
Szczoteczka Soniczna U3 Usmile
Instrukcja Obsługi



Skrócona instrukcja:

Montaż główki szczoteczki
Znak �rmowy Usmile znajduje się na przedniej stronie szczoteczki.
Główkę szczoteczki należy zamontować w taki sposób, aby znak 
�rmowy znajdował się z przodu. W przeciwnym razie może dojść do 
uszkodzenia produktu lub jego nieprawidłowego działania.

Czyszczenie zębów:
1.Naciśnij przycisk trybu, aby wybrać pożądany tryb pracy 
szczotkowania.

Tryb regulacji góra/dół



2. Zmocz główkę szczoteczki, wyciśnij pastę do zębów, włóż ją do ust, 
naciśnij przycisk zasilania i rozpocznij czyszczenie zębów. 

3. W trakcie szczotkowania naciśnij przełącznik funkcji, aby 
regulować intensywność wibracji.

Zalecany czas szczotkowania wynosi 2 minuty. Urządzenie będzie 
wibrować co 30 sekund w celu przypomnienia o konieczności zmiany 
strefy jamy ustnej. Po upływie 2 minut szczotkowania, urządzenie 
zawibruje trzy razy i wyłączy się automatycznie.

Przypomnienie: Dla osób, które używają urządzenia po raz pierwszy lub 
mają wrażliwe dziąsła, zaleca się użycia najpierw trybu pielęgnacyjnego,
a następnie stopniowego zwiększania intensywności w celu uzyskania 
lepszego procesu adaptacji dziąseł do trybów urządzenia.

Zmocz włosię Wciśnij przycisk

Dostosuj regulację 
przesuwając góra/dół



Dziękujemy za wybór elektrycznej szczoteczki sonicznej do zębów
marki Usmile.

Przed rozpoczęciem używania szczoteczki należy dokładnie 
zapoznać się z niniejszą instrukcją, aby maksymalnie wykorzystać 
jej doskonałe właściwości podczas czyszczenia i pielęgnacji.
Instrukcję należy zachować celem wykorzystania jej w przyszłości.

Spis treści:

Instrukcje bezpieczeństwa
Prawidłowe użytkowanie produktu
Stan baterii i ładowanie
Instalowanie specjalnej główki szczoteczki Usmile
Regulacja trybu szczotkowania
Prawidłowe szczotkowanie zębów
Strefa szczotkowania zębów
Czyszczenie i rozmieszczenie
Podróżowanie  z Usmile

Ochrona środowiska
Informacje o produkcie

Środki ostrożności
Aby uniknąć ryzyka awarii, porażenia prądem, obrażeń, pożaru, 
uszkodzenia sprzętu lub mienia, należy przestrzegać następujących 
środków ostrożności:
1. Te urządzenie ma wbudowany akumulator w związku z czym nie 
należy go wrzucać do ognia ani wystawiać na działanie promieni 
słonecznych aby nie doprowadzić do wycieku eletrolitu i przegrzania
lub wyładowania akumulatora co może stanowić zagrożenie w posta-
ci wybuchu akumulatora.
2.Nie należy korzystać z urządzenia w trakcie jego ładowania.
3.Nie należy używać tego produktu, gdy port ładowania nie jest 
prawidłowo osłonięty.
4. Nie należy samemu montować ani naprawiać urządzenia.
5. Nie należy umieszczać kabla do ładowania w wilgotnym 
środowisku lub w wodzie.
6. Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci 
i niemowląt.



7. Nie należy używać tego produktu do celów innych niż pielęgnacja 
jamy ustnej.
8. Należy zapobiegać upadkom oraz uderzeniom urządzenia.
9. Nie należy używać urządzenia podczas kąpieli, prysznica lub kąpieli 
w gorących źródłach. 
10.Jeśli cierpisz na poważną chorobę przyzębia i jesteś w trakcie 
leczenia lub odczuwasz dyskomfort w jamie ustnej, przed zastosowa-
niem tego produktu skonsultuj się ze swoim dentystą.
11.Nie należy czyścić tego urządzenia rozcieńczalnikiem do farb, 
benzenem, alkoholem ani żadnymi innymi środkami chemicznymi.
12. Lekkie krwawienie może wystąpić po rozpoczęciu stosowania 
tego produktu, ponieważ dziąsła nie są przyzwyczajone do tego 
rodzaju podrażnienia. Krwawienie powinno ustąpić po okresie tygo-
dnia lub dwóch od momentu rozpoczęcia używania urządzenia. Jeśli 
po tym czasie krwawienie nadal będzie się utrzymywać może to 
oznaczać stan zapalny dziąseł. W takim przypadku należy zaprzestać 
używania urządzenia i skonsultować się ze stomatologiem.
13. W ciągu kilku pierwszych dni używania tego produktu może 
wystąpić swędzenie jamy ustnej, co jest normalną reakcją powierzch-
ni jamy ustnej i języka, ponieważ nie są one przyzwyczajone do 
wysokiej częstotliwości wibracji główki szczoteczki. Uczucie to znik-
nie po kilku dniach ciągłego stosowania.
14. Jeśli produkt jest uszkodzony, zardzewiały, pęknięty itp. należy 
natychmiast zaprzestać jego używania.

