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User Manual

Instrukcja Obsługi
EN / PL
Please read the user manual
before use. Keep the manual for
possible future reference.
Przed użyciem zapoznaj się
z instrukcją obsługi. Zachowaj
instrukcję do ewentualnego
wykorzystania w przyszłości.
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XCleaning
brush head
Travel case
Etui podróżne

Sonic tootbrush
Szczoteczka
soniczna

Charger
Ładowarka

Końcówka
XCleaning

1 	Instrukcje

bezpieczeństwa

Warning:
1. P
 rzed podłączeniem do prądu
upewnij się, czy napięcie
w gniazdku elektrycznym
jest zgodne z wymaganiami
urządzenia - 100-240V~,
50-60Hz
2. N
 ie ładuj szczoteczki
w miejscach, gdzie występuje
wilgoć.
3. P
 rzy odłączaniu ładowarki,
nie ciągnij za przewód.
Nie dotykaj przewodu
mokrą dłonią.
4. J eśli podczas ładowania,
ładowarka wpadnie do wody,
przed jej wyjęciem odłącz
zasilanie.
5. N
 ie mocz szczoteczki
w wodzie, o temperaturze
wyższej niż 40º.
6. N
 ie ładuj, nie używaj, ani nie
zostawiaj urządzenia narażonego na działanie wysokich
temperatur, ani czynników
zewnętrznych.
7. U
 rządzenie nie jest przeznaczone do samodzielnego użycia przez dzieci
albo osoby o ograniczonej
sprawności motorycznej,
psychicznej albo poznawczej.
Przechowuj urządzenie poza
ich zasięgiem. Produkt nie
jest zabawką.
8. D
 zieci oraz osoby
o ograniczonej sprawności
motorycznej, psychicznej albo
poznawczej mogą używać
szczoteczki tylko pod odpowiednim nadzorem.
9. N
 ie dociskaj szczoteczki
do zębów lub dziąseł, ani
nie szczotkuj w tym samym
miejscu przez długi czas, ponieważ może to doprowadzić
do urazu dziąseł.
10. O
 bejrzyj dokładnie urządzenie przed użyciem. Nie używaj w przypadku widocznych
uszkodzeń.
11. J eśli przechodziłeś zabieg
chirurgiczny w obrębie jamy
ustnej lub leczenie zębów
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i dziąseł w ciągu ostatnich
dwóch miesięcy, zapytaj
stomatologa, czy korzystanie
ze szczoteczki jest wskazane.
12. U
 rządzenie może powodować delikatne krwawienie
dziąseł w pierwszych dniach
stosowania. Jeśli krwawienie
nie ustanie w przeciągu tygodnia lub jest wyjątkowo obfite,
skontaktuj się z lekarzem.
13. O
 soby z wszczepionym rozrusznikiem serca lub innym
urządzeniem elektronicznym,
przed użyciem szczoteczki
powinny skonsultować
z lekarzem.
14. N
 ie próbuj samodzielnie
naprawiać, modyfikować
ani demontować części
urządzenia. W przypadku
uszkodzenia skontaktuj się
z centrum obsługi klienta.
15. Z
 aleca się wymieniać
końcówkę szczoteczki
co 3 miesiące lub częściej,
w zależności od częstotliwości użytkowania.
16. J eśli stosujesz pasty
zawierające substancje
rozjaśniające lub wybielające
np. wodorowęglan sodu lub
inne dwuwęglany, dokładnie
umyj szczoteczkę po każdym
użyciu.
17. U
 rządzenie przeznaczone
jest do czyszczenia zębów,
dziąseł i języka. Nie używaj
go w żaden inny sposób.
Jeżeli po użyciu szczoteczki
odczuwasz ból albo dyskomfort lub masz jakiekolwiek
obawy związane z wpływem
urządzenia na Twoje zdrowie,
skontaktuj się z lekarzem.
Siła elektromotoryczna:
Szczoteczka soniczna
SEYSSO odpowiada wszelkim
standardom eksploatacji
urządzeń elektromagnetycznych.
Jeśli będzie używana
właściwie i zgodnie z niniejszą
instrukcją, nie stanowi żadnego
niebezpieczeństwa dla
użytkownika.
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2 	Budowa

