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PŘEDSTAVENÍ 
Děkujeme, že jste si vybrali ústní sprchu od Lanaform. Díky 
výběru ze 3 režimů není Hydrojet pouze čistič mezizubních 
prostor a odstraňovač zbytků jídla, přístroj umí navíc 
odstranit zubní plak a bakterie, masírovat dásně a odstranit 
zubní kámen. 
 
Přečtěte si prosím všechny instrukce a také všechna 
bezpečnostní upozornění předtím, než začnete přístroj 
používat. 
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1. ROZBALENÍ PRODUKTU 
Otevřete prosím opatrně balení. Zkontrolujte, zda je 
kompletní veškeré příslušenství a zda nebyly některé 
komponenty poškozeny během přepravy a  během 
instalace a provozu se držte instrukcí uvedených v tomto 
manuálu. V případě nějakého poškození nebo poruchy 
kontaktujte prosím přímo prodejce Lanaform. V případě 
stížnosti budete potřebovat model přístroje, sériové číslo, 
datum nákupu, vaše údaje a vaši adresu. 
 
2. OBSAH BALENÍ 
- Ústní sprcha 
- 4 nástavce 
- 1 USB nabíjecí kabel 
 
3. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
Pozorně si přečtěte tyto bezpečnostní instrukce, než 
začnete přístroj používat. 

- Nemiřte proud vody na jazyk, vnitřek ucha, nosní 
díky nebo jiné citlivé oblasti. 

- Toto zařízení je schopné vytvářet tlak, který by 
mohl způsobit vážné léze. 

- Toto zařízení je vyrobeno pouze pro osobní, ne 
komerční účely. 

- Tento přístroj není určen pro použití osobami s 
omezenými tělesnými, smyslovými nebo 
mentálními schopnostmi (včetně dětí), nebo lidmi 
bez zkušeností či znalostí produktu. Pokud by 
měly tyto osoby přístroj užívat, musí se tak dít 
pouze po předchozím poučení o používání a 
v každém případě za dozoru osoby zodpovědné  
za jejich bezpečnost. Děti by měly být dozorem, 
aby si nehrály s přístrojem. 

- Ústní sprcha může být použita pod dohledem 
dětmi mladšími 8 let. 

- Zařízení je určeno výhradně pro použití popsané 
v tomto manuálu. Výrobce nenese odpovědnost 
za škody způsobené nevhodným nebo 
nesprávným používáním. 

- Používejte pouze příslušenství doporučené 
společností Lanaform. 

- Neházejte ani nevkládejte žádné objekty ani 
předměty do nádrže přístroje. 

- Nepoužívejte výrobek na místech, kde jsou 
používány aerosolové nádoby, nebo na místech, 
kde je podáván kyslík. 

- Nepoužívejte pro tento produkt jodové a solné 
roztoky, koncentrované éterické oleje, které jsou 
nerozpustné ve vodě. Používáním těchto příměsí 
může snížit výkon zařízení a zkrátit jeho životnost. 

- Odstraňte veškeré ústní šperky před použitím 
zařízení. 

- Před použitím přístroje si pozorně přečtěte 
bezpečnostní upozornění. Nedodržením níže 
uvedených pokynů je pravděpodobné, že dojde ke 



zranění osob a poškození majetku. Uschovejte 
tyto bezpečnostní pokyny tak, aby byly dostupné 
všem uživatelům. Pokud tento produkt někomu 
předáte nebo půjčíte, dejte mu také tyto 
bezpečnostní instrukce. 

- Prosím ujistěte se, že přístroj nevypadá 
poškozeně, a že zapnutí a teplota jsou v normálu. 

- Lidé s onemocněním parodontu, kteří podstupují 
zubní ošetření, nebo kteří mají obavy z příznaků 
v ústech, musí použití konzultovat se svým 
zubařem. 

- Pokud si během používání všimnete jakéhokoliv 
poranění uvnitř úst, přestaňte přístroj používat a 
poraďte se se svým zubařem. 

- Nepoužívejte zařízení, pokud máte uvnitř úst, na 
dásních nebo zubech nějaké poranění. 

- Ústní sprchu užívejte se studenou nebo vlažnou 
vodou (max. 40°C). 

