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BEZPEČNOST

Při používání spotřebiče prosím dodržujte 
následující pokyny:
■ Spotřebič je určen pouze k privátnímu použití.
■ Spotřebič je určen výhradně k čištění lidských 

zubů a péči o ně. Jakékoliv jiné použití je 
výslovně zakázáno.

■ Pokud samotný spotřebič, nástavec nebo 
napájecí kabel nabíjecí stanice vykazují 
poškození, neuvádějte spotřebič do provozu.

■ Pokud došlo k poškození napájecího kabelu 
nabíjecí stanice, nelze stanici opravit a je nutné 
ji zlikvidovat v souladu s platnými předpisy.

■ Během nabíjení nesmí spotřebič ani nabíjecí 
stanice přijít do styku s vodou nebo jinými 
tekutinami.

■ Chraňte spotřebič před otevřeným ohněm a 
nadměrným teplem. Nevystavujte spotřebič 
přímému slunečnímu záření.

■ Dbejte na to, aby spotřebič nespadl na zem.
■ Uchovávejte spotřebič mimo dosah dětí.
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BEZPEČNOST

■ Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let a 
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými 
zkušenostmi a znalostmi pouze tehdy, pokud 
se nacházejí pod dohledem odpovědné osoby 
nebo pokud byly seznámeny se správným a 
bezpečným používáním spotřebiče a chápou 
případná rizika s tím spojená. Děti si se 
spotřebičem nesmí hrát. Děti nesmí provádět 
čištění ani uživatelskou údržbu spotřebiče bez 
dohledu odpovědné osoby.

■ V žádném případě nedemontujte spotřebič. 
Výrobce neodpovídá za poškození zapříčiněná 
nevhodným zacházením se spotřebičem.



6    ČESKY

POPIS SPOTŘEBIČE

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

srdečně Vám blahopřejeme ke koupi 
nového sonického zubního kartáčku 
TB8730 značky GRUNDIG.

Pečlivě si prosím přečtěte tento 
návod k obsluze. Kvalitní výrobek 
značky GRUNDIG Vám tak bude 
v domácnosti spolehlivě sloužit 
mnoho let.

Zodpovědné obchodování!

Společnost GRUNDIG 
trvá na smluvně 
garantova-ných 
podmínkách sociální 
práce se spravedlivou 
mzdou, efektivním 

využíváním surovin, neustálým 
snižováním množství odpadu z 
několika tun plastu každý rok a 
alespoň pětiletou dostupností 
veškerého příslušenství.

Pro budoucnost, pro kterou se 
vyplatí žít.

Grundig.

Popis spotřebiče a jeho 
ovládacích prvků

Viz obrázek na straně 3.

A Nástavec pro čištění zubů

B Držák nástavce

C Kombinovaný spínač pro 
zapnutí, vypnutí a výběr 
programu

D Integrovaný displej pro 
zobrazení zvoleného programu

E LED kontrolka stavu nabíjení

F Nabíjecí stanice

Použití v koupelně

Váš zubní kartáček má vodotěsnou 
rukojeť, je elektricky bezpečný 
a může být bez váhání použit v 
koupelně.

Ústní hygiena

Pečlivá ústní hygiena je 
předpokladem pro udržení zdravých 
a krásných zubů.

Každodenní intenzivní péče o chrup 
zabraňuje tvorbě zubního kazu, 
parodontóze, zánětům dásní a 
zápachu z úst.
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POPIS SPOTŘEBIČE

Čištění

Sonický elektrický zubní kartáček 
odstraňuje vysokofrekvenčním 
pohybem štětin (až 48 000 za 
minutu) plak z povrchu zubů cíleněji 
a účinněji než běžné ruční kartáčky 
na zuby.

Zabarvení zubů zapříčiněné kávou, 
čajem nebo tabákem lze přirozeným 
způsobem snadno odstranit.

Tímto kartáčkem lze pečlivě vyčistit 
nejen chrup, ale i jazyk a dásně.

Délka čištění

Doporučujeme Vám čistit chrup dvě 
minuty. Integrovaný časovač slouží 
k nastavení čištění v optimální délce 
dvou minut v třicetisekundových 
intervalech.

