
Instrukcja obsługi

Szczoteczka soniczna do zębów 
FairyWill 507

Dziękujemy za wybór urządzenia Fairywill 507. Przed użyciem prosimy 
uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją w bezpiecznym miejscu 

do wykorzystania w przyszłości.



Funkcje produktu

Wibracje: soniczne, ponad 40 000 uderzeń na minutę. 
5 trybów pracy: White, Clean, Sensitive, Polish i Massage.
Specjalna konstrukcja włosia w kształcie fali umożliwia dokładne 
wyczyszczenie dziąseł oraz trudno dostępnych miejsc. 
2-minutowy timer przypominający o upływie czasu czyszczenia co 30 
sekund.
Produkt posiada wymienne główki szczoteczki.
Produkt posiada klasę wodoodporności na poziomie IPX7. 
Ładowanie urządzenia odbywa się za pomocą portu USB. 
Jednorazowe, pełne naładowanie akumulatora wystarcza na około 30 
dni użytkowania. 

Opis produktu

Głowica szczoteczki
Przycisk zasilający
Tryb White
Tryb Clean
Tryb Sensitive
Tryb Polish
Tryb Massage
Dioda ładowania
Port ładowania

Użytkowanie produktu

Obsługa szczoteczki

Załóż główkę szczoteczki i upewnij się, że jest ona prawidłowo zabloko-
wana. Wybierz swój preferowany tryb, naciskając przycisk zasilający. 
Możesz przełączać się pomiędzy 5 trybami: "White, Clean, Sensitive, 
Polish i Massage" poprzez ciągłe naciskanie przycisku. 



Zwilż główkę szczoteczki wodą i nałóż odpowiednią ilość pasty do zębów. 
Umieść  głowicę szczoteczki przy zębach pod lekkim kątem w kierunku 
linii dziąseł. Naciśnij przycisk zasilający, aby włączyć urządzenie.

Delikatnie przesuwaj główkę szczoteczki po całym uzębieniu. Nie należy 
wywierać zbyt dużego nacisku na zęby ani przykładać włosia do jednego 
obszaru przez dłuższy czas. Szczotkuj zęby przez 2 minuty. Po każdych 30 
sekundach włączy się timer. Szczoteczka automatycznie wyłączy się po 2 
minutach.

Aby uniknąć zabrudzeń pastą do zębów, uruchamiaj szczoteczkę dopie-
ro po przyłożeniu jej do zębów oraz wyłączaj ją przed wyciągnięciem z 
jamy ustnej. 

Wymiana główki szczoteczki do zębów

Montaż główki: Nałóż główkę szczoteczki na uchwyt, a następnie prze-
kręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż punkt A spotka się z 
punktem T.
Demontaż główki: Przekręć główkę szczoteczki w kierunku przeciw-
nym do ruchu wskazówek zegara, aż punkt A spotka się z punktem B. 
Następnie wyciągnij ją wzdłuż uchwytu.

Montaż Demontaż

Ładowanie szczoteczki

Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, dioda ładowania 
zaświeci się 10 razy, aby przypomnieć o ładowaniu.
Podłącz szczoteczkę do zębów za pomocą kabla USB do dowolnego 
źródła zasilania, aby rozpocząć ładowanie. Po prawidłowym podłączeniu, 
dioda ładowania powinna się włączyć. 
Gdy akumulator jest w pełni naładowany, dioda wyłączy się automatycz-
nie, a ładowarka przestanie ładować, aby uniknąć przeładowania.
Przy pierwszym użytkowaniu lub gdy szczoteczka nie jest obsługiwana 
przez dłuższy czas, dioda może nie włączać się przez pierwsze 5 minut. 



Specyfikacja

Źródło zasilania: DC3.7 V
Materiał: ABS/TPE
Włosie: Nylon
Pobór mocy: 1.0 W 
Temperatura pracy: 0-50°C

 Środki bezpieczeństwa

Nie należy demontować, naprawiać ani ingerować w urządzenie bez 
upoważnienia.
Osoby z poważnymi chorobami uzębienia lub po zabiegach chirurgicz-
nych w obrębie jamy ustnej powinny przed użyciem skonsultować się z 
lekarzem.
Dzieci, niemowlęta i osoby niezdolne do obsługi urządzenia powinny 
być nadzorowane przez rodzica lub osobę dorosłą.
Nie należy moczyć produktu w wodzie przez dłuższy czas.
Nie należy umieszczać szczoteczki w wysokiej temperaturze lub wysta-
wiać jej na działanie promieni słonecznych.
Nie należy mocno dociskać włosia do zębów lub dziąseł.


