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UV sterilizér zubních kartáčků a dávkovač zubní pasty

Model: GFS-302
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Bezpečnostní instrukce
Pečlivě si prostudujte návod k obsluze před používáním výrobku a ponechte si jej pro další  
použití, abyste předešli případným zraněním či zničení výrobku.

  Výrobek je určen pro použití uvnitř budov.
   Výrobek je elektrické zařízení. Nesmí být používán v příliš vlhkých či mokrých prostorách.  

Při kontaktu s vodou se zničí vnitřní elektronické vybavení výrobku.
  Pokud máte vlhké ruce, nedotýkejte se adaptéru ani el. zástrčky a zásuvky.
   Nenechte výrobek používat děti a nemluvňata bez dozoru odpovědné osoby.
   Igelitové obaly uklídeje mimo dosah dětí a nemluvňat.

Upozornění!
Symbol na předním krytu UV sterilizéru kartáčků. Nikdy se nedívejte do 
zapnutého ultrafialového (UV) světla v průběhu sterilizace kartáčků.

Nedotýkejte se holýma rukama žárovky UV světla. Mastnota pokožky způsobí 
předčasné zhoršení funkce žárovky. Nepokoušejte se žárovku vyměnit. Pro 
výměnu žárovky kontaktujte autorizovaný servis.

Popis

Přední dvířka UV světlo

Držák kartáčků Držák dávkovače 
pasty

Přední
kryt

UV sterilizér a držák kartáčků Dávkovač a držák pasty

Držák
pasty

Pumpa pro 
dávkování 
pasty

Obsah balení
1x UV sterilizér kartáčků  a dávkovač pasty
1x Adaptér
1x Návod
1x Sada pro montáž na zeď (držák výrobku)
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Použití
1. Před použitím výrobku přimontujte na zeď držák výrobku
•	 Pokud je povrch hladký (např. obklady), můžete držák  přilepit

pouze pomocí 3M samolepící pásky umístěné v zadní části
držáku na zeď viz obr. 1. 

•	 Pokud je povrch hrubý (např. zeď), přišroubujte držák pomocí
hmoždinky a šroubu, které jsou součástí balení viz obr. 2.

2. Umístění baterií do sterilizéru kartáčků nebo zapojení adaptéru
•	 Pokud budete sterilizér kartáčků používat na baterie, otevřete kryt

baterií v zadní části sterilizéru a umístěte dvě baterie typ AA viz
obr. 3.  Pozor na umístění baterií správnou polaritou. Baterie
nejsou součástí balení.

•	 Pokud budete sterilizér kartáčků používat na adaptér (součástí 
balení), zapojte nejprve konektor adaptéru do spodní části 
sterilizéru, a poté zapojte adaptér do el. zásuvky.
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3. Umístěte sterilizér kartáčků do držáku připevněného na zdi
viz obr. 4. 

4. Umístění pasty do dávkovače pasty
•	 Otevřete dávkovač pasty viz obr. 5 tahem směrem od sebe.

Dávkovač pasty není sešroubovaný, obě části jsou sesazené 
k sobě pomocí plastových aretací.

•	 Odšroubujte uzávěr zubní pasty a pevně ji umístěte do držáku 
pasty viz obr. 6.

•	 Zavřete dávkovač pasty viz obr. 7.
•	 Vložte dávkovač pasty do sterilizéru kartáčků viz obr. 8.

POZNÁMKA! 
Při zakoupení nového výrobku je dávkovač pasty umístěn ve 
sterilizéru.  Pro umístění pasty do dávkovače nemusíte pokaždé 
dávkovač otevírat, stačí pevně zasunout novou zubní pastu (bez 
víčka) z horní části do držáku pasty.

POZOR!
Při použití adaptéru nenechávejte ve sterilizéru kartáčků 
umístěné baterie. 
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Údržba 
1. Čištění držáku kartáčků

•	 Vyndejte všechny kartáčky ven z držáku kartáčků.
•	 Uchopte držák kartáčků a směrem vzhůru jej uvolněte 

ze sterilizéru kartáčků. Je uchycen za dva plastové 
háčky.

•	 Omyjte držáků kartáčků a umístěte jej zpět do 
sterilizéru kartáčků.

•	 Nemyjte držák kartáčků v myčce na nádobí.

