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DUŞ BUCAL AEG MD 5613
 Cod produs: 377212

MAnUAL DE UtiLizArE

Privire de ansamblu părţi componente

Vă mulţumim pentru că aţi decis să achiziţionaţi produsul nos-
tru. Vă dorim să vă bucuraţi din plin de noul dvs. aparat. 

Simboluri folosite în manualul de utilizare
Instrucţiunile importante pentru siguranţa utilizatorului sunt mar-
cate în mod special. Respectaţi neapărat aceste instrucţiuni pentru 
a evita daunele aduse aparatului şi accidentarea utilizatorilor. 

AtEnŢiE
Simbolul indică pericole asociate cu sănătatea umană şi posibile 

riscuri de accidentare.

AtEnŢiE
Simbolul indică posibil daune aduse aparatului sau altor obiec-

te. 

OBSErVAŢiE
Marchează informaţiile şi recomandările pentru utilizatori. 

instrucţiuni generale de siguranţă 

Citiţi în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să 
folosiţi produsul; respectaţi toate instrucţiunile de utilizare şi 
de siguranţă! Păstraţi manualul pentru consultări ulterioare, 
precum şi bonul de casă şi ambalajul aparatului. Înmânaţi acest 
manual şi altor persoane cărora le puneţi la dispoziţie produsul.
•    Folosiţi acest aparat numai în scopuri private şi numai pentru 

domeniul de utilizare pentru care a fost conceput. 
•    Nu folosiţi acest aparat în aer liber. Feriţi aparatul de căldura 

excesivă, razele directe ale soarelui, umiditate (nu-l scufun-
daţi în niciun caz în lichide) şi margini ascuţite. Nu folosiţi 

aparatul atunci când aveţi mâinile ude. Dacă aparatul se 
umezeşte scoateţi imediat ştecărul din priză. 

•    Atunci când nu folosiţi aparatul opriţi-l întotdeauna şi scoa-
teţi ştecărul din priză (nu trageţi niciodată de cablul de ali-
mentare, ci numai de ştecăr). Demontaţi accesoriile atunci 
când doriţi să le curăţaţi.

•   Nu lăsaţi aparatul să funcţioneze fără a fi supravegheat. Dacă 
părăsiţi încăperea în care se află aparatul opriţi-l întotdeau-
na. Scoateţi ştecărul din priză.

•   Verificaţi în mod regulat aparatul şi cablul de alimentare 
pentru a identifica posibile daune. Dacă există daune nu mai 
folosiţi acest aparat. 

•   Nu încercaţi să reparaţi aparatul, ci duceţi-l într-un atelier de 
reparaţii. Pentru a evita posibilele pericole cablul de alimen-
tare defect nu poate fi înlocuit decât de către producător, 
serviciul clienţi sau personal specializat. 

•   Folosiţi numai accesorii originale.
•   Pentru siguranţa copiilor dvs. nu lăsaţi la întâmplare materi-

alele folosite la împachetarea produsului (pungi de plastic, 
cartoane, polistiren etc.). 

AtEnŢiE!
Nu lăsaţi copiii să se joace cu folie. Pericol de sufocare!
•    Respectaţi instrucţiunile speciale de siguranţă prezentate 

mai jos. 

instrucţiuni speciale de siguranţă pentru acest aparat

AtEnŢiE
•    Acest aparat poate fi utilizat de către copiii de peste 8 ani 

ori persoanele cu aptitudini fizice, senzoriale sau psihice li-
mitate sau care nu au experienţă şi/sau cunoştinţe legate de 
utilizarea acestui produs, numai dacă sunt supravegheate de 
un adult responsabil.

•    Copiii nu au voie să se joace cu acest aparat.
•    Aparatul poate funcţiona numai cu apă rece sau apă călduţă. 
•    Folosiţi acest aparat numai pentru a curăţa gura. 
•    Goliţi rezervorul de apă după fiecare utilizare a aparatului 

pentru a împiedica multiplicarea bateriilor.
•    Dacă folosiţi aparate stomatologice întrebaţi medicul dacă 

duşul bucal este adecvat în cazul dvs. Nu ne asumăm respon-
sabilitatea pentru eventuale daune. 

