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Patareiga hambahari 

eta 1294 
KASUTUSJUHEND 
Hea klient, täname meie toote ostmise eest. Enne selle seadme kasutusele võtmist 
lugege palun hoolikalt läbi see kasutusjuhend ja hoidke seda juhendit koos 
garantiikaardi, kviitungi ning võimaluse korral toote pakendi ja selle sisuga alles. See 
seade on sageli kasutatav hambakatu mehaaniline eemaldaja, mis aitab teie lastel 
suuhügieeni parandada. Hambahari esindab uusimat tehnoloogiat, mis avaldub tõhusas 
ja ergonoomilises seadmes, mis on ideaalne vahend hammaste hooldamiseks. 

I. ÜLDISED OHUTUSJUHISED 
– Tutvuge seadmega kaasas oleva kasutusjuhisega ja andke see seadme järgmisele 

kasutajale üle. 
– Ärge kasutage seadet, kui see ei tööta korralikult, on kukkunud maha või on 

kahjustatud. 
– See toode pole ette nähtud kasutamiseks alla 3-aastaste laste poolt. 3–14-aastased 

lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud võivad 
hambaharja kasutada ainult siis, kui neid jälgitakse või on neid juhendatud seadme 
kasutamiseks ning nad on võimelised aru saama võimalikest riskidest. Lapsed ei tohi 
seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada, välja arvatud juhul, 
kui nad on vanemad kui 8 aastat ja neid jälgitakse. Jälgige, et seade ei asuks alla 8-
aastaste laste käeulatuses. 

– Seade on ette nähtud ainult individuaalseks kasutamiseks kodus suuõõne 
hooldamiseks! See ei ole ette nähtud äriliseks kasutamiseks rohkem kui ühele 
patsiendile. 

– Ärge kunagi kastke töötavat seadet vette või teistesse vedelikesse! 
– Kasutage seadet ainult sellist tüüpi seadmetele mõeldud lisatarvikutega (harjadega). 
– Ärge asetage seadet kuumadele soojusallikatele (nt ahjule, radiaatorile, pliidile) 
– Kui seadet on hoitud madalamal temperatuuril, tuleb seda kõigepealt hoida 

toatemperatuuril, et säilitada plastosade mehaaniline kompaktsus. 
– Ärge sisestage seadet ega selle tarvikuid kehaõõnsustesse, välja arvatud suuõõnde. 
– Seade ei ole mõeldud loomade hammaste puhastamiseks. 
– Puhastage lisatarvikuid alati pärast iga kasutamist. Selle juhendi eiramine võib teie 

tervislikku seisundit halvendada, sest ilma desinfitseerimiseta võivad hallitus ja 
bakterid levida. 

– Ärge järke seadet järelevalveta! 
– Kaitske seadet tolmu, kemikaalide, hügieenitarvete, vedela kosmeetika, suurte 

temperatuurikõikumiste ja otsese päikese eest. 
– Pärast kasutamist puhastage harja (vt punkti IV HOOLDUS) ja hoidke seda kuivas kohas. 
– Ärge kasutage seadet teiseks otstarbeks kui see, mis on ette nähtud ja kirjeldatud! 
– Tootja ei vastuta seadme ebaõigest kasutamisest põhjustatud kahjude eest (nt 

suuõõne, igemete, hammaste vigastamine, seadme kahjustamine) ega vastuta 
garantii eest eelpool toodud ettevaatusabinõude rikkumise korral. 
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SPETSIAALSED OHUTUSNÕUDED 
– Kui teil on suus ebameeldiv tunne või kui tunnete puhastamise ajal valu, lõpetage seadme 

kasutamine ja pöörduge hambaarsti poole. Pöörduge hambaarsti poole ka juhul, kui teil on 
seadme kasutamise kohta mingeid kahtlusi. 

– Kui kasutatav hambapasta sisaldab peroksiidi, söögisoodat või mõnda teist 
vesinikkarbonaati (kasutatakse sageli hammaste valgendamisel), puhastage harja ja 
käepidet pärast kasutamist põhjalikult, et seade ei kahjustuks. 

– Ärge kasutage seadet teovõimetute või selliste inimeste hooldamisel, kes ei suuda oma 
tundeid väljendada. 

