
Figyelmeztetés 

Ha az elmúlt időszakban a fogaival vagy az ínyével kapcsolatban műtéten esett át, kérjük konzultáljon fogorvosával mielőtt a Hydrosonic Easyt használni kezdené. Ha a termék 

használatát követően erős vérzést tapasztal, kérjük azonnal forduljon fogorvosához! A terméket csak megfelelő felügyelet mellett és részletes utasításokkal ellátva használhatják 

azok, akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy pszichológiai képességekkel rendelkeznek. A tisztítást és a fogkefe karbantartását szülői felügyelet nélkül ne végezzék gyerekek. A 

termék elektromossága miatt azok, akik implantátumot vagy pacemakert viselnek, és kérdésük van a termékkel kapcsolatban, azok keressék fel az orvosukat, vagy az 

implantátum/pacemaker gyártóját.  

Biztonsági tanácsok 

A szónikus fogkefe csak a mellékelt töltővel tölthető. Ne használja a töltőt, vagy a hálózati kábelt, ha sérült. Ne próbálja megjavítani. A hálózati kábel nem cserélhető. Ha a kábel 

megsérül, a készüléket le kell selejtezni. A javításokat csak a hivatalos forgalmazó vagy a vevőszolgálati osztály végezheti el. A töltőt tartsa távol víztől. Ne érintkezzen vízzel vagy 

más egyéb folyadékkal. Ne helyezze teli kád vagy mosdókagyló közelébe. A töltőt tisztítás előtt húzza ki, és csak akkor dugja  be a konnektorba újra, ha teljesen száraz. Ne helyezze 

a hálózathoz csatlakoztatott töltőt forró felületek közelébe és védje a közvetlen napsugárzástól. A töltőbe helyezett készülék gyermekektől távol tartandó. 

Környezetbarát módon semmisítse meg 

Ne a szemétbe dobja a készüléket az életciklusa végén. Adja le egy hivatalos újrahasznosító ponton. Ezzel segít megóvni a környezetet. A beépített akkumulátor olyan anyagokat 

tartalmaz, amelyek veszélyeztethetik a környezetet. Az akkumulátort egy használt akkumulátor telepen, vagy egy hivatalos újrahasznosító ponton adja le. 

USB töltő adatai 

Feszültség bemenet: 100-240 V, 50-60 Hz, 0,15A max 

Feszültség kimenet: 5.0 V DC, 500 mA 

XS töltőlap technikai adatai 

Feszültség bemente: 5 V DC, 500 mA 

Egy részből álló alap, gumilábakkal 

Tartónyél 

Akkumulátor: Lithium-ion (3,7 V, 700 mAh) 

Optimális töltési idő: 10 óra 

Működési idő egy töltéssel: körülbelül 60 perc. Ez 15 napra elegendő, ha naponta 4 percen át tart a fogmosás.  

Tisztító mozdulat: 22,000-42,000 

Állkapocs kvadráns időzítés: 30 másodperc 

Fogmosás tartalmának időzítése: 2 perc 

Automatikus kikapcsolás: 4 perc 

Tartozékok: érzékeny Sensitive és Power kefefej, töltő, utazókészlet, használati utasítás. 

Hydrosonic Easy 

Beüzemelés 22. o. 

Töltés: Extra hosszú élet 23. o. 

Tisztítási módok 24. o. 

Fogaid tisztítása: Tanácsok professzor Saxer-től 25. o. 

Sonic technológia, hidradinamika 29. o. 

 Rendelhető pótkefe fejek 29. o. 

CURAPROX hidroszónikus kefefejek 30. o. 

Ügyfélszolgálat 31. o. 

Beüzemelés 

Válassza ki a számára megfelelő kefefejet. Figyelmeztetés: Ne hajlítsa. 

Tegyen egy kevés fogkrémet a kefe fejére. 

Tartsa a kefét félig a fogon, félig az ínyen, de ne nyomja rá. Az optimális hatást akkor érheti el, ha csak hozzáérinti.  

