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WAARSCHUWING!

Duidt op een gevaar met middelmatig risico, dat
tot de dood of zwaar letsel kan leiden, als het niet vermeden wordt.
OPMERKING!

Als de voorschriften
niet worden nageleefd, kan dit leiden tot materiële schade.
INFO!

Staat voor aanwijzingen en verklaringen.
WEEE-aanduiding Het artikel mag niet met het huisvuil worden weggegooid.
Batterijterugname
Nikkel-metaallhybride-accu‘s mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.
Met dit symbool gekenmerkte producten voldoen
aan alle toepasselijke Gemeenschapsvoorschriften
van de Europese Economische Ruimte.
IP67 Dit artikel is stofdicht en beschermd tegen tijdelijke onderdompeling.
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees en volg deze gebruiksaanwijzing volledig voordat u het
artikel gebruikt en bewaar ze,
voor het geval dat u later iets
wilt nalezen.
Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook
deze gebruiksaanwijzing bij.
Voorschriftmatig gebruik
Het artikel dient om tanden te
poetsen en is alleen geschikt voor
het privéhuishouden. Het is niet
geschikt voor bedrijfsmatig gebruik.
Het artikel mag alleen met de
meegeleverde accessoires en
passende opzetborstels worden
gebruikt.

Gevaar voor kinderen
en een uitgebreidere
kring personen
Dit artikel kan door kinderen en personen met
verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan
ervaring en/of kennis
worden gebruikt, als er
toezicht op hen is. Of als
ze geleerd hebben hoe ze
het apparaat veilig moeten gebruiken en begrijpen welke gevaren het
gebruik met zich mee kan
brengen. De reiniging
en het gebruikersonderhoud mogen niet door
kinderen worden uitgevoerd, tenzij er toezicht
op hen wordt gehouden.
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Houd kinderen uit de buurt van
verpakkingsmateriaal. Bij inslikken is er gevaar voor verstikking.
Let er ook op, dat de zak van de
verpakking niet over het hoofd
wordt getrokken.

Kinderen mogen niet met
het artikel spelen.
Gevaar door elektriciteit
WAARSCHUWING!

Gevaar voor een
elektrische schok! Het artikel
werkt met gevaarlijke spanning.
De omgang met vloeistoffen in
combinatie met elektrische apparaten vereist de hoogste aandacht!
Een veel voorkomende oorzaak
van ongelukken in het huishouden is onoplettendheid bij routineprocedures. Let erop, dat uw
handen steeds droog zijn als u de
netstekker aansluit of eruit trekt.
Het laadstation mag niet worden
blootgesteld aan waterdruppels
of spatwater.
Het laadstation mag niet in water
of andere vloeistoffen worden ge-
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dompeld. Gevaar voor een elektrische schok! Gebruik het laadstation daarom ook niet in de buurt
van vochtbronnen, zoals een wasbak, een badkuip of een douche.
Gebruik het artikel niet in de
openlucht en stel het nooit bloot
aan weersinvloeden zoals regen,
sneeuw of vorst.
Sluit het laadstation aan op een
naar behoren geïnstalleerd stopcontact, waarvan de spanning
overeenkomt met die uit de technische specificaties.
Bij gebruik van een tussenstekker
of verlengkabel moet deze voldoen aan de geldige veiligheidsvoorschriften. De aangegeven
maximale stroomsterkte mag niet
worden overschreden.
Let erop, dat het stopcontact
goed toegankelijk is, zodat u de
netstekker er zo nodig snel kunt
uittrekken.
Gebruik het artikel niet:
– als het artikel beschadigd is,
– de stroomkabel of netstekker
beschadigd is,
– et artikel op de grond gevallen is.

Wikkel de stroomkabel voor elk
gebruik helemaal af. Let er daarbij op, dat de stroomkabel niet ingeklemd, geplet of door scherpe
randen of hete voorwerpen beschadigd wordt.

De stroomkabel van het
laadstation kan niet worden vervangen. Bij beschadiging moet het artikel
worden weggegooid.