2. Čištění držáku pasty
•	 Pokud dávkovač nedávkuje pastu nebo je hodně špinavý, vyjměte dávkovač pasty

 z držáku ve sterilizéru.
•	 Otevřete přední kryt dávkovače. 
•	 Pokud je pasta hodně zaschlá, nechte zadní část dávkovače i s držákem pasty 

a pumpu odmočit 10 minut ve vodě. Poté půjde pasta lehce odstranit. 
•	 Osušte dávkovač pasty suchým jemným hadříkem. 
•	 Nemyjte držák pasty v myčce na nádobí.
•	 Zavřete přední kryt a umístěte dávovač pasty do sterilizéru kartáčků.

TIP: Pokud dávkovač pasty nedávkuje pastu, stiskněte mezi dvěma prsty silikonový zobáček 
držáku pasty a vymáčkněte zaschlou pastu ven. Pokud uvedený postup nepomůže, následujte 
instrukce v bodě 2. Čištění držáku pasty.

5. Umístění zubních kartáčků do sterilizéru kartáčků a sterilizace 
kartáčků
•	 Otevřete přední dvířka sterilizéru kartáčků a umístěte kartáčky 

čistící hlavou do držáku kartáčků viz obr. 9. Štětiny směrem k UV 
světlu. Pokud máte ve sterilizéru baterie nebo je připojen do el. sítě 
pomocí adaptéru, jakmile zavřete přední dvířka, UV lampa začne 
sterilizovat kartáčky (Pozn. někdy to může trvat několik sekund, 
než UV světlo začne svítit a nejedná se o závadu).

•	 UV světlo se rozsvítí a sterilizuje vždy, jakmile otevřete a zavřete 
přední dvířka sterilizéru. UV světlo svítí pouze pokud jsou přední 
dvířka dobře zavřená.

•	 Délka každého sterilizačního cyklu trvá 8 minut.
•	 Pokud neotevřete přední dvířka sterilizéru, UV světlo začne 

automaticky sterilizovat kartáčky jednou za 12 hodin, čímž je 
zajištěno hygienické ošetření kartáčků i v době Vaší nepřítomnosti 
(např. dovolená).

6. Dávkování zubní pasty
•	 Umístěte hlavu zubního kartáčku (štětinami vzhůru) pod dávkovač 

zubní pasty viz obr. 10. a zatlačte kartáčkem na pupmu dávkování 
pasty směrem dozadu. Pasta bude nadávkována na zubní kartáček.
POZOR! Čím déle budete pumpu držet, tím více pasty se na 
kartáček  nadávkuje.

9.

10.
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Technická specifikace
Model GFS-302
Použití UV sterilizér a držák 4 zubních kartáčků

Dávkovač a držák zubní pasty
Rozměry 200 x 130 x 70 mm
Váha 277,5 g (bez baterií)
Adaptér AC 5V (součástí balení)
Baterie DC3 V (2 baterie typ AA, LR6) 

(nejsou součástí balení)
UV světlo 253,7 nm, životnost 6 000 hodin
Délka cyklu UV steril. 8 minut
Automatický mód automatické spuštění 1x za 12 hodin,  

pokud nedojde k otevřeních  
předních dvířek sterilizéru kartáčků

Materiál ABS plast/silikon 

Prohlášení o shodě. Výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie (EU).

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu 
prostřednictvím určených sběrných míst. Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci 
kolektivního systému Retela (www.retela.cz). Baterie nevyhazujte do netříděného odpadu, ale likvidujte 
je prostřednictvím určených sběrných míst v rámci kolektivního systému EKOBAT (www.ekobat.cz).

Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Označení obalu značkou ZELENÝ BOD znamená, že za tento 
obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v 
souladu se Směrnicí ES 94/62 (www.ekokom.cz).

Než zavoláte do servisu
1. UV světlo nesvítí

•	 Otevřete a zavřete přední dvířka sterilizéru a vyčkejte několik sekund.
•	 Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie a vyměňte je za nové.
•	 Zkontrolujte, zda je správně připojen adaptér. Zkontrolujte, zda jde el. proud.

2. Dávkovač nedávkuje pastu
•	 Zkontrolujte, zda není zaschlá pasta v držáku pasty a očistěte jej dle popisu v sekci Údržba.
•	 Pasta je v tubě vysoko a nemůže být nadávkována. Stlačte zubní pastu v tubě stejným způ-

sobem, jako když ji chcete vymačkat ven (směrem k držáku zubní pasty). 

POZOR!
Nemačkejte příliš dlouho, aby pasta nezačala vytékat skrz držák zubní pasty ven.
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