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Dziękujemy za wybór sonicznej szczoteczki do zębów Fairywill P11. Prosimy o 
dokładne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem produktu i zachowanie 
jej w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. 

1. Opis produktu 

- Wodoodporna i antypoślizgowa konstrukcja.
- Szczoteczka posiada wymienne główki. 
- Wibracje o wysokiej częstotliwości zapewniają 62 000 ruchów szczoteczki w 
każdym cyklu*, skutecznie usuwając płytkę nazębną, zapobiegając zapaleniu 
dziąseł oraz dogłębnie oczyszczają jamę ustną. 
- W zestawie znajduje się przewód USB przeznaczony do ładowania produktu. 
- Szczoteczka posiada funkcję przypominającą o niskiej mocy akumulatora. 
Gdy poziom naładowania będzie niski, wskaźnik będzie migać powoli lub 
szczoteczka się nie włączy.
- Inteligentny timer będzie przypominał co 30 sekund o konieczności zmiany 
czyszczenia strefy jamy ustnej. 
- Dostępne są 3 tryby: Clean, Soft i White. W szczoteczkę wbudowana jest 
również funkcja pamięci trybów, co oznacza, że po włączeniu szczoteczki 
domyślny tryb początkowy pozostaje taki sam, jak tryb ustawiony w momen-
cie ostatniego wyłączenia szczoteczki.

2. Budowa produktu

① Głowica szczoteczki
② Przycisk zasilania/przycisk trybu 
pracy
③ Wskaźnik funkcji (trybu)/
zasilania/ładowania
④ Uchwyt
⑤ Port ładowania



3. Działanie produktu

Użytkowanie

- Przesuń główkę szczoteczki w dół do uchwytu i upewnij się, że jest zabloko-
wana we właściwej pozycji.
- Włącz szczoteczkę do zębów, naciskając przycisk zasilania.
- Aby przełączyć tryb ("Clean", "Soft" i "White"), naciśnij kilkakrotnie przycisk 
zasilania. 
- Zmocz włosie i nałóż na szczoteczkę odpowiednią ilość pasty do zębów.
- Umieść włosie z pastą przy zębach pod lekkim kątem, w kierunku linii 
dziąseł.
- Delikatnie przesuwaj główkę szczoteczki po zębach z przodu, z tyłu i po 
dziąsłach. Szczoteczka powinna przesuwać się po zębach przy minimalnym 
nacisku. Nie należy wywierać zbyt dużego nacisku na zęby/dziąsła, ani też 
przykładać włosia do jednego obszaru jamy ustnej przez dłuższy czas.
- Szczoteczka posiada 2-minutowy, inteligentny timer. Dwie minuty to zaleca-
ny przez dentystów, optymalny czas czyszczenia zębów. Po każdych 30 
sekundach następuje przerwa, która przypomina o konieczności przejścia do 
innej strefy jamy ustnej. 
- Przejdź do następnej strefy, gdy nastąpi przerwa. Szczoteczka automatycz-
nie wyłączy się po 2 minutach.
- Aby uniknąć plam z pasty do zębów, włącz szczoteczkę dopiero po przyłoże-
niu jej do zębów i wyjmij ją z ust dopiero po wyłączeniu.

Wymiana główki szczoteczki

Montaż: Wsuń główkę szczoteczki w dół do uchwytu. Upewnij się, że znajdu-
je się ona we właściwej pozycji.
Demontaż: Wyciągnij główkę szczoteczki z uchwytu. 

Ładowanie produktu

- Jeśli po pierwszym uruchomieniu szczoteczka posiada niski poziom akumu-
latora, naładuj urządzenie do pełna. 
- Jeśli szczoteczka nie jest używana przez ponad 3 miesiące, przed użyciem 
należy ją w pełni naładować, zgodnie z instrukcją ładowania.
- Jeśli wskaźnik ładowania miga powoli podczas pracy, oznacza to, że szczo-
teczka posiada niski poziom akumulatora. 
- Aby naładować szczoteczkę, włóż kabel USB do portu ładowania w dolnej 
części szczoteczki i upewnij się, że jest bezpiecznie podłączony do zasilania 
elektrycznego.



- Wskaźnik ładowania w kolorze białym będzie migać powoli podczas proce-
su ładowania. Kiedy akumulator zostanie w pełni naładowany, wskaźnik 
będzie świecił przez dwie minuty, a po 2 minutach wyłączy się automatycz-
nie. Po pełnym naładowaniu szczoteczki, można jej używać dwa razy dzien-
nie (po 2 minuty) przez 30 dni.
- Szczoteczka posiada funkcję wodoodporności, dzięki czemu można jej 
bezpiecznie używać w łazience.

Tryby pracy

Tryb Clean
W tym trybie szczoteczka wykonuje około 62 000 ruchów w każdym cyklu*. 
Zaświecą się trzy wskaźniki w kolorze białym, ruchy szczoteczki będą szybkie, 
a poziom intensywności drgań się podniesie. Tryb jest odpowiedni dla prawi-
dłowej i zdrowej jamy ustnej oraz oferuje najsilniejszy efekt czyszczenia. 

Tryb Soft
W tym trybie szczoteczka wykonuje około 56 000 ruchów w każdym cyklu*. 
Zaświeci się tylko jeden, biały wskaźnik. Ruch szczoteczki jest delikatny, a 
intensywność drgań najmniejsza z wszystkich trybów. Tryb Soft jest odpo-
wiedni dla użytkowników o wrażliwych zębach.

Tryb White 
W tym trybie szczoteczka wykonuje od 56 000 do 62 000 ruchów w każdym 
cyklu*. Zaświecą się dwa wskaźniki w kolorze białym, a ruchy szczoteczki i 
intensywność wibracji będą się gwałtownie zmieniać. Tryb przeznaczony do 
delikatnej pielęgnacji, w celu utrzymania zdrowych dziąseł.  

*Cykl szczotkowania trwający 2 minuty jest zalecany przez dentystów.

4. Specyfikacja

Temperatura pracy: 0-50°C
Napięcie robocze: DC 3.7 V 
Materiał włosia: Nylon
Napięcie wejściowe: DC 5.0 V
Moc znamionowa: 0.7-1.8 W
Czas ładowania: około 2 godzin
Wodoodporność: IPX7



5. Środki ostrożności

- Nie należy demontować, naprawiać ani zmieniać produktu bez upoważnie-
nia.
- Osoby z poważnymi chorobami jamy ustnej lub po zabiegach chirurgicz-
nych w obrębie jamy ustnej powinny przed użyciem skonsultować się z leka-
rzem.
- 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 ani wystawiać 
jej na działanie promieni słonecznych.
- Nie należy mocno dociskać włosia do zębów lub dziąseł.
- Produkt nie jest przystosowany do użytku przez dzieci poniżej 12 roku 
życia.