Nyomja meg a gombot és addig tartsa, amíg át nem vált a következő üzemmódba: Startról tisztításba, onnan mosolygás programba tud lépni. Amikor elérte a kívánt programot 

engedje el a gombot. 

Tipp: Végezze a tisztítást fogról-fogra és hagyja, hogy a sörték tegyék a dolgukat. Tartsa a fogkefét stabilan, lehetőleg csak enyhén rányomva a fogakra, de a legjobb, ha egyáltalán 

nincs nyomás. 

Tipp: 30 másodperc után van egy megszakítás, amely jelzi, hogy ennyi idő alatt az egyik fogsor felét már meg kellett tisztítani. Természetesen tovább is tarthat a fogmosás, ez a 

program csak útmutatást ad. 4 perc után automatikusan kikapcsol a készülék. Használat után öblítse el a kefefejet. Távolítsa el a fejet. Figyelmeztetés: Ne hajlítsa. 

Töltés: extra hosszú működés 

A Hydrosonic Easy 75%-os töltöttséggel érkezik, így azonnal használható. A töltöttségi állapot látható amikor a töltőről eltávolítjuk a készüléket, vagy mikor kikapcsolja azt. Ha a 

LED kijelző végig világít, akkor a készülék teljesen fel van töltve. Minél több LED világít, annál magasabb a töltöttségi szint. Ha a legalsó LED kék helyett pirosan kezd el világítani, 

akkor a töltöttségi szint 20 % alá került. A készülék feltöltéséhez helyezze a készüléket a töltőre. Amikor teljes a töltöttség, az körülbelül 60 percre elegendő, ami napi 4 perc 

fogmosással számolva 2 hétig elegendő. Az optimális töltési idő 10 óra.  

Tipp: A készülék hosszú élete érdekében ne töltse a készüléket addig, amíg a töltöttségi szint 20 % alá esik (amikor a legalsó LED jelző pirosra vált). 

A tisztítás minősége nincs összefüggésben a töltöttségi szinttel. A Hydrosonic Easy ugyanolyan jól végzi a tisztítást alacsony és teljes töltöttség esetében is. A töltőt soha ne tisztítsa 

folyó víz mellett. 

Tisztítási módok 

„start”, „clean”, „smile”a 

A beállított tisztítási mód a kijelzőn látható, amikor a készülék bekapcsolt állapotban van. A tisztítási mód megváltoztatásához nyomja kb. 2 másodpercig egyfolytában a bekapcsoló 

gombot. 

Start: 22.000 rezgés percenként, melynek segítségével stimulálja a keringést a fogínyben (alsó LED világít). 

Clean: 32.000 rezgés percenként, ideális beállítás a foltok és baktériumok alapos eltávolítására (középső LED világít).  

Smile: 42.000 rezgés percenként, mellyel segít alaposan megtisztítani a rendkívül érzékeny fogakat és fogínyt is (legfelső LED világít). 

 

 

 



Fogaid tisztítása: Tanácsok professzor Saxer-től 

Fogmosás közben tartsa a kefét szájában 45 fokos szögben, ezzel félig a fogakra félig az ínyre tud ráfeküdni tisztítás közben. Az ergonómikus  hatoldalú kialakítás ebben a 45 fokban 

végzi a legoptimálisabb tisztítást. 

Ne alkalmazzon nyomást fogmosáskor, csak finoman érintse oda a kefe fejet a fogakhoz és az ínyhez. Használat közben döntse meg a fejet, ezzel be tud jutni a fogak közé, de ezt 

nagyon lassan és óvatosan tegye. Szánjon 2-3 másodpercet minden fogra, majd egy-két billentő mozdulattal tisztítsa meg a fogközöket is. 

30 másodperc után egy rövid, 0,2 másodperces megszakítás jelzi, hogy továbbléphet a fogív következő részére.  Ismételje meg a tisztítási folyamatot a fogív mind a 4 részén. Egy 

hosszabb megszakítás jelzi, hogy a 2 perc letelt, 4 perc után pedig a Hydrosonic Easy automatikusan kikapcsol.  

