Szonikus fogkefe
FW-E11

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Köszönjük, hogy a Fairywill P80 szonikus fogkefét választotta. Kérjük, hogy a
termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és a
későbbi használathoz tartsa biztonságos helyen.

1. Jellemzők:
• Vízálló és csúszásmentes kialakítás.
• A cserélhető kefefejek egyedülálló 3D sörtékkel és sörték cseréjére
emlékeztető funkcióval segítenek a fehérebb és egészségesebb fogak
megőrzésében.
• A nagyfrekvenciás rezgés hatékonyan távolítja el a lepedéket,
mélytisztítást biztosít a fogak és az íny számára, és megelőzi az
ínygyulladást.
• USB-töltés, utazásbarát és kompatibilis a globális feszültséggel.
• Alacsony töltöttségi szint emlékeztető funkció, ha az akkumulátor
feszültsége alacsony, a kijelző gyorsan villog, vagy a fogkefe nem tud
bekapcsolni használat közben, emlékeztetve Önt a fogkefe újratöltésére.
• Intelligens 2 perces időzítő intervallumos szünettel, amely 30
másodpercenként emlékezteti Önt a fogmosási pozíció
megváltoztatására.
• 5 üzemmód áll rendelkezésre: A fogkefébe épített Fehér, Tiszta,
Érzékeny, Polírozó és Masszázs beállítások. A fogkefébe egy üzemmódmemória funkciót is beépítettek, ami azt jelenti, hogy amikor bekapcsolja
a fogkefét, az alapértelmezett kezdeti üzemmód ugyanaz marad, mint
amit a fogkefe legutóbbi kikapcsolásakor beállított.
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3. A fogkefe használatával kapcsolatos
tevékenységek:
☆

Fogkefe használata
• Helyezze be a kefefejet a fogantyúba, és győződjön meg róla, hogy a
megfelelő pozícióban van rögzítve.
• Kapcsolja be a fogkefét a "Power" gomb megnyomásával.
• A "Power" gomb megnyomásával válthat az 5 üzemmód ("White", "Clean",
"Sensitive", "Polish" és "Massage") között.
• Nedvesítse be a kefe sörtéit, és vigyen fel megfelelő mennyiségű
fogkrémet.
• Helyezze a fogkrém sörtéit a fogakhoz, enyhe szögben az ínyvonal felé.

• A kefefejet finoman csúsztassa végig a fogak elülső és hátsó részén,
valamint a fogak összes rágófelületén. A kefének minimális nyomással
kell siklania a fogakon. Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a fogakra/ínyre,
és ne alkalmazza a sörtéket a száj egy területére hosszabb ideig.
• A fogkefe 2 perces intelligens időzítővel rendelkezik, mivel a fogorvosok
ezt az időt javasolják a fogmosás optimális idejeként, és minden 30
másodperc után szünet emlékeztet arra, hogy a száj egy másik
kvadránsára kell áttérni.
• Ha szünetet érez, lépjen a következő szakaszra, és a fogkefe 2 perc után
automatikusan kikapcsol.
• A fogkrém kifröccsenésének elkerülése érdekében csak akkor kapcsolja
be a fogkefét, amikor a fogaihoz teszi, és csak akkor vegye ki a szájából,
amikor kikapcsolja.
☆A

fogkefefej cseréje

Telepítés: Csúsztassa a kefefejet lefelé a fogantyú felé. Győződjön meg róla,
hogy a megfelelő helyzetben van.
Eltávolítás: Tartsa eraősen a fogantyút, és húzza ki a kefefejet a fogantyúból.
☆ Fogkefe

töltése

• Ha a fogkefe első bekapcsolásakor alacsony töltöttségi szintet mutat,
használat előtt győződjön meg róla, hogy teljesen feltöltötték.
• Ha a fogkefét több mint 3 hónapig nem használta, használat előtt töltse
fel teljesen a töltési utasításoknak megfelelően.
• Ha a kijelző használat közben gyorsan villog, az azt jelenti, hogy a
fogkefe akkumulátora lemerült, ezért mielőbb töltse fel.
• Amikor a fogkefét szeretné feltölteni, dugja be az USB-kábelt a fogkefe
alján lévő töltőnyílásba, és győződjön meg róla, hogy a fogkefe
biztonságosan csatlakozik az elektromos hálózathoz.

