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ENSILUOKKAISTA HAMPAIDEN HOITOA

emmi®-dent – Alkuperäistä, innovatiivista hampaiden 
puhdistusta 100% ultraäänen avulla

1 emmi®-dent Metallic käsiosa
1 Ultraääni harjaspää aikuisille

1 latausasema
1 Ultraäänihammastahna (75ml)

Lataus ja akun kesto

Tärkeää!

emmi®-dent Metallic pakkauksen sisältö

Kiitos kun valitsit emmi®-dent Metallic Ultraäänihammasharjan 
hampaiden ja suun puhdistukseen. Ole hyvä ja lue nämä 
käyttöohjeet huolellisesti saavuttaaksesi parhaat tulokset.

Kun lataat laitetta, kiinnitä johto seinään, aseta käsiosa 
latausasemaan ja lataa laitetta 24 tuntia ensimmäisellä kerralla. 
Jos käytät laitetta päivittäin 6 minuuttia, akku kestää keskimäärin 
12 päivää. Lataa laitetta tämän jälkeen jälleen 24 tuntia. Kun 
latausasema ja lataus toimivat oikein, energiaa säästävä vihreä 
LED-valo palaa laturissa.

Ennen ensimmäistä käyttöä

Aseta Ultraääniharjaspää pystysuorassa asennossa käsiosaan. 
Poista Ultraääniharjaspää laitteesta myös pystysuorassa asennossa. 
Tämä ehkäisee laitteen kiinnityspintojen vioittumisen.

Verkkokauppa: www.freshme.



100% ULTRAÄÄNI

Laitteen käynnistys ja sammutus

LED Merkkivalot

KÄYNNISTYS

Käynnistys: Käynnistä laite painamalla käynnistysnappulaa (noin 1 
sekunti). Vaihtoehtoisesti paina ON/OFF nappulaa 9 sekunnin ajan, 
mikäli haluat laittaa laitteen värinän pois päältä tai takaisin päälle. 
Kun laite on päällä, laitteen vihreä LED-merkkivalo palaa. Vihreä 
merkkivalo kertoo laitteen toimivuudesta. Tästä kertoo myös 
laitteen värinä, mikäli se on kytketty päälle.

Sammutus/automaattinen sammutus: Sammuta laite painamalla 
käynnistysnappulaa (noin 1 sekunti). Yksikkö sammuu 
automaattisesti 6 minuutin jälkeen (virransäästöasetus). Laite on 
myös varusteltu elektronisen sensorin avulla. Mikäli laitteessa 
käytetään vääränlaista harjasosaa tai ei harjasosaa lainkaan, laite 
sammuu automaattisesti ja vihreä LED-valo sammuu. Älä käytä 
harjasosaa kun kuljetat laitetta, jotta laite ei vahingossa käynnisty harjasosaa kun kuljetat laitetta, jotta laite ei vahingossa käynnisty 
(matkustusasetus).

Käynnistä laite painamalla ON/OFF painiketta 
noin 1 sekunti. Vihreä LED-valo syttyy.

LED vihreä – LAITE KÄYNNISSÄ
Vihreä LED-valo kertoo, että laite toimii 
oikein.

LED sininen – LATAA
Kun käsiosa on latausasemassa ja saa 
100-240V jännitteen virran, sininen LED-valo 
palaa. Kun laite on latautunut täyteen, 
LED-valo sammuu. 

LED punainen – TARKISTA/HÄIRIÖ
Jos akku on tyhjä tai vioittunut, punainen LED-valo syttyy. 
Punainen LED-valo välkkyy 5 sekuntia, jonka jälkeen laite 
sammuu automaattisesti.

Verkkokauppa: www.freshme.
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emmi®-dent Metallic 2.0:n käyttö 100% 
alkuperäisen emmi®-dent ultraäänen avulla

Kun käynnistät laitteen, tunnet kevyttä värähtelyä ja kuulet 
pehmeän äänen. Kummallakaan näillä ei ole tekemistä todellisen 
puhdistuksen kanssa. Ultraääntä ei voi tuntea eikä nähdä. Pieni 
värähtelevä moottori on asennettu käsiosan sisään. Värähtelystä 
tunnet ja kuulet, että laite on käynnistetty ja toimii. Laite myös 
piippaa kevyesti 6 sekunnin välein, mistä myös tiedät laitteen 
oikeanmukaisesta toiminnasta. 6 sekunnin välein voit myös vaihtaa oikeanmukaisesta toiminnasta. 6 sekunnin välein voit myös vaihtaa 
pesukohtaa.