•    Dacă suferiţi de inflamaţii la nivelul gurii sau faringelui con-
sultaţi medicul stomatolog pentru a afla dacă duşul bucal 
este recomandat în cazul dvs. 

•    Aveţi grijă ca furtunul de apă (conexiunea dintre aparat şi 
duşul bucal) să nu fie îndoit sau strivit. 

RO



2 | w w w. g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o

Privire de ansamblu părţi componente

1. Duză spălare
2. Opritor apă
3. Mâner
4. Furtun de apă
5. Regulator presiune apă
6. Comutator pornit/oprit
7. Soclul aparatului
8. Rezervor de apă
9. Mâner pentru deschiderea capacului/mâner pentru rezervo-

rul de apă

Despachetarea aparatului

1. Scoateţi aparatul din ambalaj.
2. Îndepărtaţi toate materialele folosite la ambalare precum 

folii, polistiren, suport de cablu şi cartoane. 
3. Verificaţi conţinutul coletului. 

Observaţie:
Pe aparat se poate observa praful sau diferite materiale ră-
mase din producţie. Recomandăm să curăţaţi aparatul ur-
mând instrucţiunile din capitolul „Curăţare”. 

instrucţiuni de utilizare

Conexiunea electrică
1. Verificaţi dată tensiunea de reţea care va fi folosită pentru 

alimentarea acestui aparat corespunde cu valorile indicate 
pentru tensiunea de funcţionare. Datele sunt imprimate pe 
plăcuţa aparatului. 

2. Conectaţi cablul de alimentare la o priză de perete cu împă-
mântare. 

Comutator pornit/oprit (6)
Poziţia comutatorului O:  Aparatul este oprit.
Poziţia comutatorului i: Aparatul este oprit. 

regulator presiune apă (5)
Cu regulatorul pentru presiunea apei puteţi selecta trei trepte 
diferite de putere.
treapta i:  Presiune apă scăzută
treapta ii: Presiune apă medie
treapta iii: Presiune apă mare 

Opritor apă (2)
Cu acest comutator puteţi opri pentru scurt timp aplicaţia folo-
sită. Decuplarea se face mecanic. Pompa aparatului funcţionea-
ză în continuare. 

Poziţia comutatorului i: Există flux de apă
Poziţia comutatorului O: Nu există flux de apă

Duze (1)
Coletul include 4 duze cu diferite marcaje prin culoare. Acestea 
pot fi folosite de către diferiţi utilizatori. 

Dacă suferiţi de sângerări gingivale ...
Dacă la prima utilizare a duşului bucal apar sângerări gingivale 
fenomenul este unul normal. Dar dacă gingiile sângerează per-
manent trebuie să consultaţi un medic stomatolog. 

Punerea în funcţiune a aparatului

1. Apucaţi rezervorul de apă (8) de mâner şi demontaţi-l de pe 
soclul aparatului. Deschideţi rezervorul de apă cu mânerul (9). 

2. Umpleţi rezervorul cu apă. Respectaţi linia de marcaj MAX. 
Închideţi rezervorul de apă. Reinstalaţi-l pe soclul aparatului.

3. Porniţi aparatul folosind comutatorul pornit/oprit (6).
4. Scoateţi mânerul (3) de pe soclul aparatului. Ţineţi orificiul 

deasupra unei chiuvete. 
5. Poziţionaţi regulatorul (5) la treapta iii. 
6. Deblocaţi opritorul de apă (2) împingându-l în poziţia i.
7. Lăsaţi apa să se scurgă în chiuvetă pentru a curăţa rezervorul 

de eventuale resturi. La final blocaţi opritorul de apă împin-
gându-l în poziţia O. 

8. Opriţi aparatul. 
9. Spălaţi duzele sub jet de apă. 
De acum duşul bucal este pregătit de funcţionare. 

Utilizarea aparatului

Înainte a utiliza duşul bucal trebuie să vă curăţaţi dinţii folo-
sind o periuţă de dinţi.
1. Introduceţi o duză în mânerul aparatului. Rotiţi duza în aşa 

fel încât orificiul acesteia să indice spre opritorul de apă. Ve-
rificaţi poziţia sigură a duzei în mâner.