• A töltési folyamat során a töltésjelző fehéren világít és lassan villog.
Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a kijelző két percre
bekapcsol, és nem villog tovább, majd 2 perc után automatikusan
kikapcsol. Ha a fogkefe teljesen feltöltődött, 25 napon keresztül
naponta kétszer két percig használhatja.
• A fogkefe vízálló funkcióval rendelkezik, így biztonságosan használható
a fürdőszobában.

☆ Módok

• Első üzemmód: Fehér
• Ebben az üzemmódban a fehér jelzőfény a "Fehér" állásban világít, a
fogkefe dőlése magas, és a rezgés intenzitása a legerősebb. Ez az
üzemmód olyan felhasználók számára alkalmas, akiknek magas tisztítási
teljesítményre van szükségük, és nincsenek érzékeny fogaik.
• A második mód: Tiszta
• Ebben az üzemmódban a fehér led a Clean (Tisztítás) állásban világít, a
kefe mozgása normális, a rezgés intenzitása pedig közepes. A legerősebb
tisztító hatás elérése és az egészséges szájhigiénia fenntartása
érdekében standard szájüregi állapotra alkalmas.
• Harmadik mód: Érzékeny
• Ebben az üzemmódban a fehér jelzőfény az "Érzékeny" állásban világít, a
kefemozgás lágy, a rezgés intenzitása pedig a legkíméletesebb az öt
üzemmód közül, ami az érzékeny fogakkal rendelkező felhasználók
számára alkalmas.
• A negyedik mód: Lengyel
• Ebben az üzemmódban a fehér jelzőlámpa a "Polírozás" állásban világít,
a sörték mozgása és a rezgés intenzitása gyorsan változik. A szimulált
hatás felhasználható a metszőfogak területének további kezelésére, ami
fehérítő hatást eredményez.
• Ötödik üzemmód: Masszázs
• Ebben az üzemmódban a fehér jelzőlámpa "Masszázs" állásban világít, és
a sörték mozgása és a rezgés intenzitása lassan változik.

Ez az üzemmód az erős és egészséges íny fenntartására szolgáló gyengéd
stimulációra szolgál.

4. Specifikáció:
Üzemi hőmérséklet:0-50°C
Működési feszültség: DC3,7V
Kefe anyaga: Nylon
Bemeneti feszültség: DC5.0V
Névleges teljesítmény: 2W
Vízállósági fok: IPX7

5. Óvintézkedések:
• A terméket engedély nélkül ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa.
• Súlyos parodontális betegségben szenvedő vagy szájsebészeti műtétet
követő személyeknek használat előtt konzultálniuk kell orvosukkal.
• Gyermekeket, csecsemőket és kezelhetetlen személyeket szülőnek vagy
felnőttnek kell felügyelnie.
• Ne áztassa a terméket hosszabb időre vízbe.
• Ne tegye a fogkefét forró körülmények közé, és ne tegye ki napfénynek.
• Ne nyomja a sörtéket erősen a fogakhoz vagy az ínyhez.
• 12 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.

Környezetvédelem
Az uniós irányelvvel összhangban felcímkézett elektronikai hulladékot nem
szabad más háztartási hulladékkal keverni. Ezt külön kell gyűjteni és a kijelölt
gyűjtőhelyeken újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával
megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges
negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere
megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi
előírásoknak. Részletesebb információért forduljon a helyi városi hivatalhoz, a
szállítóhoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.
Ez a termék megfelel az Európai Unió (EU) új megközelítésű irányelveinek a
biztonságra, az egészség- és környezetvédelemre, valamint a felderítendő és
kiküszöbölendő kockázatokra vonatkozó követelményeinek.