– Kui teil on hiljuti tehtud hammaste või igemete operatsioon, teil on olnud pikaajalisi 
probleeme hammastega või teil on viimase 2 kuu jooksul olnud ulatuslik meditsiiniline 
sekkumine või kui kahtlustate hambaprobleeme (plommidega jne), pöörduge enne 
seadme kasutamist oma hambaarsti poole. 

– Kui teil tekivad terviseprobleemid (näiteks märkimisväärne verejooks või kui 
veritsus püsib ka pärast 2-nädalast harja kasutamist), lõpetage seadme kasutamine 
ja pöörduge arsti poole. 

– Hügieenilistel põhjustel ärge jagage hambaharja teiste isikutega. Infektsioonid võivad 
levida või põhjustada suuõõne põletikku. 

– Kasutage seadet ainult vastavale tüübile ette nähtud originaaltarvikutega. Ärge kasutage 
kahjustatud/deformeerunud adaptereid. 

– HOIATUS: Seadme vale kasutamise korral (kasutusjuhendi eiramisel) võib tekkida 
vigastuste oht. 

– Pakendil või tootel asuvate teistes keeltes tekstide ja piltide tõlked leiate selle juhendi 
lõpust. 

 
SPETSIAALSED OHUTUSNÕUDED 
– Kui te ei soovi seadet pikemat aega kasutada, tuleks patareid eemaldada. 
– Kui patareid on täiesti tühjad, vahetage need koheselt uute vastu. 
– Patareide lekkimise korral vahetage need viivitamatult välja, muidu võib see seadet 

kahjustada. 
– Ärge kasutage koos vanu ja uusi patareisid. 
– Ärge kasutage laetavaid patareisid. 
– Hoidke patareisid lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Kui neelate patarei 

alla, pöörduge viivitamatult arsti poole. 
– Utiliseerige kasutatud patareid nõuetekohaselt (vt jaotist V. KESKKONNAKAITSE). 

II. SEADME FUNKTSIOONID JA TARVIKUD (Joonis 1) 
A – pulseeriv seade 

A1 – nupp I (lüliti) A3 – patareikate 
A2 – nupp 0 (lüliti) A4 – patareikatte kinnitusava 

B - harjapea 
C – hoidik 

C1 – taimer C2 – hambaharja hoidik 
D – tops 

III. KASUTUSJUHEND 
Eemaldage kõik pakkematerjalid ning eemaldage hambahari ja lisatarvikud. Enne 
esmakordset kasutamist loputage suuõõnega kokku puutuvad osi puhtas kuumas 
vees. 
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Märkused 
– Hammaste puhastamiseks võite kasutada mis tahes kvaliteediga hambapastat. 

Samas ei soovita me siiski kasutada spetsiaalseid valgendava toimega 
hambapastasid. Pihustamise vältimiseks asetage hari kõigepealt hammastele 
ning seejärel lülitage see sisse. 

– Ärge avaldage hammastele liigset jõudu. 
– Seda harja saate kasutada ka siis, kui teil on breketid, kroonid jne. Pidage siiski meeles, et 

kui harja kasutatakse breketitega, kuluvad harjased rohkem. 
– Pärast 3-kuulist kasutamist soovitame harja (B) uuega asendada. Samuti siis, kui 

harjal on märke olulisest kulumisest või kahjustustest. 

 

Patareide sisestamine 
Avage patareisahtli kate A3, mis asub käepideme A alaosas, pöörates põhja A4 
päripäeva märgini     ja eemaldage kate. Sisestage 2 AAA patareid, jälgides +/- märke (vt 
sümbolit). Asetage kate tagasi ja keerake see kinni, keerates nupud õigesse asendisse . 

