
8. GARANTI
Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją.
Warunki gwarancji można znaleźć na stronie:
h�ps://neno.pl/gwarancja

Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć
na stronie: h�ps://neno.pl/kontakt  

Specyfikacje i zawartość zestawu mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Producent:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Ujastek 5b 
31-752 Kraków
Polska

Wyprodukowano w P.R.C.

www.neno.pl
 inspired by Children,
designed by Parents

TM

den�

Bästa kund,
tack för a� du köpt NENO DENTI.  Din nya produkt är en elektrisk
tandborste för barn. Den är avsedd för a� borsta tänderna och 
upprä�hålla god munhygien.
Läs igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda anordningen.

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
1.  Använd inte produkten om du inte förstår bruksanvisningen eller 
de försik�ghetsåtgärder som nämns i denna bruksanvisning. 
Vid felak�g användning kan produkten utsä�as för skador.
2.  Plocka inte isär produkten. De�a kan nämligen leda �ll 
produktskador, elstötar samt a� garan�n slutar gälla.
3.  Använd inte andra �llbehör än de som rekommenderas av 
�llverkaren.
4.  Använd inte lä�antändliga eller explosiva ämnen för a� rengöra 
produkten.
5.  Produkten är endast avsedd för a� borsta tänderna och massera 
tandkö�et. Använd inte produkten i något annat sy�e.
6.  Sluta använda anordningen om den uppenbarligen är skadad.
7.  Lägg inte produkten i va�en. De�a kan orsaka produktskador, 
en brand, elstöt eller explosion.
8.  Håll produkten borta från behållare med va�en såsom badkar eller 
handfat.
9.  Byt inte ut ba�erier med våta händer.
10. A nvänd inte gamla, förbrukade ba�erier.
11.  Beakta ba�eriernas poler när du placerar dem i anordningen.
12.  Placera inte anordningen i utrymmen med för hög fuk�ghet eller 
temperatur såsom badrum.
13.  Ta ut ba�erier ur anordningen om du inte kommer a� använda 
den på länge för a� undvika brandrisk.
14.  Om du använder en tandkräm som innehåller peroxider eller 
vätekarbonater (som numera o�a förekommer i tandkrämer med 
viteffekt), rengör noggrant anordningen e�er användning så a� dess 
plasthölje inte skadas.
15.  Om barnet känner obehag eller om tandkö�sblödning 
förekommer, kontakta din tandläkare innan fortsa� användning.
16.  Anordningen är inte avsedd för personer med begränsad fysisk, 
kogni�v eller intellektuell förmåga eller som saknar erfarenhet eller 
kunskaper, inbegripet barn. Om en sådan person vill använda 
anordningen ska de�a ske under uppsikt av eller enligt instruk�oner 
från personen som är ansvarig för honom/henne.

17.  Anordningen är ingen leksak - håll den utom räckhåll för barn så 
a� de inte använder den utan uppsikt av en vuxen.
18.  Anordningen är avsedd för personlig hygien och bör inte användas 
på flera personer i tandläkarmo�agningar.

2. BESKRIVNING AV ANORDNINGEN

Strömbrytare

Lampa

Huvud med. borste

Skruvlock/ba�eriutrymme

Sugpropp

3. UPPSÄTTNINGEN INNEHÅLLER
1. Borste 
2.  Huvud med borste
3.  Bruksanvisning
4.  Massarare:
a.  Gummihuvud för tandkö�smassage 
b.  Gummihuvud för tungan 
c.  Gummihuvud för rengöring av mellanrum

4.  STRÖMFÖRSÖRJNING
Anordningen behöver 1 AAA-ba�eri för a� fungera korrekt. 
Skruva av höljet på anordningens nedre sida för a� komma åt 
ba�eriutrymmet. Ba�erihållarens lock är fastskruvad så a� barn inte 
kommer åt ba�eriutrymmet. Skruva av locket med en skruvmejsel 
och placera e� AAA-ba�eri enligt diagrammet nedan.

Skruva på ba�erihållarens lock igen. Placera höljet på plats igen och 
skruva fast det. Knoppen på höljet ska finnas under pilens nedre sida 
innan fastskruvning samt under pricken e�er fastskruvning.

5. Tryck strömförsörjningsknappen för a� ak�vera tandborstens 
vibra�oner och börja borsta tänderna. Borsta noga barnets alla tänder.
Var 30:e sekund stannar tandborsten i 1 sekund så a� du kan börja 
borsta en annan del av munnen. Det ska ta 2 minuter totalt a� borsta 
tänderna. Anordningen stängs av automa�skt e�er 2 minuter.
6. När du slutat borsta tänderna ska du stänga av tandborsten genom 
a� trycka strömförsörjningsknappen.
7. Rengör tandborsten under rinnande va�en e�er a� du borstat 
tänderna. Skaka ut kvarliggande va�en ur borstens hår och använd e� 
mjukt tyg för a� torka anordningens handtag.
8. Håll tandborsten i lodrä� läge när du inte använder den.

OBS! - För a� inte spruta ut tandkrämsskum ska du stänga av 
anordningen innan du tar ut den ur munnen.
För di� barns hygien och säkerhet byt borsthuvud var tredje månad.

6. ATT TA HAND OM ANORDNINGEN
1. RENGÖRING AV TANDBORSTEN
a.  Rengör borsthuvudet och dess hår e�er användning och låt det 
torka naturligt.
b.  Tryck inte håren med fingrarna och dra inte ut dem. 
De�a kan deformera och skada tandborsten.
c.  Torka handtaget med e� mjukt tyg och låt det torka naturligt. 
d.  Doppa inte handtaget i va�en.
e. Använd inte va�en med temperatur över 40 C eller syra baserade 
rengöringsmedel för a� rengöra anordningen.

2. FAQ
Q: Vibra�oner blir svagare under användning.
A: Du trycker tandborsten för hårt mot tänderna. 
Den ska röra lä� vid tänderna.

7. SPECIFIKATION

+

1x bateria AAA  
Upp �ll 150 dagar
IPX7
Ja
17000
Ja
Ja
149x28x28mm
28 g

Kra�källa:
Ba�eri-liv:
Va�entät:

Nylonborste:
Iskua minuu�ssa:

Inbyggd �mer:
Inbyggt LED-ljus:

Produktstorlek: 
Vikt: 

5. ANVÄNDNING
1. Placera borsthuvudet på handtagets plastdel med lampa.
2. Tryck strömförsörjningsknappen för a� slå på huvudets 
bakgrundsbelysning.
3.  Tryck ut tandkräm på borsten.
4. Tryck tandborsten lä� mot tänderna och tandkö�et.

ANVÄNDARMANUAL


