emmi®-dent Metallic / Platinum huolto-ohjeet
Luethan nämä ohjeet huolellisesti.
Ennen kuin lähetät laitteen huoltoon, kokeilisitko vielä seuraavia toimenpiteitä:
VÄRINÄ EI TOIMI:
Värinällä ei ole mitään tekemistä ultraäänen kanssa. Ultraääni toimii normaalisti vaikka hammasharja ei värise. emmi®dent Ultraäänihammasharjoista voi kytkeä värinän päälle ja pois manuaalisesti. Mikäli ultraäänihammasharja ei värise voit
palauttaa värinän hammasharjaan seuraavasti:
• Paina virtanappulaa siten, että jätät sen suoraan pohjaan noin 15 sekunnin ajaksi kunnes punaiset valot
vilkahtavat (laitteen tulee olla päällä tämän koko ajan). Tämän jälkeen kytke hammasharja normaalisti päälle ja
värinän pitäisi taas toimia.
HALUAN KYTKEÄ VÄRINÄN POIS PÄÄLTÄ:
• Paina virtanappulaa siten, että jätät sen suoraan pohjaan noin 15 sekunnin ajaksi kunnes punaiset valot
vilkahtavat (laitteen tulee olla päällä tämän koko ajan). Tämän jälkeen kytke hammasharja normaalisti päälle ja
värinän pitäisi nyt olla pois päältä. Värinän saat kytkettyä päälle toistamalla tämän ohjeen.
HAMMASHARJA EI PYSY PÄÄLLÄ:
Jotta laite pysyy päällä, tulee akussa olla virtaa ja harjaspään olla tiukasti kiinni laitteessa.
Tarkista, että harjaspää on tiukasti kiinni ja laite on puhdas. Mikäli harjaspään ja laitteen liitoskohdan välissä on vähänkin
hammastahnaa, se voi estää harjaspäätä kiinnittymästä ja tämä estää laitteen käynnissä pysymisen.
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Tarkista, että harjaspää on tiukasti kiinni ja laite on puhdas. Mikäli harjaspään ja laitteen välissä on vähänkin
hammastahnaa se voi estää harjaspäätä kiinnittymästä ja tämä estää laitteen käynnissä pysymisen.
Hammasharja menee päälle vain kuin harjaspää on kiinnitetty laitteeseen.
Tarkista, että harjaspää on kiinnitettynä oikein päin laitteeseen. Harjasosan harjakset tulee olla samaan suuntaan
laitteen käynnistysnappulan kanssa.
Buuttaa laite eli paina virtanappulaa siten, että jätät sen suoraan pohjaan ja samaan aikaan palaa laitteessa vihreä
valo noin 15 sekunnin ajaksi kunnes punaiset valot vilkahtavat. Tämän jälkeen käynnistä laite uudelleen
normaalisti. Mikäli värinä hävisi tämän jälkeen, toista tämä toimenpide jotta saat värinän takaisin päälle.
Mikäli laitteen buuttaus ei auttanut niin kokeile toista harjaspäätä mikäli toinen harjaspää on saatavissa. Joskus
vika on harjaspäässä, jossa mikrosiru sijaitsee ja harjaspään vaihtaminen auttaa.
Tarkista, että laturiin syttyy virheä valo, kun pistät laturin johdon sähköpistokkeeseen.
Mikäli edelliset toiminnot eivät auta, niin ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen myynti@luxme.fi, niin
lähetämme sinulle huolto-lomakkeen ja ohjeet laitteen huoltoon lähettämistä varten.
Kun olet täyttänyt huolto-lomakkeen ja pakannut laitteen kaikki osat huolellisesti laatikoon, lähetä laite huoltoon.
Laitteen postittamisesta et joudu maksamaan toimituskulua. Saat sähköpostitse kaikki tarvittavat ohjeet.

HAMMASHARJA EI LATAUDU:
1. Tarkista, että harjaspää on kiinnitettynä hyvin laitteeseen.
2. Tarkista, että laturiin syttyy virheä valo, kun pistät laturin johdon sähköpistokkeeseen. Laturin alaosassa on pieni
valo johon pitäisi tulla vihreä valo.
3. Kokeile toista pistoketta jos valo ei syty.
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