Kasutamine 
Libistage harjapead B kergelt käepideme A külge nii, et selle väljaulatuvad osad sobituvad 
käepideme avadega. Enne hammaste puhastamist loputage suud hoolikalt, pange 
hambapasta harjapeale ja niisutage seda. Asetage hari hammaste vastu nii, et see kataks 
nii hammaste pinna kui ka igemejoone. Lülitage hari sisse, vajutades nuppu I. Juhtige harja 
aeglaselt mööda hambaid ja purihambaid, järgige igemete kumerusi ja üksikute hammaste 
kuju. Enne järgmise hamba juurde liikumist hoidke harja alati ühel kohal mitu sekundit. 
Veenduge, et olete puhastanud kõikide hammaste pinna (oklusioonipiirkonna sisemine ja 
välimine osa), samuti igemejoone ümbrust (pilt 4). Ärge vajutage harjale, laske sellel ise 
töötada. 
Omandatud ja püsivalt järgitud protseduur hoiab ära hammaste mõne osa puhastamise 
vahele jätmise. Puhastage vähemalt 2 minutit, mis on stomatoloogide poolt soovitatud 
minimaalne aeg. Selleks saate kasutada taimerit C1. Kui hambakatt eemaldatakse õigesti, 
muutuvad igemed roosaks ja ümbritsevad hambaid kiiresti. 

Taimer (C1) 
Liivakellaga taimer võimaldab jälgida hammaste puhastamise pikkust (umbes 2 minutit). 

 
IV. PUHASTAMINE NING HOOLDUS 
Puhastage hambaharja alati pärast iga kasutamist. Ärge kasutage tugevatoimelisi ega 
söövitavaid puhastusvahendeid. Puhastage pinda pehme ja niiske lapiga. Loputage 
harjapead mõne sekundi jooksul voolava vee all põhjalikult, jättes seadme tööle (pilt 3). 
Lülitage hambahari välja, vajutades nuppu 0, võtke harjapea ära ning loputage mõlemaid 
eraldi voolava vee all (pilt 3) ja laske kuivada. Hügieeni tagamiseks soovitame uputada 
harjapead iga 2 - 4 puhastamise järel proteeside puhastusvahendisse. 

Harjapea vahetamine 
Parimate tulemuste saavutamiseks hammaste puhastamise ajal tuleb harjapead 
vahetada iga kord, kui harjased hakkavad väljapoole kalduma, st pärast u 3 kuu pikkust 
kasutamist. Asenduspea saate osta edasimüüjalt. 
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V. KESKKONNAKAITSE  
Kui mõõtmed lubavad, on kõikidele osadele prinditud pakendite, komponentide ja 
tarvikute tootmiseks kasutatud materjalide sümbolid ning ringlussevõtu sümbolid. Tootel 
või dokumentatsioonis olevad sümbolid tähendavad, et seadmes kasutatavaid elektrilisi 
või elektroonilisi osi ei tohi koos olmejäätmetega utiliseerida. Viige elektriline või 
elektrooniline osa tasuta utiliseerimiseks jäätmekogumisjaama. Toote nõuetekohane 
utiliseerimine aitab säilitada väärtuslikke loodusvarasid ja ennetada võimalikku kahjulikku 
mõju keskkonnale ja inimeste tervisele, mida võib põhjustada jäätmete vale utiliseerimine. 
Lisateabe saamiseks pöörduge kohalike omavalitsuste või jäätmejaama poole. Seda 
tüüpi jäätmete vääral utiliseerimisel võib vastavalt riiklikele eeskirjadele kohaldada 
trahve. Eemaldage seadmest tühjad patareid ja utiliseerige need ette nähtud viisil. 
Ärge visake patareisid tulle. 

 
Remontimiseks või hoolduseks, mis nõuab seadme sisemiste komponentide lahti 
võtmist, pöörduge hooldusfirmasse! Garantii katkeb, kui eespool toodud juhiseid 
ei järgita. 

 
VI. TEHNILISED ANDMED 
Kaal (kg) umbes                             0,1 
Müratase: Akustiline müratase       55 dB (A) re 1pW 

 
Tootja jätab endale õiguse teha ebaolulisi muudatusi, mis ei mõjuta toote 
funktsioone. 

 
SEADMEL, PAKENDIL VÕI JUHENDIS KASUTATAVAD HOIATUSED JA 
SÜMBOLID: 

 
KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES. 
ÄRGE KASTKE VETTE. 

LÄMBUMISOHU VÄLTIMISEKS HOIDKE SEDA 
PLASTKOTTI LASTE KÄEULATUSEST KAUGEMAL. 
ÄRGE KASUTAGE SEDA KOTTI HÄLLIDES, VOODITES, 
KÄRUDES VÕI MÄNGUASJADEGA. SEE KOTT EI OLE 
MÄNGUASI. 

 
See sümbol tähistab HOIATUST. 
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