A Hydrosonic Easy fogkefével ugyanúgy tisztíthatja az implantátumokat, mint a természetes fogakat. Egyáltalán nem kell aggódnia, ha implantátuma van. A speciálisan 

implantátumokhoz kifejlesztett fogköztisztító kefék használata javasolt, mert az implantátumok körüli fogíny különösen gondos  tisztítást igényel. Erről kérje fogorvosa tanácsát. 

A Hydrosonic Easy a hidak, hídtestek és implantátum felépítmények tisztítására is ideális. A tömések, héjak, koronák és fogszabályozó is alaposan tisztítható a készülékkel. 

Gyermekek és tinédzserek esetében különösen fontos a rágófelszínek megtisztítása. Ebben az esetben is haladjon fogról-fogra, rányomás nélkül, azaz rágófelületről rágófelületre 

úgy, hogy minden fog esetében 2-3 másodpercig tisztítson a kefefej. 

A fogorvosok javaslata szerint a minimális fogmosási idő 2 perc. Ha hosszabb ideig tisztítja fogait, azzal csak még jobban hozzájárul fogai egészségéhez. A fogkefe igény szerint 

bármikor kikapcsolható. 

Fontos 

Ne alkalmazzon nyomást fogmosáskor. Az optimális hatást akkor érheti el, ha csak hozzáérinti a Hydrosonic Easy fogkefét a fogfelszínhez, illetve ha fogról-fogra haladva végzi el a 

tisztítást. Ha az íny még a második vagy harmadik használat után is érzékeny, akkor valószínűleg nem megfelelően alkalmazza a  Hydrosonic Easy fogkefét. Kérjük olvassa el újra a 

betegtájékoztatót, vagy kérje fogorvosa, dentálhigiénikusa segítségét.  

Speciális helyzetek, területek 

Felső és alsó frontfogak belső oldala: tartsa a Hydrosonic Easy fogkefét meredek szögben (legoptimálisabb a 45 fok). Így lehetővé válik a frontfogak belső felületének tisztítása is. 

Felső őrlőfogak hátsó felszíne: helyezze be a Hydrosonic Easy fogkefét meredek szögben a felső rágófog mögé és tisztítsa két-három másodpercen át. 

Sonic technológia, hidradinamika 

A  Sonic technológia lehetővé teszi a fogak egészséges, mechanikus tisztítását úgy, hogy ez jelentősen hatékonyabb és szelídebb, mint a kézi fogkefe. Ugyanakkor szinte lehetetlen 

károsítani az ínyét vagy fogait. 

Hidrodinamika: 30 000 vagy annál több rezgés percenkének köszönhetően a Sonic technológia a nyál, a víz és a fogkrém keverékében hidrodinamikai turbulenciához vezet. Ez a 

turbulencia eltávolítja a biofilm baktériumokat olyan helyeken, ahol a hagyományos sörték nem érik el: például a fogak között. A Hydrosonic Easy a Curen kefefejekkel együtt 

használva megfelel a legmagasabb követelményeknek a mechanikai és hidrodinamikai tisztítás tekintetében. Ennek eredményeképp a Hydrosonic Easy nemcsak a fogakat, hanem 

a fogak közötti részeket is megtisztítja. A Hydrosonic Easy a Sonic technológiának és a hidrodinamikának köszönhetően az ínyvonalból is eltünteti a rengeteg baktériumot. 

Cserélje ki a kefefejeket 

Minden Curaprox kefefej ultra finom Curex szálakkal van ellátva. A 42.000 percenkénti pörgés miatt a Hydrosonic Easy igénybevétele rendkívül magas. Legkésőbb 3 hónap után a 

legtöbb szál kihullik. Ekkor kell kicserélni a kefefejet. Ha fogszabályozó eszközzel együtt használja, a kefefej élettartama még rövidebb. Ebben az esetben a legjobb megoldás, ha 7-

8 hetente cseréli a fejeket. 

