
KÄYTTÖOHJE     CleanyTeeth ultraääniharja hellävaraisen ja antibakteeriseen hampaiden 
puhdistukseen kissoille ja koirille


Tuotesetti (starting kit) sisältää:

Ultraääni käsiosalla

Harjaspää (single) 2 kpl

Kolmoisharjaspää 1 kpl

Fluorittoman hammastahnageelin

USB latauskaapelin


Hampaiden puhdistus Cleany Teeth harjalla:

1. Käynnistä laite, yksi painallus=värinä, kaksi painallusta=äänetön
2. Kun laite on päällä kasta harjaspää esim vesilasissa n 3 sekunnin ajan jolloin laite aloittaa

desinfioivan efektin.
3. Lisää märälle harjaspäälle n. yksi cm hammastahnaa
4. Ennen kuin aloitat varsinaisen puhdistuksen voit levittää tahnaa hampaiden pinnalle

harjaspään avulla
5. Aseta harja jossa on tahnaa koiran hampaan päälle ienrajalle n 45˚ kulmassa ja pidä harjaa

paikallaan (ilman mekaanista liikettä) 2-3 sekuntia/hammas välttäen painamasta harjasosan
hampaan pintaan (harjasten tulee olla suorassa hampaaseen päin). Hampaat joissa on
runsaasti hammaskiveä voi tarvita useamman käsittelyn mutta voit huoletta pitää harjaa
paikallaan 60 sekuntia ja uusia pehmittelyn useaan kertaan tarvittaessa saman hoitokerran
aikana. Hammastahnaa täytyy olla kokoajan harjaspäässä jotta laite toimii ja nanokuplat
pääsevät pehmittämään hammaskiveä.

6. Kun olet valmis huuhtele harjaspää juoksevan veden alla n 3 sek ja sen jälkeen sammuta laite.
7. Muista antaa koiralle vettä hoidon jälkeen.

Ennen käyttöönottoa: 
CleanyTeeth ultraäänihammasharja on suunniteltu lemmikeille mutta suosittelemme hygieniasyistä 
käyttämään jokaisella lemmikille omaa harjaa. 
Harjaspäät ja kaulaosa on suunniteltu siten että harjaspää tulee vaihtaa kolmen kuukauden välein. 
CleanyTeeth patteri on ladattu tehtaalla valmiiksi joten voit käyttää laitetta välittömästi. 

Lataus: 
Kun lataat käsiosaa liitä USB-kaapeli mihin tahansa USB laitteeseen (esim IPhone, iPad tai 
Android) tai tietokoneeseen/läppäriin. 
Ladattaessa keltainen LED valo vilkkuu ja heti kun lataus on valmis vihreä valo palaa niin kauan 
kuin kaapeli on kytketty latauslaitteeseen. 
Painamalla On/Off kytkimestä kaksi kertaa värinä poistuu ja sininen LED-valo palaa jolloin tiedät 
että kone toimii. 
Turvallisuussyistä kone sammuu automaattisesti kolmen minuutin kuluttua. Voit käynnistää laitteen 
uudestaan. 
Keltaisen valon palaessa sammuta laite ja kytke se lataukseen 
Sinisen valon palaessa laite on toiminnassa 
Ajastin: Laite värähtää 60 ja 120 sekunnin kohdalla. 

Käsiosan  pohjassa oleva vedenkestävä korkki avataan jolloin latauspistoke saadaan näkyviin. 
Korkin ja käsien tulee olla kuivia. 
Latauksen jälkeen kiinnitä korkki paikalleen ennen käyttöä. 
Latauksen jälkeen voit käyttää laitetta n 4-8 tuntia eli kaksi kertaa päivässä käytettynä lataus 
kestää jopa kuukauden. 

Harjaspään vaihto 
Asennus: Aseta harjaspää uraan kunnes se napsahtaa paikalleen 
Irroitus: Aseta harjaspää adapterin päälle siten että vastakappaleet osuvat toisiinsa ja napsauta 
harjaspää irti käyttämättä kuitenkaan liikaa voimaa. 



Kolmoisharjan vaihto 
Asennus: Laita aluslevy kolmoisharjaan kiinni(alapuolelle) ja aseta se uraan. 
Irroitus: Aseta harjaspää adapterin päälle siten että vastakappaleet osuvat toisiinsa ja napsauta 
harjaspää irti käyttämättä liikaa voimaa. 
Takuu: 
Cleany Teeth -pet ultrarassa on kahden vuoden takuu, joka kattaa kaikki valmistusviat. 
Jos epäilet että laite ei toimi asianmukaisesti, soita asiakaspalveluun +358 (0)3 475 3474
tai sähköpostitse info@vipstore.fi. Itse laite ei vaadi rutiinihuoltoa. Älä avaa laitetta 
sillä se voi vahingoittaa elektroniikkaa ja mitätöidä takuun. Kysy asiakaspalvelusta neuvoa.
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