
You Brush. 
We Care. 
You Smile. 
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Dobro je vedeti. 
Če se odločite za ščetkanje brez aplikacije Playbrush,
bomo shranili vaš napredek pri ščetkanju.
Občasno se samo vrnite k aplikaciji in sinhronizirajte
seje brez povezave, da si ogledate svoje podatke in
zberete nagrade.

Pa začnimo!

1. Aktiviranje 
Polnite zobno ščetko Playbrush Smart One s
priloženo polnilno postajo, dokler se ne pojavi
zelena lučka, ki neprekinjeno sveti. 

2. Vklop tehnologije Bluetooth 
Vklopite tehnologijo Bluetooth na pametnem 
telefonu ali tabličnem računalniku.
V nastavitvah ne vzpostavljajte aktivne 
povezave za zobno ščetko Playbrush Smart.
Ta je vzpostavljena v aplikaciji.

 
  

  

 

3. Prenesite aplikacijo Playbrush*
Prenesite aplikacijo Playbrush iz trgovine 
Apple ali Google Play.

4. Povezovanje 
Vzemite zobno ščetko Playbrush in zaženite aplikacijo.
Če na zobni ščetki Playbrush ni prikazana modra 
utripajoča lučka, pritisnite gumb za zagon.
Če je na zobni ščetki Playbrush prikazana utripajoča modra 
lučka, se bo v aplikaciji samodejno začelo povezovanje.
Zobna ščetka Playbrush je uspešno povezana,
ko je na njej prikazana neprekinjeno svetleča modra lučka.  

5. Raziskovanje in ščetkanje  

 *Uporabniki operacijskega sistema Android:
Ker tehnologija Bluetooth spada pod nastavitve lokacije,
dovolite aplikaciji dostop do svoje lokacije.
Zobna ščetka Playbrush ne bo imela dejanskega dostopa 
do vaše lokacije.

 



Električna Zobna ščetka Playbrush Smart One
je na voljo v treh različnih barvah

 

Mehke ščetine InterDent+,
ki pri zobeh in dlesnih zagotavljajo
optimalen rezultat ter razkrivajo,
kdaj je treba zamenjati glavo ščetke.

Svetlobni obroček,
ki kaže učinkovitost ščetkanja 
vseh 4 kvadrantov ust.

Izjemno elegantna oblika
z grobo površino za popoln oprijem.

Do 40.000 premikov na minuto,
zmožnost hidrodinamičnega
učinka čiščenja za boljše čiščenje
na težko dostopnih mestih.

Povratna informacija v obliki 
tresljajev pove, kdaj je treba 
zamenjati stran in kdaj 
končati ščetkanje.

Prozorni podstavek,
ki oddaja svetlobne signale
za pritisk, hitrost, baterijo in 
povezavo

 

Utripajoče = polnjenje
Neutripajoče = napolnjeno

Utripajoče = skoraj prazna baterija
Neutripajoče = prazna baterija

 

Utripajoče = povezovanje z aplikacijo
Neutripajoče = povezano z aplikacijo

Utripajoče = prehitro ščetkanje 
ali prevelik pritisk

 

Playbrush Smart One – vaša pametna zobna ščetka

 Končali ste s ščetkanjem 
zob na levi zunanji strani



To je vaša domača baza.
Od tu upravljate aplikacijo
Playbrush. Poiščite tudi 
hitri pregled in ključne 
nasvete za ščetkanje.

Ali želite spremljati svoj 
napredek?
Imejte nadzor nad časom
ščetkanja, rednostjo, 
površinoin pritiskom ter 
opazujte,kako so rezultati 
sčasoma postajajo vedno 
boljši.

Ali pri ščetkanju želite 
doseči popolnost?
Interaktivno ščetkajte eno
površino za drugo in sproti
prejemajte povratne
informacije o tem,
kako učinkoviti ste.
Trener vas bo spomnil
tudi na nitkanje.

Vam je med ščetkanjem
zob dolgčas?
Z gibi pri ščetkanju
krmarite po pustolovščinah 
iger in se povzpnite na vrh 
lestvice.

Ali želite prilagoditi
ščetkanje po svojih željah?
Brez oklevanja nastavite
načine ščetkanja po želji 
(čisto/močno/masaža),
časovnik (2–4 minute) ali 
način zaslona (svetlo/temno.

 

Osebni prostor
Spremljajte sedanje stanje in napredek, ki ga boste pri 
ščetkanju dosegli sčasoma ter prejmite nasvete, povsem 
prilagojene samo vam.

Prostor za izboljšave
Poiščite orodja za podporo in izboljšanje rutine ščetkanja. Izberite tista, ki vam 
najbolj ustrezajo.

Nastavitve
Z nastavitvami po lastnih željah prilagodite 
ščetkanje tako, kot vam ustreza.  

