
Användar Manual -  emmi®-pet

PROFESSIONELL TANDVÅRD FÖR HUSDJUR MED 100% ULTRALJUD
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Premium Partner des VDH

Tack för att du valde vår emmi®-pet ultraljudsborste för tandvård och munhygien för husdjur. För att bekanta 

dig med hur du använder vår ultraljudsborste för tandvård, emmi®-pet, läs denna bruksanvisning noggrant 

och fullständigt. Detta säkerställer att du når bästa möjliga resultat för ditt djur.

Innehåll  emmi®-pet:
1x emmi®-pet HT (handmaskin),

1x emmi®-pet 100-240-V laddstation, 

1x emmi®-pet A1/A2 Ultraljud fästanordning,

1x  emmi®-pet ZA Ultraljud tandkräm för husdjur  

Emmi Ultrasonic GmbH  •  Gerauer Strasse 34  •  64546 Moerfelden-Walldorf  •  Deutschland  •  Tel: +49 (0)6105 - 40 67 94  •  www.emmi-pet.com
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Viktigt - Laddning av batterier 
Se till att handstycket är avstängt under laddning, annars är det inte möjligt att 
ladda. Om du använder enheten 10 minuter en gång om dagen kan du använda 
den med batteriet i ca. 10 dagar. Därefter krävs laddning under ytterligare 9-12 
timmar.

Första användningen
1. Sätt alltid i ultraljudsfästet i vertikal riktning och ta bort det även vertikalt, detta  

undviker skador på kontaktytan och på handenheten.

2. Anslut kontakten till uttaget, placera handenhetenmaski med ultraljudsborsten 

på laddstationen och ladda enheten i 24 timmar.

VIKTIGA SÄKERHETSRÅD
Ultraljudsenheterna hos Emmi Ultrasonic GmbH återspeglar de nyaste och mest effektiva

sättet för tandvård och munhygien för både människor och djur. Läs användar

manualenl noggrant och fullständigt samt de bifogade varningsmeddelandena. 

För att undvika en elchock var vänlig uppmärksam på följande: 

1. Placera alltid laddstationen på ett sådant sätt att den inte kan falla i badkar eller handfat

2. Använd endast laddstationen på torrt underlag och i torra omgivningar.

3. Om laddstationen har ramlat i vatten, rör inte den.

4. Bryt omedelbart strömförsörjningen.

5. Använd aldrig laddstationen i badkaret.

LED Display
1. Om LED displayen är blå - LADDNING när handsenhetentycket finns  

på laddstationen tänds den blå lysdioden. När enheten är fulladdad  

slocknar den blå lysdioden.

2. Om LED  displayen är grön - ÄR DEN PÅ  

Om enheten är påslagen och ultraljudsfästet sätts på 

lyser den gröna lysdioden kontinuerligt.

3. Om LED displayen blinkar rött - CHECK/FEL  

Om batteriet är tomt eller fel uppstått, tänds den röda lysdioden  

och enheten stängs av.

4. Enheten är avstängd - Ingen display

Additional features
 � Användning av tillbehör (säker funktion): utan tillbehör på stängs enheten automatiskt av och kan inte slås 

på. Den gröna lysdioden tänds kort och stängs av igen.

 � Automatisk avstängning (funktionen batteri säkerhet): enheten stängs av automatiskt efter 6 minuter.

 � Laddningsstatuskontroll: när batteriet är fulladdat slocknar den blå lysdioden.

FRISKA TÄNDER - FRISKT HUSDJUR

Sätt alltid i ultraljudsfästet under laddning för bättre 

kontroll av enhetens tillstånd.
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Avsedd användning
Följ nedan nedan instruktioner för att undvika risker för skador, brand, eller elektrokution.

