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Akumulátor: Údržba a likvidace 

Akumulátory jsou uloženy ve vodotěsné rukojeti 

přístroje. Rukojeť můžete po použití zase vrátit na 

nabíječku, nebo, je-li plně nabitá, můžete ji používat 

až cca 10 dnů  bez dalšího dobíjení. Trvá-li celková 

doba čištění na den více než 10 minut, např. kvůli 

více uživatelům, dobijte akumulátory po patřičně 

kratší době. Bezpodmínečně dbejte na to, aby 

akumulátory nebyly nikdy zcela vybity. Pokud 

akumulátory dosáhnou kritickou hodnotu vybití, 

nesvítí při zapnutí kontrolka zeleně, ale červeně a po 

5 sekundách začne blikat. Pokud to tak je, je nutné 

přístroj bezpodmínečně znovu nabít, protože jinak 

může dojít k poškození akumulátorů. Přístroj 

obsahuje speciální, ekologicky vhodné akumulátory 

Ni-MH, které se přesto nesmí likvidovat přes 

domovní odpad. K likvidaci jsou vhodné sběrné 

nádoby ale také jiná místa, která je odebírají zpět 

(např. všechny prodejny obdobných akumulátorů). 

Pro záruční plnění je nezbytné si uschovat doklad o nákupu 

s datem nákupu. Pro rychlé vyřízení Vašich záručních 

případů tyto prosím zašlete, nezávisle na specializovaném 

obchodu, s dostatečným ofrankováním přímo do EMAG 

AG. Neofrankované zásilky nelze z logistických důvodů 

přijmout. Děkujeme za Vaši vstřícnost i za Vaše pochopení. 

Řádné užívání 

Aby se zabránilo škodám na přístroji nebo poraněním 

způsobeným požárem nebo úrazem elektrickým proudem, 

lze produkty používat pouze pro použití uvedené 

v katalozích a technických popisech, tzn. k čištění zubů 

a pouze ve spojení firmou EMAG AG doporučenými resp. 

schválenými cizími přístroji a komponentami. Jiné použití 

nebo použití tyto případy přesahující se nepovažuje za řádné. 

Při nesprávném užívání firma EMAG AG nepřebírá žádnou 

záruku za eventuální škody ani záruku za bezvadnou funkci 

komponent. K řádnému užívání patří také dodržování všech 

pokynů v návodu k použití. 

Ultrazvukové zubní krémy Emmi-dent 
Ultrazvukové zubní krémy Emmi-dent jsou dodávány 
ve třech různých verzích: Fresh, Mild, Nature. 

 svěží, jemná, přírodní 

Náhradní nástavce 
K dispozici jsou tyto ultrazvukové nástavce: 
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V Y N I K AJ Í C Í  D E NT ÁL N Í  

H Y G I E N A   

SE  1 0 0 % ULTRAZVUKEM 

Návod k obsluze 
Ultrazvukové nástavce se 

musí měnit každé tři měsíce, 

protože ultrazvuk způsobuje verze Emmi-dental Metallic Club 

Kontrolní zobrazení pomocí LED 

1. Červená svítí trvale: při nabíjení 

na nabíječce. 

2. Žádná indikace: je-li přístroj 

vypnut a není nasazen na

nabíječce anebo, je-li přístroj

zapnutý, ale není na něm 

Bezvadný a bezpečný provoz produktů předpokládá 

řádnou dopravu, řádné skladování, umístění a montáž, ale 

i pečlivou obsluhu a údržbu. Je nutné dbát na opakované 

zkoušky podle BGV A3. Přístroj je nutné umístit tak, aby 

byla zástrčka nabíječky kdykoli volně přístupná. 

Dospělí               děti 

(E2 nebo E4)   (K2 nebo K4) 

změknutí štětinek. 

Nástavce pro osoby s rovnátky, které čistí  
i pod rovnátky (SB2 nebo SB4) 

Záruka 

nasazen nástavec. 

3. Permanentně svítí zelená: 

pokud při používání 

pracuje korektně. 

4. Červená bliká: pokud je nutno 

akumulátory dobít. 

Nesprávné užívání 

Při nesprávném užívání produktu může dojít jak 

k ohrožení zdraví a života, tak také poškození věcí. 

Z tohoto důvodu je nesprávné užívání zakázáno. 

Při nesprávném užívání nepřebírá EMAG AG žádnou 

záruku za eventuálně vzniklé škody ani záruku za 

bezvadnou funkci komponent. 

Ultrazvukový nástavec není podle  

vyjádření zubařů z hygienických důvodů vhodný pro 

používání více osobami. Tentýž ultrazvukový nástavec 

by měla používat vždy pouze jedna osoba. Z tohoto 

důvodu jsou štětinky ultrazvukového nástavce barevně 

označeny, aby bylo jejich přiřazení snadné pro více členů 

rodiny. Ultrazvukové nástavce by se měly vyměnit po 

cca třech měsících, protože štětinky po této době začínají 

měknout, což zhoršuje přenos ultrazvuku. 