Aplikacija Playbrush – ključ do ustne nege, prilagojene po lastni meri

Podrobna statistikaOsebno priporočilo Trener ščetkanja Zabava med ščetkanjem Nastavitve ščetkanja po želji

Ali zobna ščetka Playbrush Smart One 
deluje brez aplikacije?
Seveda je zobna ščetka Playbrush Smart One popolnoma 
delujočain izjemno pametna naprava s strojno opremo,
tudi če jo uporabljate brez aplikacije.
S pomočjo svetlobnih in zvočnih povratnih informacij
lahko spremljate, kako učinkovito si ščetkate zobe.
Vendar je mogoče jamčiti popoln izkoristek možnosti in
celovito individualno podporo le pri uporabi skupaj z 
aplikacijo Playbrush.



Številka modela: A122
Proizvajalec: Trisa AG
Distributer: Spinnaker NT d.o.o.,
www.playbrush.com, 
support@playbrush.com
Specifikacije električnih vrednosti:
Frekvenčni razpon: 2,4–2,5 GHz
Sevana moč: 1,8 dBm
Polnilnik: glejte dno polnilne naprave.

 

 

VARNOSTI UKREPI

  

Pred prvo uporabo
natančno preberite
ta priročnik

Navodila za uporabo

Brush Head

Brush

Charger

Navodila glede varnosti:
Otroci in ljudje s telesnimi,
senzoričnimi ali duševnimi okvarami 
ali pa brez izkušenj in znanja morajo 
biti med uporabo naprave pod 
nadzorom ali pa morajo biti pred 
uporabo opozorjeni in razumeti 
morebitne nevarnosti.
Brez nadzora otroci aparata ne 
smejo čistiti in ga vzdrževati.
Otroci se z aparatom ne smejo igrati. 
Izdelek ni primerek za otroke, stare 
manj kot 3 leta.
Polnilnega podstavka ne uporablja-
jte v bližini vode (kadi, umivalnika 
ipd.) ali na prostem.

Nikoli ga ne potapljajte v tekočine. 
Za shranjevanje izberite stabilno, 
suho mesto.
Vtiča se nikoli ne dotikajte z mokrimi 
rokami in ga nikoli ne odklapljajte 
tako, da bi vlekli za kabel
namesto za priključek.
Redno preverjajte, ali so na napajal-
nem kablu in polnilniku razpoke ali 
druge poškodbe.
Naprave se nikoli ne dotikajte z 
ostrimi ali vročimi predmeti.
Napajalnega kabla ni mogoče 
zamenjati.
Če je napajalni kabel poškodovan, 
napravo zavrzite.
Poškodovanega polnilnika ali zobne 
ščetke Playbrush ne uporabljajte 
več.
Če zobna ščetka pade na tla ali 
prestane trk (tudi če ni vidnih 
poškodb), zamenjajte glavo.
Če se glava ščetke zlomi, obstaja 
nevarnost zadušitve.
Uporabljajte le priloženo polnilno 
napravo in originalne glave ščetk.

Pred prvo uporabo natančno 
preberite ta priročnik in ga shranite 
za morebitno uporabo v prihodnje. 
To napravo uporabljajte izključno za 
ščetkanje zob.
Med uporabo, shranjevanjem in 
odstranjevanjem je treba ves čas 
upoštevati navodila glede varnosti.



Symbol Ladegerät 

 
 

2. 3.

OPOZORILA
Uporabljajte le pri sobni temperaturi 
(0–40°C). Ta zobna ščetka je primerna za 
zobne aparate in proteze. Kdor pa ima 
vsajen srčni spodbujevalnik ali drug 
električni vsadek, se mora prej 
posvetovati z zdravstvenim 
strokovnjakom.

HIGIENA
Glavo ščetke menjajte na vsake 3 
mesece. Po vsaki uporabi glavo ščetke 
temeljito izplaknite pod tekočo vodo

KOMPLET BATERIJ
Da podaljšate življenjsko dobo baterije, 
zobno ščetko uporabite vsaj vsakih šest 
mesecev, dokler se popolnoma ne 
izprazni in znova do konca napolni. 
Zobne ščetke ne smete nikoli pustiti 
nenapolnjene in jo morate polniti vsaj 
vsakih 6 mesecev.
Po vsaki uporabi postavite zobno ščetko 
v polnilnik, da bo vedno optimalno 
delovala. Da bo uporaba čim bolj 
energijsko učinkovita, je ob polni 
napolnjenosti priporočljivo odstraniti 
vtič polnilnika iz vtičnice.

ODSTRANJEVANJE CELICE BATERIJE
Zamenjava baterije ni mogoča. 
Odstranjujte le popolnoma izpraznjene 
baterije. Ko je odprta, garancija 
samodejno poteče. Ob koncu življenjske 
dobe s kovancem odprite pokrov.
1. Ob koncu življenjske dobe s kovancem 

odprite pokrov
2. Enoto pritisnite od trdno površino in 

potisnite notranje sestavne dele 
navzven.

