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Představení 

Seago S2 je sonický kartáček s pěti různými 
módy čištění, 40000 kmity za minutu, odolností 
IPX7 a USB dobíjením. 

Obsah balení 

Kartáček, tři hlavice pro čištění zubů, kabel na 
dobíjení, návod. 

První použití 

Kartáček nabijte. Nasaďte hlavici kartáčku a 
ujistěte se, že je pevně spojena se základnou. 
Naneste na kartáček přiměřené množství pasty. 
Přiložte kartáček k zubům a zapněte jej. 



Kartáček je nastaven tak, aby po 30 sekundách 
vždy krátkým přerušením vibrací upozornil na 
to, že byste měli změnit oblast čištění. Celková 
doba čištění je nastavena na 2 minuty. Poté se 
kartáček vypne. 

Režimy čištění 

Pomocí multifunkčního tlačítka můžete 
přepínat režimy čištění. Změnu režimu indikuje 
změna barvy LED u multifunkčního tlačítka. 
Zelená znamená čištění, modrá znamená 
bělení, červená znamená zvýšenou citlivost, 
blikající modrá znamená leštění a blikající 
zelená je pro masáž. 

Dobíjení 

Nízkou kapacitu baterie indikuje 10× blikání LED 
u multifunkčního tlačítka. Připojte kabel s 
konektorem do otvoru ve spodní části kartáčku. 
Použijte USB nabíječku (není součástí balení). 



Dobíjecí doba se pohybuje kolem 5 hodin. 
V průběhu dobíjení LED u multifunkčního 
tlačítka svítí, po plném dobití zhasne. Pokud je 
baterie dlouhodobě vybitá, může trvat delší 
dobu, než je nabíjení pomocí LED indikováno. 

Nasazení / výměna hlavice 

Hlavice kartáčku lze na tělo nasadit pouze 
jediným způsobem, kdy jsou štětiny kartáčku 
rovnoběžně s multifunkčním tlačítkem. Správné 
nasazení vidíte i na prodejním balení výrobku. 
Hlavici jemně nasaďte na kovový výstupek těla. 
Pokud je hlavice ve správném směru, půjde 
vám dotlačit až k tělu kartáčku. Pokud by byla 
nasazována šikmo, k tělu dotlačit nepůjde. 

Bezpečnostní pokyny 

Kartáček je určen pouze pro čištění zubů. 



Pokud jste v nedávné době prodělali chirurgický 
zákrok v ústní dutině, poraďte se o užívání 
kartáčku s vaším zubařem. 

Pokud vám při používání nepřestávají krvácet 
dásně, poraďte se o užívání kartáčku s vaším 
zubařem. 

Pokud budou kartáček používat děti, měli by 
být alespoň ze začátku kontrolovány. 

Likvidace  

Výrobek obsahuje baterie a/nebo 
recyklovatelný elektrický odpad. 
V zájmu ochrany prostředí 
nelikvidujte výrobek s běžným 

odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na 
sběrné místo elektrického odpadu.  
 
 



Prohlášení o shodě  

Tímto dovozce, společnost 
Satomar, s. r. o. (Karlova 37, 
614 00, Brno) prohlašuje, že 
kartáček Seago SG-972-

S2 splňuje veškeré základní požadavky směrnic 
EU, které se na něj vztahují.  
Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení 
na http://www.satomar.cz . Copyright © 
2020 Satomar, s. r. o. Všechna práva 
vyhrazena.    
Vzhled a specifikace mohou být změněny bez 
předchozího upozornění. Tiskové chyby 
vyhrazeny. Nejaktuálnější verzi manuálu 
najdete vždy na www.mobilnipodpora.cz  
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Predstavenie 

Seago S2 je sonická kefka s piatimi rôznymi 
módy čistenie, 40000 kmity za minútu, 
odolnosťou IPX7 a USB dobíjaním. 

Obsah balenia 

Kefka, tri hlavice pre čistenie zubov, kábel na 
dobíjanie, návod. 

Prvé použitie 

Kefka nabite. Nasaďte hlavicu kefky a uistite sa, 
že je pevne spojená so základňou. Naneste na 
kefku primerané množstvo pasty. Priložte kefku 
k zubom a zapnite ho. Kefka je nastavený tak, 
aby po 30 sekundách vždy krátkym prerušením 
vibrácií upozornil na to, že by ste mali zmeniť 
oblasť čistenia. Celková doba čistenia je 
nastavená na 2 minúty. Potom sa kefka vypne. 



Režimy čistenie 

Pomocou multifunkčného tlačidla môžete 
prepínať režimy čistenia. Zmenu režimu 
indikuje zmena farby LED pri multifunkčného 
tlačidla. Zelená znamená čistenie, modrá 
znamená bielenie, červená znamená zvýšenú 
citlivosť, blikajúce modrá znamená leštenie a 
blikajúce zelená je pre masáž. 

Dobíjanie 

Nízku kapacitu batérie indikuje 10 × blikanie 
LED pri multifunkčného tlačidla. Pripojte kábel s 
konektorom do otvoru v spodnej časti kefky. 
Použite USB nabíjačku (nie je súčasťou balenia). 
Dobíjacie doba sa pohybuje okolo 5 hodín. V 
priebehu dobíjania LED u multifunkčného 
tlačidla svieti, po plnom dobití zhasne. Ak je 
batéria dlhodobo vybitá, môže trvať dlhšiu 
dobu, než je nabíjanie LED indikované. 



Nasadenie / výmena hlavice 

Hlavica kefky možno na telo nasadiť iba 
jediným spôsobom, kedy sú štetiny kefky 
rovnobežne s multifunkčným tlačidlom. 
Správne nasadenie vidíte aj na predajnom 
balení výrobku. Hlavicu jemne nasaďte na 
kovový výstupok tela. Pokiaľ je hlavica v 
správnom smere, pôjde vám dotlačiť až k telu 
kefky. Ak by bola nasadzovaná šikmo, k telu 
dotlačiť nepôjde. 

Bezpečnostné pokyny 

Kefka je určený len pre čistenie zubov. 

Ak ste nedávno prekonali chirurgický zákrok v 
ústnej dutine, poraďte sa o užívaní kefky s 
vašim zubárom. 



Ak vám pri používaní neprestávajú krvácať 
ďasná, poraďte sa o užívaní kefky s vašim 
zubárom. 

Pokiaľ budú kefka používať deti, mali by byť 
aspoň zo začiatku kontrolované. 

Likvidácia  

Výrobok obsahuje batérie a / alebo 
recyklovateľný elektrický odpad. V 
záujme ochrany prostredia 
nelikvidujte výrobok s bežným 

odpadom, ale odovzdajte ho k recyklácii na 
zberné miesto elektrického odpadu.  
 
 
 
 
 
 



Vyhlásenie o zhode  

Týmto dovozca, spoločnosť 
Satomar, s. r. o. (Karlova 37, 
614 00, Brno) prehlasuje, že 
kefka Seago SG-972-S2 spĺňa 

všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré 
sa naň vzťahujú. 

Kompletný text Prehlásenie o zhode je k 
stiahnutiu na http://www.satomar.cz. 
Copyright © 2020 Satomar, s. R. O. Všetky 
práva vyhradené. 

Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez 
predchádzajúceho upozornenia. Tlačové chyby 
vyhradené. Najaktuálnejšiu verziu manuálu 
nájdete vždy na www.mobilnipodpora.cz 