Använd den här produkten endast för avsedd användning som beskrivs i den här bruksanvisningen. Detta 

innebär att du endast använder enheten för tandrensning och munhygien hos djur och endast i samband 

med andra enheter och komponenter som rekommenderas av Emmi Ultrasonic GmbH. All annan användning 

eller bortomgående anses inte vara i enlighet med avsedd användning. Vid icke avsedd användning vägrar 

Emmi Ultrasonic GmbH ansvarsskyldigheten för eventuellt uppstått skador och garantin för en funktionell 

funktion av komponenterna. Avsedd användning inkluderar också att följa alla indikationer som anges i denna 

handbok. Detta påpekas av symbolen på typskylten. En korrekt och säker drift av produkten kräver lämplig 

transport, lagring, placering och installation samt en utförlig hantering och underhåll. De återkommande 

testningarna enligt DGUVV3 ska beaktas. Enheten måste placeras på ett sådant sätt att nätkontakten är fritt 

åtkomlig när som helst.

Inte avsedd användning
Vid inte avsedd användning kan faror för liv och kropp samt materiella skador uppstå.

Av denna anledning är inte avsedd användning tillåten. Använd inte Emmi Ultrasonic GmbH vid avsedd 

användning vägras ansvaret för eventuellt uppstådda skador och garantin för en funktionell operation

av komponenterna. Följ nedan nedan för att undvika felanvändning.

 � Enheten för tandvård och munhygien får endast användas med tillförseln för den  

spänning tryckt på typskylten (laddstationens undersida).

 � Använd inte brandfarliga eller kemikalier, syror, baser etc. för att rengöra enheten

 � Om transportskador uppstår, koppla inte in laddningsstationen till strömförsörjningen.

 � Enheten får endast användas inomhus vid rumstemperatur.

100% ULTRALJUD FÖR ATT FÖREBYGGA TANDSJUKDOMAR
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Ett sätt att få ditt djur van vid tand- och munvård med ultraljudstandborsten  
emmi®-pet (du känner ju ditt husdjur bäst)

u	Tryck 1 cm ultraljudsandkräm på fingret. Låt ditt djur snifta och slicka på tandkrämen.

v	Slå på enheten och visa den för ditt husdjur.

w		Håll handenheten med ultraljudsborsten nära ditt husdjurs mun och prata lugnande med ditt husdjur.

x		Lyft försiktigt på läpparna och för långsamt ultraljudsborsten i munnen för att få ditt djur van vid 

proceduren.

y	Börja nu rengöra tänderna. Gå från tand till tand och upprepa följande steg. smörj 

          ultraljudsandkräm med borsten över de inre och yttre ytorna på tänderna och tuggytorna. 

 Börja med tänderna längt bak medan du håller borsten i orörligt på tänderna utan tryck.  

          Ultraljudsborsten gör att du kan täcka 1 till 3 tänder samtidigt. Låt borsten vila ca. 10 sekunder på 

          varje tand innan du går vidare till nästa tand. Flytta inte enheten under rengöring, annars  

          fungerar den inte. Mikrobubblorna som genereras i ultraljudsandkrämen av emmi®-pets  

          ultraljud garanterar en grundlig och friktionsfri rengöring.

z		Tvätta borsten efter användning under rinnande vatten. Enheten förblir påslagen under denna procedur. 

Efter sköljning kan du stänga av enheten. Ultraljudet har en steriliseringseffekt som säkerställer 

desinfektion efter sköljning. Efter varje rengöring kan enheten ställas på laddstationen. Detta skadar 

inte batteriet. 

FRISKA TÄNDER -  FRISKT HUSDJUR
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Daglig användning
Vi rekommenderar att du använder emmi®-pet för tand- och munvård cirka 1 till 3 gånger i veckan (veterinärer 

rekommenderar daglig användning). Rengöringstiden ska vara mellan 3 - 10 minuter beroende på graden av plack 

och tandsten som ditt husdjur har. Om en regelbunden rengöring sker (daglig tandborstning) är 3 minuter en del 

av förebyggandet. Om dina husdjurständer rengörs oregelbundet med emmi®-pet, rekommenderar vi intensiv 

rengöring av tänderna i upp till 10 minuter. Ultraljud är absolut ofarligt för ditt djur. 

