
Fog- és szájhigiénia 100% ultrahanggal

Használati útmutató



Köszönjük, hogy az Emmi-dent Metallic UH készüléket vásárolta fogai tisztítására és szájhigiéniája 
ápolására. Kérjük olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet az optimális eredmények érdekében.

Az Emmi-dent Metallic csomag tartalma*

1 db Emmi-dent Metallic nyél, 1 db fogkefefej felnőtteknek, 1 db töltőkészülék, 1 tubus fogkrém (75ml)

Fontos – Töltés

Töltse a készüléket 24 órán át mielőtt először használni kezdi. 
Ha naponta 10 percig használja az Emmi-dent Metallic készüléket, az 
elem körülbelül 7 napig működik. Ezután újra 24 órán át kell tölteni a 
készüléket.

Első használat előtt

1.1.  Enyhén nyomja rá az UH fejet a kézi egységre. Bizonyosodjon meg 
róla, hogy a kefefej mindig függőlegesen van ráhelyezve a kézi egységre, 
illetve függőleges irányban távolítsa el róla, ha szükséges.

2.  Csatlakoztassa a töltőt a konnektorba. Tegye a kézi egységet a 
töltőre és töltse 24 órán át folyamatosan.
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* Metallic csomagjaink tartalma egyes esetekben, pl limitált kiadású
  összeállítások, időszakos akciók, stb eltérhet. 
  Erről a termék megvásárlásakor tájékozódhat.



FONTOS - Biztonsági információk

Az Emmi-dent Metallic 100% ultrahangot használ, a fogászati higiéniában megfelelő tapasztalati háttérrel. 
Ön biztos lehet benne, hogy érezhetően hosszan tartó lesz fogai tisztasága. Kérjük olvassa el az 
utasításokat és a biztonsági figyelmeztetéseket mielőtt használni kezdi az Emmi-dent készülékét.

Áramütés elkerülése érdekében

1. Ne tartsa a töltőt olyan helyen, ahonnan beleeshet a kádba vagy a mosdóba, vagy más folyadékba.
2. Ne érjen a töltőhöz, ha az vízbe esett.2. Ne érjen a töltőhöz, ha az vízbe esett. Azonnal húzza ki a konnektorból a dugóját.
3. Ne használja a töltőt fürdés közben.

Feltöltés és elem élettartam

Bizonyosodjon meg róla, hogy a kézi egység ki van kapcsolva, mikor elkezdi feltölteni, máskülönben nem 
kezdi a feltöltést.

Ne tegye töltőre a bekapcsolt készüléket.
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Elem/akkumulátor kezelése és megsemmisítése

Az Emmi-dent Metallic vízálló kézi egység környezetbarát NiMH tölthető elemet tartalmaz. Soha ne dobja 
a háztartási hulladék közé. Az eladó helyeken megtalálható újrahasznosító tartályba helyezze el azt!
Ha az elem töltöttsége már alacsony, bekapcsoláskor a készüléken található visszajelző LED nem világít 
zölden, helyette 5 másodpercen belül a LED pirosan kezd villogni. Kérjük, ilyenkor töltse a kézi egységet 
24 órán át, különben az elem és/vagy a kézi egység károsodhat.

LED kijelző

1.   A LED nem világít
  A készülék ki van kapcsolva és nincs töltőn.

2.   Folyamatosan világító PIROS
  A készülék töltés alatt van.2.   

3.   Folyamatosan világító ZÖLD
    Elem töltöttsége: elem 30%-ig van feltöltve, a zöld LED villog

4.   Villogó PIROS
  A készüléket tölteni szükséges!
5.   



Napi használat

Fogai higiéniájáért javasoljuk, hogy tisztítsa meg fogait naponta 2x3 percig a 100% eredeti ultrahangos 
Emmi-dent Metallic készülékkel.

