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1. Figyelmeztetések és ellenjavallatok
Olyan állítás vagy esemény, amely jelzi az
eszköz használata során esetlegesen felmerülő
veszélyt, problémát vagy más kellemetlen
helyzetet.

HU

Elektromos és biztonsági
figyelmeztetések

U Mielőtt a töltőkábelt az áramforráshoz
U

csatlakoztatja, mindig bizonyosodjon meg
róla, hogy a keze száraz.
Ne tegye oda és ne tárolja olyan helyen a
töltőállványt és az USB fali adaptert, ahonnan
leeshet, vagy bármilyen folyadékba lehet
rántani. A töltőállvány és az USB fali adapter
nem vízálló.

U Az akkumulátor feltöltéséhez csak az
eszközhöz
használja.

mellékelt

USB

fali

adaptert

U Ne használja a töltőállványt vagy az USB fali
U
I

U

adaptert, ha valamelyikük folyadékba esett.
Ha a töltőállvány hibásan működik, azonnal
húzza ki a konnektorból.
Soha ne használja a töltőállványt vagy az USB
fali adaptert, ha azok sérültek vagy nem
működnek megfelelően
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U A készüléket, az összes alkatrészt és
U

tartozékot tartsa távol a forró felületektől.
Ne kísérelje meg kinyitni vagy javítani a
készüléket. Veszélyes elektromos alkatrészekkel
kerülhet kapcsolatba, és súlyos károkat
okozhat magának. Valamint a garancia
semmissé válik.

használja az eszközt, ha az alkatrészeket
U Ne
vagy tartozékokat a gyártó nem szállítja a

U
U

kézikönyvben meghatározottak szerint, vagy
ha bármilyen módon megsérültek, úgy tűnik,
hogy nem működnek megfelelően, vagy ha
füstöt lát vagy érz. Ilyen esetekben ne használja
az eszközt és vegye fel a kapcsolatot az
ügyfélszolgálattal.
A gyártó nem vállal felelősséget a nem
megfelelő használat által okozott károkért vagy
sérülésekért.
Ne tisztítsa az alkatrészeket mosogatógépben.

U A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
Gyermekeknek nem szabad tisztítani és
karbantartani a készüléket.

nem játszhatnak a csomagolással.
U AA gyermekek
csomagolóanyag megsértheti őket,
lenyelhetik
a
megfulladhatnak.

kis
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alkatrészeket

és

HU

U Az eszköz akkumulátora nem cserélhető.
HU

U A készüléket és az akkumulátort ne dobja a

U
U

háztartási hulladék közé! A törvény előírja,
hogy ezt az elektromos eszközt (beleértve
minden tartozékot és alkatrészt) az elektromos
készülékek
kijelölt
újrahasznosítási
gyűjtőhelyén kell elhelyezni.
Az
akkumulátort
biztonságosan
ártalmatlanítsa.
Ha a termék eléri élettartama végét, az
akkumulátort
el
kell
távolítani
a
megsemmisítés előtt (lásd: 12. fejezet. Az
akkumulátor eltávolítása).

Ellenjavallatok

Silk'n
ToothWave
gyerekek,
mozgáskorlátozottak, korlátozott érzékelő
képességekkel és értelmi fogyatékkal élők,
valamint a készülék használatában járatlan
vagy azt nem ismerő felhasználók számára
használata tilos. Tartsa távol az eszközt a
gyermekektől.
Ne használja, ha...
belső defibrillátorral,
U szívritmus-szabályozóval,
egy másik aktív beültetett eszközzel
rendelkezik, vagy ha bármilyen orvosi aggálya
van az eszköz használatával kapcsolatban.
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U bármilyen rákos betegségben szenved.
U károsodott immunrendszerrel rendelkezik

olyan immunszupresszáns betegségek miatt,
mint például a HIV, vagy immunszupresszáns
gyógyszereket használ.

Használat előtt konzultáljon orvosával, ha:

U olyan betegségben szenved, mint például

szívbetegségek, epilepszia, ellenőrizetlen
hiperfeszültség és máj- vagy vesebetegségek.

