PROFESSIONELE TANDENREINIGING VOOR DIEREN MET 100% ULTRASOON

Handleiding voor de Emmi®-Pet
We zijn erg blij dat u ons ultrasoon apparaat hebt gekozen voor de tandreiniging en mondhygiëne van
uw dier. Lees de handleiding helemaal door, zodat u bekend bent met het gebruik van het emmi®-pet
tandenborstel en de beste resultaten voor uw dier behaalt.

De levering emmi®-pet omvat:
emmi®-pet HT (Handstuk), emmi®-pet 100-240-C-Oplaadstation, emmi®-pet A1/A2 Ultrasone
opzetstukken, emmi®-pet ZA Ultrasone tandpasta voor dieren (75ml)
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GEZONDE TANDEN - GEZOND DIER
Belangrijk - het opladen van de accu›s / gebruiksduur per lading
Zorg ervoor dat het handstuk is uitgeschakeld tijdens het opladen, anders kan het niet worden opgeladen.
Plaats het ingeschakelde toestel nooit in het oplaadstation, en laat voor extra controle het borstel-opzetstuk op
het apparaat zitten. Als u het apparaat 1 x per dag voor 10 minuten gebruikt, kunt u het apparaat ca. 10 dagen
met een 1 acculading gebruiken. Daarna dient het apparaat opnieuw 24 uur te worden opgeladen.

Eerste toepassing
1. Bevestig het ultrasone hulpstuk altijd verticaal en ook verticaal opnieuw omhoog verwijderen. Zo
voorkomt U een beschadiging aan de contactpunten van het handstuk door kanteling.
2. Stekker van het laadstation met het stopcontact verbinden, het handstuk met bevestigde
borstelopzetstuk in het laadstation steken en 24 uur opladen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZING
De ultrasone apparaten van Emmi Ultrasonic GmbH zijn een innovatieve en doeltreffende
methode van de tandhygiëne en mondhygiëne (micro tanden reiniging) voor mensen en dieren.
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en volledig door, evenals de bijgevoegde waarschuwing
Houd rekening met het volgende. Om een elektrische schok te voorkomen;
1. Plaats het laadstation zo dat het niet in badkuip of wasbak kan vallen.
2. Gebruik het laadstation alleen op een droge ondergrond en in een droge omgeving.
3. Raak het laadstation niet aan als het in het water gevallen is. Trek onmiddellijk de stekker
uit het stopcontact.
4. Gebruik het laadstation niet in de badkuip.

LED-display
1. LED blauw - LADEN
Als het handstuk op het laadstation staat, licht de blauwe led verlichting op.
Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, gaat de blauwe led verlichting uit.

Bij het opladen altijd het borstel-opzetstuk
bevestigen voor een betere controle van de
toestand van het apparaat.

2. LED groen - AAN
Als het apparaat is ingeschakeld en de borstelkop is erop gezet, dan brandt de led verlichting permanent groen.

3. LED verlichting knippert rood - CONTROLE / STORING
Als de accu leeg is of als er een storing is, gaat de rode LED-verlichting branden en schakelt het apparaat zichzelf uit.

4. Apparaat uitgeschakeld - geen weergave.

Aanvullende eigenschappen
 Herkenning van het opzetstuk (Transport Veilige Functie): zonder opzetstuk wordt het apparaat
automatisch uitgeschakeld en kan het ook niet worden ingeschakeld.

 Automatische uitschakeling (Accu Veilige Functie): het apparaat schakelt na 6 minuten automatisch uit.
 Controle laadniveau: wanneer de accu volledig is opgeladen, gaat de blauwe LED-verlichting uit.
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Goedgekeurd gebruik
Om schade aan het apparaat door brand, elektrische schok of letsel te voorkomen, houd rekening met het
volgende:
De producten mogen alleen worden gebruikt voor de toepassingen die worden vermeld in de brochures en
de technische beschrijvingen, dat wil zeggen voor het poetsen van tanden en mondhygiëne bij mens en dier
en alleen in combinatie met apparatuur van derden of componenten van derden aanbevolen of goedgekeurd
door Emmi Ultrasonic GmbH.
Elk ander of verder gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. In het geval van oneigenlijk gebruik
aanvaardt Emmi Ultrasonic GmbH geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die kan optreden,
evenals geen garantie voor een foutloze en functionele werking van de componenten. Correct gebruik houdt
ook het naleven in van alle instructies in de handleiding. Dit wordt aangegeven door het symbool op het
naamplaatje.
Een juiste en veilige werking van de producten vereist een goed transport, goede opslag, installatie en
montage, evenals een zorgvuldige bediening en onderhoud. De periodieke inspecties volgens BGV
A3 moeten in acht worden genomen. Het apparaat moet zodanig worden geïnstalleerd dat het netsnoer van
het laadstation te allen tijde vrij toegankelijk is.

