
Návod na obsluhu 

verze 5.15

UV sterilizér zubných kefiek a dávkovač zubné pasty

Model: GFS-302
SK
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Bezpečnostné inštrukcie
Starostlivo si preštudujte návod na obsluhu pred používaním výrobku a ponechajte si ho pre 
ďalšie použitie, aby ste predišli prípadným zraneniam či zničenie výrobku.

		Výrobok je určený pre použitie vo vnútri budov.
   Výrobok je elektrické zariadenie. Nesmie byť používaný v príliš vlhkých alebo mokrých 

priestoroch. Pri kontakte s vodou sa zničí vnútorné elektronické vybavenie výrobku.
  Ak máte vlhké ruky, nedotýkajte sa adaptéra ani el. zástrčky a zásuvky.
   Nenechajte výrobok používať deti a batoľatá bez dozoru zodpovednej osoby.
   Igelitové obaly uklídeje mimo dosahu detí a nemluvniat.

Upozornenie!
Symbol na prednom kryte UV sterilizéra kefiek. Nikdy sa nepozerajte do 
zapnutého ultrafialového (UV) v priebehu sterilizácie kefiek.

Nedotýkajte sa holými rukami žiarovky UV svetla. Mastnota pokožky spôsobí 
predčasné zhoršenie funkcie žiarovky. Nepokúšajte sa žiarovku vymeniť. Pre 
výmenu žiarovky kontaktujte autorizovaný servis.

Popis

Predné dvierka UV svetlo

Držiak kefiek Držiak dávkovače 
pasty

Predný 
kryt

UV sterilizér a držiak kefiek Dávkovač a držiak pasty

Držiak 
pasty

Pumpa na 
dávkovanie 
pasty

Obsah balení
1x UV sterilizér kefiek a dávkovač pasty
1x Adaptér
1x Návod
1x Sada pre montáž na stenu (držiak výrobku)
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Použitie
1. Pred použitím výrobku prirobťe na stenu držiak 
•	 Ak je povrch hladký (napr. obklady), môžete držiak prilepiť iba  

pomocou 3M samolepiace pásky umiestnené v zadnej časti  
držiaku na stenu viď obr. 1.

•	 Ak je povrch hrubý (napr. stena), priskrutkujte držiak pomocou  
hmoždinky a skrutky, ktoré sú súčasťou balenia viď obr. 2.

2. Umiestnenie batérií do sterilizéra kefiek alebo zapojenie adaptéra
•	 Ak budete sterilizér kefiek používať na batérie, otvorte kryt batérií 

v zadnej časti sterilizéra a umiestnite dve batérie typu AA viď  
obr. 3. Pozor na umiestnenie batérií správnou polaritou. Batérie  
nie sú súčasťou balenia.

•	 Ak budete sterilizér kefiek používať na adaptér (súčasťou balenia), 
zapojte najprv konektor adaptéra do spodnej časti sterilizera,  
a potom zapojte adaptér do el. zásuvky. 
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POZOR!
Pri použití adaptéra nenechávajte vo sterilizéri kefiek 
umiestnené batérie. 

3. Umiestnite sterilizér kefiek do držiaka pripevneného na stene  
      viď obr. 4. 

4. Umiestnenie pasty do dávkovača pasty
•	 Otvorte dávkovač pasty viď obr. 5 ťahom smerom od seba.  

Dávkovač pasty nie je zoskrutkovaný, obe časti sú zosadené  
k sebe pomocou plastových aretácií.

•	 Odskrutkujte uzáver zubné pasty a pevne ju umiestnite do držiaka 
pasty viď obr. 6.

•	 Zatvorte dávkovač pasty viď obr. 7.
•	 Vložte dávkovač pasty do sterilizéra kefiek viď obr. 8.

POZNÁMKA! Pri zakúpení nového výrobku je dávkovač pasty 
umiestnený v sterilizéri. Pre umiestnenie pasty do dávkovača nemusíte 
zakaždým dávkovač otvárať, stačí pevne zasunúť novú zubnú pastu 
(bez viečka) z hornej časti do držiaka pasty.
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Údržba 
1. Čistenie držiaku kefiek
•	 Vyberte všetky kefky von z držiaka kefiek.
•	 Uchopte držiak kefiek a smerom nahor ho uvoľnite zo 

sterilizéra kefiek. Je uchytený za dva plastové háčiky.
•	 Omyte držiakov kefiek a umiestnite ho späť do  

sterilizátora kefiek.
•	 Neumývajte držiak pasty v umývačke riadu.