1.   Nedvesítse be az fogkefefej sörtéit röviden folyóvíz alatt.

2.   Két-borsónyi mennyiséget tegyen az UH fogkrémből a kefére. Csak 
az Emmi-dent UH fogkrém garantálja az eredeti 100% Emmi-dent UH 
funkciót. Az UH fogkrémmel kapcsolatos további információért olvasson 
a kézikönyv Emmi-dent UH fogkrém fejezetben.

3.3.   Kapcsolja be a készüléket és egyenletesen vigye fel az UH fogkrémet 
a fogai külső és belső felületére, valamint a rágófelületre is.

4.4.   Az UH fogkefe sörtéi 2-3 fogat fednek le egyszerre, az Ön fogai 
méretétől függően. Tartsa a sörtéket egyenletesen és nyomás, valamint 
mozgatás nélkül a fogak külső, belső és rágófelületén körülbelül 5-10 
másodpercig. A tényleges időtartam a fogak szennyezettségétől függ 
(fogkő, nikotin, borfolt stb).  Akut problémák megléte esetén, mint pl 
fogínygyulladás, fogágygyulladás, hagyja a sörtéket az érintett területen 
akár 15-20 másodpercig. Ez gyorsabb és hatásosabb gyógyuláshoz 
vezet. Hosszabb használat nem ártalmas a fogaknak, mert az Emmi-dent vezet. Hosszabb használat nem ártalmas a fogaknak, mert az Emmi-dent 
Metalic kíméletes UH-t használ. Miután befejezte fogai higiéniai ápolását, 
mozgassa a sörtéket néhányszor a fogai felett, hogy eltávolítsa a további 
letapadásokat vagy szennyezettségeket. Végül öblítse ki a száját vízzel 
vagy szájvízzel.

5.   Tisztítás után mossa el a sörtéket és a kézi egységet folyó víz alatt. 
Kapcsolja ki a készüléket és szárítsa meg a kézi egységet. A sörték 
legyenek tiszták, étel és más szennyeződésektől mentesek. Ezután a 
készüléket a beépített UH kefefejjel visszateheti a töltőre.
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Gyulladások, fogágybetegségek és fekélyek

Akut esetekben azt ajánljuk, hogy tartsa a sörtéket az érintett helyeken akár 30-60 másodpercig. Ez 
gyorsabb gyógyulást tesz lehetővé. Az eredeti Emmi-dent UH hosszabb használati idő esetén sem 
ártalmas, így hosszabb ideig is alkalmazható. 

Rossz lehelet

AA rossz szájszagot a szájban tenyésző élő baktériumok okozzák. Az Emmi-dent Metalic lebontja ezeket a 
baktériumokat, és a szájszag akár 12 óra időtartamra is megszűnhet.

Hogyan működik?

AA 100% eredeti UH készülékek a legmodernebb és leghatékonyabb 
módszereket biztosítják a tökéletes fog- és száj higiéniában. Az Emmi-dent 
UH készülékeket német mérnökök fejlesztették ki a legújabb tudományos 
felfedezések alapján. A hagyományos fogkefékkel szemben, amelyek 
mechanikus dörzsöléssel, csiszoló szemcséket tartalmazó fogkrémekkel 
tisztítanak, az UH kefe az új trend szerint mozgatás nélkül, gyengéd 
tisztítást biztosít súrolás nélkül. Évtizedeken át az UH technológiát nagy tisztítást biztosít súrolás nélkül. Évtizedeken át az UH technológiát nagy 
sikerrel alkalmazták gyógyászati célokra. Használták agy-, szemészeti-, 
terhességi és gyomor kutatásoknál. Az UH-t fog és szájhigiénia számára 
könnyű alkalmazni, akár fiatalok akár idősek vagyunk, mert teljesen 
veszélytelen és ártalmatlan. A pacemaker hordozók is használhatják 
kockázat nélkül. 

