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SB310/ / WSJ-250  TANDENBORSTEL-DESINFECTIEREK  

 
                                                           Gebruiksaanwijzing 

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALSTUBLIEFT VOOR HET EERSTE GEBRUIK, BEWAAR 
DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OP EEN VEILIGE PLEK VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE! 

  
WAARSCHUWINGEN   

1. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is. Dit apparaat is 
uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik 

2. Controleer alvorens u het apparaat aansluit op het stopcontact of de spanning van uw apparaat, 
die is aangegeven op het kenmerkenplaatje, overeenstemt met de lokale spanning. 

3. Als u de voedingskabel van het toestel uit het stopcontact trekt, trek dan aan de stekker, niet aan 
de kabel. 

4. Zorg ervoor dat de gleuf van de stroomaansluiting droog is voordat u het apparaat gebruikt. 

5. Het apparaat moet uit het stopcontact getrokken worden: 

 als er een probleem is tijdens de bediening; 

 alvorens het apparaat te reinigen of er onderhoud aan uit te voeren, 

 alvorens het te monteren of demonteren; 

 wanneer u klaar bent met het apparaat te gebruiken. 

6. Gebruik het apparaat niet wanneer het tijdens de bediening niet juist werkt of indien de 
stroomkabel of stekker beschadigd is. 

7. Probeer het apparaat nooit zelf uit elkaar te halen of te herstellen. Breng uw apparaat naar een 
erkend servicecentrum. 

8. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus. 

9. Uit de buurt houden van warmtebronnen, direct zonlicht, vochtigheid, water en andere 
vloeistoffen. 

10. Gebruik het niet bij hoge temperatuur. 

11. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. 

12. Stel het niet bloot aan stevige impact en gooi er niet mee. 

13. Niet laten vallen, kortsluiten, aanpassen, uit elkaar halen of doorboren. 

14. Behandel het product met zorg. Een klap, een schok of een val, zelfs van een lage hoogte, kan 
het beschadigen. 

PRODUCTOMSCHRIJVING   

 
Fig.1 

A. Deksel van de sterilisatielamp 

B. Tandenborstelhouder 

C. Steriliserende lamp 

D. Tandpasta-automaat 

E. LED-indicator 

F. Adapteraansluiting 

G. Aan/uit-knop voor sterilisatielamp 

Inbegrepen accessoires : 
1x kleefpad + 1x adapter +1x tandenborstelhouder 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 

 tandenborstel-desinfectierek: DC 5V, 180mA, 2W  
 UV lamp : 1 UVC-buis – Golflengte : 253,7nm - UV intensiteit = 1000 UW/cm2 
 Adaptor : Input : AC110-240V – 50/60Hz/ Output : DC5V 500mA 

MONTAGE 

Het plakken van het kleefpad op de muur  

1. Verwijder de plastic folie. 
2. Plak het kleefpad, horizontaal, op een schone en droge 

muur, in de buurt van het stopcontact. 
Wacht 2 uur voordat u het tandenborstel-desinfectierek 
installeert ! 

 

Montage en installatie van het tandenborstel-desinfectierek 

1. Installeer het tandenborstelrek door de 2 haken in de 
overeenkomstige gaten van het tandenborsteldesinfectierek 
te steken, net onder de UV-buislamp. 

2. Na het openen van de tube tandpasta steekt u de hals in de 
tandpasta-automaat en schroeft u de tube met de wijzers 
van de klok mee. 
 

3. Steek de 2 haken van het zelfklevende pad in de gaten, aan 
de achterkant van het tandenborstel-desinfectierekje (zie de afbeelding hiernaast). 
 

BEDIENING 

A. TANDPASTA-AUTOMAAT 

1. Na het installeren van de tube tandpasta (zie het hoofdstuk Montage), knijpt u in de bodem 
van de tube zodat de tandpasta langs de pomp van de dispenser naar beneden kan gaan. 

2. Plaats uw tandenborstel met de haren naar boven op de bodem van de dispenser. Druk het 
tegen de binnenplaten van de dispenser om een passende hoeveelheid tandpasta te 
krijgen. 

 

B. TANDENBORSTELHOUDER 

Installeer maximaal 5 tandenborstels op het tandenborstelrek. 

Om te voorkomen dat er water in de UV-lamp terechtkomt, droogt u deze af na gebruik van de 
tandenborstel voordat u deze aan het tandenborstelrek ophangt. 

C. TANDENBORSTEL-DESINFECTIE 
 STAAR NIET naar het UV licht. 
NIET op mensen of dieren richten of in de ogen van mensen of dieren. 
Raak de UV-buis NIET aan. 
Gebruik GEEN UV-licht als lichtbron. 

 

1. Steek de stekker van de adapterkabel in de adapteraansluiting van het product. Dan, steek 
de stekker van de adapter in het stopcontact. 

2. Til het deksel van het tandenborstel-desinfectierekje op. 
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3. Druk op de AAN/UIT-knop om de UV-sterilisatielamp aan te zetten. De UV-lamp is aan. Het 
schakelt automatisch uit na 4-5 minuten.  

Opmerkingen: 
- Sluit het deksel na het inschakelen. 
- Bij het eerste gebruik of wanneer de lamp lange tijd niet wordt gebruikt, kan de UV-

lamp 6-10 seconden later oplichten (wanneer de temperatuur lager is dan 10 ℃, kan de 
lamp niet oplichten). 

4. Druk op de AAN/UIT-knop om de lamp uit te schakelen. 

 

REINIGING EN ONDERHOUD 

 DOMPEL DE TANDENBORSTEL NIET ONDER IN WATER OF EEN ANDERE VLOEISTOF. 

 MAAK DE UV-LAMP NIET SCHOON. 

 GEBRUIK GEEN SCHUURMIDDELEN OF REINIGINGSMIDDELEN. 
 

 Haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken. 

 Reinig met een droge en pluisvrije doek. Als het vuil is, gebruik dan een licht vochtige doek en droog het 
goed af. 

 Verwijder het tandenborstelrek om het grondig te reinigen. Droog het af en monteer het opnieuw. 

 
LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudelijk afval. Uw gemeente heeft een 
speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich 
de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten 
bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zij voor het milieu of voor de 
volksgezondheid en moeten worden gerecycled. Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en 
elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een 
doorkruiste container op wielen. 
Als het elektriciteitssnoer kapot is, dient het vervangen te worden door de fabrikant, zijn 
klantenservice of een persoon met een gelijksoortige kwalificatie, om gevaar te vermijden. 
 
Geïmporteerd door EML – Prodis Merk, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Fankrijk/ Gemaakt 
in de VRC 
Op de markt gebracht door EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 
LANGENFELD, Duitsland 

 

 
 
 