Opis produktu

Kabel ładujący x1

Osłona portu ładowania

Port ładowania

Dedykowana główka szczoteczki x2

Osłona przeciwpyłowa wału
silnika



Wskaźnik intensywności

Wskaźnik trybu pracy

Przycisk wł/wył

Przyciski funkcyjne
(przeduruchomieniem) regulacja  trybu
(po uruchomieniu) regulacja intesywności

Wskaźnik naładowania baterii



Prawidłowe korzystanie z urządzenia
Stan baterii i ładowanie

Ten produkt został naładowany przed wydaniem fabrycznym i jest gotowy 
do użycia. Gdy wskaźnik baterii miga na czerwono, oznacza to, że poziom 
naładowania baterii jest niski, i należy ją jak najszybciej naładować.

Wskaźnik czerwony/biały
Czerwony: proszę naładować
Biały: w użyciu/ładowanie/pełne 
naładowanie

Ten produkt jest ładowany za pomocą standardowego interfejsu 
ładowania Type-C który charakteryzuje się wysoką kompatybilnością 
i szybkim ładowaniem. Do ładowania tego produktu można używać 
adaptera ładowania USB lub nawet banku energii, które do ładowania 
tego produktu, ale użycie gorszego adaptera ładowania może spowo-
dować uszkodzenie produktu.



Podczas ładowania należy otworzyć pokrywę portu ładowania znajdującą 
się na spodzie uchwytu i podłączyć kabel ładujący dołączony do tego 
produktu do adaptera ładowania USB zgodnego ze standardem ładowania. 
Podczas ładowania produkt należy umieścić w suchym miejscu.

Otwieranie dolnej osłony
portu ładowania.

Podczas ładowania wskaźnik baterii będzie migał na biało. Kiedy bateria 
będzie w pełni naładowana, wskaźnik będzie się świecił na biało. 
Gdy bateria będzie bliska wyczerpania, wskaźnik będzie świecił na czerwo-
no, a produkt nie będzie mógł działać. W takim wypadku należy produkt 
jak najszybciej naładować.
Jeśli bateria jest całkowicie wyczerpana, wskaźnik nie będzie migał na biało 
aż do kilku minut po zakończeniu ładowania. Po całkowitym naładowaniu, 
przed użyciem urządzenia należy dokręcić pokrywę portu ładowania.

Prawidłowe zakrycie



 Instalacja specjalnej głowki szczoteczki Usmile 
Podczas używania tego urządzenia należy używać dedykowanej główki 
szczoteczki marki Usmile. Jeżeli główka szczoteczki była używana przez 
kolejne 3 miesiące, jest kłaczkowata lub jej włosie rozwidla się, należy ją 
wymienić, aby uniknąć uszkodzenia dziąseł i zębów. Podczas instalacji 
tego produktu należy lekko wsunąć główkę do wałka napędowego.   
Pomiędzy główką szczoteczki a uchwytem powinna być szczelina 
0,5mm-1mm, aby zapewnić normalne wibracji główki szczoteczki.                                         
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Regulacja trybu pracy szczoteczki

W celu dobrania pożądanego trybu pracy szczoteczki, można w sposób 
ciągły naciskać przycisk przełącznika.

Wskaźnik trybu:
mocny/średni/słaby

Tryb czyszczenia

Tryb wybielania

Tryb miękki

Tryb masażu



Tryby szczotkowania:

Przed uruchomieniem elektrycznej szczoteczki do zębów należy nacisnąć 
przycisk przełącznika funkcji aby wybrać tryb.