szczoteczki

4 	
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3 	Ładowanie

szczoteczki przed
pierwszym użyciem

1.	Przed pierwszym ładowaniem
szczoteczka powinna zostać
rozładowana całkowicie. Następnie
należy ładować szczoteczkę
do pełnego naładowania. Pierwsze
ładowanie powinno trwać 32 godziny.
W tym czasie szczoteczkę można
zdejmować z ładowarki na czas
mycia zębów.
2.	Pierścień LED na szczoteczce miga
w czterech różnych kolorach podczas
ładowania. Pierścień LED gaśnie
2 minuty po pełnym naładowaniu
szczoteczki.
3.	Każde kolejne ładowanie powinno
trwać 32 godziny lub do momentu
aż zgaśnie pierścień LED.
UWAGA: Przed ładowaniem
szczoteczka powinna zostać wyłączona.
Podstawę ładowarki należy umieścić na
płaskiej i stabilnej powierzchni, a otwór
w dolnej części szczoteczki należy
naprowadzić na bolec lokujący podstawy
ładowarki. Szczoteczkę należy postawić
na ładowarce, a wtyk podłączyć
do gniazda zasilania.
UWAGA: Przed rozpoczęciem
ładowania należy sprawdzić, czy
specyfikacja prądu wyjściowego jest
zgodna z 100-240 V AC 50 Hz/60 Hz
1,4 W. W przeciwnym razie ładowarki
nie należy podłączać do zasilania.
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4 	Instrukcja używania
szczoteczki

Krok 1: Umieść końcówkę wymienną
na rękojeści szczoteczki.

* Schemat przedstawia poprawny sposób
nakładania końcówki na szczoteczkę

Krok 2: Następnie nałóż odpowiednią
ilość pasty do zębów na włókna szczoteczki. Rekomendujemy stosowanie
past dedykowanych dla szczoteczek
sonicznych (Sonic Friendly). Polecamy
pasty SEYSSO, które dzięki idealnemu składowi i konsystencji w pełni
wykorzystują potencjał szczoteczek
sonicznych.

Krok 3: Przed włączeniem szczoteczki umieść końcówkę w jamie ustnej. Ustaw szczoteczkę przy zębach,
tak aby jej włókna były ustawione pod
kątem 45 stopni do linii dziąseł i włącz
szczoteczkę naciskając przycisk
funkcyjny przez 3 sekundy.

Krok 4: Naciskaj krótko przycisk
funkcyjny podczas pracy szczoteczki,
aby wybrać odpowiedni program mycia
zębów. Każde naciśnięcie przycisku
powoduje przełączenie urządzenia
kolejno pomiędzy czterema programami oraz zmianę koloru pierścienia LED.
Kolor
Symbol na
Program pierściena
szczoteczce
LED

Funkcja
Czyszczenie
zębów

Clean

Żółty

C

White

Niebieski

W

Wybielanie

Polish

Czerwony

P

Dodatkowe
polerowanie
przednich
zębów

Massage

Zielony

M

Masaż
dziąseł
i czyszczenie
zębów
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Krok 5: Powoli przesuwaj szczoteczkę
wzdłuż linii dziąseł, nie przyciskając
jej za mocno do zębów. Szczoteczka
posiada wbudowany automatyczny,
2-minutowy timer, który pomaga
w przestrzeganiu zalecanego przez
stomatologów czasu mycia zębów.
Dzięki 30-sekundowym interwałom,
sygnalizowanym przez chwilowe
wstrzymanie pracy szczoteczki,
możesz równomiernie podzielić czas
mycia zębów na wszystkie ćwiartki
uzębienia.

