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CZ- paro® sonic

Srdečně Vám gratulujeme ke koupi výrobku paro® sonic – sonického zubního kartáčku nejnovější 
generace.
Hydrodynamický sonický zubní kartáček se systémem TOTAL SONIC CARE – dvě rozdílné hlavice pro 
čištění zubů a jedinečná interdentální funkce – pro celkovou dokonalou zubní péči.
Velmi praktický a snadno ovladatelný díky lehké rukojeti, stejně jako silnému sonickému pohonu a 
dobíjecí Li-Ion baterii. Časovač udává délku procedury čištění a praktický cestovní zámek chrání před 
náhodným zapnutím kartáčku. Technologie paro® HYDRODYNAMIC SENSITIV zajistí skvělé a jemné 
čištění.
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a uschovejte si jej pro pozdější použití. Návod 
k použití obsahuje tipy a triky pro správné a důkladné čištění zubů. Další informace a výukové video 
naleznete na www.paro.com pod produktem paro® sonic.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ
- Pokud jste nedávno podstoupili operaci nebo ošetření v dutině ústní, poraďte se se svým zubním
 lékařem.
- Pokud po použití zubního kartáčku dojde k dlouhodobému nebo silnému krvácení, poraďte se se svým
 zubním lékařem.
- Děti nebo osoby s mentálním postižením by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno správné
 používání výrobku.
- Nedovolte, aby si děti s výrobkem hrály.

UPOZORNĚNÍ
- Napájecí kabel nelze vyměnit. Pokud je napájecí kabel poškozený, nabíječku zlikvidujte.
- Udržujte nabíječku mimo dosah vody! Neodkládejte nabíječku nad ani v blízkosti vany nebo umyvadla
 naplněného vodou.
- Nabíječku připojenou k síti chraňte před horkými povrchy.
- Sonický zubní kartáček paro® sonic splňuje bezpečnostní normu pro elektromagnetická zařízení. 
 Pokud však jako uživatel implantátu nebo kardiostimulátoru máte dotazy ohledně používání tohoto
 výrobku, kontaktujte prosím svého lékaře nebo výrobce kardiostimulátoru nebo implantátu.

CO JE DOBRÉ VĚDĚT

VOLBA MÓDU - PRO HLAVICE ZUBNÍHO KARTÁČKU
Opětovným stisknutím tlačítka Start/Stop (1) během 2 sekund přepnete kartáček z módu SENSITVE 
do módu INTENSIVE. Po 2 sekundách je mód nastaven a opětovným stisknutím se kartáček paro® 

sonic vypne. Po opětovném zapnutí se kartáček paro® sonic spustí v módu, ve kterém jste si zuby čistili 
naposledy -> Paměťový efekt

Držte hlavu kartáčku pod úhlem 45° k zubům a opatrně mírným tlakem veďte 
zubní kartáček po jednotlivých zubech. U každého zubu setrvejte cca 2–3 
sekundy. Dalším třecím pohybem od dásně k okraji zubu (od červené k bílé) 
podpoříte čisticí účinek.
V každém ze čtyř čelistních kvadrantů veďte zubní kartáček podél žvýkací 
plochy, poté podél vnější plochy a nakonec podél vnitřní strany řady zubů 
(obrázek 2). 

Časovač kvadrantů vám pomůže sledovat čas a krátkým přerušením chodu kartáčku signalizuje, že 
máte přejít k dalším kvadrantu. Po vyčištění čtyř kvadrantů se kartáček paro® sonic automaticky vypne.
Hlavice zubního kartáčku je třeba měnit každé 2 měsíce.

  Tlačítko Start/Stop a volba módu při použití dané hlavice na čištění zubů
   SENSITIVE - 40‘000 impulzů za minutu / časovač 2 minuty
   INTENSIVE - 35‘000 impulzů za minutu / časovač 3 minuty
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VOLBA MÓDU – PRO INTERDENTÁLNÍ HLAVICE

S kartáčkem paro® sonic a mezizubními kartáčky paro® isola F si v módu INTERDENTAL pohodlně 
vyčistíte mezizubní prostory, ortodontický aparát a implantáty. Mezizubní kartáček paro® iso-

la F o odpovídající velikosti našroubujte do hlavice Interdental, spusťte kartáček paro® sonic v módu 
INTEREDENTAL a zasuňte kartáček do mezizubního prostoru, pohybujte kartáčkem dvakrát tam a zpět 
a poté přejděte do dalšího mezizubního prostoru.
DŮLEŽITÉ: Mezizubní kartáčky paro® isola F používejte pouze v módu INTERDENTAL.