Trek de netstekker uit het stopcontact:
– als u het laadstation niet gebruikt,
– na het laden,
– voordat u het artikel schoonmaakt of wegzet,
– als er tijdens het gebruik kennelijk een storing optreedt,
– bij onweer.

Het handvat mag alleen met het
meegeleverde laadstation worden opgeladen.
Het artikel mag niet op een tijdschakelklok of een apart op afstand werkend systeem, zoals
een schemeringsschakelaar of
een radiostekkerdoos worden
aangesloten.

Trek daarbij steeds aan de
netstekker, niet aan het netsnoer.
Breng
geen
veranderingen
aan aan het apparaat of aan de
stroomkabel.

Gevaar voor letsels door een
andere oorzaak
Leg de stroomkabel zo, dat er niemand over kan struikelen.

Vervang versleten of beschadigde opzetborstels
Laat reparaties alleen door onmiddellijk, om beschaeen vakwerkplaats uitvoe- digingen in de mond en
ren. Let ook op de garan- aan de tanden te voorkotiebepalingen.
men.
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Materiële schade
Zet het artikel op een stabiele,
vlakke en hittebestendige ondergrond. Let er op dat er een voldoende grote afstand is tot sterke
warmtebronnen zoals kookplaten, verwarmingsbuizen e.a.
Vermijd warmteophoping en
zet het artikel zo neer, dat de bij
het gebruik optredende warmte
rondom goed uit de behuizing
kan wegvloeien.
Leg geen voorwerpen zoals doeken of tijdschriften op het laadstation. Brandgevaar!
Aan de onderkant van het artikel vindt u een voet die voorzien
is van een rubberlaag. Omdat
meubelen en vloeroppervlakken
uit heel verschillende materialen
bestaan en met de meest verschillende onderhoudsmiddelen
behandeld worden, kan niet helemaal worden uitgesloten, dat
sommige van deze stoffen componenten bevatten die de van
een rubberlaag voorziene voet
aantasten en zacht maken. Leg
eventueel een antislip ondergrond onder het artikel.
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Gebruik voor de reiniging
geen agressieve chemische reinigingsmiddelen,
schuurmiddelen, harde
sponzen o. d.
Aanwijzingen voor de accu
Accu’s moeten weg van kinderen
worden gehouden.
Als iemand een accu inslikt, moet
hij of zij onmiddellijk medische
hulp krijgen.
Stel accu’s niet bloot aan extreme
omstandigheden, leg ze bijv. niet
op verwarmingselementen of
direct in de zon. Verhoogd leeglooprisico!
Contact met huid, ogen en slijmvliezen moet worden vermeden.
Bij contact met accuzuur moet u
de betreffende plaatsen onmiddellijk met overvloedig schoon
water afspoelen en onmiddellijk
naar een arts gaan.

1 Laadstation

NAAM VAN DE DELEN /
LEVERING

2 Handvat
3 Aan/uit-functietoetsen Functie 1 (rood) = Normal (30.000
bewegingen / min)
Functie 2 (geel) = Soft (40.000
bewegingen / min)
Functie 3 (groen) = Massage
(30.000 bewegingen / min met
korte intervallen)
Functie 4 = UIT
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4 Led-functieweergave (laadcontrole-led en bedrijfsmodusindicator)
5 Opzetborstel (blauw) Vervangende opzetborstels (rood en
groen) bij de levering inbegrepen
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6 Deksels voor het hulpstukkenvak
7 Tandtussenruimteborstel
8 Tandzijdehouder
9 Tongborstel
- Gebruiksaanwijzing /
Garantiebewijs
9