- Používejte přístroj pouze za účelem ústní hygieny. 
Pokud by byl přístroj namířen jinam (oči, nos, 
hrdlo,…), mohl by způsobit nehodu nebo zranění. 

- Nesdílejte nástavce se členy vaší rodiny nebo 
s jinými lidmi. Může to způsobit infekci nebo 
zánět. 

- Nepoužívejte žádné soli, ústní vodu nebo jiné 
chemické produkty do vodní nádržky. Mohlo by to 
způsobit poškození. 

- Nevysoušejte hlavní jednotku vlasovým 
vysoušečem ani fénem. Mohlo by to způsobit 
poškození. 

- Po použití skladujte přístroj na místě s nízkou 
vlhkostí. Pokud budete nechávat přístroj 
v koupelně, mohlo by to způsobit jeho poškození. 
 

Elektrický šok 
- Tak jako u jiných elektrických zařízení, musí být i 

toto používáno opatrně, aby nedošlo k úrazu 
elektrickým proudem. 

- Použijte prosím nabíječku DC 5V 1A výstup 
v souladu místními platnými předpisy pro nabití 
tohoto produktu a správné připojení nabíječky 
k elektrické zásuvce, abyste zabránili jakékoliv 
poruše nebo požáru způsobeného teplem. 

- Nepřipojujte adaptér k napájení, pokud je přístroj 
zapnutý. 

- Nepoužívejte přístroj nebo jeho příslušenství, 
pokud jeví známky poškození. 

- Nepoužívejte zařízení, pokud spadlo do vody. 
- Nepoužívejte zařízení během bouřky. 
- Pokud je zařízení vadné nebo se porouchá, 

okamžitě jej vypněte. Odpojte zástrčku ze 
zásuvky. 

- Netahejte za přívodní kabel nebo přístroj, pokud 
jej chcete vyndat ze zásuvky. 

- Nepřenášejte přístroj ani nikdy netahejte za jeho 
přívodní kabel. 

- Neštípejte kabel. 
- Nepoužívejte ústní sprchu bez předchozího 

nainstalování nástavce. 

- Vzhledem k tomu, že produkt má vestavěnou 
dobíjecí baterii, nevhazujte jej do ohně, ani jej 
nepoužívejte v prostředí s vysokou teplotou, 
protože hrozí přehřátí přístroje a pak by hrozilo 
jeho poškození. Může dojít k požáru nebo ohni 
způsobnému teplem. 

- Baterie tohoto produktu je samostatná baterie. 
Pokud ji budete používat i po překročení její 
životnosti, může uvnitř baterie dojít k chemické 
reakci, která způsobí roztažení a deformaci. 
Výrobek se může deformovat při vysokých 
teplotách nebo při silném nárazu. Pokud je 
výrobek zkroucený, nepoužívejte ho, abyste 
předešli riziku úrazu elektrickým proudem a 
požáru. 

- Napájecí adaptér udržujte mimo horké povrchy. 
- Ujistěte se, že přívodní kabel a hlavní adaptér 

nepřišly do kontaktu s vodou, párou nebo jinou 
tekutinou. 

- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, 
vytáhněte zástrčku ze zásuvky. V opačném 
případě by to mohlo způsobit úraz elektrickým 
proudem nebo požár v důsledku úniku 
elektrického proudu v důsledku zhoršení izolace. 

- Nepokoušejte se zapnout zařízení, které spadlo 
do vody. Okamžitě jej odpojte od hlavní zástrčky. 
 

Opravy 
- Přístroj nesmí být otevřený. 
- Pouze specializovaný pracovník může opravovat 

elektrické zařízení. Jakákoliv neodborná oprava 
může uživateli způsobit značné riziko. Kontaktujte 
zákaznický servis nebo autorizovaného dealera 
pro jakoukoliv opravu. 
 

Riziko ohně 
- Jakékoliv neodborné používání nebo používání, 

které není popsáno v tomto návodu, může 
způsobit požár! 

- Nepoužívejte přístroj pod zakrytým povrchem, pod 
krytem nebo např. pod polštářem. 

- Nepoužívejte přístroj u vysoce hořlavých 
materiálů. 