Čisticí programy 

Spotřebič splňuje díky pěti různým 
programům všechny požadavky:

■ Clean: dvouminutový čisticí 
program

■ White: dvouminutový 
čisticí program s následným 
třicetisekundovým bělením 
předních zubů

■ Polish: jednominutový rychlý 
program pro bělení a leštění 
předních zubů

■ Gum Care: dvouminutový 
čisticí program s následnou 
jednominutovou masáží dásní a 
zubních krčků; patnáctisekundový 
časovač řídí změnu směru čištění

■ Sensitive: dvouminutový 
velmi šetrný čisticí program pro 
ochranu zubů a dásní



8    ČESKY

NAPÁJENÍ

PROVOZ

Nabíjení spotřebiče

Zkontrolujte, zda síťové napětí 
uvedené na výrobním štítku nabíjecí 
stanice (na spodní straně) odpovídá 
hodnotám Vaší elektrické sítě.

1 Vložte zubní kartáček do nabíjecí 
stanice.

2 Zasuňte zástrčku napájecího 
kabelu do zásuvky.

Pokyny
■ Před prvním použitím spotřebiče 

zcela nabijte akumulátor. První 
nabití akumulátoru trvá cca 
24 hodin. Všechny následující 
nabíjecí procesy trvají cca 12 
hodin. Jakmile se spotřebič zcela 
nabije, zeleně se rozsvítí LED 
kontrolka stavu nabití E.

■ Okolní teplota by se měla 
nacházet v rozmezí od 5 do 40 °C.

■ Při zcela nabitém akumulátoru 
činí možná provozní doba až 
75 dní. Jakmile se akumulátor 
zcela nabije, proces nabíjení 
se automaticky ukončí. 
Doporučujeme Vám uchovávat 
spotřebič v nabíjecí stanici, aby 
byl vždy plně nabitý.

Nasazení nástavce

Nasaďte nástavec kartáčku A 
na rukojeť kartáčku B tak, aby 
nástavec zacvakl na místo. Dbejte 
přitom na to, aby zářezy na rukojeti 
směřovaly na nástavec.

Pokyn
■ Pokud došlo k ohnutí nebo 

deformaci štětin a vyblednutí 
indikátoru na boční straně štětin, 
vyměňte nástavec kartáčku 
za nový. Doporučujeme Vám 
vyměnit nástavec každé 3 měsíce.
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PÉČE O CHRUP

Všeobecné informace

1 Čistěte si zuby:
– každé ráno po snídani
– po hlavních jídlech a svačinách
– večer před spaním alespoň dvě 

minuty.

2 Před samotným čištěním podržte 
kartáček na několik sekund pod 
tekoucí vodou, aby se dostatečně 
navlhčil.

Pokyn
■ Před čištěním zubů si vypláchněte 

ústa vodou.

3 Používejte běžnou pastu na zuby, 
nikoliv speciální bělicí zubní 
pastu. V opačném případě byste si 
mohli kumulovaným působením 
abrazivních částic v bělicí pastě a 
silných vibrací kartáčku poškodit 
zubní sklovinu.

Čištění zubů krok za krokem

1 Před zapnutím kartáčku na zuby 
přiložte štětiny nástavce pod 
úhlem 45° k linii dásní tak, aby 
delší štětiny zasahovaly mezi 
zuby.

2 Rukojeť mírně sklopte, aby štětiny 
přiléhaly k dásni pod určitým 
úhlem.

Pokyn
■ Čištění oblasti mezizubního 

prostoru je extrémně důležité.

3 Držte rukojeť volně v ruce 
a pomocí kombinovaného 
spínače C zvolte požadovaný 
program. Každým stisknutím 
kombinovaného spínače přejdete 
k dalšímu programu.
– Na displeji se zobrazí zvolený 

program.
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PÉČE O CHRUP

4 Opatrně pohybujte vibrujícím 
nástavcem kartáčku v malých 
kruzích tak, aby delší štětiny 
pronikaly do mezizubních prostor. 
Po několika sekundách přejděte 
na další úsek. Přitom vždy po 
několik sekund opakujte krouživé 
pohyby.

5 Stejným způsobem pečlivě 
odstraňte ze všech zubů plak.

Pokyny
■ Integrovaný časovač slouží k 

čištění chrupu v optimální délce 
dvou minut v třicetisekundových 
intervalech.

