
SZABÁLYOK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ 

Figyelmeztetés! 

• Ne töltse a készüléket a fürdőben! Ne helyezze a töltőt víztartály közelébe

(például kád).

• Az akkumulátort saját kezűleg nem lehet cserélni, csak a szerviz központ vagy a

gyártó szakembere által felhatalmazott személy cserélheti ki. Laikusoknak tilos

szétszerelni a terméket.

• A veszély elkerülése érdekében ha a tápkábel megsérül, a készüléket (töltőt)

azonnal le kell választani az áramforrásról.

Figyelmeztetés! 

A biztonság érdekében a 8-12 éves gyermekek és a mentális, vagy érzékszervi 

zavarral rendelkező, megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyeknek a 

terméket felügyelet mellett szabad használniuk. 

• Felügyelet hiányában ne engedje, hogy a gyerekek tisztítsák és karbantartsák a

terméket, és annak kábelét olyan helyre kell helyezni, ahol 8 év alatti gyermek nem

férhet hozzá, gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Figyelem! 

• A termék első használatakor a fogkefe nagy sebességű vibrációja miatt egyesek

fogingerlést vagy zsibbadást érezhetnek, ez normális jelenség. Kérjük, hagyja abba a

termék használatát, és forduljon fogorvosához, ha két hete történő folyamatos

használat ellenére továbbra is fennállnak a panaszok.

• Kérjük, hagyja abba a termék használatát, és forduljon fogorvosához, ha fájdalmat

érez használat közben.

• Normális jelenség, hogy a fő test töltés közben kissé felmelegszik
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Kezelőpanel részei

- ON/OFF GOMB

- • A start gomb rövid megnyomása elindítja a menüt, vagy leállítja a fogkefét

- Működési módok

- Tiszta fehér

- (Fehérítés) / Egészséges / Fényesítő / Masszázs (Fogíny masszírozás)

Töltésjelző: A töltési állapotot mutatja: teljesen feltöltött vagy alacsony 

akkumulátor. 

MOSÁSI TECHNIKÁK 

- A fogak és a száj egészsége érdekében a fogorvos kétperces

fogmosási időt javasol. 30 másodpercenként rezeg, ezzel

emlékezteti a készülék, hogy irányt kell változtatnia.

Megjegyzés: A fogorvosok erősen javasolják, hogy fogmosás közben finoman 

nyomja meg a fogkefét (nyomáserő kb. 100 g) 

Funkciók leírása 

KI/BEKAPCSOLÁS 

- - Nyomja meg az ON/OFF gombot a kefe elindításához. Az indítás után

az eszköz automatikusan átvált az utoljára mentett módba. Nyomja

meg és tartsa lenyomva a BE/KI gombot a fogkefe kikapcsolásához.

- Mód kiválasztása: A fogkefe bekapcsolása után egyéni igény szerint a

megfelelő módot válasszuk ki, a választott mód lámpája felvillan, a

felhasználó a működés során bármikor átválthat másik módra, a start

gomb rövid megnyomásával a következő módba ugorhat.

- 

- INTELLIGENTE ERINNERUNG 

OKOS EMLÉKEZTETŐ 

A fogak és a száj egészsége érdekében a fogorvos kétperces fogmosási 

időt javasol. 30 másodpercenként rezeg, ezzel emlékezteti a készülék, 

hogy irányt kell változtatnia. 

- INTELLIGENS MEMÓRIA

Személyre szabott beállítása szerint a fogkefe a legutóbb használt 

módon indítja el a fogmosást. 

MÓDOK: 01. Clean A fogak és az íny napi tisztítására szolgáló mód. 

Magas frekvenciájú hullámteljesítmény, ez az üzemmód biztosítja a 

legerősebb tisztítást (31 000 rezgés / perc) 

FUNKCIÓK LEÍRÁSA 

Fehér – Fehérítő mód a foltok eltávolítására, különösen kávé, tea és 

cigaretta után. Magas frekvencia és közepes teljesítmény. 

