SMILY
Ultrahangos fogtisztító (több változat)

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
Kedves Ügyfél,
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.
Mostantól megőrizheti az egészséges fogakat és ínyt. Hatékonyan távolítja el a
lepedéket, a fogkövet és a foltokat a fogakról, és a kemény fogkő eltávolításával
megelőzi az ínybetegségeket. Ez a többfunkciós lepedékeltávolító fejlett vibrációval
távolítja el a fogköveket a fogakról és masszírozza az ínyt, így magabiztos mosolyt és
friss leheletet biztosít minden reggel!

Ez a kézikönyv biztonsági utasításokat és használati utasításokat tartalmaz.
Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

CSOMAG TARTALMA:
1x elektromos fogkő eltávolító
1x töltőkábel
1x felhasználói kézikönyv
teloa
SPECIFIKÁCIÓK
Névleges feszültség: 3,7 V
Akkumulátor kapacitás: 300 mAh
Töltési idő: kb. 2 óra
Adapter: 5 V / 5 mA
Készenléti áram: 20 uA
Névleges áram: 200 mA
Motorzaj: kevesebb mint 60 decibel

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Működési idő: körülbelül 2 óra
Működtetett eszközök: 5
Vízálló minősítés: IPX6
Stílus: Újratölthető (beépített
akkumulátor)
Alkalmas: felnőttek számára
Anyag: orvosi minőségű szilikon +
műanyag
Alkalmas környezet: normál

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze
meg a későbbi használatra.
- Ezt a tisztítószert fogápolásra tervezték. A készüléket fogkőeltávolításra és
egyéb olyan fogászati feladatokra tervezték, amelyekre az ultrahangos
rezgések alkalmasak. Ne használja más célra, mint amire közvetlenül szánták.
Ha nem biztos a használatában, forduljon a helyi kereskedőhöz vagy ahhoz a
helyhez, ahol a készüléket vásárolta.
- Csak rendeltetésszerűen használja. A használati utasítás be nem tartása a
felhasználó súlyos sérülését vagy a termék javíthatatlan károsodását
eredményezheti. A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy
elolvasta és megértette a használati utasítást.
- Használat közben a hegyet mindig a fog felszínére helyezze. Kerülje a hegy
felesleges érintkezését lágy szövetekkel, például ínyvel, nyálkahártyával vagy
bőrrel.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a hegy rezgése normális-e. Ha a normálistól
való eltérést tapasztal, azonnal hagyja abba a tisztítószer használatát, és
forduljon a kereskedőhöz.
- A hegy nem érhet a kerámiaprotézishez a tisztítás során. A hegy megsérülhet.

- A tisztítót csak az eredeti hálózati adapterrel használja.
- Mielőtt csatlakoztatja az adaptert a konnektorba, győződjön meg arról, hogy a
névtáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e az Ön konnektorának
feszültségével.
- A fém fogkefefej nem cserélhető.
- Ne tegye ki a fogkefét a szabadban, szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen
napfénynek, túlzott páratartalomnak vagy túlzottan poros környezetnek.
- Beltérben -10 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten használja.
- Ne mossa vagy áztassa a terméket hosszabb ideig.
- Ez a termék csak felnőtteknek készült. Használat után megfelelően tárolja a
terméket. A véletlen sérülések elkerülése érdekében tartsa gyermekek számára
elérhetetlen helyen.
- Ez a termék akkumulátort tartalmaz. A tűz vagy robbanás elkerülése érdekében
ne tegye tűz vagy magas hőmérsékletű tartályba.
- Ne helyezze a fogkefét radiátorok, nyílt lángok vagy más hőforrást jelentő
eszközök közelébe.
- Tartsa a fogkefét távol a szemétől.
- Ne húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból a tápkábel meghúzásával. Ez
károsíthatja a hálózati adaptert vagy a konnektort. Húzza ki a hálózati adaptert a
konnektorból.
- Használat előtt mindig ellenőrizze a készülék alkatrészeit a sérülések
szempontjából. A sérült alkatrészeket nem szabad használni, és ki kell cserélni.
- Ne helyezze a hálózati adapter kábelét éles tárgyakra.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne javítsa vagy módosítsa saját
maga a fogkefét vagy tartozékait. Minden javítással forduljon hivatalos
szervizközponthoz. Ha a termékkel babrál, azt kockáztatja, hogy elveszíti a nem
megfelelő teljesítményre vagy minőségre vonatkozó garancia szerinti jogait.
- Ne használja a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy ha a készülék
meghibásodott, leesett vagy megsérült.
- Ne tekerje a kábelt a készülék köré.
- Minden szervizelést vagy javítást csak hivatalos szervizképviselő végezhet.
- A termék nem alkalmas gyúlékony gázok jelenlétében történő használatra.
- A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.

Megjegyzés: Ne használja a terméket töltés közben.