- Ujistěte se, že vzduchová ventilace není zakrytá. 
- Nikdy neodpojujte přístroj, pokud je zapnutý. Vždy 

jej předem vypněte. 
- Nevystavujte přístroj vysokým teplotám nebo 

nadměrně vlhkému prostředí. 
 

4. POPIS PRODUKTU 
1 Kanyla 
2 Tlačítko pro Zapnutí / Vypnutí 
3 Tlačítko pro výběr režimu 
4 Ukazatel režimu „Normal“ 
5 Ukazatel režimu „Soft“ 
6 Ukazatel režimu „Pulse“ 
7 Připojení USB kabelu 
8 Nádrž na vodu 
9  USB kabel 



10 Připojení / odpojení kanyly 
11 Otevření vodní nádrže 
12 Víčko vodní nádrže 

 
 
5. NÁVOD K POUŽITÍ 
Nabíjení 
1 Nabijte prosím produkt před prvním použitím. Ujistěte se, 
že používáte nabíječku dle níže popsaných požadavků.  
Pokud ji používáte v zahraničí, nejdříve se podívejte, zda 
napětí a nabíječka jsou vhodné pro danou zemi. 
2 Nejdříve vypněte přístroj, než jej začnete nabíjet. Připojte 
USB kabel k nabíječce. Vložte nabíječku do hlavní 
jednotky. 
3 Indikátor začne blikat, což značí proces nabíjení baterie. 
Až nabíjecí proces skončí, všechna světla budou svítit. 
V tomto bodě odpojte USB kabel z přístroje a dále ze 
zásuvky. Je celkem normální, že po nabití bude přístroj 
trochu teplý. 
4 Přibližně 2 až 4 hodiny jsou potřeba k plnému nabití 
produktu. Čas nabíjení se může lišit v závislosti na 
konkrétních okolnostech. 
Upozornění 
Nikdy nezapojujte nebo neodpojujte kabel mokrýma 
rukama (může to způsobit elektrický šok, přístroj může 
zkratovat). 
Nepoužívejte přístroj na místech, kde je možné 
předpokládat vodu, jako je koupelna nebo vlhké prostředí 
jako prevence poškození přístroje nebo zkratu. 
Používejte nabíječku dle požadavků na nabíjení. 

Během nabíjení produktu se nezdržujte příliš blízko 
nabíjení; pokud odejdete na delší dobu, je třeba před 
odchodem ukončit nabíjecí proces. 
Odpojte přístroj okamžitě ze zásuvky, vyskytnou-li se 
během nabíjení jakékoliv anomálie, nebo pokud je 
poškozený přívodní kabel. 
Používejte a udržujte kabel správně. Neohýbejte jej, 
neprotahujte, nekruťte s ním nebo neomotávejte kolem 
nabíječky. 
Instrukce k použití 
Zajistěte kanylu v přístroji použitím tlačítka pro zajištění. 
 

 
 
Otevřete vodní nádrž, dejte přístroj do horizontální polohy a 
naplňte jej studenou nebo vlažnou vodou (max. 40°C) 
 

 
 
Zavřete nádrž na vodu a ujistěte se, že je zajištěná. 
Pokud používáte přístroj poprvé, zmáčkněte tlačítko pro 
zapnutí / vypnutí a nastavte jej. 
Vyberte si jeden ze 3 režimů stisknutím tlačítka pro výběr 
režimu. 
 
3 čistící režimy: 
Režim SOFT 
Tento režim je vhodný pro příjemnou masáž dásní. Jemně 
stimuluje problémové oblasti nasměrováním kanyly přímo 
na zasažené oblasti. 
 