 Tlačítko Start/Stop při použití interdentální hlavice nebo cestovní zámek   
  INTERDENTALE - ljemné vibrace pro čistění mezizubních prostor, implantátů i ortodontického
   aparátu s mezizubními kartáčky paro® isola F

CESTOVNÍ ZÁMEK
Stisknutím tlačítka Start/Stop INTERDENTAL po dobu 4 sekund se aktivuje cestovní zámek. Funkční 
tlačítka jsou tak uzamčena a náhodné spuštění není možné.
Opětovným stisknutím tlačítka Start/Stop INTERDENTAL po dobu 4 sekund se cestovní zámek 
odblokuje. Umístěním kartáčku paro® sonic do zapojené nabíječky se cestovní zámek automaticky 
deaktivuje.

 INDIKACE NABITÍ BATERIE
Před použitím kartáčku paro® sonic kartáček plně nabijte po dobu 10 hodin. Symbol baterie indikuje 
nabití baterie po čištění zubů:
Symbol svítí trvale: 100–75 %
Intenzita světla symbolu se pomalu snižuje: 75–35 %
Rychle blikající symbol: méně než 35 %
Pokud symbol rychle bliká, pak by se měl kartáček paro® sonic nabít.

HLAVICE ZUBNÍHO KARTÁČKU A ČIŠTĚNÍ MEZIZUBNÍCH PROSTOR
 Le paro® sonic soft-clean - jemně a šetrně čistí, chrání citlivé dásně a odhalené krčky
 Le paro® sonic duo-clean - intenzivnější čistění s hlubokým účinkem
 Le paro® sonic interdental - díky individuálně vyměnitelným mezizubním kartáčkům paro® isola F je
 ideální k čištění klenutých míst, mezizubních prostorů, implantátů i ortodontického aparátu
 USB – nabíječka se stojánkem pro kartáček a adaptér

TECHNICKÉ ÚDAJE
Síťové napětí: 100–240 V AC, 50 Hz, 3.7V, třída II, IPX7
Baterie: Nabíjecí lithium-iontová baterie
Doba provozu (plná až prázdná baterie): ~ 120 minut 
Doba nabíjení při prvním nabití: 10 hodin
Tento přístroj splňuje požadavky směrnic EU (EMC/RoHS) a směrnice o zařízeních nízkého napětí. 

LIKVIDACE
Tento přístroj obsahuje lithium-iontovou baterii. Po skončení životnosti musí být výrobek předán k 
recyklaci nebo ekologicky zlikvidován.
V obchodech nebo na veřejných sběrných místech jsou k dispozici kontejnery určené k likvidaci a 
recyklaci.

ZÁRUKA
Společnost paro® poskytuje dvouletou záruku od data zakoupení. Tato záruka platí pro všechny země, 
ve kterých je tento výrobek distribuován společností paro® nebo autorizovaným prodejcem.
Záruka se nevztahuje na následující: Škody vzniklé nesprávným používáním, normálním opotřebením, 
normálním používáním, a to zejména hlavic kartáčku, a vady, které mají zanedbatelný vliv na hodnotu 
nebo provoz přístroje. Záruka zaniká, pokud jsou opravy prováděny neoprávněnými osobami nebo 
pokud je otevřen kryt přístroje. Chcete-li uplatnit nárok na záruku, zašlete kompletní přístroj spolu s 
dokladem o koupi oficiálnímu zástupci společnosti paro® ve vaší zemi. Pokud není znám, kontaktujte 
nás prosím přímo na:

www.paro.com, +41 (0)44 723 11 10 (cena hovoru odpovídá obvyklým nákladům za hovor do zahraničí).
paro - Esro AG - 8802 Kilchberg I info@paro.com I www.paro.com 
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paro®  – developed and produced by

Toothpaste recommendation

paro® sonic soft-clean #761 paro® sonic duo-clean #762

paro® sonic interdental #763

paro® isola F

#1048

#1043

#1044

#1041

#1042

#1047

#1049

#1046

#1013

Esro AG I CH-8802 Kilchberg I Switzerland

www.paro.com I info@paro.com

paro® amin #2668

paro® sonic refill

paro® sonic friendly & tested

Optimal carries protection
 1250 ppm Amin fluoride

Gum strengthening
 SLS free
 Panthenol

Mint flavour