 
Hur fungerar emmi®-pet i kombination med den speciella emmi®-pet 
ultraljudstandkrämen berikad med mikrobubblor? 
emmi®-pet Ultraljuds tandkräm för djur har utvecklats speciellt för tandvård hos djur. emmi®-pet tillsammans 

med ultraljudsenheten för tand- och munvård, rengör försiktigt djurets tänder utan någon friktion. Det är 

viktigt att du använder emmi®-pet Ultraljuds tandkräm för djur för tandvården av ditt djur. Den medföljande 

emmi®-pet ultraljudstandkrämen innehåller mikroskopiska luftbubblor (mikrobubblor) som har berikats i 

ytterligare ett produktionssteg. Goethe University of Frankfurt am Main har bekräftat detta. Mer än 3,5 

miljoner mikrobubblor upptäcktes inom en mm3. Ultraljudsvibrationer förstör mikrobubblornas struktur 

och de kollapsar. Detta skapar en sugeffekt som tar bort biofilmen och plack från tänderna. Efteråt 

rekommenderar vi att du gnider över tänderna för att ta bort biofilm och plack från tänderna. Allt detta 

utan att ditt husdjur märker det. En traditionell tandkräm genererar inte mikroaktiviteten (generering av 

mikrobubblor) vilket är nödvändigt för att emmi®-pet Ultraljud ska fungera i tandvården. 

       VIKTIGT:
Enheten har en vibration slösoch ljudlös funktion för att inte skrämma 
eller uppröra ditt husdjur. Enhetens korrekta funktion säkerställs om 
den gröna displayen under handstyckets strömbrytare tänds under 
drift. Enheten kan inte användas om ultraljudsborsten inte är insatt.

100% ULTRALJUD FÖR ATT FÖREBYGGA TANDSJUKDOMAR
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Akut inflammation i tandköttet
Vid akuta problem, håll borsten löst på de berörda tänderna och sedan direkt på tandköttet. Lämna dem där 

i cirka 30 till 60 sekunder. Detta tillåter dig en snabb och effektiv förbättring av inflammationen. Långvarig 

användning är inte riskfullt, eftersom ultraljudet är absolut ofarligt. 

Förhindra dålig lukt från munnen
Eftersom emmi®-pet ultraljudstandborste minskar bakterierna i tandköttet förhindrar det också den dåliga 

lukten som orsakas av levande bakterier. Behandlingen är effektivt i flera timmar. 

Så fungerar emmi®-pet ultraljudstandborste
Tand- och munvård med ultraljud är en effektiv 

beprövad metod. emmi®-pet fungerar annorlunda än 

traditionella, manuella eller elektriska tandborstar med 

mekanisk friktion. emmi®-pet använder funktionerna 

för modern ultraljudsteknik. Under tandvården med 

emmi®-pet rengör man inte genom den vanliga 

”borstningen” med traditionella tandborstar, utan 

med skonsamt ultraljud. Användningen av skonsamt 

ultraljud är absolut ofarligt för människor och djur, 

oavsett ålder. Forskning har visat att ultraljud med 

en maximal effekt på 50 watt är ofarligt för både 

människor och djur. emmi®-pets ultraljud använder 

endast 0,2 watt.

Den positiva effekten och säkerheten har bevisats 

och bekräftats av läkare och veterinärer. Tand- och 

munvård med ultraljud har använts i flera år utan 

biverkningar. Miljoner ultraljudsvågor genereras 

varje minut av det patenterade ultraljudchipet i 

borsthuvudet. Ultraljudsvågorna överförs via varje 

borste till ultraljudsandkrämen. Den levererade 

emmi®-pet ultraljudsandkrämen innehåller 

mikroskopiska luftbubblor (mikrobubblor) som har 

förstärkts i ytterligare ett produktionssteg. Goethe University of Frankfurt am Main har bekräftat funktionen. 

Mer än 3,5 miljoner mikrobubblor upptäcktes inom en mm3. Ultraljudsvibrationer förstör mikrobubblornas 

struktur och de kollapsar. Detta skapar en sugeffekt som tar bort biofilmen och plack från tänderna. Efteråt 

rekommenderar vi att du gnider över tänderna för att ta bort den lösa biofilmen och plack från tänderna. 