Oneigenlijk gebruik
In geval van oneigenlijk gebruik van het product, kan er gevaar voor zowel personen alsmede
schade aan eigendommen ontstaan. Op basis hiervan is oneigenlijk gebruik verboden.
In het geval van oneigenlijk gebruik aanvaardt Emmi Ultrasonic GmbH geen
aansprakelijkheid voor enige opgetreden schade die kan optreden en geen garantie voor
foutloos, functioneel en correct werken van de componenten. Om oneigenlijk van
het apparaat uit te sluiten, moeten de volgende instructies in acht worden genomen:
 Het ultrasone apparaat voor de reiniging van tanden en mondhygiëne
mag alleen met netspanning gebruikt worden, die op het naamplaatje
(onderkant van het laadstation) afgedrukt is.
 Geen brandbare of agressieve chemicaliën, zuren, logen en dergelijke voor
de reiniging gebruiken.
 Als transportschade wordt vastgesteld, dan het laadstation niet aan het
stroomnet aansluiten.
 Het apparaat mag alleen binnenshuis op kamertemperatuur
gebruikt worden.
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Laat uw dier wennen aan tandreiniging en mondhygiëne met de originele
ultrasoon van emmi®-pet
u Knijp ruim 1 cm van de ultrasone pasta op uw vinger. Laat uw dier aan de tandpasta snuffelen en
likken.

v

Schakel het apparaat in en laat het aan uw dier zien.

w

Houd het handstuk met de bijgevoegde ultrasone opzetstuk aan de mond van uw dier en spreek het
kalmerend toe.

x

Til de lippen voorzichtig omhoog en plaats langzaam het borstel opzetstuk in de mond, om uw dier aan
het schoonmaakproces te laten wennen.

y

Begin nu met het reinigen van de tanden. De ultrasone tandpasta losjes met de borstel over de
binnenkant en buitenkant van de tanden en op de kauwvlakken verdelen. Begin met de achterste
kiezen en houd de borstel van het ultrasone opzetstuk zonder beweging en zonder druk aande tanden.
Bedek tussen de 1 en 3 tanden tegelijktertijd met het ultrasone opzetstuk. Houd de borstel ongeveer
10 seconden op een tand voordat u naar de volgende tand doorgaat. Beweeg het apparaat tijdens
het schoonmaken niet, anders zal het niet werken. Door de emmi®-pet ultrasoon, in de ultrasone
tandpasta ontstane microbelletjes zorgen voor een grondige tandreiniging zonder slijtage.

z

Na beëindiging van de tandreiniging de borstel onder stromend water afspoelen. Het apparaat blijft
daarbij ingeschakeld. Na het afspoelen kunt u het apparaat uitschakelen. De ultrasoon heeft een
steriliserende werking, zodat de borstel na het afspoelen gedesinfecteerd is. Het apparaat kan na
iedere reiniging weer op het laadstation worden gezet. Dit veroorzaakt geen schade aan de accu.
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Regelmatige toepassing
Wij bevelen het regelmatige gebruik van de emmi®-pet voor tandreiniging en mondhygiëne aan, ongeveer
een- tot driemaal per week. De duur van de tandreiniging zou 3 tot 5 minuten bedragen. Bij kritieke
ontstekingen of sterke tandsteenontwikkeling wordt een langere reinigingstijd en een controle door een
dierenarts aanbevolen.

Vorming van microbelletjes in de ultrasone tandpasta
De emmi®-pet ultrasone tandpasta voor dieren is speciaal voor de tandreiniging van dieren ontwikkeld.
Samen met de ultrasone tandenborstel voor de tandreiniging en mondhygiëne, de emmi®-pet, reinigt het de
tanden van uw dier voorzichtig en zonder slijtage. Het is belangrijk dat u de emmi®-pet ultrasone tandpasta
voor dieren bij de tandreiniging van uw dieren gebruikt. Bij het gebruik van een normale tandpasta leidt dit
niet tot micro-activiteiten (vorming van microbelletjes), die voor de werking van de emmi®-pet ultrasoon en
voor de tandreiniging essentieel zijn. De ultrasoon in de emmi®-pet ultrasone tandpasta produceert meer
dan 3,5 miljoen microbelletjes per mm³. Deze imploderen, worden opnieuw gevormd, imploderen, enz. Bij de
implosie komen enorme krachten vrij, die onzuiverheden verwijderen. Dit alles gebeurt, zonder dat uw dier
hier iets van merkt.