2. Čistenie držiaku pasty
•	 Ak dávkovač nedávkuje pastu alebo je veľa špinavý, vyberte dávkovač pasty 

z držiaka v sterilizéri.
•	 Otvorte predný kryt dávkovača. 
•	 Ak je pasta veľa zaschnutá, nechajte zadnú časť dávkovača i s držiakom pasty  

a pumpu odmočiť 10 minút vo vode. Potom pôjde pasta ľahko odstrániť.  
Osušte dávkovač pasty suchou jemnou handričkou. Neumývajte držiak  
pasty v umývačke riadu.

•	 Zatvorte predný kryt a umiestnite dávovač pasty do sterilizéra kefiek.

TIP: Ak dávkovač pasty nedávkuje pastu, stlačte medzi dvoma prstami silikónový zobáčik držiaku 
pasty a vytlačte zaschnutou pastu von. Pokiaľ uvedený postup nepomôže, nasledujte inštrukcie v 
bode 2. Čistenie držiaku pasty.

5. Umiestnenie zubných kefiek do sterilizéra kefiek a sterilizácia
     kefiek

•	 Otvorte predné dvierka sterilizéra kefiek a umiestnite kefky  
čistiace hlavou do držiaku kefiek viď obr. 9. Štetiny smerom k UV  
svetlu. Ak máte v sterilizéri batérie alebo je pripojený do el. siete 
pomocou adaptéra, akonáhle zatvorte predné dvierka, UV lampa 
začne sterilizovať kefky (Pozn. Niekedy to môže trvať niekoľko 
sekúnd, než UV svetlo začne svietiť a niejedná sa o poruchu).

•	 UV svetlo sa rozsvieti a sterilizuje vždy, len čo otvoríte a zatvorte 
predné dvierka sterilizéra. UV svetlo svieti iba pokiaľ sú predné 
dvierka dobre zatvorené.

•	 Dĺžka každého sterilizačného cyklu trvá 8 minút.
•	 Ak neotvoríte predné dvierka sterilizéra, UV svetlo automaticky 

začne sterilizovať kefky raz za 12 hodín, čím je zabezpečené 
hygienické ošetrenie kefiek aj v dobe vašej neprítomnosti (napr. 
dovolenka).

6. Dávkovanie zubnej pasty
•	 Umiestnite hlavu zubnej kefky (štetinami nahor) pod dávkovač 

zubné pasty viď obr. 10. a zatlačte kefkou na pupmu dávkovanie 
pasty smerom dozadu. Pasta bude nadávkovaná na zubnú kefku. 
POZOR! Čím dlhšie budete pumpu držať, tým viac pasty sa na kefku 
nadávkuje.

9.

10.
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Technická špecifikácia
Model GFS-302
Použitie UV sterilizér 4 zubných kefiek

Dávkovač a držiak pasty
Rozmery 200 x 130 x 70 mm
Váha 277,5 g (bez batérií)
Adaptér AC 5V (súčasťou balenia)
Batérie DC3 V (2 batérie typ AA, LR6) 

(nie sú súčasťou balenia)
UV svetlo 253,7 nm, životnosť 6 000 hodín
Dĺžka cyklu UV steril. 8 minut
Automatický mód automatické spustenie 1x za 12

hodín, pokiaľ nedôjde k otvoreniu  
predných dvierok sterilizéra kefiek

Materiál ABS plast/silikon 

Vyhlásenie o zhode. Výrobok zodpovedá požiadavkám Európskej únie (EÚ).

Všetky elektrické a elektronické výrobky musia byť likvidované oddelene od komunálneho odpadu 
prostredníctvom určených zberných miest. Ekologická likvidácia tohto zariadenia je zaistená v rámci 
kolektívneho systému RETELA (www.retela.cz). Batérie nevyhadzujte do netriedeného odpadu, ale 
zlikvidujte ich prostredníctvom určených zberných miest v rámci kolektívneho systému Ekobo (www.
ekobat.cz).

Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Označenie obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za 
tento obal bol uhradený finančný príspevok organizácii zaisťujúce spätný odber a využitie odpadov z 
obalov v súlade so Smernicou ES 94/62 (www.ekokom.cz).

Než zavoláte do servisu
1. UV svetlo nesvieti
•	 Otvorte a zatvorte predné dvierka sterilizéra a počkajte niekoľko sekúnd.
•	 Skontrolujte, či nie sú vybité batérie a vymeňte ich za nové.
•	 Skontrolujte, či je správne pripojený adaptér. Skontrolujte, či ide el. prúd.

2. Dávkovač nedávkuje pastu
•	 Skontrolujte, či nie je zaschnutá pasta v držiaku pasty a očistite ho podľa popisu v sekcii 

Údržba.
•	 Pasta je v tube vysoko a nemôže byť nadávkovaná. Stlačte zubnú pastu v tube rovnakým 

spôsobom, ako keď ju chcete vymackat von (smerom k držiaku zubnej pasty).

POZOR!
Nestláčajte príliš dlho, aby pasta nezačala vytekať skrz držiak zubnej pasty von.
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