■ Nejlepších výsledků dosáhnete, 
pokud budete při čištění během 
provádění krouživých pohybů 
vyvíjet na zuby mírný tlak.

6 Abyste dosáhli rovnoměrného 
vyčištění všech zubů, rozdělte si 
ústní dutinu na šest zón:

1 Vnější horní čelist

2 Kousací plošky horní čelisti

3 Vnitřní horní čelist

4 Vnější spodní čelist

5 Kousací plošky spodní čelisti

6 Vnitřní spodní čelist

1 2

3

4

56

Pokyn
■ Při prvním použití sonického 

elektrického kartáčku na zuby 
můžete pocítit lechtání nebo 
šimrání. Jakmile si na zubní 
kartáček zvyknete, tyto pocity 
zmizí.

7 Po vyčištění zubů si vypláchněte 
ústa vodou.

8 Opláchněte štětiny kartáčku pod 
tekoucí vodou a odstraňte z nich 
tak zbytky zubní pasty.

Pokyn
■ Doporučujeme Vám používat po 

vyčištění chrupu ústní vodu.

■ Jestliže Vaše zuby při prvním 
použití elektrického kartáčku 
reagují nějakým způsobem citlivě, 
obraťte se na svého zubního 
lékaře.
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INFORMACE

Čištění sonického zubního 
kartáčku

Před čištěním spotřebič vypněte a 
vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Varování
■ K čištění spotřebiče niky 

nepoužívejte benzín, 
rozpouštědla, abrazivní 
prostředky, kovové předměty, 
tvrdé kartáče ani podobné 
předměty.

1 Vyjměte nástavec kartáčku z 
rukojeti tahem v opačném směru 
od rukojeti.

2 Po každém použití nástavec 
vyčistěte.

3 Jednou týdně vyčistěte nabíjecí 
stanici vlhkým hadříkem.

Skladování

■ Pokud spotřebič nebudete 
delší dobu používat, pečlivě ho 
uschovejte.

■ Dbejte na to, aby byl spotřebič 
vypnutý a zcela suchý.

■ Skladujte spotřebič v chladném, 
suchém místě.

■ Spotřebič se vždy musí nacházet 
mimo dosah dětí.

Likvidace vysloužilého 
spotřebiče:

Tento spotřebič splňuje požadavky 
směrnice o odpadních elektrických 
a elektronických zařízeních OEEZ 
(2012/19/EU). Spotřebič byl označen 
symbolem klasifikace odpadních 
elektrických a elektronických 
zařízení (OEEZ).

Tento spotřebič je 
vyroben z vysoce 
kvalitních materiálů, 
které lze opětovně 
použít a recyklovat.

Vysloužilý spotřebič nesmí být 
zlikvidován spolu s běžným 
domácím odpadem. Odevzdejte 
ho ve sběrně elektroodpadu, která 
zajistí jeho ekologickou likvidaci a 
recyklaci. Podrobnější informace o 
vhodných sběrných místech Vám 
podá místní správa.

Dodržení požadavků RoHS:

Výrobek, který jste si zakoupili, 
splňuje požadavky směrnice RoHS 
o omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických a 
elektronických zařízeních (2011/65/
EU). Neobsahuje žádné nebezpečné 
nebo nepřípustné materiály 
uvedené v této směrnici.
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INFORMACE

Informace o obalovém 
materiálu

Obal výrobku byl 
vyroben z 
recyklovatelných 
materiálů v souladu s 

našimi právními předpisy.
Nelikvidujte obalový materiál spolu 
s běžným domácím nebo jiným 
odpadem. Odevzdejte obalový 
materiál v příslušném sběrném 
středisku.

Technické údaje

Napájení elektrickým proudem

Nabíjecí stanice:
100 – 240 V~, 50/60 Hz, 3 W

Spotřebič:
Nikl-metal hybridový akumulátor 
(4 V)

IPX7 

Technické a optické změny 
vyhrazeny.
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BEZPEČNOSŤ

Počas používania spotrebiča prosím dodržiavajte 
nasledujúce pokyny:
■ Spotrebič je určený iba k súkromnému použitiu.
■ Spotrebič je určený výhradne na čistenie 

ľudských zubov a starostlivosť o zuby. Akékoľvek 
iné použitie je výslovne zakázané.