Allt detta händer utan att ditt husdjur märker det. emmi®-pet är en ultraljudsenhet för tand- och munvård 

hos husdjur på basis av emmi®-dent Professional, som sedan 2009 har levererats till hundratusentals nöjda 

kunder över hela världen. 

 

 

The emmi®-pet Ultraljudet förstör bakterier i tandköttet 

FRISKA TÄNDER - FRISKT HUSDJUR
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emmi®-pet ZA Ultraljudstanddkräm för husdjur
emmi®-pet ZA - Ultraljudstndkräm speciellt utformad för husdjur.

emmi®-pet A1/A2 Ultraljuds tillbehör
Large: borste för stora hundar och hästar. 

Small: bortse för småhundar och katter

Av hygieniska skäl får samma tillbehör inte användas för flera djur.

Byt ut tillbehören var tredje månad, eftersom ultraljudet mjukar upp

borsten inom denna tid.  När borsten är mjukare reduceras ultraljudstransmissionen och gör det

tandrengöring mindre effektiv. Reservtillbehör finns i webbshoppen www.emmi-pet.com

Batteri hantering och avfallshantering 
 Batteriet finns i det vattentäta handstycket på enheten. Efter användning ska handstycket placeras på 

laddstationen igen. När den är fulladdad kan den användas i cirka 10 dagar utan laddning. Om den totala 

dagliga rengöringstiden överstiger 10 minuter, ladda batterierna inom en kortare period. Se till att batterierna 

aldrig är helt urladdade. Om batterierna har nått en kritisk nivå lyser den gröna displayen inte när enheten 

är påslagen utan börjar blinka. Ladda i så fall omedelbart enheten för att undvika skador på batteriet. 

Även om enheten innehåller ett speciellt miljövänligt litiumbatteri ska du inte kasta det med det vanliga 

hushållsavfallet. För avfall finns återvinningsstationer och samlingslådor (t.ex. vid alla försäljningsställen för 

liknande batterier).

100% ULTRALJUD FÖR ATT FÖREBYGGA TANDSJUKDOMAR
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Garanti
Denna produkt är garanterad i 24 månader från inköpsdatumet. Defekter som uppstår under denna 

garantiperiod i form av material- och / eller tillverkningsfel kommer att avhjälpas utan kostnad.

Detta görs genom reparation eller utbyte. I den utsträckning som tillåts enligt lag är andra krav på 

ersättning uteslutna. Garantin gäller inte om tredje parter ingriper eller tredje parter demonteras utan vårt 

skriftliga medgivande. Garantin upphävs också vid godtycklig skada eller felaktig hantering. Om en garanti 

används förlängs inte garantiperioden. För oberättigade klagomål, t.ex. Installations- eller driftsfel förbehåller 

vi oss rätten att fakturera de uppkomna kostnaderna. För att använda garantin är det nödvändigt att bifoga 

köpbeviset med köpdatumet. Skicka enheten, en kopia av inköpsbeviset och en kort beskrivning av defekten 

som är tillräckligt frankerad direkt till Emmi Ultrasonic GmbH för en snabb behandling av dina garantikrav. 

Leveranser som inte är förbetalda kan inte accepteras.

Tack för din vänlighet och förståelse.
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Copyright EMAG AG. All rights reserved. Manufactured in FRG / EU. The contents of these operating instructions are 
subject to copyright and may neither be entirely or partially copied. Changes, abridgements, enhancements and addi-
tions, any publication or translation by third parties requires prior, written consent by EMAG AG.  

EMAG AG
Gerauer Str. 34, D-64546  Mörfelden-Walldorf

Tel.: +49  (0)6105 - 40 67 00
www.emag-germany.de
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Emmi Ultrasonic GmbH
Gerauer Strasse 34, D-64546 Moerfelden-Walldorf 

Tel.: +49 (0) 6105 - 40 67 94

info@emmi-pet.de
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Försäljningsvillkor kan ändras
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