
Návod Aresh L1 

Základní informace výrobce: Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a 

uschovejte ji pro budoucí použití. Chraňte nabíječku před kontaktem s vodou. Nepokládejte a 

neuskladňujte nabíječku v blízkosti vody, například u vany s napuštěnou vodou, umyvadla, dřezu 

apod. Neponořujte nabíječku do vody ani jiné kapaliny. Před připojením nabíječky k napájení se 

ujistěte, že je po čištění zcela suchá. Napájecí kabel nelze vyměnit. Pokud je napájecí kabel poškozen, 

je nutné vyřadit nabíječku z provozu. 

Nabíječku nechte vždy vyměnit za originální typ, aby nevzniklo žádné riziko. - Nepoužívejte nabíječku 

venku ani blízko horkých povrchů. Pokud dojde k jakémukoli poškození přístroje (hlavice, rukojeť 

nebo nabíječka), přestaňte jej používat. Tento přístroj neobsahuje žádné opravitelné součásti. Pokud 

dojde k jeho poškození, tak bude posouzeno naším technikem zda-li došlo k poškození v rámci záruky 

nebo špatným zacházením. Přístroj mohou používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými 

nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem 

nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí všem rizikům spojeným s používáním 

přístroje. Děti nesmí provádět bez dozoru čištění a uživatelskou údržbu. 

Děti si s přístrojem nesmí hrát. Nemyjte hlavici kartáčku, rukojeť ani nabíječku v myčce nádobí. Pokud 

jste v posledních 2 měsících podstoupili operaci zubu či dásní, poraďte se před použitím zubního 

kartáčku se svým zubním lékařem. Pokud po použití kartáčku dochází k výraznému krvácení nebo 

pokud krvácení neustává po 1 týdnu používání, obraťte se na svého zubního lékaře. Se zubním 

lékařem se poraďte také v případě, že se při používání zubního kartáčku Aresh L1 cítíte nepříjemně 

nebo pociťujete bolest.  Zubní kartáček splňuje bezpečnostní standardy pro elektromagnetická 

zařízení. Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné implantované zařízení, před použitím se poraďte s 

lékařem nebo s výrobcem implantovaného zařízení.  

Máte-li zdravotní pochybnosti, obraťte se před použitím na svého lékaře. Tento přístroj je určen 

pouze k čištění zubů, dásní a jazyka. Nepoužívejte jej k žádnému jinému účelu. Pokud je vám 

používání nepříjemné nebo máte pocity bolesti, ihned přístroj přestaňte používat a obraťte se na 

svého lékaře. Zubní kartáček je přístroj určený k osobní péči a není určen pro použití u více pacientů 

ve stomatologické ordinaci nebo instituci. Jsou-li vlákna na hlavě kartáčku poškozená nebo ohnutá, 

přestaňte hlavu kartáčku používat. Výměnu hlavy kartáčku provádějte každé 3 měsíce nebo častěji, 

pokud se objeví známky opotřebení. Nepoužívejte jiné hlavice kartáčku než ty, které jsou 

doporučeny výrobcem. Pokud používáte zubní pastu s obsahem peroxidu, jedlé sody nebo 

bikarbonátu (běžně se vyskytují v bělicích zubních pastách), po každém použití důkladně očistěte 

hlavici kartáčku mýdlem a vodou. Tím předejdete praskání plastu. 

Čištění kartáčku (nutné po každém čištění zubů) 

Sundejte hlavu kartáčku a kovovou hřídel vlhkým hadříkem, či ubrouskem očistěte. Důsledně 

odstraňte zbytky zubní pasty kolem gumového těsnění. Na gumové těsnění na kovové hřídeli netlačte 

ostrými předměty. Mohli byste ho poškodit. Utřete celý povrch rukojeti vlhkým hadříkem. K čištění 

rukojeti nepoužívejte izopropylalkohol, ocet ani bělidlo, mohlo by dojít ke změně barvy. Ideálně poté 

otřete kartáček „do sucha“. Nemyjte hlavu kartáčku, rukojeť ani cestovní pouzdro v myčce! 

 

 

 



Jak použít kartáček 

1) Nasaďte hlavu kartáčku přitlačením na rukojeť tak, aby vlákna směřovala k přední straně 

rukojeti 

2) Hlavici kartáčku pevně zasuňte na kovovou hřídel, dokud se nezarazí. Poznámka: Malá 

mezera patrná mezi hlavou kartáčku a rukojetí je normální. 

3) Navlhčete štětiny 

4) Naneste na štětiny malé množství zubní pasty 

5) Přiložte štětiny kartáčku k zubům pod mírným úhlem (45 stupňů) a pevně přitiskněte. Štětiny 

se díky tomu dostanou k okraji dásní, nebo mírně pod něj. 

6) Udržujte střed kartáčku ve stálém kontaktu se zuby. 

7) Zapněte kartáček stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí. 

8) Držte kartáček tak, aby se štětiny jemně dotýkaly zubů a okrajů dásní.  

9) Čistěte si zuby krátkými pohyby sem a tam, aby se štětiny dostaly mezi zuby. Poznámka: 

Štětiny by se měly jemně rozestupovat. Zuby nedrhněte. 

 

Chcete-li vyčistit vnitřní plochu předních zubů, nakloňte rukojeť kartáčku napůl svisle a na každém 

zubu proveďte několik svislých překrývajících se tahů kartáčkem. Abyste rovnoměrně vyčistili všechny 

zuby, rozdělte si ústa na 4 části. Kartáček má funkci že vždy po 30 sekundách lehce pípne a zastaví na 

půl vteřiny čištění. Zuby si čistěte celé 2 minuty – kartáček se po 2 minutách automaticky vypne. 

 

Nabíjení kartáčku 

Při nabité baterii při zapnutém kartáčku svítí bíla LED dioda, pokud dioda začne blikat (nebo začne 

blikat červená dioda), tak to znamená že baterie v kartáčku se za chvíli vybije a je nutné přistroj dobít. 

Pro nabíjení odklopte na spodní části rukojeti kulatý kryt a zapojte přiloženou nabíječku do přístroje. 

NEZAPOJUJTE NABÍJEČKU POKUD JE PŘÍSTROJ MOKRÝ NEBO VLHKÝ, mohlo by dojít ke zranění 

elektrickým proudem! 

Druhou koncovku USB nabíječky připojte do síťového zdroje s USB slotem nebo do zařízení, které má 

USB slot (notebook, PC apod.). Během nabíjení začne blikat zelená LED dioda, po plném nabití zeleně 

svítí. 

Po nabití odpojte nabíječku a kulatý kryt zpátky pečlivě zaklapněte (nesmí vniknout voda či vlhkost 

dovnitř). 


