
Automata fogkefe (több változat)
Modell: WA-520        
Tisztelt Vevő, Köszönjük a bizalmat, amelyet a termék megvásárlásával tanúsított irántunk. 
Hisszük, hogy teljesen elégedett lesz vele. Ezek az utasítások a termék megfelelő használatára 
vonatkoznak. Kérjük, őrizze meg a jövőbeni használatra. Kérjük, használat előtt olvassa el a 
termék használatára vonatkozó összes utasítást és tanácsot.
Jellemzők:

1. Vezeték nélküli töltés. A töltési idő kevesebb mint 90 perc, a töltési idő több mint egy hét.
2. Egygombos érintésvezérlés.
3. Módok: 1. erős tisztítás, 2. kényelmes gyengédebb tisztítás, 3. nagyfrekvenciás masszázs
4. fehérítés (ebben az üzemmódban csak a tetején lévő LED-ek világítanak).
4. Átfogó fogkefe - az összes fog átfogó tisztítása mindössze 30 másodpercet vesz igénybe. 
5. Az utolsó üzemmód kiválasztásának automatikus memória funkciója
6. Tisztítás és masszázs funkció egyben
Kefe jellemzői:

1. Védettségi fok (vízálló) IPX7
2. Az U alakú kefefej 100% élelmiszeripari szilikonból készült, antibakteriális és 
puha anyagból. A sörték elhelyezkedésüknek köszönhetően minden fogat és ínyt 
elérnek. 
3. A fogkefe használata megelőzi a fogágybetegségeket, elősegíti a fogágy 
vérkeringését és csökkenti a fogágybetegségek előfordulását.

HU
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Tervezés és kiegészítők

Újratöltés
Először dugja be az USB-csatlakozót a töltőalapba, és csatlakoztassa az USB másik végét a 
tápegységhez.
- Helyezze a fogkefét az újratölthető alapba, a készülék tetején lévő LED-ek villogni 
fognak.
- Töltés közben a termék tetején és a vezérlőgomb körül lévő LED-lámpák villogni fognak. 
A villogás megszűnik, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött.
Műszaki adatok

Termék mérete 103 x 52 x 25 mm A termék súlya 100g+/- 10g

Névleges feszültség 3,2 - 3,7 V Névleges teljesítmény több mint 5 W

Működési áram több mint 1,6 A Töltési idő kevesebb mint 90 perc

UBS csatlakozó
Vezérlő gomb

Antibakteriális szilikon 
kefe

LED dióda

Kefe test

USB kábel

Hálózati adapter

Tápcsatlakozás 
jelzője

Vezeték nélküli 
töltőbázis
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Használja a  címet.

Első lépés
Helyezze a fogkefét a fogkefe tetején lévő tengelyre. 
Második lépés
A fogkefe a hagyományos fogkrémmel együtt használható, 
fogszabályzóval rendelkezők számára is alkalmas.
Harmadik lépés
Helyezze a fogkefét a szájába, és óvatosan nyomja össze.  
a felső és alsó fogakkal. Nyomja meg többször a 
vezérlőgombot a kívánt tisztítási mód kiválasztásához.  A 
fogmosás körülbelül 40 másodpercet vesz igénybe. A 
fogkefe ezután automatikusan kikapcsol.
Megjegyzés: Használja a fehérítő üzemmódot a 
következőkkel együtt  
fehérítő fogkrémmel.
Negyedik lépés
Használat után tisztítsa meg a fogkefét víz alatt.  
és száraz ruhával törölje le a kefe testét.

- A kefe használatakor az üzemi hőmérséklet 0 - 50 °C.
- Töltés normál környezeti hőmérsékleten.
- Ha hosszabb ideig nem használja a fogkefét, használat előtt töltse 
fel teljesen.
- Hűvös és száraz helyen tárolja, ne tegye ki napfénynek.

A szilikonkefe méretét 
ollóval állíthatja be.
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5. Csak a fenti utasításoknak megfelelően tisztítsa, ne merítse a kefetestet vízbe.
6. Ne használja a készüléket 10 percnél tovább.
7. Száraz helyen töltse, és csak a mellékelt USB töltőkábelt használja.