KOMPONENSEK

1. Tisztítófej
5. Alacsonyabb sebesség
2. Csúszásgátló öv
6. Töltőport
3. ON/OFF kapcsoló
7. Töltésjelző
4. Nagyobb sebesség (összesen 5 fokozat állítható a
legmagasabbtól a legalacsonyabbig)

FELVÉTEL
Töltés USB-n keresztül:
Biztonságos és gyors töltés USB-n keresztül.
1. Helyezze a töltőt a fogkefe aljába,
csatlakoztassa az áramforráshoz, és
indítsa el a töltést.
2. A töltés jelzőfénye pirosra vált,
jelezve, hogy a töltés megkezdődött.
Ha a készülék teljesen feltöltődött, a
lámpa zöldre vált.

KOMMENTÁCIÓ:
- Egy teljes feltöltés körülbelül 2 órát vesz igénybe.
- Amikor a fogkefe töltési üzemmódba kerül, kikapcsolt üzemmódba kapcsol
(a készülék töltés közben nem működik).
- Feltöltés után a termék körülbelül 200 alkalommal használható.
Ha először tölti fel a fogkefét, vagy hosszabb ideig (több mint 3
hónapig) nem használta, hosszabb ideig tarthat a teljes feltöltés.
•

Húzza ki a feltöltött fogkefét a hálózati adapterből, és húzza ki a hálózati
adaptert a konnektorból. Ha a termék le van választva a hálózati adapterről, a
töltés LED-kijelzője kialszik.

Ajánlások a lehető leghosszabb akkumulátor-üzemidő eléréséhez:
- A terméket szobahőmérsékleten töltse fel.
- Ne hagyja a terméket a feltöltéshez szükségesnél hosszabb ideig csatlakoztatva
az áramforráshoz.
- Ideális esetben a terméket teljesen feltöltve tárolja.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, legalább 6 havonta egyszer töltse
fel.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Ez a tisztító olyan elven működik, amely az elektromos energiát
ultrahangos rezgési energiává alakítja.
Nyomja meg a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához, állítsa be a
teljesítményt a felső és alsó gombok segítségével, és kezdje el a kívánt
területek tisztítását a fogakon.

A hegyvég oldala úgy helyezkedik el a fogon, hogy a hegy
mozgása párhuzamos legyen a fogfelülettel. A hegy első 2
mm-e a leghatékonyabb!
A rutinszerű tisztítás általában nem igényel több mint 50%-os teljesítményt.
A nehezen eltávolítható fogkő azonban magasabb teljesítmény-beállítást igényelhet.
Győződjön meg róla, hogy a hegye fogmosás közben
érintkezik a fogfelülettel. Lassan mozgassa a hegyet előrehátra, és hagyja, hogy a készülék működjön. Rövid és
hosszú mozdulatokkal tisztítsa meg az egyes fogak teljes
felületét.
A hegye általában a fog zsebébe mutat.

Annak érdekében, hogy a hegy párhuzamos legyen az egyes fogak
felszínével, fontos megfigyelni azok anatómiáját.

A megfelelő teljesítménybeállítás, a fogra gyakorolt megfelelő nyomás (kb. 20 gramm,
de legfeljebb 50 gramm) és a felszínnel párhuzamosan elhelyezett hegy segítségével a
kezelés kíméletes, csendes és hatékony lesz.

FIGYELEM!
- Ha a kezelés során csikorgó hangot hall (hangosan és tisztán), akkor a fogra
gyakorolt nyomás túl kicsi, vagy a hegy nem párhuzamos a fog felszínével.
- Ne gyakoroljon túl nagy nyomást a kezével. Mindig enyhe nyomással érintse
meg a fogakat.
- Legyen óvatos az érzékeny ínyvonal környékén.
- Néhány felhasználónak nehézséget okozhat az első használat, de
fokozatosan a szájápolás nélkülözhetetlen eszközévé válik!
- A fogkő és a lepedék porrá válik. Ezért használat után öblítse ki a száját.
- Használja nedves szájjal.
- Ha a száj kiszárad a használat során, öblítse ki.
- Használjon fogászati tükröt, amikor a fog belsejére viszi fel a fogat.
Miután befejezte a fogmosást:
•

Öblítse ki jól a száját.

- Mossa ki a fémfejet tiszta folyóvíz alatt.
- Törölje le a fogkefe testét.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások
Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a vegyes háztartási
hulladékkal együtt ártalmatlanítani az EU egész területén. A környezet vagy az
emberi egészség ellenőrizetlen ártalmatlanítás miatti esetleges károsodás
elkerülése érdekében felelősségteljesen hasznosítja újra a hulladékot, ami
ösztönzi az anyagok újrafelhasználását. A használt berendezések
visszaküldéséhez használja a visszaküldési vagy visszavételi lehetőséget, vagy
lépjen kapcsolatba azzal a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta. Ezután
környezetbarát módon újrahasznosíthatják a terméket.

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó EKirányelvek követelményeinek.

