
SZCZOTECZKA ELEKTRYCZNA SONICZNA
AG729A

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Elektryczna szczoteczka soniczna dla dzieci. Wyposażona w głowicę czyszczącą w kształcie litery U,
która dokładnie wyczyści zęby i dziąsła malucha. Częstotliwość pracy oraz kształt głowicy zostały
dopasowane tak, aby zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo, bez ryzyka uszkodzenia dziąseł czy
szkliwa. Trzy tryby pracy umożliwiają wybór najlepszego sposobu czyszczenia zależnie od potrzeb.
Czas  pracy  został  automatycznie  ustawiony  na  45  sekund,  co  wystarcza  na  jeden,  pełny  cykl
czyszczenia. Szczoteczka posiada funkcję sterylizacji  światłem UV, co zapewnia należyty poziom
higieny.  Obudowa  została  wykonana  z  wodoodpornego  materiału,  co  zapobiega  uszkodzeniu  w
wyniku  jej  zachlapania.  Wygodny,  wbudowany  akumulator  ładowany  za  pomocą  kabla  USB.

UWAGA: Produkt przeznaczony dla dzieci od 2 roku życia.

Cechy produktu:

• Elektryczna szczoteczka soniczna dla dzieci. 
• Wyposażona w głowicę czyszczącą w kształcie litery U, która dokładnie wyczyści zęby i

dziąsła malucha. 
• Trzy tryby pracy ułatwiają wybór najlepszego sposobu czyszczenia zależnie od potrzeb. 
• Automatyczne wyłączanie po jednym cyklu czyszczenia (45 sekund pracy). 
• Funkcja sterylizacji światłem UV zapewnia odpowiedni poziom higieny. 
• Wodoodporna obudowa zapobiega uszkodzeniom podczas zachlapania. 
• Wbudowany akumulator ładowany za pomocą kabla USB. 

Specyfikacja:

• Materiał: tworzywo sztuczne 
• Zasilanie: wbudowany akumulator (ładowany z USB) 
• Czas ładowania: 2h 
• Moc: 5W 
• Wodoodporność IPX7 
• Funkcja sterylizacji światłem UV 
• Czas pracy / automatyczne wyłączanie: po 45 sekundach 
• Dokładne szczotkowanie: 360° 
• Częstotliwość pracy: 24000 obr/min 
• 3 tryby pracy: delikatny masaż, delikatne czyszczenie, głębokie czyszczenie 
• Wymiary (szczoteczka): 10,6 cm x 5,1 cm x 4,4 cm 
• Wymiary (głowica czyszcząca): 4,5 cm x 3,6 cm x 1,2 cm 
• Kolor: różowy
• Opakowanie: kartonowe pudełko 

2. Instrukcja obsługi:

→ Przed pierwszym użyciem dokładnie wyczyść silikonową głowicę czyszczącą.
→ Nałóż wybielającą pastę do zębów na głowicę.
→ Uruchom urządzenie klikając przycisk I/O na froncie urządzenia.
→ Każde kolejne wciśnięcie przycisku I/O powoduje zmianę trybu pracy:
a) intensywne szczotkowanie
b) łagodne szczotkowanie
c) masaż dziąseł
d) wybielanie zębów (światłem UV)
→ Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj przycisk I/O przez kilka sekund.
→ Funkcja automatycznego wyłączenia po 45 sekundach od uruchomienia (pełny
cykl czyszczenia zębów)
→  Aby  naładować  urządzenie  podłącz  dołączony  w  zestawie  kabel  USB  do
gniazda na spodzie urządzenia. Drugi koniec kabla podłącz do portu USB typu A
(ładowarka lub powerbank).
→ Pełny cykl ładowania wystarcza na około 20-30 szczotkowań.

3. Podstawowe środki ostrożności!

Nie zanurzaj urządzenia w wodzie podczas ładowania! 
Nie  rzucaj  urządzeniem!  Może  to  spowodować  jego  trwałe  uszkodzenie  i
pociągnąć za sobą utratę prawa do rękojmi oraz gwarancji!
Nie zostawiaj dziecka bez nadzoru podczas korzystania z urządzenia!
Po  naładowaniu  urządzenia  odłącz  kabel  USB,  aby  uniknąć  uszkodzenia
wbudowanego akumulatora!