 
 
Režim NORMAL 
Tento režim je vhodný na léčbu zaměřenou na 
periodontální kapsy, odstranění bakterií a zubního plaku. 
1 Přímý proud vody vyčistí mezizubní prostory a dásně. 
2 Pomalu protáhněte proud vody kolem linie dásní. 
3 Vyčistěte zadní a přední plochy zubů a stoličky. 
4 Vyčistěte problémové oblasti dásní pomocí režimu 
„SOFT“ 

 
 
Režim PULSE 
Tento režim je vhodný na léčbu zaměřenou na mezizubní 
prostory a odstranění bakterií, stejně tak zubního plaku. 
Namiřte vodní paprsek do mezizubních prostor. Protáhněte 
kanylu z přední na zadní stranu zubu. Plná vodní nádrž je 
vyprázdněna během 1 minuty. 
Poznámka 
Umístěte kanylu dovnitř ústní dutiny. Před zapnutím 
přístroje jemně přivřete ústa. 
Během čištění můžete měnit čistící režim. 
Nastavte si směr proudu vody otáčením kanyly. 
Po použití stiskněte tlačítko pro vypnutí hlavní jednotky. 

 
Poznámka 
1 Přístroj nemusí pracovat při okolní teplotě 5 °C a méně. 
2 Netlačte silně kanylou na zuby ani dásně. 

3 Plak na povrchu zubů, který nejde odstranit pouze vodou, 
je třeba důkladně vyčistit. Je doporučeno používat ústní 
sprchu až po důkladném vyčištění zubů. 
4 Hlavní jednotku nespouštějte na prázdno. Výjimkou je 
vyprázdnění nádrže po použití. Spouštěním hlavní jednotky 
bez naplněné vodní nádrže může dojít k poruchám. 
5 Pokud je kanyla poškozená, vyměňte ji za novu. 
 
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
1 Otevřete víčko vodní nádrže a vyprázdněte ji. 
2 Zapněte přístroj a stiskněte tlačítko pro spuštění. 
3 Nechte přístroj běžet, dokud není vodní nádržka úplně 
prázdná. Pomocí tlačítka odstraňte kanylu. 
4 Očistěte přístroj pomocí mírně vlhkého hadříku. 
5 Neumývejte přístroj vodou teplejší než 50 °C. 
6 Pokud používáte čistící prostředky, pak jedině ty, které 
jsou doporučené na mytí. 
7 Opatrně opláchněte zařízení vodou a důkladně 
zkontrolujte, zda nikde nezůstaly stopy po čistícím 
prostředku. 
8 Vlhký přístroj otřete suchou utěrkou a nechte důkladně 
oschnout ve větraném prostoru. 
9 Jemným kartáčkem lehce promněte filtr na konci sacího 
potrubí. 
10 Otřete vodu ručníkem a osušte. 
 
7. VÝMĚNA NÁSTAVCŮ 
1 Kanyla je spotřební materiál. Kanyla musí být přibližně 
každých 6 měsíců z hygienických důvodů vyměněna, i 
když její tvar zůstane nezměněn. 
 
8. TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Název produktu Hydrojet 

Číslo produktu LA140303 

Rozměry 29,5 x 6,5 x 8 cm 

Hmotnost ± 295 g 

Specifikace baterie 1800 mAh 

Doba nabíjení ± 2 – 4 hod 

Spotřeba energie pokud se 
nenabíjí 

Max. 5 W 

Požadavek na nabíječku 5 V, 1 A 

Pohotovostní odběr Méně než 20 uA 

 
9. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Celý obal je složen z materiálů, které nepředstavují žádné 
nebezpečí pro životní prostředí a které lze zlikvidovat ve 
vašem místním třídicím centru a použít je jako druhotné 
suroviny. Karton může být vyhozen do koše na recyklaci 
papíru. Obalovou fólii je třeba odvézt do místního třídicího 
a recyklačního centra. 
Po ukončení používání zařízení jej prosím zlikvidujte 
ekologicky a v souladu se zákonem. 
 
10. ZÁRUKA 
- Boneco CR, s.r.o. (dále jen ručitel) se sídlem v Polné 
poskytuje záruku na kvalitu zařízení, které distribuuje (dále 
jen zařízení), ke kterému jsou připojeny provozní pokyny 
k těmto záručním podmínkám. 