8

7
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VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Uitpakken
Neem het artikel en de accessoires
uit de verpakking.
Verwijder al het verpakkingsmateriaal zorgvuldig en wikkel het netsnoer helemaal af.
Controleer of de levering compleet
is en of er niets beschadigd is. Als de
levering niet compleet is of als delen ervan beschadigd zijn, neemt u
contact op met de verkoper.
Controleer voordat u het artikel de
eerste keer gebruikt, of de aangegeven spanning op het typeplaatje
overeenkomt met die in uw huis.
Het typeplaatje zit op de onderkant
van het laadstation.
Reinig het artikel voor het eerste
gebruik met een licht bevochtigde
doek, om mogelijke verpakkingsen productieresten te verwijderen.
Spoel de opzetborstels (5, 7, 8 en 9)
onder stromend water af en veeg
alle onderdelen droog.
Zet het laadstation (1) op een stabiele en vlakke ondergrond.
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Eerste keer laden en volgende keren laden
Na de eerste ingebruikname
wordt het volledige accuvermogen pas bereikt nadat de accu
meer keren is opgeladen en ontladen.
Overladen van de accu is uitgesloten. Als de accu is opgeladen,
pakt u het handvat van het laadstation en trekt u de netstekker
van het laadstation uit het stopcontact.
Als de bewegingen van de opzetborstel merkbaar afnemen of
er een lege accu op het handvat
wordt weergegeven, moet de
accu worden opgeladen.
Het is het beste voor het onderhoud van de accu, als u de accu
pas weer helemaal oplaadt, als
hij volledig ontladen is.
Voortdurend opladen vermindert de capaciteit van de accu.

OPMERKING!

Afvoer van de accu
Voordat u de accu eruit haalt,
moet het laadstation worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet en moet u de accu van het
handvat volledig laten ontladen!
Voordat u het artikel wegdoet,
moet de accu uit het artikel worden gehaald, zie onder AFVOER.
Sluit het laadstation (1) aan op
een volgens de regels geïnstalleerde contactdoos en zet het
handvat (2) zoals afgebeeld op
het laadstation (afbeelding, zie
pagina 7).
INFO!

Laat het handvat (2)
bij de eerste keer opladen ca. 24
uur op het laadstation (1) staan.
Voor elke volgende keer volledig
opladen zijn 16 uur voldoende.
De led-functieweergave (4) knippert groen tijdens het laden.
Als het laadproces is afgesloten,
brandt de functieweergave (4)
constant groen.

Het handvat (2) kan nadat het van
het laadstation is genomen, pas
na ca. 2 seconden worden ingeschakeld.
Een rood knipperende led-functieweergave (4) tijdens het gebruik
of ca. 30 seconden lang na het uitschakelen, duidt op een lege accu.
Afhankelijk van de restcapaciteit
van de accu kan er nog enkele
malen gepoetst worden. Laad het
handvat
(2) gedurende ca. 16 uur op. Het is
normaal dat het handvat tijdens
het opladen warm wordt.
Het laden gebeurt via inductie en
kan door metalen voorwerpen in
de buurt van het laadstation worden belemmerd. Houd een minimumafstand van het laadstation
tot metalen voorwerpen aan van
10 cm.
Koppel het laadstation los van
het elektriciteitsnet, zo gauw het
laadproces is afgerond.
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BEDIENING
Steek de opzetborstel (5) zoals afgebeeld recht op het handvat (2).
Om de opzetborstel van de tandenborstel eraf te nemen, trekt u deze
recht van het handvat af.
Maak de borstel vochtig en doe er
tandpasta op.
Stel de tandenborstel pas in werking, als de borstel zich in de mond
bevindt.

INFO!

Functie 1, 2 en 3: De
tandenborstel trilt en houdt telkens na ca. 30 seconden een korte
pauze. Als u uw tanden in 4 poetsgedeelten onderverdeelt en elk
gedeelte 30 seconden poetst, bereikt u de aanbevolen, gelijkmatige poetsduur van 2 minuten. De
tandenborstel schakelt na 2 minuten uit en kan zo nodig opnieuw
worden gestart.