Päivittäinen käyttö

1.

2.

3.

4.

5.

Verkkokauppa: www.freshme.

Suuhygienian kannalta, suosittelemme että puhdistat hampaat 
100% alkuperäisen ultraäänen avulla emmi®-dent Metallicilla kaksi 
kertaa päivässä noin 3 minuutin ajan.

Kasta harjasosa juoksevan veden alla.

Laita kahden herneen kokoinen määrä emmi®-dent 
Ultraäänihammastahnaa harjasosan harjaksiin. Ainoastaan 
emmi®-dent Ultraäänihammastahna takaa 100% alkuperäisen 
emmi®-dent Ultraäänen toimivuuden. Lue lisää emmi®-dent 
Ultraäähihammastahnasta tämän käyttöohjeen erillisestä 
osiosta.osiosta.

Käynnistä laite ja levitä Ultraäänihammastahna tasaisesti 
hampaiden ulko- ja sisäpinnoille sekä purupinnoille.

Harjasosa ylettyy kerrallaan noin 2-3 hampaan alueelle, riippuen 
hampaiden koosta. Pidä harjaksia kevyesti liikuttamatta ja 
painamatta ulko- ja sisäpinnoilla sekä purupinnoilla noin 6 
sekuntia pestävässä kohdassa. Todellinen pesuaika riippuu sekuntia pestävässä kohdassa. Todellinen pesuaika riippuu 
hampaiden epäpuhtauksista (plakki, nikotiini, viinitahrat jne.). 
Akuuteissa ongelmatilanteissa kuten ientulehduksessa tai 
parondontiitissa, pidä harjaa noin 15-20 sekuntia 
ongelmakohdassa. Tämä nopeuttaa parantumista. Ultraäänen 
pidempiaikaisesta käytöstä ei ole haittaa hampaille, koska 
emmi®-dent Metallic tuottaa hellävaraista ultraääntä. Kun olet emmi®-dent Metallic tuottaa hellävaraista ultraääntä. Kun olet 
lopettanut pesun, liikuta harjasosaa useita kertoja hampaiden 
yli poistaaksesi ruoantähteet ja epäpuhtaudet. Huuhtele suu 
vedellä tai suun huuhteluaineella.

Pese harjas- ja käsiosa pesun jälkeen juoksevan veden alla. 
Sammuta laite ja kuivaa käsiosa. Varmista, että ruoantähteitä ja 
epäpuhtauksia ei jää harjasosaan. Tämän jälkeen voit asettaa 
käsiosan harjaspään kanssa takaisin latausasemaan.käsiosan harjaspään kanssa takaisin latausasemaan.



Tulehdustilat, parodontiitti ja haavaumat suussa
Akuuteissa tapauksissa on suositeltavaa että pidät harjasosaa 
hellävaraisesti 30-60 sekuntia vaurioituneissa kohdissa. Tämä 
auttaa ja nopeuttaa parantumisessa. emmi®-dent ultraääni on 
vaaratonta ja sitä voidaan käyttää myös pidempiä aikoja.

Pahanhajuinen hengitys
Pahanhajuinen hengitys (halitoosi) aiheutuu suussa olevista 
elävistä bakteereista. emmi®-dent Ultraääni tuhoaa bakteereja 
ikenistä ja pahanhajuinen hengitys poistuu jopa 12 tunniksi.

emmi®-dent Ultraäänihammastahna
emmi®-dent Ultraäänihammastahnaa on saatavilla viittä eri 
versiota (valikoima vaihtelee jälleenmyyjittäin): emmi®-dent 
Fresh, emmi®-dent Valkaiseva, emmi®-dent Lapsille, 
emmi®-dent Nature ja emmi®-dent Nature Kalsium. Nature 
Ultraäänihammastahnat eivät sisällä uoria. Kaikki emmi®-dent 
Ultraäänihammastahnat ovat gluteenittomia eivätkä sisällä 
nanomateriaaleja.nanomateriaaleja.