U rosszul szabályozott endokrin rendellenességei

vannak, például cukorbetegség vagy pajzsmirigy
rendellenesség.

U ha terhes vagy szoptat
Használat előtt konzultáljon fogorvosával,
ha:

U az elmúlt két hónapban száj- vagy
U

ínyműtétet végeztek Önön.
az ínye súlyosan sérült

További figyelmeztetések:

U ne harapja meg a kefe fejet.
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2. Jelek és szimbólumok
Fontos információk az eszköz használatáról vagy
karbantartásáról.

HU

Megfelelőségi nyilatkozat: A jelen szimbólummal ellátott
termékek megfelelnek az Európai Gazdasági Térség hatályos
jogszabályainak.

IP67

Legfeljebb 1 méter (vagy 3,3 láb) mélységig 30
percig tartó vízbe merülés ellen védve.
Ne dobja a háztartási hulladékba! A WEEE irányelv előírja,
hogy ezt az elektromos készüléket (annak minden
tartozékával és alkatrészével együtt) elektromos készülékek
számára kijelölt újrahasznosító gyűjtőhelyeken helyezze el
hulladékként.

Lithium akkumulátor.
Li-Ion

A
beépített
újratölthető
ToothWave
készülék
akkumulátora olyan anyagokat tartalmaz, amelyek
szennyezhetik a környezetet. Mindig vegye ki az
akkumulátort, mielőtt a hivatalos akkumulátorgyűjtő
helyre dobja.

3. Ismerje meg a Silk'n ToothWave-t
1.1 Rendeltetésszerű használat
A Silk'n ToothWave a fogak elszíneződésének, a foltok, a
plakk és a fogkő eltávolítására szolgál. Az idő múlásával és a
rendszeres használattal a fogkő csökkentése az ínybetegség
(ínygyulladás) és a vérzés csökkenéséhez, valamint a
fogszuvasodás megelőzéséhez vezet. A szabadalmaztatott
DentalRFTM
technológiával
kapcsolatos
további
információkért lásd webhelyeinket és videóinkat.
A Silk'n ToothWave kizárólag személyes otthoni használatra
készült, és nem alkalmazható több betegen egy fogorvosi
rendelőben vagy intézményben. Csak a kézikönyvben leírt
célokra használja fel.
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1.2 A csomagolás tartalma
Lásd az útmutató elején található diagramot.
y 2 db kefe puha sörtékkel

y 1db USB fali adapter

y 1 db nyél

y 1 db garanciajegy

y 1 db töltőállvány kábellel

y 1 db használati utasítás

1.3 Az eszköz beállításai
Lásd az útmutató elején található diagramot.
Vezérlés
Vezérlő gomb

Funkció / Mód
Hosszú nyomás: ki vagy bekapcsolja az
eszközt
Rövid nyomás: minden nyomással a
következő módra ugrik

DentalRF mód
vezérló fény

A DentalRF minden módban aktív.

Vibráló mód
vezérlő fény

1. mód: Alacsony vibrálás - 274Hz
2. mód: Közepes vibrálás - 300Hz
3. mód: Magas vibrálás - 400Hz
Javasolt mód
4. mód: Nincs vibrálás
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Vezérlés
Akkumuátor
jelzőfény

Funkció / Mód
Zöld fény - az akkumulátor töltődik
Nincs fény - az akkumulátor fel van töltve
Narancssárga fény - alacsony akku
Állandó narancssárga - lemerült akku

Z

Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, a fény 30
másodpercig folyamatosan zöld színű, majd kialszik.

Z

Amikor bekapcsolja a készüléket, minden fény 1 percre
felvillan, majd kialszik. Ez mutatja, hogy a készülék összes
LED fénye működik.