Egészség – mód az érzékeny fogakhoz és ínyekhez. A gyors magas és 

alacsony frekvenciájú pulzálás nagyon hasznos a fogászati rehabilitáció 

során. 

Polírozás – A fogfehérítő és polírozó üzemmód a leggyorsabb 

rezgéseknek köszönhetően alaposan eltávolítja a makacs foltokat és a 

fogkövet. 

Masszázs - tisztító üzemmód az íny gyengéd masszírozásával
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SPECIFIKÁCIÓK 

KEFE RÉSZ 
Névleges feszültség: 3.7V 

Névleges kapacitás:  0.8W 
TEST 

Névleges feszültség: 5.0V 

Névleges kapacitás: 0.5A 

A FOGKEFE ÖSSZESZERELÉSE ÉS HASZNÁLATA

 

 

 

 

 

KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE

- Az első használat előtt kérjük, helyezze áram alá az eszközt, és

töltse fel teljesen. Ezt követően a fogkefe bármilyen

teljesítményszinten működhet.

- ►Anélkül, hogy 6 hónapnál hosszabb ideig üzemelne, kérjük,

töltse fel a fogkefét teljes teljesítményre a modell töltési

utasítása szerint. Lásd az újratöltési útmutatót.

- ►Ha a fogkefe használata közben a töltésjelző lámpa

folyamatosan villog, és a fogkefe remeg, akkor a fogkeféje

lemerülőben van. Kérjük, időben töltse fel.

- ►Kérjük, helyezze a fogkefe testét a töltőre, és ellenőrizze,

hogy a töltő biztonságosan csatlakoztatva van-e.

- ►Ezzel a lépéssel a töltést jelző lámpa pirosan kezd világítani,

miután a főtestet a töltőre helyezte; és teljes töltöttséget

jelez, ha a jelzőfény zöld.

1. Helyezze el a kefét

úgy, hogy a fémcsapon

lévő lyuk kilógjon a kefe

nyeléből, így a hegyen

lévő sörték ugyanabba

az irányba mutatnak,

mint a kefe nyélén lévő

kapcsoló és LED-ek.

Erősen nyomja össze a

két részt. Ez a folyamat a

fenti képen látható.

2. Vigyen fel egy adag

fogkrémet a fej sörtéire.

A sonic kefék esetében a

fogkrém aránya kisebb

lehet, mint a

hagyományos keféknél.

6. Fogmosás után öblítse

ki a száját vízzel.

5. Ne nyomja meg

erősen fogmosás

közben, hogy elkerülje

az íny és a fogak

károsodását. Mozgassa

lassan, körkörös

mozdulatokkal, amíg be

nem fejezi a fogmosást.
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Ha a fogkefét hosszabb ideig nem töltötték fel, a töltésjelző lámpa 6-10 perc múlva 

felvillanhat. Ez egy normális jelenség. A megfelelő töltés az akkumulátor 

élettartamát is biztosítja.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

Rendszeres és szakszerűen elvégzett tisztítás és karbantartás Biztosítsa a készülék 

hosszú élettartamát és hibamentes működését. Tisztítást és karbantartást csak 

kikapcsolt készülék mellett szabad elvégezni. 

Kérjük, használat után tisztítsa meg a kefe szőrét és a fogkefét, 

Hagyja természetes módon megszáradni. A fogkefét ne húzza 

meg, hogy elkerülje a deformációt és a leesést. 

Tisztítsa meg a fogkefét puha ruhával, és hagyja levegőn 

megszáradni, ne merítse hosszú időre vízbe. Ne tisztítsa 

forró vízzel vagy savas tisztítószerrel. Javasoljuk, hogy 

orvosi alkoholos tisztítószert használjon. 

Javasoljuk, hogy háromhavonta cserélje ki a fogkefe fejét. 
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