
Ultrasonični čistilec zob ShinyWhite 
Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu ultrasoničnega čistilca zob ShinyWhite! 

V paketu boste prejeli: 

 Ultrasonični čistilec zob ShinyWhite, 

 USB kabel. 

 

Prednosti: 

 Učinkovito odstranjevanje zobnega kamna, zobnih oblog in madežev  

(čaja, kave, dima), 

 najboljši pripomoček za popolne, sijoče, bele in zdrave zobe, 

 preprečuje nastanek bolezni dlesni, 

 zmanjša poškodbe na sklenini in dlesnih, 

 pripomore k zdravim in lepim zobem, 

 primeren za vsakodnevno uporabo, 

 polnjenje prek vgrajene baterije, 

 5 stopenj prilagoditve moči, 

 integriran ročaj, udoben za prijem, 

 prihranite denar in obisk pri zobozdravniku, 

 z enim polnjenjem boste čistilec uporabili kar 200 krat, 

 nežen od zob in enostaven za uporabo, 

 priročen za potovanja. 

 

Tehnične lastnosti čistilca zob 

 Model: YJK-015A. 

 Vodoodpornost: IPX6. 

 12.000 vibracij na minuto. 

 Material: nerjaveče jeklo, silikon, plastika. 

 Teža: 53,6 g. 

 Velikost: 183,6 x 30 x 22,3 mm. 

 Čas polnjenja in delovanja: do 2 uri. 

 Polnjenje: USB kabel. 

 Baterija: 300 mAh. 

 Napajanje: 5 V 500 mAh. 

 Hrup motorja: do 60 dB. 

 Nazivna moč: 1 W. 

 Nazivna napetost: 3,7 V. 

 Nazivni tok: 200 mA. 

 Tok v pripravljenosti: ≤20 uA. 

Slika 1

 

 



 

 

 

Upravljanje čistilca zob 

1. Čistilna glava 

2. Nižja / Višja jakost delovanja 

3. Gumb za vklop / izklop 

4. DC polnilnik 

 

 

 

 

Slika 2 

Opis čistilca zob 

Čistilec zob je majhen in izjemno priročen za prenašanje. Z njim si boste zobe očistili kar v udobju svojega doma. 

Čistilna glava ShinyWhite ima enako strukturo kot tista, ki se uporablja v zobozdravstvu. Čistilec omogoča učinkovito 

odstranjevanje zobnega kamna, zobnih oblog in madežev (čaja, kave, dima). 

 

Polnjenje 

1. Pred prvo uporabo je treba čistilec napolniti s priloženim USB kablom. Čistilec je popolnoma napolnjen po 

približno 2 urah (Slika 3). 

2. Polnjenje začnete tako, da v vtičnico na zadnji strani vstavite priložen USB kabel. Vtičnica je zavarovana z 

zaščitnim predelom, ki ga enostavno dvignete in po uporabi namestite nazaj. Drugi del USB kabla vstavite v 

ustrezni vir napajanja (tablica, prenosni računalnik ipd.), prek katere se bo čistilec polnil.  

3. Čistilca med polnjenjem ne boste mogli uporabljati.  

4. Med polnjenjem bo na spodnji strani čistilca gorela rdeča lučka. Ko bo čistilec popolnoma napolnjen pa se bo 

vključila zelena lučka (Slika 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3      Slika 4 

 

 



 

Uporaba 

1. Za vklop čistilca pritisnite na gumb za vklop. Z gumboma, ki prikazujeta gibanje gor in dol, po želji nastavite 

jakost delovanja. Na voljo je 5 stopenj prilagoditve moči. 

2. Pripravljeni ste na začetek uporabe.  

3. S premikanjem po zobeh boste odstranili zobni kamen, zobne obloge in madeže (Slika 6). 

4. Ko ste s čiščenje zaključili, čistilec izključite na gumbu za izklop. Kovinsko glavo sperite pod tekočo vodo. 

Zatem čistilec obrišite s čisto in suho krpo. 

 

 

 

 

 

   

    Slika 5      Slika 6 

 

Opozorila 

1. Kovinske glave čistilca ni mogoče zamenjati.  

2. Čistilca ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.  

3. Ne spirajte ga z vodo dlje časa.  

4. Uporaba čistilca je primerna le za odrasle osebe. Po uporabi ga shranite na mestu, kjer ne bo dostopen 

otrokom. 

5. V čistilcu so baterije, zato ga ne izpostavljajte ognju ali visokim temperaturam, saj bi to lahko povzročilo vžig 

ali eksplozijo.  

6. Če zaznate tehnične težave pri uporabi čistilca, ga ne razstavljajte sami. Prodajalcu ga v originalni embalaži 

vrnite v popravilo.  

 

 

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in 

elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz 

Uradnega lista RS, št. 55/2015).  

 

Bodi pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da 

izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi 

zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. 

Za pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, 

kjer ste izdelek kupili. 

 

 

Želimo vam zadovoljno uporabo  