1.4 Silk'n ToothWave kefe fejek
A kefe fej a ToothWave innovatív és speciális jellemzője*.
Sörtéket, 2 db DentalRF elektródát és egy szilikon csíkot
tartalmaz, mely utóbbi az elektródák között helyezkedik el. A
szilikon csík lehetővé teszi a DentalRF keresztüláramlását a
fogakon. Emellett biztosítja a DentalRF és a fogkrém hatékony
kölcsönhatását. Ezért javasoljuk, hogy a keféket mindig
érintse a fogakhoz.
* Szabadalmaztatás alatt
Szilikon csík
Elektróda

Elektróda

[

Ne használja a kefefejet, ha a sörték, a szilikoncsík vagy
az elektródák meglazultak, hajlottak, sérültek vagy
megtörtek. A elektródák, sörték vagy a szilikoncsík
fogmosás közben sérülhetnek meg.
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1.5 Töltés

U Minden használat előtt ellenőrizze
a töltöttséget.

Az első töltés

HU
24 óra

1.6 A használati utasítás elolvasása és tárolása
Ez a használati utasítás az Európai Unióban hatályos
szabványokon és szabályokon alapul. Külföldön is be kell
tartania az országspecifikus irányelveket és törvényeket.
Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és vegye
elő, ha kétségei vannak az eszköz biztonságos használatával
kapcsolatban.

4. Kezelési terv

U
U

Este és reggel, 2 percig használja

1

Tisztítsa meg a fogak közötti részeket és
óvatosan masszírozza az ínyt.

1
2

U

Minden szakaszt (1,2,3,4) 30 mp-ig
tisztítson.

Z

Az eszköz fogászati implantátumokkal is használható.
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3
4

4

5. Mire számíthat a Silk'n ToothWave-vel
HU

Néhány használat után:

érez egy kis melegséget. Ne aggódjon, ez normális.
fájdalmat érezhet, ha van lyukas foga, vagy fogainak
bármilyen fogászati kezelésre lenne szüksége. Kérjük,
forduljon orvosához.

U
U

használja az eszközt, ha használat után erőteljes
Z Ne
vérzést tapasztal, vagy ha a vérzés egy hét rendszeres
használat után sem múlik el.

6. Kezdjük el!
1. Öblítse le a sörtéket langyos vízzel.
2. A legjobb eredmény elérése érdekében alkalmazzon nagy

mennyiségű fogkrémet. Bármely kereskedelmi fogkrémet
használhatja.
3. Kapcsolja be az eszközt. A kezelési mód kiválasztásához
röviden nyomja meg a vezérlőgombot, ahányszor
szükséges.
4. Mozgassa a kefét körkörös mozdulatokkal, lassan és
szisztematikusan fogaktól fogig, és óvatosan masszírozza
az ínyt. Ügyeljen arra, hogy a sörte mindig érintkezésben
legyen a fogaival. A Silk'n ToothWave a fogak és az íny
védelme érdekében puha sörtéjű. Finoman mossa a fogait,
és csak kis nyomást gyakoroljon a fogaira. Ne sikálja.

5. 2 percig mossa a fogait. 30 másodpercenként enyhe

vibrációt fog érezni (1. rezgés 30 másodpercnél, 2. rezgés 60
másodpercnél és így tovább). A rezgés(ek) után
áthelyezheti a kefét a száj másik területére (lásd a 4. részt. Kezelési terv). 2 perc múlva a készülék automatikusan leáll.

6. Tisztítsa meg a készüléket és addig ne tegye el, amíg
nedves.
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7. Tisztítás és karbantartás
6.1 A kefefej tisztítása
Fontos, hogy használat után tisztítsa a készüléket. Öblítse le
folyó víz alatt.

U

Különösen ügyeljen a kefefej és a fogantyú tisztítására,
különösen, ha a fogkrém tartalmaz szódabikarbónát
vagy más hidrogénkarbonátot. Így megakadályozza a
műanyag repedését.

U

Havonta egyszer vegye le a kefefejet a
fogantyúról. Tisztítsa meg a fogantyú
vájatait az esetlegesen felgyülemlett
fogkrém
vagy
szennyeződések
eltávolításához. Tisztítás után ölbítse le,
majd egy tiszta, száraz ruhával törölje
szárazra.