- Výrobce ručí v rámci záruky, že je zařízení bez fyzických a 
právních vad. 
- Záruční doba je 24 měsíců pro konečného spotřebitele, 6 
měsíců pro komerční použití. 
- Odpovědnost v rámci záruky se vztahuje pouze na vady 
způsobené příčinami, které jsou vlastní tomuto zařízení. 
- Záruka se nevztahuje na: 
a) části vystavené přirozenému opotřebení 
b) mechanické, tepelné a chemické poškození zařízení 
způsobené uživatelem 
c) poškození a závady způsobené: 
- nesprávným nebo neslučitelným s pokyny k použití, 
údržbě nebo skladování 
- nesprávným nebo neslučitelným s instalačními pokyny 
- používáním spotřebního materiálu a příslušenství, které 
nejsou doporučeny Ručitelem 
- svévolné opravy, změny a konstrukční změny provedené 
uživatelem nebo jinými osobami – vyšší moc (povodeň, 
oheň nebo blesky atd.) 
d) závady způsobené nevhodným čištěním Zařízení nebo 
jeho neprovedením 
- Záruka poskytnutá na Zařízení zaniká, pokud jakékoliv 
neoprávněné osoby (zejména neoprávněným servisním 
střediskem nebo Kupujícím zařízení) provedou opravy, 
úpravy nebo změny ve struktuře Zařízení. Identifikace 
poškození pečetí, štítků nebo jiných bezpečnostních prvků 
nebo jejich rozmazání, které znemožňuje čtení informací, 
které jsou na nich obsaženy, lze považovat za pokus o 
neoprávněné zásahy do zařízení neoprávněné osoby a jako 
výsledek vyprší platnost záruky. 
- Osoba oprávněná v rámci záruky (dále jen „Oprávněná 
osoba“) je povinna bez zbytečného odkladu nahlásit 
odhalení vady Zařízení. 
- Reklamace na Zařízení v rámci záruky lze podat 
prostřednictvím obchodu, kde byl nákup proveden, nebo 
přímo u Ručitele (kontaktní údaje jsou níže). 
- Reklamované zařízení by mělo být doručeno do místa 
prodeje, kde byl nákup proveden, nebo přímo u Ručitele 
(kontaktní údaje jsou níže). 
- Reklamované zařízení by mělo být doručeno do místa 
prodeje, kde byl nákup proveden, nebo přímo u Ručitele. 
Zařízení by mělo být v obalu, který jej chrání před 
mechanickým poškozením během přepravy. 
- Ručitel poskytuje bezplatné odstranění vady do 30 
pracovních dnů ode dne doručení vadného Zařízení do 
servisu Ručitele. 
- O tom, jak bude stížnost posuzována, rozhoduje pouze 
Ručitel. 
- V případě výměny vybavení nebo částí za nové se stávají 
majetkem oprávněné osoby, zatímco vadné vybavení nebo 
části vyměněné během opravy jsou ve vlastnictví Ručitele. 
- Záruční oprava se nevztahuje na činnosti uvedené 
v provozní příručce, které je uživatel povinen provádět na 
vlastní náklady (např. výměna spotřebního materiálu, 
čištění, odstranění vodního kamene, praní, kalibrace atd.) 
- V případě neoprávněné stížnosti budou odpovědné osobě 
účtovány náklady spojené s její přepravou a kontrolou. 
- Zařízení předložené k opravě musí být úplné (tj. musí 
obsahovat všechny prvky původně obsažené v soupravě). 

K opravě se smí přijímat pouze čistá a suchá zařízení 
zbavená tekutin. Servis si vyhrazuje právo účtovat příjemci 
náklady na uvedení zařízení do stavu, který splňuje 
požadavky na přijetí na servis. Cena je ekvivalentní jedné 
pracovní hodině servisního zaměstnance. 
- Se Zařízením je třeba podat následující náležitosti: doklad 
o nákupu formou účtenky nebo faktury (včetně razítka 
obchodu a data nákupu); jasný a přesný popis závady 
včetně jejího původu a pozorování; Autorizované údaje; 
jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová 
adresa. Stížnosti, které neobsahují žádný z prvků 
uvedených v této části, se považují za nepodané, dokud 
nebudou odstraněny nedostatky. 
- Ve věcech, na které se nevztahují tyto záruční podmínky, 
se použijí ustanovení občanského zákoníku. 
- Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva 
kupujícího vyplývající z ustanovení o záruce za vady 
prodaného zboží. 
 
Prohlašuji, že jsem si přečetl a přijímám záruční podmínky 
 
 
 
 
…………………………………………………………………… 
Podpis kupujícího 
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