Verkkokauppa: www.freshme.
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Vaihda harjaspää joka 
kolmas kuukausi. 
Ultraäänen heikentämät 
harjakset puhdistavat 
heikommin.ku
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Usein ajatellaan, että Ultraääni tarvitsee vettä 
välittäjäaineekseen, mutta tämä on väärä olettamus. 
Todellisuudessa oikeanlainen välittäjäaine riippuu ultraäänen 
taajuudesta ja suorituskyvystä. Tämä on laajasti tiedostettu 
lääketieteellisissä käytännöissä. Lääketieteessä voiteita ja 
geelejä käytetään välittäjäaineena. Puhdistaessa hampaita 
alkuperäisellä emmi®-dent ultraäänellä, käytetään erityistä alkuperäisellä emmi®-dent ultraäänellä, käytetään erityistä 
hammastahnaa (emmi®-dent Ultraäänihammastahna). Tämä 
hammastahna erottuu ultraääniominaisuudessaan, koska vain 
emmi®-dent Ultraäänihammastahnasta muodostuu miljoonia 
nano-kuplia. Perinteisistä kauppojen hammastahnoista 
muodostuu vain pieni määrä mikrokuplia. Käytä aina 
emmi®-dent Ultraäänihammastahnaa hampaiden hoidossa emmi®-dent Ultraäänihammastahnaa hampaiden hoidossa 
emmi®-dent Ultraäänilaitteiden kanssa.

Huomioi, että hammaslääkärit suosittelevat, että harjaspään 
tulisi olla henkilökohtainen hygieniasyistä. Harjaspää tulisi 
vaihtaa kolmen kuukauden välein, sillä harjakset pehmenevät vaihtaa kolmen kuukauden välein, sillä harjakset pehmenevät 
ja niiden kyky kuljettaa ultraääntä heikkenee, mikä heikentää 
puhdistustehoa. Aina kun vaihdat harjaspään, varmista, että 
harjakset osoittavat samaan suuntaan käynnistysnappulan 
kanssa. Irrota ja aseta harjaspää aina takaisin pystysuorassa 
asennossa. Tämä ehkäisee kontaktipintojen vioittumisen. 
Vaihtopäitä on ostettavissa samasta paikkaa kuin mistä hankit Vaihtopäitä on ostettavissa samasta paikkaa kuin mistä hankit 
emmi®-dent Metallic laitteen.

Verkkokauppa: www.freshme.

Harjaspäiden vaihtaminen

Seuraavia Ultraääniharjasosia on saatavilla:
emmi®-dent E2/E2 Wave (aikuisille)
emmi®-dent K2/K4 (lapsille ja naisille)
emmi®-dent SB2 (proteeseille)
Lisätietoa www.freshme.



100% alkuperäinen 
Ultraäänilaitteemme on 
innovatiivisin ja tehokkain 
menetelmä täydelliseen 
hampaiden ja suun 
puhdistukseen (nano-puhdistus). puhdistukseen (nano-puhdistus). 
emmi®-dent Ulträänilaitteen 
ovat kehittäneet saksalaiset 
insinöörit perustuen 
viimeisimpiin tutkimustuloksiin. 
Toisin kuin perinteiset 
hammasharjat, jotka perustuvat hammasharjat, jotka perustuvat 
hankaukseen ja hankaaviin 
hammastahnoihin, tutkijat 
kehittivät uuden hellävaraisen 
tavan puhdistaa hampaita ilman 
hankausta ja liikettä. 
Vuosikymmeniä ultraääntä on Vuosikymmeniä ultraääntä on 
käytetty lääketieteellisiin 
tarkoituksiin. Sitä on käytetty 
aivojen, silmätautien, 
raskauksien ja vatsan alueen

emmi®-dent Metallic puhdistaa 
myös sieltä minne tavalliset 
hammasharjat tai hammaslanka ei 
ylety. Ultraääni poistaa bakteereja 
myös syvältä ikenistä.

Verkkokauppa: www.freshme.