U

A kefefej alapját ugyanezen a módon
tisztítsa meg.
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6.2 A töltőállomás tisztítása
HU

1. Először húzza ki a töltőt az áramellátásból, és vegye
le a fogkefét a töltőállványról.
2. Ezután távolítsa el az átlátszó alapot. Ehhez fordítsa
fejjel lefelé a töltőállványt. A kapcsok kifelé történő
nyomásával távolítsa el az átlátszó alapot .

3. Mindkét részt egy nedves ruhával tisztítsa meg és
szárítsa meg. Helyezze vissza a töltőállványt, és nyomja
le erősen. Kattanást hall, ha a helyére került.

3.1 A kefefej cseréje
Cserélje ki a kefefejet háromhavonta, vagy akkor, amikor
látja, hogy a sörték sérültek vagy kopottak. A kefefej
cseréjéhez egyszerűen vegye le a régi fejet és cserélje ki egy
újra.

8. Tartozékok
Tartozékokat a vásárlás
www.silk.hu weboldalon.

helyén
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vásárolhat,

vagy

a

9. Hibaelhárítás
Ne kísérelje meg kinyitni vagy javítani a készüléket. Veszélyes
elektromos alkatrészekkel kerülhet kapcsolatba, és súlyos
károkat okozhat magának. Valamint a garancia semmissé
válik.
Probléma
A készülék nem
indul.
Az készülék fel
van töltve, de nem
működik.
Egyik fény sem
világít.

Z

Ellenőrzés
Nézze meg, hogy nem merült-e le
az akkumulátor.
Az eszköz újraindításhoz nyomja meg a
bekapcsoló gombot. Ha a probléma
továbbra is fennáll, keresse fel a szervizt.
Ez egy rendszerhiba. Az eszköz
újraindításhoz nyomja meg a bekapcsoló
gombot. Ha a probléma továbbra is
fennáll, keresse fel a szervizt.

Probléma vagy kérdés esetén forduljon a
ügyfélszolgálatához.

Silk'n

10. Ügyfélszolgálat
További infiormációért keresse fel weboldalunkat:
www.silkn.hu. Ez a használati utasítás PDF formátuban is
letölthető a weboldalunkról. Keresse fel a Silk'n
ügyfélszolgálatot, ha váratlan eseményekről szeretne
beszámolni. Kapcsolati adataink:
Country
Belgium
France
Germany
Italy
Netherlands
Spain
UK
Other countries

Service number
0900-25006
0891-655557
089 51 23 44 23

Email
serviceconsommateurbe@silkn.eu
serviceconsommateurfr@silkn.eu
kundenservicede@silkn.eu
servizioclientiit@silkn.eu
0900-2502217
klantenservicenl@silkn.eu
900 823 302
servicioalcliente@silkn.eu
0906-2130009
customercareuk@silkn.eu
+31 (0)180-330 550 info@silkn.eu
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11. Garancia
HU

Az összes információért kérjük, olvassa el a garanciafüzetet.

12. Akkumulátor eltávolítás
Minden termék élettartama végén el kell távolítani az
akkumulátort. Ehhez a készüléket fel kell nyitni. A készülék
ezt követően már nem működik, és nem javítható. A
készülék házának kinyitásakor és az akkumulátor
eltávolításakor a jótállás érvényét veszti. A Home
Skinovations Ltd nem felelős semmilyen fizikai vagy anyagi
károkért, amelyek ennek az eljárásnak a végrehajtásából
származnak.
1. Távolítsa el az eszközt a töltőállványról és ellenőrizze,
hogy az akkumulátor lemerült-e.
2. Távolítsa el a nyélről a kefefejet.

ki
a
burkolatot:
3. Nyissa
Használjon egy kis szerszámot
(például
csavarhúzót
vagy
kiskést) az alsó burkolat
leszereléséhez.
4. Távolítsa el a belső részt:
Helyezze a nyelet fejjel lefelé
egy
stabil
asztalra.
A
segédeszköz
segítségével
mozgassa a kapcsokat befelé.
Amint a kapcsok elengednek,
eltávolíthatja a belső részt és
leteheti az asztalra.
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5. Távolítsa el az akkumulátort: Használjon vágóeszközt
vagy kicsi ollót a 3 vezeték szétvágásához (piros, fekete,
sárga). Ügyeljen arra, hogy a piros (pozitív) és a fekete
(negatív) vezetékek ne érjenek egymáshoz. Ezután
óvatosan vegye ki az akkumulátort. Ne sértse meg az
akkumulátort.