BELANGRIJK:
Het apparaat werkt zonder trillingen en geruisloos, om het dier niet te
laten schrikken of te verontrusten. Controleer of het groene lampje onder
de schakelaar op het handstuk tijdens het gebruik permanent brandt,
om te controleren of het apparaat correct functioneert. Zonder opgezet
ultrasoon opzetstuk kan het apparaat niet ingeschakeld worden.
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Accute ontstekingen en parodontitis
Bij acute problemen, de borstel losjes op de betreffende tanden houden en daarna direct op het tandvlees.
Laat het daar, indien mogelijk, voor 30 tot 60 seconden. Hierdoor kunt u een snel en effectief herstel bereiken. De langere toepassingstijd is niet schadelijk omdat de gebruikte ultrasone golven absoluut onschadelijk
zijn.

Vermijd slechte mondgeur
Omdat de ultrasoon van emmi®-pet, bacteriën op en in het tandvlees vermindert, kan de slechte geur die
wordt veroorzaakt door levende bacteriën worden voorkomen. Dit effect duurt houdt ongeveer 12 uur aan.

Werking
De Tandenreiniging en mondhygiëne met ultrasone
golven is een effectieve methode voor thuis.
De emmi®-pet functioneert niet zoals de bekende,
handmatige, elektrische- of sonische tandenborstel,
allemaal werkend door mechanische slijtage. De
emmi®-pet maakt gebruikt van moderne ultrasone
technologie. Bij het poetsen van tanden met emmi®pet, wordt het schoonmaken niet gedaan door
«schuren» met schurende stoffen zoals het geval is
met conventionele tandpasta›s, maar door zachte
ultrasoon. Het gebruik van zachte ultrasone golven is
absoluut onschadelijk voor mens en dier, onafhankelijk
van de leeftijd. Het is wetenschappelijk bewezen dat
ultrasoon met een vermogen tot 50 watt voor mens en
dier onschadelijk is. De ultrasoon van emmi®-pet werkt
slechts met 0.2 watt.
De positieve effecten en de veiligheid zijn bewezen en
bevestigd door tandartsen en implantologen. Ultrasone
reiniging en mondhygiëne worden al sinds jaren
zonder bijwerkingen toegepast. Miljoenen ultrasone
De emmi®-pet reinigt zelfs op plekken waar de borstel niet komt.
De ultrasone golven reduceren bacteriën tot diep in het tandvlees.
golven worden elke minuut gegenereerd door de
gepatenteerde ultrasone chip in de borstelkop. De ultrasone golven worden via elk haar in de borstel, in de
ultrasone tandpasta overgebracht, waar ze miljoenen microbelletjes vormen.
Door hun microscopische omvang kunnen de microbelletjes binnendringen in de kleinste openingen, ruimtes
tussen tanden, spleten en beschadigd tandvlees zonder enige beweging of mechanische druk tijdens het
tandenpoetsen.
Onzuiverheden, voedselresten en tandplak kunnen blijvend door de implosie van de microbelletjes verwijdert
worden en de bacteriën worden hierbij vermindert. De emmi®-pet is gebaseerd op de emmi®-dent
Professional, die sinds 2009 wordt geleverd aan honderdduizenden tevreden klanten over de hele wereld, een
ontwikkeld ultrasoon apparaat voor het reinigen van tanden en mondhygiëne van dieren.
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months
Monate

3

emmi®-pet ZA Ultrasoon tandpasta voor dieren

Replace every three
months. Ultrasound
weakened bristles
clean less.

emmi®-pet ZA is een speciaal voor dieren ontwikkelde ultrasoon tandpasta

3

Monate

emmi®-pet A1/A2 ultrasone opzetstukken
Groter opzetstuk voor grote honden en paarden.
Kleiner opzetstuk voor kleine honden en katten.

