
SMILY FOGKŐ ELTÁVOLÍTÓ 
Használati utasítás 

Model: YJK – 015A 

 

 

A termék szerkezete 

 

A termék kicsi és kényelmesen hordozható. Ez lehetővé teszi, hogy otthon tisztítsa meg a 

fogait. Ez a termék egy tiszta fejet használ, ugyanolyan felépítésű, mint a fogorvosoké. 

Hatékonyan eltávolíthatja a nyilvánvaló fogkövet, és bizonyos tisztító hatást gyakorol a fog 

lepedékére és a fogfoltokra is. 

 

A termék jellemzői 

➢ Professzionális ötvözetű fém tisztítófej, nagyon jó tisztító hatás. 
➢ Ötféle módon állítható, különböző igényekhez. 
➢ Intelligens nagyfrekvenciás rezgés, a fogkő hatékony eltávolítása és így tovább. 
➢ Egész testű, gyönyörű és nagyvonalú kialkítás. 
➢ Az akkumulátor tartós és praktikus. 

 



Figyelmeztetés! 

➢ A fogtisztító fém feje nem cserélhető. 
➢ Ne tegye a termékeket közvetlen napfénybe. Helyezze -10 ° C és 40 ° C közötti beltéri 

környezetbe. 
➢ Ne mossa vagy áztassa sokáig a terméket. 
➢ A termékek csak felnőttek számára készültek. Használat után kérjük, tartsa őket 

megfelelően, tartsa távol a gyerekektől, hogy a gyermekek ne sérüljenek meg. 
➢ A termék elemeket tartalmaz. Ne tegye a terméket tűzbe vagy magas hőmérsékletű 

edénybe a tűz vagy robbanás elkerülése érdekében. 
➢ Termékminőségi probléma esetén ne szedje szét a terméket. Kérjük, javítás céljából küldje 

vissza az eredeti eladónak. 

 

Termékleírás 

Névleges feszültség: 3,7V Névleges áram: 200mA 

Akkumulátor-kapacitás: 300mAh Készenléti áram: ≤ 20uA 

A termék mérete: 183,6x30x22,3 mm A termék súlya: 53,6 g 

Töltési feszültség: 5V Motorzaj: ≤ 60dB  

 

 

Használata 

Az első használat  előtt több mint 2 órán keresztül kell tölteni, amíg teljesen fel nem töltődik. 

A bekapcsoláshoz nyomja meg az indítógombot, állítsa be a kulcs helyzetét a felső és az alsó 

beállítógombokkal (felfelé nyomva fokozódik a rezgés, lefelé pedig csökken) és kezdje meg a 

fogak tisztítását. A fogak megtisztítása után mossa le a fémfejet folyó vízzel. Tisztítsa meg a 

készüléket, és törölje le a fogtisztító testét is. 

 

 

 



Töltés 

1. Ez a termék egyenáramú interfész töltési módot használ, a felhasználó kiveszi a 

disztribúciós egyenáramú interfész töltővezetékét, az egyenáramú interfészt behelyezi a 

gép hátsó aljzatába, és az USB interfészt a töltő végébe. 

2. A töltési módba lépés után a fogtisztító zárt állapotba kerül. Ekkor a gép leáll. 

3. Töltés közben az alján lévő lámpa piros és zöld színűre vált, amikor teljesen feltöltődött. 

 