Megjegyzés:
A készüléket kizárólag a fogakon használja!
Ha a használat kellemetlen, azonnal hagyja abba.
Tisztítás és karbantartás
Ne használjon maró vagy súroló hatású tisztítószereket a készülék tisztításához. Ez 
károsíthatja a felületet. Húzással vegye ki a szilikon antibakteriális kefét a készülékből.  
és alaposan tisztítsa meg. Szükség esetén tisztítsa meg a készüléket.
Ha szükséges, törölje át az alapot tiszta, nedves ruhával. Ezután mindent alaposan 
megszárítunk. Helyezze az ecsettestet a talpba. A kefét és a tartozékokat száraz helyen, 
gyermekek és állatok elől elzárva tárolja.
A környezet védelme
Az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítására vonatkozó információk
Ne dobja a terméket a háztartási hulladékba, ha a termék élettartama lejárt, vagy ha a 
javítás nem lenne gazdaságos. A termék megfelelő ártalmatlanítása érdekében vigye el 
azt a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol ingyenesen átveszik. A megfelelő ártalmatlanítás 
segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és segít megelőzni a környezetre 
és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyek a nem 
megfelelő hulladékelhelyezésből adódhatnak. További információért forduljon a helyi 
hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék helytelen 
ártalmatlanítása 
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a nemzeti szabályoknak megfelelően bírságok szabhatók ki.
Szolgáltatás
Ha a termék megvásárlása után bármilyen hibát talál, kérjük, forduljon a szervizhez. A 
termék használatakor kövesse a mellékelt használati útmutatóban található 
utasításokat. Nem fogadunk el semmilyen igényt, ha Ön megváltoztatta a terméket, 
vagy nem követte a használati utasításban foglalt utasításokat.
A garancia nem terjed ki:

- a termék funkcionális részeinek természetes elhasználódása a normál használat 
következtében
- a termék szokásos karbantartásával kapcsolatos szervizelési beavatkozásokra (pl. 
tisztítás, a normál elhasználódásnak kitett alkatrészek cseréje).
- külső hatások (pl. éghajlati viszonyok, por, nem megfelelő használat stb.) által okozott 
hibák.
- a termék leejtése, ütés, ütés stb. által okozott mechanikai sérülések.
- a termék nem megfelelő kezelése vagy a használati utasítással ellentétes használata, 
túlterhelés, nem megfelelő vagy nem eredeti alkatrészek használata, nem megfelelő 
vagy nem eredeti tartozékok vagy nem megfelelő szerszámok használata stb. által 
okozott károk.
- a nem eredeti adapterek használata vagy az eredeti adapter más termékhez való 
használata által okozott károkért. Egyazon terméken belül mindig be kell tartani a 
kölcsönös kompatibilitást.
- Az olyan reklamált termékek esetében, amelyeket nem megfelelően biztosítottak a 
szállítás során bekövetkező mechanikai sérülések ellen, a tulajdonos viseli a kár 
kizárólagos kockázatát. A szállító fenntartja a jogot a használati utasítás módosítására, 
és nem vállal felelősséget a gépelési hibákért. Az illusztrációk és leírások a modelltől 
függően eltérhetnek a valóságtól.

manual toothBrush_smart.indd   5manual toothBrush_smart.indd   5 12.06.2020   7:3812.06.2020   7:38



