
RYCHLÝ START

Nabijte svůj Playbrush na 100%. Vložte jakýkoli manuální zubní 
kartáček do Playbrushe a 

zarovnejte všechny 3 šipky s 
hlavou zubního kartáčku

Pro zapnutí 2x (pevně) 
vertikálně zatřeste s 

Playbrushem.

Pokud nemůžete najít odpovědi na vaše otázky zde v manuálu, zkuste hledat pomoc zde: 

Navštivte nejčastější dotazy
www.playbrus.com/faq

Nebo zašlete dotaz na  
support@playbrush.com

Zapněte Bluetooth ve svém 
telefonu, či tabletu.

Stáhněte si jednu z našich her 
(hledejte „Utoothia“).

Spusťte aplikaci a následujte 
instrukce pro připojení 

Playbrushe. Jakmile je připojen, 
Playbrush svítí žlutě.



2) SESTAVENÍ PLAYBRUSHE
Vložte svůj manuální kartáček do Playbrushe, dbejte na to, aby všechny tři šipky byly zarovnané 
s hlavou kartáčku. Štětinky by měly být ve stejném směru, jako jsou šipky.

3) ZAPNUTÍ PLAYBRUSHE
Playbrush pro spouštění a vypínání používá pohybový senzor.

Pro spuštění zatřeste Playbrushem 2x vertikálně, jak je zobrazeno na obrázku. Následně 
začne blikat žluté světlo. Playbrush je připraven ke spojení. (Pokud bliká žlutě a červeně, je 
potřeba jej nabít)
Playbrush se automaticky přepíná do úsporného režimu, jakmile jej 1 minutu nepoužíváte. 
Pro probuzení stačí playbrushem libovolně pohnout. Při režimu spánku se Playbrush nevybíjí, 
a tak je tento režim doporučován pro každodenní použití. 

Pro vypnutí Playbrushe opět 2x vertikálně zatřeste a dioda přestane blikat.

Červené a žluté blikání
Playbrush potřebuje nabít

Červené blikání
Playbrush se nabíjí

Žluté svícení
Nabito a připraveno k použití

Signalizace stavu baterie

1) NABÍJENÍ
Prosím, nabijte svůj Playbrush na plno před jeho prvním použitím. Běžně to trvá pár hodin.

Od barevné části kartáčku oddělte 
jeho bílou základnu.

Zapojte micro USB kabel do bílé základny a 
dobijte Playbrush (z čehokoli co má USB vstup).



NEFUNGUJE VÁM PLAYBRUSH?
Připojení Playbrushe
▪ Zkontrolujte, zda máte ve svém telefonu nebo tabletu zapnutý Bluetooth
▪ Povolte oprávnění sdílet polohu pro telefony s Androidem 6.0 a vyšším.
▪ Pokud problémy s připojením přetrvávají, odinstalujte aplikaci, vypněte a znovu zapněte Bluetooth a 
aplikaci opět nainstalujte
Přesnost čištění chrupu
▪ Tři šipky musí být přesně zarovnané s hlavou kartáčku
Nabíjení
▪ Váš Playbrush je plně nabit, pokud svítí žluté světlo. Pokud bliká černá a žlutá, je nutné Playbrush nabít
▪ Při nabíjení Playbrush bliká červeně, pokud se tak neděje, restartujte jej. Nabíjejte Plybrush 1 – 2 minuty, 
odpojte a připojte nabíjecí kabel a nabíjejte Playbrush následujících 12 hodin.

4) ZAPNUTÍ BLUETOOTH

Pro používání Playbrushe je nutné mít telefon, či tablet, který 
podporuje Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart, Bluetooth 4.0, 
BLE). Nyní prosím zapněte Bluetooth.

Poznámka: 
Pro připojení telefonu s Androidem 6.0 a výš k Playbrushi přes 
Bluetooth, prosím povolte všechna oprávnění, která aplikace vyžádá.

6) ZÁBAVNÉ ČIŠTĚNÍ ZUBŮ

Spusťte hru pro Playbrush a sledujte instrukce pro připojení přes 
Bluetooth. Jakmile je playbrush připojen, tak začne dioda blikat 
žlutě. Doporučujeme čistit zuby 2x denně a už se nemůžeme dočkat, 
až začnete zažívat legraci na své cestě ke skvělé dentální hygieně.

5) STAŽENÍ
V App store, nebo Google Play vyhledejte „Utoothia“ a stáhněte si 
jednu z našich různých her. 