HU

Li-Ion

13. Hulladékkezelés
Csomagolás: A csomagolást válogassa szét anyagok szerint.
A hullámkarton, kartonpapír és fólia hulladékot szelektív
hulladékgyűjtőkbe helyezze.
Eszköz: Ne dobja a háztartási hulladékba! A WEEE irányelv
előírja, hogy ezt az elektromos készüléket (annak minden
tartozékával és alkatrészével együtt) elektromos készülékek
számára kijelölt újrahasznosító gyűjtőhelyeken helyezze el
hulladékként. Ez biztosítja, hogy az eszköz szakszerűen van
ártalmatlanítva, és megakadályozza* a káros anyagok
környezetbe jutását. Gondoskodjon róla, hogy hulladékként
való elhelyezés előtt az eszköz lemerített állapotban legyen.
* Termékek a következő címkézéssel: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb
= ólom.

15

14.

HU

Specifications

Modelszám
Technológia
Vibráció
Rádiófrekvencia
Csomagolás méret
Készlék sóly

H7001
DentalRF™ és vibráció
275Hz to 400Hz
3.3 MHz; 3W ±20%
(W)165 (H)227 (D)80 [mm]
115g
A használatok közötti szállítás Hőmérséklet: - 40 to +70°C
és tárolás, valamint tárolási
Relatív páratartalom: 10 to 90%rH
körülmények a következők
Légköri nyomás: 500 to 1060hPa
Működési feltételek

Hőmérséklet: 5 to 40°C
Relatív páratartalom: 15 to 90%rH
Légköri nyomás 700 to 1060hPa

Működésmód

Nem folyamatos

Adapter

HX-S4V0500600 (Europe)
HX-S4B0500600 (UK)

Bemenet:
Kimenet:

100 – 240V; 50/60Hz; 0.2A
5.0Vdc; 0.6A

Ipari,tudományos és
orvosi (ISM)berendezés:

B osztály 2-es csoport
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15. Jogi nyilatkozat
© 2019 Home Skinovations Ltd. Minden jog fenntartva.
A Home Skinovations Ltd fenntartja a jogot a termékeinek vagy
előírásainak módosítására a teljesítmény, a megbízhatóság vagy a
termék előállításának javítása érdekében. A Home Skinovations Ltd
által megadott információk a megjelenés időpontjában helyesek és
megbízhatóak. A Home Skinovations Ltd ugyanakkor nem vállal
felelősséget a termék használatáért. A Home Skinovations Ltd nem ad
ki a termékre vonatkozó semminemű engedélyt vagy szabadalmi
jogot. A Home Skinovations Ltd. kifejezett írásos engedélye nélkül
jelen dokumentum részei semmilyen célból sem sokszorosíthatók
semmilyen elektronikus vagy mechanikus módszerrel. Az adatok
előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Home Skinovations Ltd
szabadalmakkal rendelkezik, valamint vannak folyamatban lévő
szabadalmi beadványai, védjegyei, szerzői jogai, valamint egyéb
szellemi tulajdonjogai, amelyek benne vannak a jelen a
dokumentumban. A jelen dokumentum átadása nem biztosít
semminemű szabadalomra vagy védjegyre vonatkozó jogot, szerzői
jogot vagy egyéb szellemi tulajdonjogot, kivéve ha ehhez a Home
Skinovations Ltd írásos engedély formájában hozzájárult. A Silk’n és a
Silk’n logó a Home Skinovations Ltd bejegyzett védjegye, székhelye
Tavor Building, Shaar Yokneam P.O.Bох 533, Yokneam 2069206,
IZRAEL.
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