A kutatások bebizonyították, hogy az UH 50 wattig nem veszélyes az emberi testre. Az Emmi-dent 
Metallic csak 0,2 watt-tal működik. Az UH hullámok teljesítményét és biztonságosságát fogorvosok és 
implantológusok tesztelték. A sokéves tesztelés során soha nem tapasztaltak negatív hatásokat, koronák, 
pótlások, implantátumok vagy fogékszerek esetén sem. Az UH hullámok egy UH mikrochipben keletkeznek 
(piezo chip) amelyet világszerte szabadalmaztattunk. Ez a chip be van ágyazva a fogkefe-fejbe és a 
hullámokat a sörtéken keresztül juttatja el az UH fogkrém közegébe. Itt nano-buborékok milliói keletkeznek. 
Mikroszkópikus méretüknek köszönhetően képesek bejutni a legkisebb helyekre, résekbe is a fogak és a Mikroszkópikus méretüknek köszönhetően képesek bejutni a legkisebb helyekre, résekbe is a fogak és a 
fogíny között. Ez ugyanígy működik az implantátum és híd viselői esetében is. Az Emmi-dent Metallic 
Eredeti UH kíméletes fogtisztítást és szájhigiéniát eredményez bármilyen mechanikus nyomás vagy 
dörzsölés nélkül. Az UH levegő oszcilllációja által képződött hatékony nanobuborékoknak köszönhetően 
minden szennyeződés, mint fogkő vagy ételmaradék, baktérium és csíra eltávolításra kerül. Az UH 
hullámoknak pozitív hatása van az ínyre és a nyelvre is. Az UH pozitív hatása felszabadítja a test saját 
gyógyító energiáit, a nyirok- és vérkeringést is kedvezően befolyásolja, mert az Emmi-dent Metalic eredeti gyógyító energiáit, a nyirok- és vérkeringést is kedvezően befolyásolja, mert az Emmi-dent Metalic eredeti 
UH mélyen bejut a fogágyba. 
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Emmi-dent ultrahangos fogkrémek

Az Emmi-dent UH fogkrém négy változatban kapható: Whitening, Kids, Fresh, Nature és Nature Calcium. 
Az utolsó két UH fogkrém fluormentes és teljesen vegáni. Az összes Emmi-dent fogkrém glutén-mentes és 
nem tartalmaz nanoanyagokat.

Gyakran úgy gondolják, hogy az UH-hoz vízre van szükség, mint szállító közeg, de ez hamis elmélet. 
VValójában a megfelelő szállító közeg az ultrahang frekvenciától és teljesítménytől függ. Ez egy jól ismert 
elmélet az egészségügyi kezelésekben. Ezekben az esetekben krémeket és géleket használnak közvetítő 
közegként. Az eredeti Emmi-dent UH-os foghigiéniához Ön egy speciális fogkrémet használhat 
(Emmi-dent UH fogkrém). Ez a fogkrém kitűnik UH tulajdonságával, mert az Emmi-dent UH fogkrém az 
egyetlen olyan közeg, amelyben nano-buborékok milliói képződnek. A piacon kapható hagyományos 
fogkrémek csak kis mennyiségű mikro-buborékot képeznek. Mindig gondoljon fogai egészségére és 
használjon Emmi-dent UH fogkrémet Emmi-dent UH fogkeféjéhez.

Garancia
 
Metallic készülékeinkhez 24 hónap garanciát biztosítunk a vásárlás dátumától számítva, és 6 hónapot az Metallic készülékeinkhez 24 hónap garanciát biztosítunk a vásárlás dátumától számítva, és 6 hónapot az 
akkumulátorra. Bármilyen anyag- vagy gyártási hibából eredő probléma a garanciális időn belül térítés 
nélkül megoldást nyer. A készüléket megjavítjuk vagy kicseréljük. A törvény értelmében minden más 
reklamáció elutasításra kerül. A garancia érvényét veszíti, ha harmadik fél beavatkozik vagy szétszereli a 
készüléket a gyártó előzetes beleegyezése nélkül. Szintén a garancia elvesztésével jár, ha a felmerülő 
hiba helytelen kezelés vagy használat következménye. Ha garanciális javítás történik, a garanciális idő 
nem hosszabbodik meg. Jogosulatlan reklamációk esetén, pl. ha beüzemelési vagy működtetési hiba nem hosszabbodik meg. Jogosulatlan reklamációk esetén, pl. ha beüzemelési vagy működtetési hiba 
történt, fenntartjuk a jogot az üggyel kapcsolatos költségeink követelésére. 
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Tartalék fogkefe fejek