Pro tento produkt platí záruka 24 měsíců od data 

nákupu. Závady, které nastanou během této záruční 

lhůty ve formě vady materiálu anebo výroby, budou 

odstraněny bezplatně. Bude to provedeno opravením 

nebo náhradní dodávkou. Pokud je to ze zákona 

přípustné, jsou jiné náhradní nároky vyloučeny. 

Záruční plnění odpadá při zásahu třetích stran resp. 

při demontáži bez předchozího souhlasu, ze strany 

třetích stran. Záruční plnění odpadá také při 

svévolném poškození nebo chybné manipulaci. Při 

záručním plnění se záruční lhůta neprodlužuje. Při 

neoprávněných reklamacích, např. při chybných 

instalacích, resp. při chybách v manipulaci, si 

vyhrazujeme právo, vyúčtovat vzniklé náklady. 

Pro vyloučení nesprávného užití přístroje je nutné 

dodržovat tyto pokyny: 

• Ultrazvukový přístroj pro (mikro)čištění zubů je možné 

provozovat pouze se síťovým napětím, které je vytištěno 

na typovém štítku (spodní strana nabíječky).

• K čištění nepoužívejte hořlavé ani agresivní chemikálie,

kyseliny, atd.

• Zjistíte-li přepravní poškození, nepřipojujte nabíječku do 

sítě.

• Přístroj lze provozovat pouze ve vnitřních prostorách za 

pokojové teploty.

V takovém případě stáhněte starý ultrazvukový 

nástavec kolmo směrem nahoru (nestahujte, prosím, 

po straně, mohli byste při tom poškodit kontaktní 

kolíky rukojeti). Nový ultrazvukový nástavec nasaďte 

kolmo seshora pevně na rukojeť. Štětinky přitom musí 

směřovat dopředu ve směru spínacího knoflíku. 

Pozor – prosím opatrně přitisknout, aby se zabránilo 

tomu, abyste si do uzávěru nepřitiskli kůži. Náhradní 

nástavce obdržíte tam, kde jste zakoupili Vaši verzi 

Emmi-dental Metallic Club. 
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Děkujeme, že jste se rozhodli pro výhradně ultrazvukový 

zubní kartáček. Pro dosažení co nejlepšího účinku si 

přečtěte prosím následující pokyny. 

Vysvětlivky k používání Emmi-dental Metallic Club se 

100%-ním ultrazvukem od Emmi-dent. Čistí jemně, bez dření. 

Princip funkce 
Ultrazvuková technika se s velkým úspěchem 

používá již desetiletí v mnoha lékařských oblastech, 

mj. při vyšetřeních mozku, očí, těhotenství 

Obsah dodávky 

Rukojeť, ultrazvukový nástavec pro dospělé, nabíjecí 
stanice a jedna tuba ultrazvukového zubního krému (75 
ml) 

Důležité: 

Nabíjení a doba používání na jedno nabití 

Dbejte prosím bezpodmínečně na to, aby při novém 

nabíjení byla rukojeť vypnutá, protože jinak nemůže 

k nabíjení dojít. 

I když akumulátor ještě není 

vybit, přístroj na nabíječku 

nikdy nestavte zapnutý. Před 

prvním použitím bez-

podmínečně nabíjejte přístroj 

24 hodin.Používáte-li přístroj 

cca 10 minut denně, vydrží 

kapacita  

akumulátorů cca 10 dnů. 

Poté je pět nutné nabití 

po dobu24 hodin. 

Každodenní použití 
Zuby se mají čistit dvakrát denně cca 3 – 6 minut. 

 Štětinky ultrazvukového 

nástavce lehce namočte pod 

tekoucí vodou. 

❖ Používejte výhradně 

ultrazvukové zubní krémy.

Jen tak se budou tvořit 

miliony mikro bublinek. 

Naneste na štětinky množství

cca dvou kuliček hrášku. 

 Ultrazvukový zubní krém 

lehce rozetřete štětinkami 

ultrazvukového nástavce na 

vnitřních a vnějších stranách 

zubů. 

Potom štětinky lehce přidržujte zevnitř, zvenku a  

seshora (kousací plochy), bez tlaku a bez pohybu, na cca 5 až 

10 sekund u zubů. 

Štětinky ultrazvukového 

nástavce obsáhnou vždy 

Pokud si zuby čistíte 

dvakrát denně, měli 

byste ultrazvukový 

nástavec vyměnit po 

3 měsících. 

a žaludku. Používání ultrazvuku pro ústní 

hygienu,  k čištění a ošetření zubů je pro lidi 

absolutně neškodné, vhodné pro všechny věkové 

kategorie,  i pro osoby s kardiostimulátorem. 