Váš telefon, nebo tablet musí splňovat minimální požadavky:
Apple:  Alespoň iPhone 4S/ iPad 3 a iOS 8
Android: Alespoň Android 4.4 KitKat s Bluetooth Low Energy.
Kindle: 4. Generace Kindle Fire HD (2014) a Fire OS 4

Tip: Pro menší děti doporučujeme začít s naší hrou „Utoothia Sky“



OCHRANA A VAROVÁNÍ
Přirozená hravost a temperament dětí může mít za následek nepředvídatelné situace a nebezpečí, za které výrobce 
nemůže být zodpovědný. Děti by měly být poučeny, jak používat Playbrush, upozorněny na případná nebezpečí a po 
celou dobu čištění chrupu by měly být pod dohledem. Playbrush GmbH nepřímá žádnou odpovědnost jakéhokoli 
druhu za případné nehody a zranění vyplývající z použití Playbrushe.

Varování: Playbrush není vhodný pro děti mladší 36 měsíců. Nebezpečí udušení vdechnutím malých dílů.
▪ Pokud podstupujete léčbu v oblasti ústní dutiny, obraťte se na svého zubaře s konzultací.
▪ Playbrush je kompatibilní s téměř všemi manuálními zubními kartáčky, ty s větší rukojetí ovšem můžou roztáhnout 
elastický nástavec Playbrush
▪ Playbrush používejte pouze na účel jemu určený, Playbrush nestrkejte do úst uživatele
▪ Pokud je barevná část odpojena od bílého podstavce, Playbrush není vodotěsný
▪ Playbrush nepřibližujte k velmi silnému magnetickému poli, mohlo by zapříčinit jeho poškození
▪ Zažádné situace se nepokoušejte opravit Playbruh sami, jakýkoli pokus o opravu by mohl vést k poškození, nebo 
následné ztrátě záruky.

Certifikace
Bezpečnost Vašich dětí je samozřejmě na prvním místě, a tak prošel 
Playbrush cellou řadou příslušných zkoušek pro Evropu, USA a Kanadu.
(EN71, BSEN 62115, 60825 BSEN, dosáhnou, ASTM F963, CPSIA, bezdrátové sítě
Regulační RTTE Evropa / FCC / IC, EMC pro CE / FCC / IC, SAR, Bluetooth SIG, Rádio Certificate USA / Kanada)
FCC ID: 2AF47PBR1 IC: 20694-PBR1 Model No.-Batch: PBR1-0
 

Prohlášení o shodě
Tímto Playbrush GmbH prohlašuje, že Playbrush splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 
1999/5 / ES, 2009/84 / ES a 2004/108 / ES. Do prohlášení o shodě lze nahlédnout na www.playbrush.com.
Prohlášení o shodě FCC
Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn splněním dvou následujících podmínek:
(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
(2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli vnější rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí operace.
Žádné změny nebudou provedeny do zařízení bez souhlasu výrobce, protože to může způsobit ztrátu
uživatelské oprávnění k provozu tohoto zařízení.
Tento přístroj byl navržen a je v souladu s bezpečnostními požadavky pro přenosné RF vyzařování v
souladu s článkem FCC částí 2.1093 a KDB 447498 D01

Prohlášení o shodě RSS
Toto zařízení je v souladu s bezlicenční RSS Industry Kanady. Provoz je podmíněn splněním následujících dvou 
podmínek:
(1) Toto zařízení nesmí způsobit žádné rušení; a
(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.
Tento přístroj byl navržen a je v souladu s požadavkem bezpečnosti pro RF expozici v souladu s RSS-102, vydání 5 pro 
přenosné podmínek.

Baterie
Tento výrobek obsahuje neprovozuschopnou, dobíjecí lithium-iontovou baterii. Nepokoušejte se otevřít nebo 
demontovat jednotku a nahradit nebo odebrat baterii sami. Kontaktujte výrobce, či distributora pro její servis 
a výměnu. Opatrně dodržujte bezpečnostní pokyny, které jsou uvedeny výše. Pokud by začala tekutina unikat z 
Playbrush nebo z dobíjecí baterie, nedotýkejte se ho. Pokud se kapalina dostane do kontaktu s očima, důkladně 
je omyjte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Neprotírejte oči. Máte-li podezření, že je vadná baterie, například 
„baterii nelze nabít“, vypněte Playbrush a dál ho nenabíjejte ani nepoužívejte. Neprodleně kontaktujte původního 
výrobce produktu, nebo distributora.

Recyklace
Tento produkt obsahuje dobíjecí baterii. V zájmu ochrany životního prostředí, 
prosím nelikvidujte výrobek jako běžný domácí odpad na konci jeho životnosti. 
Tento produkt byl vyroben po 1. 1. 2006

 