Krok 6: Urządzenie wyłączy się
automatycznie po upływie 2 minut.
Aby wyłączyć szczoteczkę podczas
jej pracy, przytrzymaj przycisk przez
3 sekundy.
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7 	
Krok 7: Po umyciu zębów zdejmij
końcówkę z rękojeści szczoteczki,
przepłucz wodą i osusz przed
przechowywaniem. Pamiętaj, aby
zdejmować końcówkę po każdym
użyciu szczoteczki. Gdy akumulator
szczoteczki ulegnie wyczerpaniu,
umieść szczoteczkę na podstawie
ładowarki i ładuj zgodnie ze
wskazówkami opisanymi powyżej.
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Krok 8 : Gdy poziom naładowania
akumulatora spadnie poniżej 3, 3 V,
pierścień LED zacznie wolno migać.
Natomiast kiedy spadnie poniżej 3 V,
pierścień LED zacznie migać szybko
i szczoteczka automatycznie się
wyłączy.
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5 Końcówki wymienne:
W zestawie znajduje się końcówka
SEYSSO Planet XCleaning. Używaj
tylko oryginalnych końcówek SEYSSO
dedykowanych dla tej szczoteczki.
Ewentualne uszkodzenia spowodowane
użyciem nieoryginalnych końcówek nie
zostaną objęte gwarancją producenta.

6 	Czyszczenie

i konserwacja

OSTRZEŻENIE: Odłącz szczoteczkę
od źródła zasilania przed rozpoczęciem
czyszczenia. Nie zanurzaj podstawy
ładowarki w wodzie. Przepłucz rękojeść
i końcówkę szczoteczki wodą o temperaturze nie wyższej niż 40º. Wytrzyj
miękką ściereczką podstawę ładującą
i rękojeść szczoteczki. Nigdy nie stosuj
silnych środków czyszczących.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
szczoteczki nie stosuj chemicznych
środków czyszczących, ani narzędzi,
które mogą ją uszkodzić. Końcówki,
ładowarki ani rękojeści szczoteczki
nie należy myć w zmywarce.
OSTRZEŻENIE: Akumulatory litowo-jonowe muszą być ładowane w temperaturze pokojowej. Zbyt niska (poniżej
0º) lub zbyt wysoka (powyżej 45º) temperatura może spowodować poważne
problemy z bezpieczeństwem.

7 	Gwarancja i serwis
Szczoteczka SEYSSO objęta jest
dwuletnią gwarancją producenta obowiązującą od daty zakupu. W okresie
objętym gwarancją, producent zobowiązuje się do naprawy lub wymiany
na nową wadliwej szczoteczki, jeśli
wada została spowodowana defektem
konstrukcyjnym. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających
z niewłaściwego użytkowania
urządzenia.

8 Gwarancja jakości
– klauzula ograniczająca
Gwarancja jakości obejmuje wyłącznie
urządzenia marki SEYSSO.

Wyjaśnienie:
Prosimy o dokładne wypełnienie
karty gwarancyjnej i zachowanie
jej do ewentualnego wykorzystania
w przyszłości. Użytkownikowi przysługuje
dwuletni okres darmowego serwisu licząc
od dnia zakupu.
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Darmowy serwis nie przysługuje
użytkownikowi, jeśli:
1. Produkt został uszkodzony z powodu
niewłaściwego sposobu użytkowania
lub przechowywania;
2. Produkt został rozmontowany lub był
naprawiany przez punkt naprawy inny
niż wskazany przez producenta;
3. Użytkownik nie posiada ważnego
dowodu zakupu produktu;
4. Uszkodzenia produktu spowodowane
są niestabilnym poziomem napięcia
w sieci albo napięciem przekraczającym
określony zakres;
5. Okres gwarancji produktu minął.
SEYSSO Planet NeptunX/MercurX:
100-240V~, 50/60 Hz; 1,4W;
Utylizacja bezpieczna
dla środowiska

Karta poserwisowa:
Model:
Data zakupu:
Nazwisko
klienta:
Kontakt:

Opis uszkodzenia:

www.seysso.pl

WM Brands Sp. z o.o.
Ul. Dziupli 12
02-454 Warszawa