Vědecky je dokázáno, že ultrazvuk s výkonem až 

do 50 Watt je pro lidské tělo nezávadný. Přístroje 

Emmi-dent pracují s ultrazvukem o výkonu pouze 

0,2 Watt. Účinek a bezpečnost ultrazvukových vln 

byla ověřena zubaři a implantology. Dlouholeté 

zkušenosti neukazují ani nejmenší negativní účinky 

ani u korunek, inlejí, implantátů nebo můstků. 

Ultrazvukové vlny jsou  

vedeny přes štětinky do media ultrazvukového 

zubního krému, kde vytvářejí miliony mikrobublinek. 

Díky jejich mikroskopické velikosti pronikají bublinky 

také do nejmenších mezizubních prostorů, fisur, kapes 

zubů a mezer. Platí to také pro 

implantáty nebo 

rovnátka a děje se 

tak bez jakéhokoli 

mechanického tlaku, 

dření či jiného 

namáhání. Díky 

implozi mikro 

bublinek dojde 

k důkladnému 

odstranění všech  

nečistot jako plak, 

zbytky potravy, 

bakterie, atd.. 

Současně působí 

Před prvním použitím 

2-3 zuby. Skutečná doba

přiložení závisí na stupni 

znečištění zubů. Po skončení 
čištění zubů krátce 

ultrazvukové vlny 

pozitivně na dásna, 

patro a jazyk. 
Pozitivní 

Emmi-dent čistí také tam, kam se 

nedostanou štětinky a zubní nitě. 

Ultrazvuk ničí bakterie také v 

dásních. 

Ultrazvukový nástavec
nasaďte seshora na rukojeť.
Dbejte prosím na to, abyste 
ultrazvukový nástavec
nasazovali kolmo a kolmo 
směrem nahoru odstraňovali. 
Tím se zamezí poškození
kontaktních kolíků rukojeti. 
Nástavec se nesmí zpříčit. 

❖Zapojte konektor nabíječky do 

zásuvky, nasaďte rukojeť na 

nabíječku a 24 hodin nabíjejte. 

opláchněte štětinky a rukojeť pod

tekoucí vodou. Potom přístroj 

vypněte a rukojeť krátce osušte.

Ultrazvuk štětinky automaticky 

dezinfikuje. 

Nyní můžete přístroj s nasazeným ultrazvukovým

nástavcem znovu nasadit na nabíječku. Budete-li 

na cestách, můžete přístroj při zcela nabitém akumulátoru 

Používat po dobu cca 10 dnů bez dobíjení. 

V ultrazvukovém zubním krému se 

tvoří mikro bublinky 
Pro účinné čištění zubů byl vyvinut speciální 

ultrazvukový zubní krém. Bez použití těchto 

ultrazvukových zubních krémů  není čištění účinné, 

protože v běžně prodávaných zubních pastách se 

nevytváří mikro bubliny, které zajišťují účinek 

čištění. Je to způsobeno nespecifickou směsí 

obsažených látek a vysokým podílem abrazívních 

látek. Ve speciálních ultrazvukových zubních 

krémech se díky ultrazvuku vytváří miliony 

vakuových mikro bublinek, které implodují (neustále 

vznikají a zanikají), atd. To vede k důkladnému a 

dlouho působícímu čištění. 

Akutní záněty, parodontitida 

a vředy v ústech 
V případě akutních problémů se doporučuje, štětinky 

na 30 až 60 sekund lehce přidržet na postižených 

místech dásní. Zaručuje to rychlý a lepší účinek. 

Ultrazvuk z přístrojů Emmi-dent je neškodný a lze ho 

používat také delší dobu. 

Nepříjemný zápach 

Protože ultrazvuk z přístrojů Emmi-dent ničí 

bakterie, mimo dásně i v nich, mizí zápach z úst, 

který byl v ústech způsobován živými bakteriemi. 

Účinek trvá až 12 hodin. 

Způsob působení 
Naše ultrazvukové přístroje představují nejnovější a 

nejúčinnější metody ústní hygieny a čištění zubů. 

Byly vyvinuty podle nejnovějších vědeckých 

poznatků německých inženýrů a nepracují jako běžné 

zubní kartáčky, které mají působit díky 

mechanickému dření a abrazívním látkám v zubních 

pastách, nýbrž využívají vlastností moderních 

ultrazvukových technologií. 

efekt ultrazvukového ošetření spočívá mj. také 

v uvolňování tělesných energií, v podpoře odvádění 

lymfy a pozitivním ovlivnění prokrvení, protože 

ultrazvuk z přístrojů Emmi-dent proniká až do 

nejspodnějších vrstev dásní. Profylaktický 

a terapeutický účinek čištění zubů a ústní hygieny je 

založen hlavně na skutečnosti, že ultrazvuk z přístrojů 

Emmi-dent ničí zárodky a bakterie, a to nejen na 

zubech a dásních, ale také v dásních. 