VVegye figyelembe, hogy a fogorvosok ajánlása szerint az UH 
kefefejet egynél több személy nem használhatja. Csak egy és 
ugyanaz a személy használhat egy kefefejet. Ha az UH kefefejet 
lecseréli, mindig bizonyosodjon meg róla, hogy a kefefej sörtéi 
mindig előre, a start gomb irányába néznek. A tartalék kefefejek 
ugyanott megvásárolhatók, ahol a készüléket is vette.

Cserélje le Emmi-dent ultrahangos 
fogkefefejét, maximum 3 havonta!



A garanciális ügyek esetében nagyon fontos a számla, a vásárlás dátumával. A gyors ügyintézés érdeké-
ben, kérjük, hogy a teljes készüléket, beleértve a kefefejet és a töltőeszközt, megfelelő csomagolásban, a 
szállítási költség kifizetésével küldje el a termék forgalmazójának. Sajnos, utánvétes csomagot nem áll 
módunkban fogadni. Köszönjük megértését!

Rendeltetésszerű használat

A terméket csak arra a célra szabad használni, amit a kézikönyv és a műszaki leírás megfogalmaz: ez a 
fog- és szájhigiénia. Bármilyen nem-eredeti alkatrész használata az Emmi Ultrasonic GmbH ajánlásától 
vagy engedélyétől függ. Nem engedélyezett használat helytelen alkalmazásnak felel meg. A gyártó cég 
nem vállal felelősséget azokért a károkért, amik a termék nem rendeltetésszerű vagy megfelelő használata 
miatt keletkeznek és nem vállal garanciát az alkatrészek hibátlan működéséért. A rendeltetésszerű 
használat magába foglalja a kézikönyv utasításainak betartását. A ∆ szimbólum a táblácskán azt jelzi, 
hogy meg kell ismerkedni a termékhez tartozó működtetési utasításokkal.hogy meg kell ismerkedni a termékhez tartozó működtetési utasításokkal. A problémamentes és 
biztonságos működés csak akkor garantálható, ha minden, a szállítással, raktározással, szereléssel, 
beüzemeléssel, működtetéssel és karbantartással kapcsolatos utasításokat a vevő betartja. Az időszakos 
vizsgálatokat a BGV A3-nak megfelelően el kell végezni. Beüzemeléskor figyeljen oda, hogy a töltő 
eszközön lévő dugaljhoz szabad legyen a hozzáférés.

Ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használja

A termék helytelen használata veszélyes lehet az életre vagy anyagi kárt is okozhat. Ezért más célra való 
használata, mint amire szántuk, tilos! A gyártó cég nem vállal felelősséget semmilyen kárért, ami a nem 
megfelelő használatból keletkezik és nem vállal garanciát az alkatrészek hibátlan működéséért. A megfe-
lelő működéshez a következő utasításokat be kell tartani:

- Csak a megfelelő, a készülék tábláján olvasható feszültségen használja az Emmi-dent Metallic 
 fog- és szájhigiéniai eszközt!
- Ne használjon gyúlékony vagy agresszív tisztítószereket vagy savas oldatokat stb.
- Ha szállítás során keletkezett sérülést vesz észre, ne csatlakoztassa a töltőt a hálózathoz!
- Csak beltérben, szobahőmérsékleten használja!

A leírásban látható képek illusztrációk, a változtatás jogát a gyártó és forgalmazó fenntartja!
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