3

Bitte die Ultraschallaufsätze alle
3 Monate wechseln. Nach dieser
Dauer schwächt sich die Fähigkeit
der Borsten, den Ultraschall zu
100% zu übertragen ab und ein
optimales Zahnpflegeergebnis
nicht nicht mehr gewährleistet.

Om hygiënische redenen mag hetzelfde opzetstuk niet voor meerdere dieren
gebruikt worden. De opzetstukken moeten elke drie maanden vervangen worden
omdat de ultrasoon de borstel na dit tijdsbestek zachter maakt.
Hoe zachter de borstelharen worden, des te lager is de ultrasone overdracht en de resultaten van tandreiniging
verslechteren. Vervangende opzetstukken en ZA Ultrasoon tandpasta zijn verkrijgbaar in de online shop op
www.petdental.nl

24

hours

maanden

Opzetstukken na 3 maanden
wisselen. Na deze periode worden
de borstelhaartjes zachter en zijn
dan niet meer in staat om een
optimale werking te garanderen.

Onderhoud en verwijdering van de accu
De accu›s bevinden zich in het waterdichte handstuk van het apparaat. Het handstuk kan na gebruik worden
teruggezet op het laadstation of, indien volledig opgeladen, maximaal voor ongeveer 10 dagen worden
gebruikt zonder opnieuw op te laden.
Als de totale reinigingstijd per dag langer is dan 10 minuten, laadt u de accu›s binnen een korter tijdsbestek
op. Zorg ervoor dat de accu›s nooit helemaal leeg raken. Wanneer de accu›s een kritiek niveau hebben
w w w. e m m i - d e n t . d e
bereikt, wordt de indicator bij het opstarten niet groen maar rood en begint te knipperen. Als dat het geval
is, moet het apparaat per se opnieuw opgeladen EMAG
worden,
AG om een mogelijke beschadiging van de accu te
Gerauer Str. 34, D-64546 Mörfelden-Walldorf
voorkomen.
Tel.: +49 (0)6105 - 40 67 00
www.emag-germany.de
Het apparaat bevat een speciale milieuvriendelijke
lithiumaccu die desondanks niet met huishoudelijk afval
mag worden weggegooid.
Voor de verwijdering staan u de opvangbakken van het Gemeenschappelijke Terugnamesysteem ter
beschikking als ook andere inzamelpunten (bijvoorbeeld andere verkooppunten van gelijksoortige accu›s).
Date of Sale
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Copyright EMAG AG. All rights reserved. Manufactured in FRG / EU. The contents of these operating instructions are
subject to copyright and may neither be entirely or partially copied. Changes, abridgements, enhancements and additions, any publication or translation by third parties requires prior, written consent by EMAG AG.
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Garantie
Dit product heeft een garantie van 24 maanden vanaf de datum van aankoop. Defecten tijdens
dezegarantietijd in de vorm van materiaal- en / of fabricagefouten, worden kosteloos verholpen.Dit wordt
gedaan door reparatie of vervanging. Voor zover wettelijk is toegestaan, zijn andere schadevorderingen
uitgesloten.
De garantie is niet van toepassing op tussenkomst van derden of demontage door derden zonder onze
voorafgaande schriftelijke toestemming. De garantie is niet van toepassing op willekeurige schade of onjuist
gebruik. Bij verlening van een prestatie die onder de garantie valt, wordt de garantieperiode niet verlengt.
Voor ongerechtvaardigde klachten, bijvoorbeeld, installatie- of bedieningsfouten, behouden wij ons het recht
voor, om de gemaakte kosten in rekening te brengen. Om aanspraak op garantie te kunnen maken, is het
noodzakelijk om het aankoopbewijs met de aankoopdatum te bewaren. Voor een snelle afhandeling van uw
garantiegevallen stuurt u het apparaat, een kopie van het aankoopbewijs en een korte beschrijving van het
defect met voldoende frankering rechtstreeks naar Emmi Ultrasonic GmbH. Helaas kunnen ongefankeerde
zendingen niet worden geaccepteerd.
Bedankt voor uw welwillendheid en begrip.

Emmi Ultrasonic GmbH
Gerauer Str. 34, D-64546 Mörfelden-Walldorf , Duitsland
Tel.:
(0)m6105
w w+49
w. e m
i - d e n- t40
. d e67 94
www.emmi-ultrasonic.de
EMAG AG
Gerauer Str. 34, D-64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: +49 (0)6105 - 40 67 00
Verkoop datum
www.emag-germany.de

dealer stempel
Date of Sale
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