tutkimuksiin. Ultraääntä on helppo käyttää hampaiden ja suun 
hygienian hoitoon olitpa minkä ikäinen tahansa, sillä se on täysin hygienian hoitoon olitpa minkä ikäinen tahansa, sillä se on täysin 
harmitonta ja vaaratonta. Mikäli sinulla on sydämentahdistin, laitetta 
on myös tällöin turvallista käyttää. Tutkimukset ovat osoittaneet että 
alle 50 watin ultraääni on harmitonta ihmiselle. emmi®-dent Metallicin 
ultraääni on ainoastaan 0.2 wattia. Ultraäänen tehon ja toimivuuden 
ovat testanneet myös hammaslääkärit ja implantologit. Monen 
vuoden kokemuksen aikana ei ole koskaan raportoitu 
haittavaikutuksia, ei myöskään hammaskruunuille, täytteille, haittavaikutuksia, ei myöskään hammaskruunuille, täytteille, 
implanteille tai hammaslaminaateille. Ultraäänen tuottaa laitteeseen 
asennettu ultraäänimikrosiru (Piezo Chip), joka on patentoitu 
maailmanlaajuisesti. Mikrosiru on asennettu harjasosan sisään, josta 
ultraääni kulkeutuu suuhun harjaksia pitkin. Suussa muodostuu 
hammastahnasta miljoonia nano-onkaloita (nanokuplia). Johtuen hammastahnasta miljoonia nano-onkaloita (nanokuplia). Johtuen 
näiden mikroskooppisesta koosta, ne tunkeutuvat pienempiinkin 
koloihin, onkaloihin ja halkeamiin hampaissa ja ientaskuissa. Näin käy 
myös implanttien ja hammasrautojen suhteen.
Alkuperäinen emmi®-dent Metallic ultraääni hellävaraiseen 
hampaiden ja suun puhdistukseen toimii ilman mekaanista painetta, hampaiden ja suun puhdistukseen toimii ilman mekaanista painetta, 
hankausta tai rasitusta. Voimakkaan nanokuplien muodostumisen ja 
hajoamisen johdosta kaikki epäpuhtaudet kuten plakki ja 
ruoantähteet kuin myös bakteerit ja taudinaiheuttajat poistuvat 
tehokkaasti. Ultraäänellä on positiivinen vaikutus ikeniin ja kieleen. 
Positiivisena tuloksena on myös se, että ultraääni tehostaa elimistön 
omaa parantumismekanismia, tehostaa imusuonten toimintaa ja 
aktivoi verenkiertoa sillä emmi®-dent Metallicin ultraääni tunkeutuu aktivoi verenkiertoa sillä emmi®-dent Metallicin ultraääni tunkeutuu 
myös syvälle ientaskuihin.  Ehkäisevä ja hoitava vaikutus perustuu 
tehokkaaseen taudinaiheuttajien ja bakteerien poistamiseen. Ei 
ainoastaan hampaista ja ikenistä vaan myös ienkudoksesta.

100% ULTRAÄÄNI

Miten se toimii?



Akun hoito ja kierrätys

Akku on sijoitettu laitteen vedenkestävään käsiosaan. Laite 
voidaan asettaa takaisin latausasemaan latautumaan käytön 
jälkeen tai laite voidaan ladata 10 käyttöpäivän jälkeen. Jos 
käytät Ultraäänihammasharjaa enemmän kuin 10 minuuttia 
päivittäin (esim. jos taloudessa on useampia käyttäjiä), lataa 
laitetta useammin. Varmista, että akku ei pääse koskaan täysin laitetta useammin. Varmista, että akku ei pääse koskaan täysin 
tyhjenemään. Kun latauksen määrä saavuttaa kriittisen tason, 
vihreä LED-valo ei syty kun laite käynnistetään, vaan punainen 
LED-valo syttyy ja alkaa välkkymään 5 sekunnin jälkeen. Tällöin 
laite tulee ladata tai muutoin akku vioittuu. Laite sisältää 
erityisen, ympäristöystävällisen Ni-MH akun, jota ei voida 
hävittää sekajätteen mukana. Akku voidaan hävittää 
kierrätys- tai keräyspisteissä.kierrätys- tai keräyspisteissä.

Varoitukset

emmi®-dent Metallic sisältää turva-akun. Tästä huolimatta, 
akkua ei saa antaa lasten käsiin ja hävitysohjeita on 
noudatettava. Mikäli akku vuotaa turvasijoittelusta huolimatta, 
vältä ihokontaktia akkuun ja hävitä akku kuten edellä kuvattu. 
Myös sähköjohdon suhteen on noudatettava turvallisuutta. 
Laturi on täysin eristettynä omassa kotelossaan, mutta tästä 
huolimatta, älä annan laturin joutua veteen. Latausjohdon on huolimatta, älä annan laturin joutua veteen. Latausjohdon on 
oltava moitteettomassa kunnossa. Mikäli suojakotelo, 
sähköpistoke tai liitin vioittuvat, laturi tulee hävittää ja vaihtaa. 
Käytä emmi®-dent Metallicia vain siihen tarkoitukseen, miten 
tässä käyttöohjeessa on kuvattu. Lasten tulee käyttää laitetta 
aikuisen valvonnassa.

