
Emmi-‐dental	  Professional

Så	  enkelt	  fungerer	  det

Tilslut	  ladesta+onen	  
+l	  en	  s+kkontakt

1 2 Placér	  hånddelen	  
i	  ladesta+onen.	  
(Lade+d	  ca.	  8–12	  
+mer)

Sæt	  børstehovedet	  på	  toppen	  
af	  hånddelen	  og	  tænd	  den.
	  (Hånddelen	  lyser	  rødt	  så	  
længe	  den	  sidder	  i	  opladeren)

*)	  OBS:	  Se	  vig+g	  informa+on	  
på	  bagsiden.

3

4 Gør	  børsterne	  våde	  
under	  vandhanen

5 Kom	  Ultralyd-‐tandpasta	  på	  
børsten	  (størrelse	  som	  2	  små	  
ærter)

Fordel	  tandpastaen	  
på	  inder-‐	  og	  
ydersiden	  af	  
tænderne	  med	  
børsten.	  Tænd	  for	  
børsten

6 7 Hold	  børsten	  let	  mod	  dine	  tænder	  
uden	  at	  bevæge	  den	  –	  den	  dækker	  2-‐3	  
tænder	  ad	  gangen	  -‐	  eRer	  5-‐10	  
sekunder	  flyVer	  du	  børsten	  +l	  de	  
næste	  tænder	  i	  rækken	  –	  sørg	  for	  at	  
komme	  hele	  raden	  rundt	  –	  både	  
indvendigt	  og	  udvendigt	  og	  på	  fladerne

8 Skyl	  munden	  med	  vand	  og	  rens	  
børstehoved	  og	  hånddel	  under	  
rindende	  vand.	  Lad	  tandbørsten	  
være	  tændt	  nogle	  sekunder,	  da	  
ultralyden	  automa+sk	  desinficerer	  
børsterne	  på	  børstehovedet

9 Sæt	  tandbørsten	  +lbage	  i	  opladeren	  og	  sæt	  
støvhæVen	  på	  børstehovedet.	  
Når	  du	  er	  på	  rejse,	  kan	  du	  pakke	  tandbørsten	  
ned	  –	  fuldt	  opladet	  i	  12	  +mer	  holder	  den	  +l	  ca.	  
20	  dages	  brug

10 Hvis	  du	  børster	  dine	  tænder	  2	  gange	  
dagligt,	  skal	  du	  skiRe	  børstehovedet	  med	  
den	  indbyggede	  Ultralyd	  Microchip	  hver	  3.	  
måned.
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Ultralyd	  tandpasta
Det er meget vigtigt at anvende den specielle Emmi-dent tandpasta til pleje af dine tænder. Kun denne tandpasta 
danner i forbindelse med ultralyden de millioner af micro-bobler, som er afgørende for den perfekte 
mikrorengøring af dine tænder. En traditionel tandpasta frembringer ikke disse afgørende bobler. Dette skyldes 
blandt andet, at Emmi dent tandpastaen ikke indeholder slibende ingredienser.
Så brug kun Emmi-dent Ultralyd tandpasta for det perfekte resultat. Købes hos din forhandler. 

Producenten anbefaler, at man renser sine tænder 2 gange om dagen i 3 til 5 minutter. Gøres dette, anbefales 
det at udskifte børstehovedet hver 3. måned. Nye børstehoveder købes hos din forhandler.

Tandstens.jerner
I din Emmi-dental Professional pakke finder du også den lille effektive 
tandstensfjerner, som kan anvendes både påsat hånddelen og også alene. 
Den fjerner svær belægning af tandsten, når du forsigtigt renser tandoverfladen med 
den lille grå spids (undgå at bruge vold, da du i så fald kan skade tandoverfladen).

Plakkontrol
Pakken indeholder også tyggetabletter, som afgiver en blå farve på de steder, hvor 
der sidder plak og tandsten. Så har du hurtigt kontrol over problemområderne, og 
kan i din daglige tandpleje fokusere på disse områder. Efter nogen tid kan du med 
en ny test kontrollere, om du har gjort dit arbejde ordentligt. Du vil opdage, at der afsættes væsentlig mindre eller 
ingen blå farve på dine tænder og gummer.

Vigtigt
Batteriet må aldrig aflades fuldstændigt. Vær opmærksom på, at hånddelen altid er slukket under opladning, da 
den i så fald ikke oplades og kan blive beskadiget. Når batterispændingen når et kritisk lavt niveau, lyser den 
grønne lampe ikke, når apparatet er tændt. Lampen lyser rødt og begynder at blinke efter 5 sekunder. I så fald 
skal apparatet straks genoplades, da batterierne ellers kan blive beskadiget. Medbringes apparatet på rejse, vil 
et fuldt opladet apparat kunne fungere i 20 dage uden genopladning (ved brug 2 gange/dag i 2x4 minutter). 
Derefter er det igen nødvendigt at lade i 8 til 12 timer.

Producentens	  anbefalede	  brug	  af	  Emmi-‐Dent
Alle produkter må kun bruges til de formål, der er beskrevet i kataloger og tekniske beskrivelser, f.eks. til 
rensning af tænder og kun sammen med ikke-originale apparater og komponenter, der anbefales eller er 
godkendt af EMAG AG. Enhver anden benyttelse henføres til uautoriseret brug. EMAG AG accepterer ikke 
reklamationer som følge af skade fremkaldt af uautoriseret brug, ligesom der heller ikke ydes garanti for perfekt 
funktion, hvis apparaterne anvendes uautoriseret.
*) VIGTIGT AT BEMÆRKE!
Ved af- og påmontering af børstehovedet er det meget vigtigt ikke at vride børsten for at få 
den af og på, idet de to små elektroder i så fald kan blive beskadiget og i værste fald 
knække af. Børstehovedet skal trækkes lige af og væk fra hånddelen. Sker der skade på 
elektroderne, er der tale om forkert brug af apparatet, og en sådan skade falder ikke ind 
under producentens garanti bestemmelser.

Vær	  opmærksom	  på	  de	  følgende	  instruktioner	  der	  sikrer	  
korrekt	  anvendelse	  af	  produktet:

- Tilslut kun produktet til den rette strømspænding, som fremgår af type 
   pladen i bunden af laderen
- Rengør ikke apparatet med brændbare eller ætsende kemikalier
- I tilfælde af skader på apparatet f.eks. en transportskade bør apparatet ikke 
   tilsluttes strømforsyning
- Apparatet bør kun anvendes indendørs og ved rumtemperatur

Bemærk: Når apparatet er tændt, lyser den grønne LED lampe under tænd/sluk knappen 
kun når børstehovedet er monteret, og når hånddelen har den rette frekvens og i øvrigt 
fungerer korrekt.

Tændt Under
opladning
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