■ Pokiaľ samotný spotrebič, nástavec alebo 
prívodný kábel nabíjacej stanice vykazujú 
známky poškodenia, neuvádzajte spotrebič do 
prevádzky.

■ Pokiaľ došlo k poškodeniu prívodného kábla 
nabíjacej stanice, nie je možné stanicu opraviť 
a je potrebné ju zlikvidovať v súlade s platnými 
predpismi.

■ Počas nabíjania nesmie spotrebič ani nabíjacia 
stanica prísť do styku s vodou alebo inými 
tekutinami.

■ Chráňte spotrebič pred otvoreným ohňom a 
nadmerným teplom. Nevystavujte spotrebič 
priamemu slnečnému žiareniu.

■ Dbajte na to, aby spotrebič nespadol na zem.
■ Uchovávajte spotrebič mimo dosahu detí.
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BEZPEČNOSŤ

■ Tento spotrebič môžu používať deti staršie 
ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami 
alebo s nedostatočnými skúsenosťami a 
vedomosťami iba vtedy, pokiaľ sa nachádzajú 
pod dozorom zodpovednej osoby alebo pokiaľ 
bolo oboznámené so správnym a bezpečným 
používaním spotrebiča a rozumejú prípadným 
rizikám s tým spojenými. Deti sa so spotrebičom 
nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie ani 
používateľskú údržbu spotrebiča bez dozoru 
zodpovednej osoby.

■ V žiadnom prípade nedemontujte spotrebič. 
Výrobca nezodpovedá za poškodenia 
zapríčinené nevhodným zaobchádzaním so 
spotrebičom.
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OPIS SPOTREBIČA

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

srdečne Vám blahoželáme k 
zakúpeniu novej sonickej zubnej 
kefky TB8730 značky GRUNDIG.

Pozorne si prosím prečítajte tento 
návod na obsluhu. Kvalitný výrobok 
značky GRUNDIG Vám tak bude v 
domácnosti spoľahlivo slúžiť počas 
niekoľkých rokov.

Zodpovedný, dlhodobo udržateľný 
prístup!

GRUNDIG sa zameriava 
na sociálne pracovné 
podmienky s 
uspokojivými mzdami, 
na efektívne využívanie 
surových materiálov s 

priebežnou redukciou množstva ton 
plastových odpadov každý rok – a 
na dostupnosť všetkého 
príslušenstva počas najmenej 5 
rokov.

Pre budúcnosť, kde stojí za to žiť. Zo 
správneho dôvodu.

Grundig.

Opis spotrebiča a jeho 
ovládacích prvkov

Viď obrázok na strane 3.

A Nástavec na čistenie zubov

B Držiak nástavca

C Kombinovaný spínač pre 
zapnutie, vypnutie a výber 
programu

D Integrovaný displej pre 
zobrazenie zvoleného 
programu

E LED kontrolka stavu nabíjania

F Nabíjacia stanica

Použitie v kúpeľni

Vaša zubná kefka má vodotesnú 
rukoväť, je elektricky bezpečná a 
môže byť bez váhania použitá v 
kúpeľni.

Ústna hygiena

Dokonalá ústna hygiena je 
predpokladom na udržanie 
zdravých a krásnych zubov.

Každodenná intenzívna starostlivosť 
o chrup zabraňuje tvorbe zubného 
kazu, paradentóze, zápalov ďasna a 
zápachu z úst.
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OPIS SPOTREBIČA

Čistenie

Sonická elektrická zubná kefka 
odstraňuje vysokofrekvenčným 
pohybom štetín (až 48 000 za 
minútu) povlak z povrchu zubov 
cielenejšie a účinnejšie ako bežné 
ručné kefky na zuby.

Zafarbenie zubov zapríčinené 
kávou, čajom alebo tabakom 
môžete prirodzeným spôsobom 
jednoducho odstrániť.

Touto kefkou môžete dokonalo 
vyčistiť nielen chrup, ale aj jazyk a 
ďasná.

Dĺžka čistenia

Odporúčame Vám čistiť chrup 
dve minúty. Integrovaný časovač 
slúži pre nastavenie čistenia v 
optimálnej dĺžke dvoch minút v 30 
sekundových intervaloch.