3. Prerežite povezovalne žice in 
odstranite baterijo.

Pozitivnega in negativnega pola ne 
sklenite kratko. Kontakte baterije 
pokrijte. Baterijo odnesite na temu 
namenjeno zbirno mesto.

INFORMACIJE O GARANCIJI
Za ta servis vam bo proizvajalec priložil dveletno 
garancijo, ki bo veljavna od dneva nakupa 
(datuma na računu nakupa).
Garancija krije popravilo ali zamenjavo naprave, 
pri kateri je okvarjen material ali pa ima proizvod-
no okvaro. Da ohranite veljavnost garancije, 
uporabljajte samo originalne ščetke Playbrush.
Garancija ne krije obrabe, ki nastane zaradi 
normalne uporabe. Garancija poteče, če tretja 
stranka posega v izvirno stanje ali ga spreminja,
ali pa pri komercialni uporabi. Pri garancijskem 
servisu morate okvarjeno napravo poslati z 
računom o nakupu.
Proizvajalec zavrača kakršno koli odgovornost za 
škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh 
navodil za delovanje, nepravilne uporabe in 
popravil ali nepravilnega delovanja.
Ne sprejemamo nobene odgovornosti za 
poškodbe pametnega telefona ali tabličnega 
računalnika, ki bi nastale v povezavi z uporabo 
zobne ščetke Playbrush. Navedeno se lahko 
spremeni.

IZJAVA O SKLADNOSTI
Družba Playbrush GmbH izjavlja, da je zobna 
ščetka Playbrush skladna z bistvenimi zahtevami 
in drugimi ustreznimi določbami
direktiv2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 
2009/125/EC in 2011/65/EU.
Izjavo o skladnosti si je mogoče ogledati na spletni 
strani https://ww.playbrush.com/doc.pdf.

RECIKLIRANJE
Električnih naprav ni dovoljeno odstranjevati 
skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izkoristite 
možnosti vračila na temu namenjenih prodajnih
ali zbirnih mestih. Ta zobna ščetka vsebuje 
litij-ionsko baterijo za ponovno polnjenje.
Zaradi okolja jo je treba ob koncu življenjske 
dobe odstraniti in jo zavreči na okolju 
prijazen način.



Zobna ščetka ne deluje:
• Morda je treba vašo zobno ščetko Playbrush napolniti.

Zobno ščetko prek noči postavite na polnilno postajo.
• V vtičnico poskusite priklopiti drugo električno napravo.

Učinkovitost ščetkanja je nizka ali ni zadostna:
• Morda je treba očistiti ali zamenjati glavo zobne ščetke
• Morda je treba vašo zobno ščetko Playbrush napolniti.

Zobna ščetka se med ščetkanjem izklaplja:
• Zobna ščetka Playbrush se bo samodejno izklopila, ko bo raven napolnjenosti baterije nizka.

Zobno ščetko Playbrush za vsaj eno uro ali po možnosti prek noči postavite na polnilno postajo.
• Med ščetkanjem brez povezave se zobna ščetka Playbrush prav tako trese pri vsaki četrtini 

trajanja ščetkanja (menjavi strani).

Zobna ščetka se med ščetkanjem trese z nenavadnimi premiki:
• Kratka prekinitev je lahko znak za konec ščetkanja.
• Tresljaji bodo na kratko tudi začasno zaustavljeni, da. vas bodo opozorili na menjavo strani.

Pogosto zastavljena vprašanja – Odpravljanje težav

Če naletite še na kakšne druge težave,
ne oklevajte in stopite v stik z nami prek 
elektronskega naslova support@playbrush.com. 

Navodila glede varnosti:
Otroci in ljudje s telesnimi,
senzoričnimi ali duševnimi okvarami 
ali pa brez izkušenj in znanja morajo 
biti med uporabo naprave pod 
nadzorom ali pa morajo biti pred 
uporabo opozorjeni in razumeti 
morebitne nevarnosti.
Brez nadzora otroci aparata ne 
smejo čistiti in ga vzdrževati.
Otroci se z aparatom ne smejo igrati. 
Izdelek ni primerek za otroke, stare 
manj kot 3 leta.
Polnilnega podstavka ne uporablja-
jte v bližini vode (kadi, umivalnika 
ipd.) ali na prostem.



RECIKLIRANJE
Električnih naprav ni dovoljeno odstranjevati 
skupaj z gospodinjskimi odpadki. Izkoristite 
možnosti vračila na temu namenjenih prodajnih
ali zbirnih mestih. Ta zobna ščetka vsebuje 
litij-ionsko baterijo za ponovno polnjenje.
Zaradi okolja jo je treba ob koncu življenjske 
dobe odstraniti in jo zavreči na okolju 
prijazen način.


