
Használati utasítás

FairyWill 507 szónikus fogkefe

Köszönjük, hogy a Fairywill 507 készüléket választotta, kérjük, 
használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és a jövőbeni 

használathoz tartsa biztonságos helyen.



A termék jellemzői

Rezgés: szonikus, több mint 40 000 löket percenként. 
5 üzemmód: Fehér, Tiszta, Érzékeny, Polírozó és Masszázs.
Speciális hullám alakú sörték kialakítása az íny és a nehezen 
hozzáférhető területek alapos tisztításához. 
2 perces időzítő, amely 30 másodpercenként emlékezteti Önt a 
tisztítási idő leteltére.
A termék cserélhető kefefejekkel rendelkezik.
A termék IPX7 vízálló. 
A készülék töltése USB-porton keresztül történik. 
Az akkumulátor egyetlen teljes feltöltése körülbelül 30 napos 
használatra elegendő.

Termékleírás

Kefefej 
Bekapcsológomb 
Fehér üzemmód
Tiszta üzemmód
Érzékeny üzemmód 
Lengyel mód
Masszázs üzemmód 
Töltőfény 
Töltőport

A termék használata

A fogkefe működtetése

Helyezze be a kefefejet, és győződjön meg róla, hogy megfelelően 
rögzül a helyén. A bekapcsológomb megnyomásával válassza ki a 
kívánt üzemmódot. 5 üzemmód között válthat: "Fehér, Tiszta, 
Érzékeny, Polírozás és Masszázs" a gomb folyamatos megnyomásával. 



Nedvesítse be a kefefejet vízzel, és vigyen fel megfelelő mennyiségű 
fogkrémet. Helyezze a kefefejet a fogakhoz, enyhe szögben az ínyvonal 
felé. Nyomja meg a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához.

Finoman csúsztassa végig a kefefejet a fogain. Ne gyakoroljon túl nagy 
nyomást a fogaira, és ne alkalmazza a sörtéket egy területre hosszabb 
ideig. 2 percig mosson fogat. Az időzítő minden 30 másodperc után 
elindul. A fogkefe 2 perc után automatikusan kikapcsol.

Hogy elkerülje, hogy fogkrém kerüljön a fogaira, csak akkor indítsa el a 
fogkefét, amikor a fogaihoz ér, és kapcsolja ki, mielőtt kivenné a 
szájából. 

A fogkefefej cseréje

A fej felszerelése: Helyezze a fogkefe fejét a fogantyúra, majd forgassa 
el az óramutató járásával megegyező irányban, amíg az A pont a T 
pontba nem ér.
A fej eltávolítása: Forgassa a kefefejet az óramutató járásával 
ellentétes irányba, amíg az A pont a B pontba nem ér. Ezután húzza 
ki a fogantyú mentén.

Szerelés Szétszerelés

A fogkefe töltése

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a töltésjelző lámpa 10-szer 
kigyullad, hogy emlékeztesse Önt a töltésre.
A töltés megkezdéséhez csatlakoztassa a fogkefét az USB-kábellel 
bármilyen áramforráshoz. Ha megfelelően csatlakoztatva van, a 
töltésjelző lámpának fel kell világítania. 
Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődik, a LED automatikusan 
kikapcsol, és a töltő leállítja a töltést a túltöltés elkerülése érdekében.
A fogkefe első használatakor, vagy ha a fogkefe hosszú ideig nem 
működik, előfordulhat, hogy a LED az első 5 percben nem kapcsol be. 



Specifikáció

Energiaforrás: DC3,7 V
Anyag: ABS/TPE
Sörték: Nylon
Energiafogyasztás: 1.0 W 
Üzemi hőmérséklet: 0-50°C

Biztonsági óvintézkedések

Ne szerelje szét, ne javítsa meg és ne babrálja a készüléket engedély 
nélkül.

Súlyos fogászati betegségben szenvedő vagy szájsebészeti műtétet 
követően kezelt személyeknek használat előtt konzultálniuk kell 
orvosukkal.

Gyermekeket, csecsemőket és a készülék kezeléséhez nem alkalmas 
személyeket szülőnek vagy felnőttnek kell felügyelnie.

Ne áztassa a terméket hosszabb időre vízbe.

Ne tegye a fogkefét magas hőmérsékletre, és ne tegye ki napfénynek.

Ne nyomja a sörtéket erősen a fogakhoz vagy az ínyhez.



Környezetvédelem

Az Európai Unió irányelvének megfelelően felcímkézett elektronikai
berendezések hulladéka, nem keverhető más települési hulladékkal. A
következőkre vonatkozik szelektív gyűjtés és újrahasznosítás a kijelölt
gyűjtőhelyeken. Azzal, hogy biztosítja, hogy A termék megfelelő
ártalmatlanításának biztosításával Ön segít megelőzni a lehetséges negatív
következményeket a környezet és az emberi egészség szempontjából.
Hulladékgyűjtő rendszer A használt berendezések gyűjtőrendszere
megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi
előírásoknak a hulladék ártalmatlanítására. A témával kapcsolatos
részletes információk a következő címen szerezhetők be Részletesebb
információért forduljon az önkormányzathoz, a szállítójához vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a termék forgalmazása történik. az üzlet, ahol a terméket
vásárolta.

A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű
irányelveinek a biztonsági kérdésekre vonatkozó követelményeinek,
egészség- és környezetvédelem, meghatározva a felderítendő és
megszüntetendő veszélyeket.
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