Tipp: Vessen egy pillantást a fogkrémeinkre is. Úgy lettek tervezve, hogy gyengédek, mégis hatékonyak legyenek. Enyhe felületaktív anyagokat tartalmaznak, amelyek óvják a 

szájnyálkahártyát, kevesebb habot termelnek, ez megnöveli a Sonic fogkefék hidrodinamikai hatását.  

Tipp: Többféle kefefejet találhat a szaküzletekben, vagy az online webshopban is: www.curaprox.com 

 

CURAPROX hidroszónikus kefefejek 

Csak próbáld ki őket – A változatosság adja az élet ízét. 

Minden kefefej kiváló tisztítást végez és mindegyik passzol a Curen szálakhoz, melynek köszönhetően hatékony a tisztításban és kíméletes a fogakhoz és az ínyhez is.  

CHS 300 Power fogkefe fej Curen szálakkal 

Csúcsteljesítményt nyújt a szónikus fogkefe szakértőinek: maradéktalanul tisztít, miközben gyengéd és óvatos. 

CHS 200 Sensitive fogkefe fej Curen szálakkal 

A sensitive fogkefe fej különösen ideális a szónikus fogkefét először használók számára: rendkívül gyengéd és óvatos, mégis remek tisztító erővel bír. 

Curacurve fejek, csepp alakúak és gumírozott hát 

power – erős, mégis gyengéd fej az egészséges fogínyhez. 

sensitive – rendkívül hatásos tisztítás, mégis gyengéd az érzékeny ínyhez. 

single – extra segítség a fogak körüli fogíny, illetve az implantátumok tisztán tartásához. 

Vevőszolgálat 

Garanciális idő 

A Curaden AG garantálja a minőségét a termék anyagának, működésének és gyártásának minden probléma nélkül a vásárlástól számított 2 éven keresztül. Ezt javítási munkákkal 

vagy csere útján is megodlható. Ahhoz, hogy a garancia érvényes legyen, kérjük őrizze meg a termék eredeti nyugtáját. A garancia érvényét veszti abban az esetben, ha az eszköz 

eredeti állapota megváltozik. 

Garancia alóli kivételek 

A következő esetekben a Curaden AG nem biztosít garanciát a termékre: Ha a termék, vagy a termék egy része normális használat esetén elkopik vagy elhasználódik, ha a termék 

nem megfelelően van használva, illetve ha a készülékhez mellékelt használati utasításokat nem tartották be. A javításokat csak a Curaden AG által engedélyezett szervízpartnerek 

végezhetik. 

Karbantartás, szerviz 

Garanciális igény megadásához kérjük küldje ez az eszközt és az eredeti nyugtát a Curaden AG országbeli hivatalos képviselőjének. Ha nem tudja, hogy az adott országban ki a 

hivatalos képviselő, kérjük látogasson el a www.curaprox.com weboldalra, vagy vegye fel velük a közvetlen kapcsolatot Svájcban: ask@curaprox.com 

A fogászati, vagy fogszabályzóval kapcsolatos kérdéseivel kérjük beszéljen a fogorvosával. Velünk is felveheti a kapcsolatot, különösen akkor, ha technikai kérdése van, vagy valami 

nem működik a termékkel kapcsolatosan: ask@curaprox.com 

Weboldalunkon található egy Gyakran Ismételt Kérdések menüpont, ezt is érdemes átolvasni. Itt az is megtalálható, hogy hogyan cserélje ki fogkeféjét, ha szükséges. 

www.curaprox.com/faq 

Doboz: Szónikus fogkefe hidrodinamikával. 42.000 rezgés percenként, fogak között is tisztít, egyszerű, biztonságos, megbízható. Azoknak az embereknek fejlesztettük ki az Easy 

fogkefét, akik szeretnék egyszerűen fejleszteni és megtartani fogaik és ínyük egészségét, ameddig csak lehetséges.  

http://www.curaprox.com/
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