
Zestaw szczoteczek sonicznych z
końcówkami

Fairywill Family 507
Instrukcja obsługi 

Dziękujemy  za  wybór  zestawu  Fairywill  Family  507.  Przed  użyciem  proszę  uważnie
przeczytać instrukcję i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu.



Instrukcja obsługi szczoteczki sonicznej Fairywill 507

Cechy szczoteczki

• Wibracje soniczne, ponad 40 000 uderzeń na minutę, dynamiczne czyszczenie.
• Usuwa do 100% więcej płytki nazębnej w ciągu jednego tygodnia. *
• Poprawa zdrowia dziąseł w ciągu zaledwie 2 tygodni. * 
• Wyraźnie bielsze zęby w ciągu zaledwie 2 tygodni. *
• 5  trybów:  tryb  wybielania,  czyszczenie,   tryb  wrażliwy,  tryb  polerowania  i  tryb

masażu.
• Unikalna  konstrukcja  włosia  z  falistymi  zębami  zapewnia  dokładne  czyszczenie

dziąseł i trudno dostępnych miejsc.
• 2  minutowy  inteligentny  czasomierz  z  pauzą  interwałową  przypominającą  co  30

sekund.
• Wymienna główka szczoteczki do zębów.
• Stopień wodoodporności IPX7.
• Ładowanie przez USB, łatwe i wygodne do użytku w domu lub w podróży.
• Długotrwały akumulator, 1 ładowanie na około 30 dni użytkowania. 

*W porównaniu do zwykłej manualnej szczoteczki do zębów.

Projekt

1. Głowica szczoteczki
2. Przycisk zasilania
3. Tryb wybielania
4. Tryb czyszczenia
5. Tryb wrażliwy
6. Tryb polerowania
7. Tryb masażu
8. Dioda ładowania
9. Port ładowania



UŻYTKOWNIE

•  Załóż głowicę szczoteczki i upewnij się, że jest ona zablokowana na swoim miejscu. 
• Wybierz  swój  preferowany  tryb,  naciskając  przycisk  zasilania.  Możesz  przełączać

pomiędzy 5 trybami: wybielania, czyszczenia, wrażliwy, polerowania i masażu poprzez
ciągłe naciskanie. 

• Zmocz włosie i nałóż odpowiednią ilość pasty do zębów. 
•  Wcisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
• Delikatnie  przesuwaj  główkę  szczoteczki  po  zębach  z  przodu,  z  tyłu  i  na

powierzchniach  żuchwy.  Nie  należy  wywierać  zbyt  dużego  nacisku  na  zęby  ani
przykładać włosia do jednego obszaru przez dłuższy czas.

•  Dentyści zalecają, aby szczotkować zęby przez 2 minuty.
•  Włącz czasomierz a szczoteczka automatycznie wyłączy się po 2 minutach.
• Aby  uniknąć  rozpryskiwania  pasty  do  zębów,  włączaj  szczoteczkę  dopiero  po

przyłożeniu jej do zębów i wyjmuj ją z ust dopiero po wyczyszczeniu zębów.

Zmiana główki szczoteczki

• Zamontuj: Wsuń główkę szczoteczki w dół do uchwytu. Przekręć zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, aż A spotka się z T.

• Odłącz: Przekręć główkę szczoteczki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, aż A spotka się z B. Wyciągnij ją wzdłuż uchwytu. 

Ładowanie szczoteczki

• Gdy poziom naładowania baterii  jest niski, wskaźnik ładowania zamigocze 10 razy,
aby przypomnieć o ładowaniu.

• Podłącz szczoteczkę do zębów za pomocą kabla USB do dowolnego źródła zasilania,
aby rozpocząć ładowanie; zaświeci się wskaźnik ładowania. 

• Gdy  bateria  jest  w  pełni  naładowana,  wskaźnik  zgaśnie,  a  ładowarka  wyłączy  się
automatycznie, aby uniknąć problemów z nadmiernym ładowaniem.

• Przy  pierwszym  użyciu  lub  gdy  szczoteczka  nie  jest  używana  przez  dłuższy  czas,
normalne jest, że wskaźnik nie świeci się przez pierwsze 5 minut.



Specyfikacje

Źródło zasilania szczoteczki DC3.7V

Materiał produktu ABS/TPE

Włosie Nylon

Zużycie energii szczoteczki 1.0W

Temperatura pracy 0-50°C

Środki ostrożności

• Nie należy demontować, naprawiać ani zmieniać produktu bez upoważnienia.
• Osoby z poważnymi chorobami przyzębia lub po zabiegach chirurgicznych w obrębie

jamy ustnej powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem. 
• Dzieci,  niemowlęta  i  osoby  niezdolne  do  obsługi  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  wystawiać  jej  na

działanie promieni słonecznych.
• Nie należy usilnie naciskać na włosie szczoteczki.



Instrukcja obsługi dziecięcej szczoteczki sonicznej Fairywill 2001

Opis produktu 

• Częstotliwość wibracji: 38 000 razy na minutę. 
• Zawiera 3 tryby (tryb niski, wysoki oraz masażu). 
• Posiada właściwości antypoślizgowe oraz ergonomiczny kształt. 
• Wodoodporność na poziomie IPX7. 
• Akumulator  NI-MH  zapewnia  wysoki  poziom  bezpieczeństwa,  a  jego  pełne

naładowanie umożliwia działanie produktu do 21 dni. Szczoteczka posiada wskaźnik
niskiego poziomu akumulatora. W zestawie znajduje się przewód USB przeznaczony
do ładowania produktu. 

• Inteligentny  timer  będzie  przypominał  co  30  sekund  o  konieczności  zmiany
czyszczenia strefy jamy ustnej. 

• Szczoteczka wyłączy się automatycznie po 2 minutach, aby zachować dokładny czas
szczotkowania. 

Konstrukcja 



Ważne ostrzeżenia

• Podczas  pierwszego  użytkowania  szczoteczki  do  zębów,  możliwe  jest  odczuwanie
drętwienia.  Jest  to  normalne  u  osób  używających  szczoteczki  po  raz  pierwszy.
Uczucie to powinno zniknąć po kilku użyciach. 

• Nie należy otwierać, naprawiać ani modyfikować produktu bez zasięgnięcia fachowej
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 napięciem.
•  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. 

Specyfikacje

Temperatura pracy 0-50°C

Napięcie robocze DC1.2V

Włosie Nylon

Napięcie wejściowe DC5.0V

Moc wejściowa 0.6W

Moc robocza 0.55W

Czas ładowania Do 6 godzin



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:

Tryb  niski:  Do  łagodniejszego  czyszczenia  zębów,  jamy  ustnej  i  miejsc  wrażliwych
(wskaźnik w kolorze zielonym). 
Tryb wysoki: Do skutecznego czyszczenia zębów (wskaźnik w kolorze czerwonym). 
Tryb masażu: 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. 

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,
ładowarka wyłączy się, aby zapobiec przeładowaniu. 

• W  przypadku  pierwszego  użycia  lub  jeśli  akumulator  będzie  rozładowany  przez
dłuższy czas, normalnym jest, że wskaźnik może nie świecić przez pierwsze 5 minut. 