Čistiace programy

Spotrebič spĺňa vďaka 5 rôznym 
programom všetky požiadavky:

■ Clean: 2 minútový čistiaci 
program

■ White: 2 minútový čistiaci 
program s následným 30 
sekundovým bielením predných 
zubov

■ Polish: 1 minútový rýchly 
program pre bielenie a leštenie 
predných zubov

■ Gum Care: 2 minútový čistiaci 
program s následnou 1 
minútovou masážou ďasna a 
zubných krčkov; 15 sekundový 
časovač riadi zmenu smeru 
čistenia

■ Sensitive: 2 minútový veľmi 
šetrný čistiaci program pre 
ochranu zubov a ďasna
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NAPÁJANIE

PREVÁDZKA

Nabíjanie spotrebiča

Skontrolujte, či sieťové napätie 
uvedené na výrobnom štítku 
nabíjacej stanice (na spodnej 
strane) zodpovedá hodnotám Vašej 
elektrickej siete.

1 Vložte zubnú kefku do nabíjacej 
stanice.

2 Zasuňte zástrčku prívodného 
kábla do zásuvky.

Pokyny
■ Pred prvým použitím spotrebiča 

celkom nabite akumulátor. Prvé 
nabitie akumulátora trvá približne 
24 hodín. Všetky nasledujúce 
nabíjacie procesy trvajú približne 
12 hodín. Hneď ako sa spotrebič 
celkom nabije, rozsvieti sa na 
zeleno LED kontrolka stavu 
nabitia E.

■ Teplota okolia by sa mala 
nachádzať v rozmedzí od 5 do 

 40 °C.

■ Pri úplne nabitom akumulátore 
je možný prevádzkový čas až 
75 dní. Hneď ako sa akumulátor 
celkom nabije, proces nabíjania sa 
automaticky ukončí. Odporúčame 
Vám uchovávať spotrebič v 
nabíjacej stanici, aby bol vždy 
dostatočne nabitý.

Nasadenie nástavca

Nasaďte nástavec kefky A na 
rukoväť kefky B tak, aby nástavec 
zacvakol na miesto. Dbajte pritom 
na to, aby zárezy na rukoväti 
smerovali na nástavec.

Pokyn
■ Pokiaľ došlo k ohnutiu alebo 

deformácii štetín a vyblednutiu 
indikátora na bočnej strane 
štetín, vymeňte nástavec kefky za 
nový. Odporúčame Vám vymeniť 
nástavec každé 3 mesiace.
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Všeobecné informácie

1 Čistite si zuby:
– každé ráno po raňajkách;
– po hlavnom jedle a desiate;
– večer pred spaním aspoň dve 

minúty.

2 Pred samotným čistením podržte 
kefku na niekoľko sekúnd pod 
tečúcou vodou, aby sa dostatočne 
navlhčil.

Pokyn
■ Pred čistením zubov si 

vypláchnite ústa vodou.

3 Používajte bežnú pastu na zuby, 
nie špeciálne bieliace zubné 
pasty. V opačnom prípade by 
ste si mohli kumulovaným 
pôsobením abrazívnych častíc v 
bieliacej paste a silných vibráciách 
kefky poškodiť zubnú sklovinu.

Čistenie zubov krok za krokom

1 Pred zapnutím kefky na zuby 
priložte štetiny nástavca pod 
uhlom 45° k línii ďasna tak, aby 
dlhšie štetiny zasahovali medzi 
zuby.

2 Rukoväť mierne sklopte, aby 
štetiny priliehali k ďasnu pod 
určitým uhlom.

Pokyn
■ Čistenie oblasti medzizubného 

priestoru je extrémne dôležité.

3 Držte rukoväť voľne v ruke a 
pomocou kombinovaného 
spínača C zvoľte požadovaný 
program. Každým stlačením 
kombinovaného spínača prejdite 
k ďalšiemu programu.
– Na displeji sa zobrazí zvolený 

program.
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STAROSTLIVOSŤ O CHRUP

4 Opatrne pohybujte vibrujúcim 
nástavcom kefky v malých 
kruhoch tak, aby dlhšie štetiny 
prenikali do medzizubných 
priestorov. Po niekoľkých 
sekundách prejdite na ďalší 
úsek. Pritom vždy po niekoľkých 
sekundách opakujte krúživé 
pohyby.

5 Rovnakým spôsobom dôkladne 
odstráňte zo všetkých zubov 
povlak.

Pokyny
■ Integrovaný časovač slúži na 

čistenie chrupu v optimálnej 
dĺžke 2 minút v 30 sekundových 
intervaloch.