Functie 4: Tandenborstel uit. De
Door herhaaldelijk op de Aan-/uit- tandenborstel kan door herhaalfunctietoets te drukken (3) kunt u delijk op de Aan-/uitfunctietoets
de volgende functies inschakelen:
(3) te drukken vanuit elke functie
worden uitgeschakeld.
Functie 1 = Normal (30.000 bewegingen / min, de led-functieweer- Gebruik de oplaadbare tandenborstel niet als een gewone tangave (4) brandt rood)
denborstel.
Functie 2 = Soft (40.000 bewegingen / min, de led-functieweergave Poets niet met een sterke druk!
(4) brandt geel)
De beste reinigende werking bereikt u, als u de borstel van de opFunctie 3 = Massage (30.000 bewelaadbare tandenborstel alleen met
gingen / min met korte intervallen,
een lichte druk over het tandopde led-functieweergave (4) brandt
pervlak leidt.
groen)
Functie 4 = UIT
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Tandtussenruimteborstel
INFO!

Met deze borstelkop
kunnen vrij liggende tandworteltussenruimtes, de kauwvlakken
van kiezen of tandprothesen/beugels worden gepoetst. Bij vrij liggende tandworteltussenruimtes
raadpleegt u voor het gebruik uw
tandarts.

3 tot 4 keer rond het wieltje onder
de beugel.
Leid de tandzijde strak over de beide beugels en wikkel het andere
einde vervolgens opnieuw 3 tot 4
keer om het wieltje.

De tandzijde moet tussen de beide beugels gespannen zijn en mag
bij het poetsen van de tandtussenHet opsteken en afnemen van de ruimte niet losgaan.
tandtussenruimteborstel (7) ge- Leid de tandzijde met uitgeschabeurt net als onder borstelkop kelde tandenborstel tussen twee
tandenborstel is beschreven. Stel tanden in, schakel de tandenborstel
de tandenborstel pas in werking, als in (functie 1 (rood) of 2 (geel)) en
de borstel zich in de mond bevindt. poets alle tandtussenruimtes door
Doe een beetje tandpasta op de op en neer te bewegen.
bevochtigde borstel en leid deze Tongborstel
zonder vaste druk over de delen die
Het opsteken en afnemen van de
moeten worden gepoetst.
tongborstel (9) gebeurt net als onTandzijdehouder
der borstelkop tandenborstel is
Het opsteken en afnemen van de beschreven.
tandzijdehouder (8) gebeurt net als Breng een mild mondhygiënisch
onder borstelkop tandenborstel product aan op de borstelkop.
is beschreven.
Leid de tongborstel met uitgeschaNeem een ca. 10 cm lang stuk van keld handvat over de bovenkant
een in de handel verkrijgbare tand- van de tong en spoel uw mond verzijde en wikkel eerst het ene einde volgens goed met water.

11

Na het gebruik
Trek de borstelkop van het handvat
(2) af en spoel deze grondig onder
stromend water. Klop hem vervolgens met de opnameopening
krachtig tegen een handdoek en
droog hem af.
INFO!

Let erop, dat de tandenborstelkop liefst snel kan drogen. Leg hem in geen geval in water om hem te bewaren.
Houd het handvat (2) met de opname-opening van de borstelkop
naar beneden kort onder stromend
water en droog de opname-opening en het handvat vervolgens af.
WAARSCHUWING!

Het laadstation
mag niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld. Gevaar voor een elektrische schok!
Reinig het laadstation (2) alleen met
een vochtige doek en zorg ervoor,
dat het helemaal droog is, voordat
u het opnieuw op het elektriciteitsnet aansluit.
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Inschakelbeveiliging tijdens het
transport
OPMERKING!

Om ongewild inschakelen, bijv. tijdens het vervoer in
een koffer te vermijden, kan de
Aan-/uitfunctietoets (3) gedeactiveerd worden.
Druk in uitgeschakelde toestand op
de Aan-/uitfunctietoets (3) en houd
die ten minste 5 seconden ingedrukt. De tandenborstel kan nu niet
meer worden ingeschakeld door op
de Aan-/uitfunctietoets (3) te drukken.
Activeer de Aan-/uitfunctietoets (3)
door opnieuw ten minste 5 seconden op de functietoets te drukken.
Als alternatief kan de toets ook worden geactiveerd als deze op het oplaadstation wordt gezet dat op het
elektriciteitsnet is aangesloten. Kort
erop zetten is hierbij al voldoende.
Let op de korte vertraging (2 seconden) voor het inschakelen.

