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Dziękujemy za wybór sonicznej szczoteczki do zębów Fairywill 2001. Prosimy uważnie 
przeczytać instrukcję przed użyciem produktu i zachować ją w bezpiecznym miejscu 
na przyszłość. 

1. Opis produktu 

 - Częstotliwość wibracji: 38 000 razy na minutę.
 - Zawiera 3 tryby (low, high and massage). 
 - Posiada właściwości antypoślizgowe oraz ergonomiczny kształt. 
 - Wodoodporność na poziomie IPX7. 
 - Akumulator NI-MH zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, a jego pełne nałado-
wanie umożliwia działanie produktu do 21 dni. Szczoteczka posiada wskaźnik niskie-
go poziomu akumulatora. W zestawie znajduje się przewód USB przeznaczony do 
ładowania produktu.  
 - Inteligentny timer będzie przypominał co 30 sekund o konieczności zmiany czysz-
czenia strefy jamy ustnej.  
 - Szczoteczka wyłączy się automatycznie po 2 minutach, aby zachować dokładny czas 
szczotkowania. 
 

2. Budowa produktu

Nazwa elementu Wymiana szczoteczki

Główka 
szczoteczki Przycisk 

wielofunkcyjny

Wskaźnik 
ładowania

Port ładowania

Montaż
Demontaż

Przesuń główkę 
szczoteczki w dół zgodnie 
z kierunkiem A, a 
następnie przekręć 
zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, aby 
punkt A równał się z 
punktem T. 

Przekręć główkę 
szczoteczki w kierunku 
przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara, aż 
punkt A wyrówna się z 
punktem B, a następnie 
odkręć główkę zgodnie z 
kierunkiem wskazówek. 



3. Ważne zabezpieczenia

- Podczas pierwszego użytkowania szczoteczki do zębów, możliwe jest odczuwanie 
drętwienia. Jest to normalne u osób używających szczoteczki po raz pierwszy. Uczu-
cie to powinno zniknąć po kilku użyciach. 
- Nie należy otwierać, naprawiać ani modyfikować produktu bez zasięgnięcia facho-
wej pomocy.
- Nie należy uderzać ani upuszczać produktu. Jeżeli produkt jest uszkodzony, należy 
zaprzestać jego używania. 
- Przed ładowaniem, należy sprawdzić, czy produkt jest zgodny z lokalnym napię-
ciem.
- Do tego produktu pasują tylko niektóre główki szczoteczek do zębów. 
- Przed użyciem skonsultuj się z dentystą, jeśli w ciągu ostatnich dwóch miesięcy 
poddałeś się zabiegowi chirurgicznemu w okolicy dziąseł lub w jamie ustnej. 
- W przypadku wystąpienia krwawienia po użyciu szczoteczki lub jeśli krwawienie 
trwa dłużej niż tydzień, należy niezwłocznie skonsultować się z dentystą.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do czyszczenia zębów, dziąseł i języka. 
- Dzieci powinny być nadzorowane podczas używania szczoteczki, aby zapewnić 
prawidłowe i bezpieczne użytkowanie. Należy trzymać szczoteczkę z dala od dzieci, 
gdy nie jest użytkowana. 
- Nie należy wystawiać szczoteczki na działanie wysokiej temperatury lub promieni 
słonecznych. 

4. Specyfikacja

Temperatura robocza: 0-50 C 
Napięcie robocze: DC1.2V 
Materiał włosia: Nylon 
Napięcie wejściowe: DCS.OV 
Moc wejściowa: 0,6W 
Moc robocza: O.SSW 
Czas ładowania: Do 6 godzin 

5. Prawidłowe użytkowanie 

- Podłącz produkt do źródła zasilania za pomocą kabla USB i naładuj produkt. 
- Zamocuj główkę szczoteczki do uchwytu i upewnij się, że jest ona zablokowana we 
właściwym miejscu. Zwilż włosie szczoteczki i nałóż pastę do zębów. 
- Delikatnie przyłóż główkę szczoteczki do zębów. 
- Delikatnie przesuwaj główkę szczoteczki po zębach, szczotkując przednie i tylne 
powierzchnie oraz dziąsła przez 10 sekund.
- Naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby włączyć szczoteczkę i wyszczotkować każdą 
strefę jamy ustnej. 



- Naciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby zmienić tryb pracy szczoteczki: 
Low: Do łagodniejszego czyszczenia zębów, jamy ustnej i miejsc wrażliwych (wskaźnik 
w kolorze zielonym).
High: Do skutecznego czyszczenia zębów (wskaźnik w kolorze czerwonym).
Massage: Do delikatnej stymulacji, w celu utrzymania zdrowych dziąseł (wskaźnik  w 
kolorze niebieskim).

- Przesuń szczoteczkę do następnego obszaru, gdy timer przypomni o przerwie co 30 
sekund. Po zakończeniu pracy na wszystkich 4 obszarach, szczoteczka wyłączy się 
automatycznie po 2 minutach.

6. Ładowanie produktu

- Gdy poziom naładowania akumulatora będzie niski, wskaźnik ładowania zaświeci 
się 10 razy. 
- Podczas ładowania wskaźnik pozostanie czerwony. Po całkowitym naładowaniu, 
wskaźnik zmieni kolor na zielony. Gdy szczoteczka jest już w pełni naładowana, łado-
warka wyłączy się, aby zapobiec przeładowaniu. 
- W przypadku pierwszego użycia lub jeśli akumulator będzie rozładowany przez dłuż-
szy czas, normalnym jest, że wskaźnik może nie świecić przez pierwsze 5 minut. 