Takuu

emmi®-dent Metallicilla on 24 kuukauden ja akulla 6 kuukauden 
takuu ostopäivästä. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet 
ja nämä korjataan kuluitta tai laite vaihdetaan uuteen. Lain 
sallimissa rajoissa, muita korvauksia ei makseta. Takuu ei koske 
kolmannen osapuolen aiheuttamista tapahtumista tai käytöstä 
johtuvia vaurioita, josta Emmi Ultrasonicin kanssa ei ole 
erikseen kirjallisesti sovittu. Takuu ei koske laitetta, mikäli sitä erikseen kirjallisesti sovittu. Takuu ei koske laitetta, mikäli sitä 
on käytetty epätarkoituksenmukaisesti tai laitetta on käsitelty 
huonosti. Mikäli laitetta huolletaan takuun aikana, takuuaika ei 
pitene. Emmi Ultrasonic GmbH pidättää oikeuden laskuttaa 
käsittelykulut aiheettomista reklamaatioista kuten siitä, mikäli 
laitteen osat on asennettu väärin tai käyttövirheistä. Takuun 
säilyttämiseksi, kuitti josta laitteen ostopäivä ilmenee, on 
säilytettävä. Edistääksesi takuun nopeaa käsittelyä, lähetä säilytettävä. Edistääksesi takuun nopeaa käsittelyä, lähetä 
meille koko laite, myös harjaspää ja laturi. Lähetä laite meille 
postikulut maksettuna. Maksamattomia toimituksia emme voi 
käsitellä. Kiitos ymmärryksestäsi.

Verkkokauppa: www.freshme.
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Tarkoituksenmukainen käyttö

Laitetta tulee käyttää vain siihen tarkoitukseen ja siten kuin 
tässä käyttöoppaassa on kuvattu, eli hampaiden 
puhdistukseen. Laitetta tulee käyttää yhdessä ainoastaan vain 
niiden osien kanssa, jotka Emmi Ultrasonic GmbH on 
hyväksynyt. Laitteen muunlainen käyttö katsotaan 
ei-tarkoituksenmukaiseksi käytöksi. Emmi Ultrasonic GmbH ei ei-tarkoituksenmukaiseksi käytöksi. Emmi Ultrasonic GmbH ei 
vastaa vahingoista eikä vastaa takuuajasta, mikäli laitetta on 
käytetty epätarkoituksenmukaisesti tai muiden lisäosien 
kanssa. Käyttötarkoitus sisältää myös kaikki tässä 
käyttöoppaassa esitetyt ohjeet, jotka on merkitty      merkillä. 
Ongelmaton ja turvallinen käyttö voidaan taata, mikäli laite 
kuljetetaan, säilytetään, sijoitetaan ja asennetaan oikein 
mukaanlukien se, että laitetta käytetään oikein ja se huolletaan mukaanlukien se, että laitetta käytetään oikein ja se huolletaan 
tarvittaessa. BGV A3:n mukaiset testaukset tietyin väliajoin on 
otettava huomioon. Kun laite kytketään käyttöön on 
varmistuttava siitä, että sähköjohdon pää on vapaasti 
irrotettavissa.

Epätarkoituksenmukainen käyttö

Epätarkoituksenmukaisesta käytöstä voi aiheutua vahinkoa 
ihmiselle, elimistölle tai materiaaleille. Tästä syystä 
kaikenlainen muu kuin tarkoituksenmukainen käyttö on 
ehdottomasti kielletty. Emmi Ultrasonic GmbH ei vastaa 
vahingoista, jotka aiheutuvat epätarkoituksenmukaisesta vahingoista, jotka aiheutuvat epätarkoituksenmukaisesta 
käytöstä eikä takuu kata laitetta tai sen osia, mikäli laitetta ei 
käytetä tarkoituksenmukaisesti. Jotta laite toimisi oikein, 
noudata seuraavaa: 
    Käytä emmi®-dent Metallicia ainoastaan hampaiden 
    puhdistukseen ja suuhygieniaan ja siinä jännitteessä, mikä           
    on kirjattu laitteen pohjaan (latausaseman pohjassa)
    Älä käytä happoja, syövyttäviä tai syttyviä kemikaaleja     Älä käytä happoja, syövyttäviä tai syttyviä kemikaaleja 
    laitteen puhdistamiseen
    Mikäli laite vahingoittuu kuljetuksen aikana, älä kytke sitä 
    sähköpistokkeeseen
    Laitetta tulee käyttää ainoastaan sisällä huonelämpötilassa

Verkkokauppa: www.freshme.
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