VERVANGENDE BORSTELKOPPEN VOOR TANDENBORSTELS
Wij adviseren om de opzetborstels
na 3 maanden te vervangen. Opzetborstels van tandenborstels zijn
slijtdelen en vallen niet onder de
garantievoorwaarden!
Nieuwe opzetborstels kunt u bij
het servicecenter bestellen. U hoort
daar wat de prijs incl. btw is en hoe
hoog de verzendkosten zijn.
De contactgegevens vindt u in het
garantiebewijs.

STORING EN REMEDIE
Werkt niet
Accu leeg? Zet het handvat op het
laadstation en sluit de netstekker aan.
Inschakelbeveiliging geactiveerd?
Deactiveer de inschakelbeveiliging,
zie Inschakelbeveiliging tijdens
het transport
Ld-functieweergave geeft het
laadproces niet aan
Laadstation aangesloten? Sluit de
netstekker aan op het elektriciteitsnet.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Laadstation
Netspanning:
100-240 V ~, 50/60 Hz
Vermogensopname:
1,6 W
Beschermingsklasse:
II /
Beschermingsgraad:
IP67
Handvat
Accu:
2 x 1,2 V, 600 mAh (Ni-MH)
Bedrijfsduur (accu vol):
ca. 50 minuten
Functie 1:
30.000 bewegingen / min
Functie 2:
40.000 bewegingen / min
Functie 3:
30.000 bewegingen / min met korte
intervallen
Timer:
0,5 seconden onderbreking na ca.
30 seconden Uitschakeling na 2 minuten
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Omdat onze producten voortdu- AFVOER
rend verder ontwikkeld en verbeDe accu’s eruit halen
terd worden, zijn wijzigingen in het
WAARSCHUWING! Voordat de accu
design en technische veranderingen mogelijk.
eruit wordt gehaald, moet het
laadstation worden losgekoppeld
van het stroomnet en moet de
CONFORMITEITSaccu in het handvat volledig kunVERKLARING
nen ontladen! Nadat de accu eruit
De conformiteit van het product
is gehaald, is het handvat vernield
met de wettelijk voorgeschreven
en kan het niet meer worden gerenormen wordt gewaarborgd.
pareerd.
De volledige conformiteitsverHoud het handvat in uw hand.
klaring vindt u op het internet op
Zet een passende munt in de gleuf
www.gt-support.de.
op de bodem van het handvat en
Deze gebruiksaanwijzing kan ook
draai de bodem tegen de richting
als Pdf-bestand van onze Homevan de wijzers van de klok, om hem
page www.gt-support.de worden
te openen.
gedownload.
Trek de accu’s uit het handvat en
knip de kabel eventueel door.
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Afvoer van verpakking en apparaat
Om gevaar voor het milieu te vermijden, gooit u de verpakking en
het artikel soort bij soort weg.

Alle batterijen en accu’s kunnen
daardoor milieuvriendelijk worden
verwijderd.

Het artikel mag niet met het
huisvuil worden weggegooid.
Als het artikel niet meer gebruikt
kan worden, vraagt u de bevoegde
afvalverwijderingsinstelling naar de
noodzakelijke maatregelen om het
te verwijderen.
Om gevaar door een defect artikel
te vermijden, snijdt u het netsnoer
door, voordat u het wegdoet.
WAARSCHUWING!

Voordat u het
netsnoer doorsnijdt, mag u niet
vergeten de stekker uit het stopcontact te trekken. Levensgevaar
door een elektrische schok!
Batterijen en accu’s mogen
niet bij het huisvuil!
Elke verbruiker is wettelijk verplicht,
batterijen en accu’s bij een inzamelpunt van zijn gemeente, zijn wijk of
in de handel af te geven.
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Verkocht door
(geen serviceadres!):
Globaltronics GmbH & Co. KG
Domstr. 19
20095 Hamburg, Germany