■ Najlepšie výsledky dosiahnete, 
pokiaľ budete pri čistení počas 
vykonávania krúživých pohybov 
vyvíjať na zuby mierny tlak.

6 Aby ste dosiahli rovnomerné 
vyčistenie všetkých zubov, 
rozdeľte si ústnu dutinu na šesť 
zón:

1 Vonkajšia horná čeľusť

2 Hryzacie plôšky hornej čeľuste

3 Vnútorná horná čeľusť

4 Vonkajšia spodná čeľusť

5 Hryzacie plôšky spodnej čeľuste

6 Vnútorná spodná čeľusť

1 2

3

4

56

Pokyn
■ Pri prvom použití sonickej 

elektrickej kefky na zuby môžete 
pocítiť šteklenie alebo svrbenie. 
Hneď ako si na zubnú kefku 
zvyknete, tieto pocity zmiznú.

7 Po vyčistení zubov si vypláchnite 
ústa vodou.

8 Opláchnite štetiny kefky pod 
tečúcou vodou a odstráňte z nich 
tak zvyšky zubnej pasty.

Pokyn
■ Odporúčame Vám používať po 

vyčistení chrupu ústnu vodu.

■ Pokiaľ Vaše zuby pri prvom 
použití elektrickej kefky reagujú 
nejakým spôsobom citlivo, 
obráťte sa na svojho zubného 
lekára.
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Čistenie sonickej zubnej kefky

Pred čistením kefku vypnite a 
vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Varovanie
■ Na čistenie spotrebiča niky 

nepoužívajte benzín, rozpúšťadlá, 
abrazívne prostriedky, kovové 
predmety, tvrdé kefky ani 
podobné predmety.

1 Vyberte nástavec kefky z rukoväti 
ťahom v opačnom smere od 
rukoväti.

2 Po každom použití nástavec 
vyčistite.

3 Raz za týždeň vyčistite nabíjaciu 
stanicu vlhkou handričkou.

Skladovanie

■ Pokiaľ spotrebič nebudete 
dlhšie používať, starostlivo ho 
uschovajte.

■ Dbajte na to, aby bal spotrebič 
vypnutý a celkom suchý.

■ Skladujte spotrebič na chladnom, 
suchom mieste.

■ Spotrebič sa vždy musí nachádzať 
mimo dosahu detí.

Likvidácia starého spotrebiča:

Tento spotrebič spĺňa požiadavky 
smernice o starých elektrických 
a elektronických zariadeniach 
OEEZ (2012/19/EÚ). Spotrebič bol 
označený symbolom klasifikácie 
starých elektrických a elektronických 
zariadení (OEEZ).

Tento spotrebič je 
vyrobený z vysoko 
kvalitných materiálov, 
ktoré môžete opätovne 
použiť a recyklovať.

Starý spotrebič nesmie byť 
zlikvidovaný spolu s bežným 
domácim odpadom. Odovzdajte 
ho v zberni elektro odpadu, ktorá 
zaistí jeho ekologickú likvidáciu a 
recykláciu. Podrobnejšie informácie 
o vhodných zberných miestach Vám 
poskytne miestna správa.

Dodržanie požiadaviek RoHS:

Výrobok, ktorý ste si zakúpili, 
spĺňa požiadavky smernice RoHS o 
obmedzení používania niektorých 
nebezpečných látok v elektrických 
a elektronických zariadeniach 
(2011/65/EÚ). Neobsahuje žiadne 
nebezpečné alebo neprípustné 
materiály uvedené v tejto smernici.
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Informácie o obalovom 
materiály

Obal výrobku bol 
vyrobený z 
recyklovateľných 
materiálov v súlade s 

našimi právnymi predpismi.
Nelikvidujte obalový materiál spolu 
s bežným domácim alebo iným 
odpadom. Odovzdajte obalový 
materiál v príslušnom zbernom 
stredisku.

Technické údaje

Napájanie elektrickým prúdom

Nabíjacia stanica:
100 – 240 V~, 50/60 Hz, 3 W

Spotrebič:
Nikel-metal hybridný akumulátor 
(4 V)

IPX7 

Technické zmeny a zmeny dizajnu 
vyhradené!
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