Tryb czyszczenia: Szczotkuj zęby z normalną siłą przez 2 min, szczoteczka 
będzie wibrować co 30 sekund, aby przypomnieć o przełączeniu na inną 
strefę.
Tryb wybielania: Rozjaśnienie powierzchni zębów dzięki polerowaniu
i silnemu czyszczeniu z przemienną konwersją częstotliwości pracy, co 30s 
przypomnienie o zmianie strefy, a po 2min. szczoteczka automatycznie 
wyłącza się po 2 minutach.
Tryb delikatny: Szczotkuj zęby z mniejszą siłą przez 2 min,
co 30 sekund wibruje, przypominając o konieczności przełączenia na inną 
strefę. Po 2 minutach szczotkowania, urządzenie zawibruje trzykrotnie, aby 
przypomnieć o zakończeniu szczotkowania, a następnie wyłączy się
automatycznie.
Tryb masażu: Szczotkowanie zębów z komfortowym masażem,
zmiana częstotliwości przez 2 minuty, co 30s przypomnienie o zmianie 
strefy. Po 2 minutach szczotkowania, urządzenie zawibruje trzykrotnie, aby
przypomnieć o zakończeniu szczotkowania i automatycznie się wyłączy.

Opis trybu szczotkowania:

Trzy poziomy intensywności, słaby/średni/mocny, są ustawione tak, 
aby zaspokajają różne potrzeby użytkowników w zakresie miękkości, 
umiarkowanej, mocnej itd. W trakcie szczotkowania naciśnij przycisk 
przełącznika funkcji aby dostosować intensywność drgań.



Prawidłowe szczotkowanie zębów:

Podczas używania sonicznej szczoteczki elektrycznej usmile do szczotko-
wania zębów nie naciskaj mocno główki, aby utrzymać włosie w kontakcie 
z zpowierzchnią zęba. Nie należy naciskać mocno główki szczoteczki, aby 
włosie miało kontakt z powierzchnią zęba, a następnie przesuwaj powoli 
w bok aby oczyścić pozostałe części jamy ustnej.  
Zaleca się, aby w trakcie szczotkowania zewnętrzynych i wewnętrznych 
powierzchni zębów utrzymać odpowiedni kąt nachylenia w celu uzyskania 
lepszych rezultatów czyszczenia (patrz rysunek poniżej).



Rozpoczęcie szczotkowania

Zaleca się podzielenie zębów na cztery strefy, i szczotkowanie  każdej strefy 
przez 30 sekund. Po uruchomieniu szczoteczki będzie ona zmieniać 
częstotliwość pracy aby informować o zmianie strony szczotkowania.



Czyszczenie i przechowywanie

Po zakończeniu szczotkowania należy nacisnąć przycisk wyłącznika na 
uchwycie aby wyłączyć urządzenie. Wyczyść główkę szczoteczki oraz jej 
uchwyt wodą, a następnie osusz za pomocą ręcznika i ustaw pionowo na 
suchej powierzchni lub włóż do kubka. 



Podróżowanie ze szczoteczką Usmile

Przed zabraniem urządzenia należy zdjąć główkę szczoteczki i umieścić ją 
w dołączonej do urządzenia tubie celem zabezpieczenia przed 
zakurzeniem. Urządzenie należy umieścić w bagażu w taki sposób, aby 
żaden inny przedmiot nie uruchomił urządzenia. 



Ochrona środowiska

Elektryczna szczoteczka soniczna do zębów marki Usmile posiada 
wbudowaną baterię litową, której nie należy wyrzucać razem z innymi 
odpadami domowymi. W celu utylizacji należy przekazać ją do lokalnego 
punktu recyklingu lub odesłać do Działu Obsługi Posprzedażowej Usmile. 

Informacje o produkcie

Produkt: elektryczna szczoteczka soniczna do zębów 
Model:  Usmile U3
Napięcie znamionowe: DC = 3,6V
Moc znamionowa: 1,2W

Producent: Guangzhou Haoxingwan Technology Co., Ltd.
Adres: Room718, No.9 Linhe West Road, Tianhe District,
Guangzhou
Wyprodukowano w Chinach



Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie
z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany
łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on
selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych
punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie,
zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom
dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System
zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie
obowiązujacymi przepisami ochrony środowiska
dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje
na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim,
zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt
został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego
Podejscia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień
związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną
zdrowia i ochroną środowiska, okreslających zagrożenia,
które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.




