
Szónikus elektromos fogkefe PR-750 

Biztonsági tippek 

Tilalom! 

 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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BIZTONSÁGI TANÁCSOK 

• Ehhez a termékhez csak a speciális kefefej használható, amely a speciális

töltővel és töltővezetékkel van csatlakoztatva az áramforráshoz.

• A terméket kizárólag a fogak, az íny és a nyelv tisztítására tervezték. Kérjük, ne

használja más célra. Ez a termék magáncélra szolgál, nem fogászati klinikák vagy

intézmények használatára.

• Olyan személyek, akik éppen szájüregi/parodontális műtéten estek át, vagy két

hónapon belül kezelés alatt álltak; Vannak más tünetek is (beleértve az olyan

embereket, akiknél a fogsor gyulladt, vagy az ínyük erősen vérzik stb.), olyan

személyek, akiknek a szája érzékeny, stb... Kérjük, hagyja abba a termék

használatát, és forduljon fogorvosához.

• A fogkefét nem szabad napfénynek kitenni. Szobahőmérsékleten vagy száraz és

szellős helyen kell tartani.

• Kérjük, kapcsolja ki az áramellátást, ha nem használja a töltőaljzatot, vagy

tisztítás előtt. Kérjük, ne tisztítsa a fogkefefejet, a fogkefe tartót, a töltőt, a

töltővezetéket mosogatógépben, mosógépben és ultrahangos tisztítóban.

• Kérjük, ne hagyja, hogy a zselatin, olaj, ragasztó vagy stimuláló vegyi folyadék

érintkezzen a termékkel, hogy elkerülje a felület károsodását.

• Rendszeresen tisztítsa meg a hálózati csatlakozódugót, megakadályozza a por és

szennyeződés felhalmozódását, ami befolyásolja a vezetőképességet, ami

túlmelegedést vagy áramütést és egyéb szükségtelen veszteséget okozhat. A

termék átlagos élettartama 3 év. Mielőtt a fogkefe fő részét leselejtezné, vegye

ki a az akkumulátort és adja le az erre kialakított gyűjtőhelyeken.

• Ha a töltő be van kapcsolva, a töltő nem érintkezhet közvetlenül fémtárgyakkal,

például kulcsokkal, érmékkel, mobiltelefon-tokokkal, fémkupakokkal stb.

KEZELŐPANEL RÉSZEI 

►ON/OFF GOMB

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

fogkefét

►TELJESÍTÉS BEÁLLÍTÓ GOMB

• Az intenzitás mértéke változtatható:

• a „+” rövid megnyomására növelhető

• a „-” rövid megnyomására csökkenthető

►TELJESÍTMÉNY JELZŐ LÁMPA

 Display current adjustment of toothbrush power as strong, medium,

weak 3-types

►MODES LAMP

• Megjeleníti az aktuálisan kiválasztott módot:

• D' Clean

 Fényes fehér

 Hideg fehér

• Érzékeny

• Masszázs

►TÖLTÉST JELZŐ LÁMPA

 A töltés állapotának megjelenítése, teljesen feltöltött, alacsony

akkumulátor töltöttség.
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FUNKCIÓK LEÍRÁSA 

►START GOMB

Röviden nyomja meg a start gombot, elindítja a fogkefét, és automatikusan az 

utolsó memória módba lép, az erősség alapértelmezés szerint a legerősebb. A 

felhasználó igény szerint állíthatja be a kefe erősségét. Tartsa lenyomva a gombot a 

leállításhoz. 

►MÓD GOMB

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. 

►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. 

► INTENZITÁS BEÁLLÍTÁSA

A fogkefe bekapcsolása után nyomja meg a gombot az erősség növeléséhez, amikor 

a jelzőfény világít. A maximális erőt a visszajelző lámpa mutatja! Közepes erősségűt 

a jelzőfény mutatja. A leggyengébb erősség, rövid megnyomásra csökkenthető. 

FUNKCIÓK LEÍRÁSA 

►MODES

Tisztítás: 38000-szer rezeg percenként 

Nagyfrekvenciás hullámteljesítmény, ez a mód a legerősebb fogkefe tisztítási mód, 

amely ajánlott azoknak, akik elektromos fogkefét használtak vagy rendszeresen 

elektromos fogkefét használnak. 

Ragyogó fehér:31000-szer rezeg percenként 

Nagyfrekvenciás gyengébb teljesítmény, ez a mód azoknak ajánlott, akik először 

használnak elektromos fogkefét, vagy nem szeretik, ha túl nagy az erőssége. 

Hűvös fehér:28000-38000-szer rezeg percenként 

A magas-alacsony frekvenciával alaposan megtisztítja a szájüreget és könnyen 

eltávolítja a makacs fogkövet. 

Sensitive:28000-38000 –szer rezeg percenként 

Lassú gradiens hullámerő, a fogérzékeny emberek számára készült mód, a fogkefe 

hulláma lassúról gyorsra, gyengébbről erősre átalakul, átmeneti alkalmazkodó 

folyamatot biztosítva a fognak. 

Masszázs: 28000-38000-szer rezeg percenként 

A frekvenciák, gradiensek a gyengéktől erősödnek, masszírozza a fogakat és az ínyt, 

nyugtatja a szájüreget. 
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TÖLTÉS, ÉS INSTRUKCIÓK 

► 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.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS 

A rendszeres tisztítás megóvja a termék állapotát és meghosszabbítja annak 

élettartamát. 

SPECIFIKÁCIÓK 

Fő test 
Névleges feszültség: DC3. 7V 
Névleges áramerősség: 1. 7W 
TÖLTŐ 
Névleges feszültség: DCS.0V 
Névleges áramerősség: 2.3W 

FEJ TISZTÍTÁSA 

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. 

FŐTEST TISZTÍTÁSA 

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.

TÖLTŐ TISZTÍTÁSA 

Puha ruhával tisztítsa meg a fogkefét, és hagyja 

levegőn megszáradni, ne merítse hosszú időre 

vízbe. Az USB töltőaljzat ne merítse folyadékba, 

és ne tisztítsa forró vízzel vagy maró hatású 

tisztítóoldattal. Orvosi alkoholos tisztítószer 

javasolt. 

FOGKEFE FEJ CSERÉJE 

Javasoljuk, hogy háromhavonta cserélje ki a 

fogkefe fejét. 
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