nebe nkamam naudo , darykite taip:

 Atverkite viršu nį prietaiso korpusą. Atsuktuvu atsukite tvir nimo varžtus (4 pav.).

 Suraskite raudoną ir juodą laidus. Norėdami išveng  trumpojo jungimo, pirmiausia nukirpkite raudoną laidą ir užvyniokite
jį lipniąja juostele. Tuomet tokiu pačiu būdu nukirpkite juodą laidą (5 pav.).

 Saugiai išimkite bateriją iš korpuso.

Prietaisas a nka 2014/35/EU mažos įtampos,  2014/30/EU elektromagne nio suderinamumo,  2011/65/EU pavojingų medžiagų
naudojimo elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose bei 2009/125/EC ekologiško elektros energiją naudojančių prietaisų dizaino
direktyvas. 
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