2. Umpleţi rezervorul cu apă călduţă. Nu folosiţi apă fierbinte!
3. Pentru a curăţa duza lăsaţi să treacă un jet de apă prin capul du-

zei (la presiune maximă pentru apă) şi scurgeţi apa în chiuvetă. 
4. Selectaţi presiunea dorită pentru apă folosind regulatorul. Înce-

peţi cu treapta cea mai mică de presiune, în special dacă suferiţi 
de sângerări gingivale sau folosiţi duşul bucal pentru copii. 

5. Deblocaţi opritorul apă de pe mâner. 
6. Aplecaţi-vă deasupra chiuvetei. Orientaţi jetul de apă de-a 

lungul gingiilor şi de jur-împrejurul dinţilor. 
7. După curăţarea gurii blocaţi opritorul de apă. Setaţi presiu-

nea apei la treapta I. 
8. Opriţi duşul bucal.
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9. Curăţaţi aparatul folosind instrucţiunile de la „Curăţare şi în-
treţinere”: 

Curăţare şi întreţinere

AtEnŢiE:
•   Înainte de a curăţa aparatul scoateţi ştecărul din priză.
•   Nu scufundaţi soclul aparatului sau ştecărul sub apă.

AtEnŢiE:
•   Nu folosiţi perii sau alte obiecte abrazive.
•   Nu folosiţi soluţii de curăţare abrazive sau dure. 

1. Scurgeţi apa rămasă în rezervor. 
2. Extrageţi duza de pe mâner. Curăţaţi duza sub jet de apă. 

Ştergeţi duza şi introduceţi-o la baza aparatului. 
3. Dacă aţi folosit adaosuri în apă spălaţi rezervorul de apă fo-

losind apă curată. În final lăsaţi să curgă cca. 300 ml de apă 
curată prin aparat, aşa după cum este descris la capitolul 
„Punerea în funcţiune”. 

4. Ştergeţi mânerul înainte de a-l fixa pe soclul aparatului.
5. Ştergeţi rezervorul de apă. 
6. Ştergeţi soclul aparatului folosind o cârpă umezită. Apoi şter-

geţi-l cu o cârpă uscată. 

zgomotul din timpul funcţionării

Nivelul de zgomot din timpul funcţionării este mai mic de 70 dB(A). 

nivel de zgomot
Zgomotele care se produc în timpul funcţionării sunt cauzate de 
fluxul de apă. Din cauza randamentului mare al aparatului aces-
te zgomote sunt inevitabile, dar ele nu reprezintă vreun defect 
al aparatului. 

Date tehnice

Model: ................................................................................MD 
5613  Alimentare: ...........................................230 V~ ; 50 Hz  
Consum de putere: .....................................................max. 46 W  
Clasa de protecţie: ..........................................................II (IPX 7)  
Greutate netă: ...................................................................1,3 kg 

Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice şi de design în funcţie 
de dezvoltarea continuă a acestui produs. 

Observaţie privind declaraţia de conformitate
Prin prezenta compania ETV GmbH declară că aparatul MD 5613 
respectă cerinţele de bază ale normei europene pentru compa-
tibilitatea electromagnetică (2004/108/EC) şi pentru aparatele 
de joasă tensiune (2006/95/EC). 

Eliminarea deşeurilor

În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediului încon-
jurător, al protejării sănătăţii omului şi al utilizării resur-
selor naturale cu prudenţă şi în mod raţional, consuma-
torul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil 
la orice punct de colectare şi reciclare din localitatea de 
domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare.
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două 
linii în formă de X indică faptul că produsul face obiec-
tul unei colectări separate, la un centru de colectare 
şi reciclare a produselor electronice şi nu laolaltă cu 
gunoiul menajer. 

Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SrL (str. Cuza 
Vodă nr.61/A, Oradea, România) şi Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, D-92240 
Hirschau, Germania).
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclu-
siv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin intro-
ducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea 
scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă.
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de 
design fără o înştiinţare prealabilă.
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