ÚJRATÖLTHETŐ ELEMEK 
Az új vagy hosszú ideig tárolt akkumulátorok csak többszöri töltés és kisütés után érik el 
teljes kapacitásukat. Ebben az esetben ajánlott az akkumulátorokat normál töltéssel, az 
akkumulátor kapacitásának egytizedével tölteni a használati utasításban megadott 
ideig (ez az akkumulátor típusától függően 5-16 óra lehet). Töltés előtt mindig hagyja, 
hogy az akkumulátor hőmérséklete szobahőmérsékletre stabilizálódjon. Az 
akkumulátorok 15 °C alatti és 30 °C feletti hőmérsékleten történő töltése a következő 
ciklusban kapacitáscsökkenést eredményez. Körülbelül 2 óra alatt stabilizálódik a 
hőmérséklet 0 °C-ról 15 °C-ra szobahőmérsékleten. Fontos megjegyezni, hogy a 
hőmérsékletet az akkumulátor belsejében kell stabilizálni, nem csak a felszínen. Az 
akkumulátor töltése 0 °C alatti vagy 40 °C feletti hőmérsékleten az akkumulátor 
nagymértékű önkisüléséhez vezet. A kültéri használatra szánt termékek esetében fontos 
figyelembe venni a következőket hogy a 0 °C alatti és 40 °C feletti hőmérséklet 
csökkentheti a készülék működőképességét. Ez azt eredményezi, hogy az akkumulátor 
töltéskor teljes kapacitású, de néhány nap múlva teljesen lemerül.
HASZNÁLAT - Az akkumulátorokat soha nem szabad lemerült cellából kisütni, mivel ez 
az állapot a tönkremenetelükhöz vezethet. Ha egy készletben több akkumulátor van, 
tartsa be a cellánkénti minimális végső kisütési feszültséget (NiMH 1V; Li-Pol 3V; Li-Ion 
3V; SLA 1,75V). A maximális töltési feszültség és a minimális kisütési feszültség értékek 
be nem tartása az akkumulátor károsodásához vagy gyors kapacitásvesztéshez vezet. 
Fontos megjegyezni, hogy ha például egy 12V-os NiMH akkumulátort használunk 
(amely 10 különálló cellából áll), amikor a feszültség cellánként 1V-ra csökken, az 
akkumulátor teljes feszültsége 10V. Ennél a feszültségnél az akkumulátor általában még 
használható (AKU fúrógép már nem akar egyetlen csavart sem meghúzni, az autó már 
nem akar mozogni, de miután 
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meghúzhatod a csavart, és az autó még egy kicsit járni fog, vagy égve hagyhatod az 
izzót, amíg világít, még ha egyébként nem is világít), de kockáztatod, hogy megsérül, és 
így jelentősen lerövidül az élettartama. 
VALÓDI ÉLET - Az akkumulátorok élettartama nagyban függ az üzemeltetési 
körülményektől (környezeti hőmérséklet, töltési és kisütési áram stb.) A megfelelő 
körülmények között üzemeltetett szabványos akkumulátorok élettartama NiMH 
esetében legfeljebb 500 ciklus, SLA (ólomsav) esetében legfeljebb 500 ciklus, Li-Pol és 
Li-Ion esetében 250-350 ciklus. Az akkumulátor élettartamának határát az új 
akkumulátorhoz képest 40-30%-os kapacitásvesztés jelenti. Ez a normál használat során 
bekövetkező kapacitásvesztés semmiképpen sem tekinthető az akkumulátor hibájának, 
hanem az akkumulátor jellemzőjének. SELF-kisütés - az akkumulátor olyan jellemzője, 
amely a tárolás során az akkumulátor által a terhelésnek leadni képes töltés fokozatos 
csökkenéséhez vezet, amikor ezt követően kisütik. A töltésvesztés (kapacitáscsökkenés) 
mértéke nagymértékben függ a tárolás során a környezeti hőmérséklettől. A 
hőmérséklet növekedésével az önkisülés is növekszik.
TÁROLÁS - Tárolja az akkumulátorokat feltöltött állapotban, és a termék jellegének 
megfelelően folyamatosan töltse őket (pl. 3 hónap után töltse fel az akkumulátort) 
Minden akkumulátortípust ajánlott szobahőmérsékleten, száraz környezetben tárolni.
KÖVETKEZTETÉS - Az akkumulátor-ápolás mindenki saját belátása szerint történik. Aki 
nem tartja be a fenti szabályokat, annak rövid időn belül csökken az akkumulátor 
teljesítménye, és kénytelen lesz újat vásárolni. Ha jól vigyáz az akkumulátorra és 
megfelelően tölti, akkor az biztosan hosszú élettartammal és teljesítménnyel hálálja 
meg.
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