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Funkcje Produktu 

1. bezprzewodowe ładowanie: 

Czas ładowania jest krótszy niż 120 minut, po  naładowaniu, może trwać dłużej  niż jeden tydzień, 

oszczędzając energię i przyjazne dla środowiska. 

2. wygodny w użyciu: 

Prosta obsługa, cztery opcje trybu: A, mocny szczotkowanie B, wygodne szczotkowanie C, masaż 

wysokiej częstotliwości D, wybielanie zębów 

3. szczotkować zęby we wszystkich kierunkach: 

Po włączeniu przełącznika , trwa tylko 45 sekund, aby ukończyć 

360-stopniowa szczotkowanie akcji. (45 sekundy automatyczne zatrzymanie) 

4. Automatyczna funkcja pamięci: 

Inteligentne nawyki użytkownika sklepu-wydajne i wygodne. 

5. Trzy w jednym funkcje szczotkowania, masażu i wybielania zębów. 

 

Cechy Produktu 

1 ten produkt przyjmuje cały okrągły wodoodporny projekt uszczelnienia, LPX7-wygodny, trwały i czysty 

2 Konstrukcja głowicy szczoteczki w kształcie litery U, z zastosowaniem silikonowego antybakteryjnego 
klasy spożywczej materiału, 360 stopni kontaktu z dziąsłami i zębami. 
Szczotkowanie zębów i przynosi Quick i wygodne doświadczenie do ust za każdym razem. 

3 zastosowanie tego produktu może zapobiec recesji dziąseł, promować krążenie przyzębia i zmniejszyć 

występowania choroby przyzębia. 

Opis produktu: 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Opis ładowania 

Po pierwsze, małe USB na jednym końcu linii danych USB jest włożony do gniazda wtyku  chargingbase, a drugi 
koniec jest podłączony do zasilacza USB. 
Następnie mainframe jest umieszczony pionowo na   wgłębienia podstawy ładowania do ładowania. 

O gdy elektroda kadłuba jest w dobrym  kontakcie z podstawą ładowania, lampka kontrolna 

podstawy ładowania świeci się, gdy dioda nie świeci się lub zacznie migać w  pokerze , 
że kadłud nie jest dobrze umieszczony, należy go wymienić. 

© Ładowanie, dioda LED kadłuba błyszczącą, Pełna światła. 

 

3. Parametry Produktu 

   
 

 

 

 

Sposób użycia 

1 > równolegle do korpusu i wyrównać otwór z wału napędowego i umieścić go w miejscu 2, produkt ten 

może używać płynnych pasty do zębów lub zwykłej pasty do zębów 

3 ' podczas korzystania ze zwykłej pasty do zębów, trzeba zwilżyć szelki, a następnie umieścić je w 

ustach, niech górne i dolne zęby delikatnie pasują do wyrostka zębowego , i włączyć przełącznik, 

wstrząsnąć ręce dotknąć lewego i prawego zębów, najlepsza częstotliwość jest 63 razy i minut, wygodny i 

szybki proces czyszczenia zębów może być zakończona w 45 sekund. Nawiasy klamrowe mogą być 

modyfikowane w zależności od długości. 

4 > oczyścić szelki i ciało, szelki  z  Płukanie wodą, użyj  suchej szmatki do wycierania kadłuba. 

Uwagi 

1 normalna temperatura robocza produktu wynosi 0 0  c-50 ° c. 

2 podczas ładowania ProDuct, ze względu na charakterystykę produktu, należy ładować w temperaturze 

pokojowej. 

3 Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, zaleca się ładowanie i rozładowanie raz w ciągu trzech 

miesięcy. 

4 produkt powinien być przechowywany w suchym, chłodnym miejscu, unikając słońca. 

5. po szczotkowanie zębów, należy użyć wilgotną szmatką do wyschnięcia wody i stagnacji wody na ciele, 

i starają się unikać być pojawiły się w wodzie. 

6 produkt ma dużą moc wyjściową, nie działają przez długi czas. Zazwyczaj mniej niż 10 minut. 

7. podczas ładowania należy zachować suchość ciała. Zasilacz jest 5V0. 5a do 5v1a ładowania zasilania. 

8 obraz jest tylko do celów informacyjnych, należy oprzeć się na produkcie fizycznym 

  

Rozmiar 
produktu 

110x50x45mm Waga produktu 92G ± 10g 

Napięcie 
znamionowe 

3.2-3.7 v 
Moc 

znamionowa 
< 5W 

Prąd roboczy < 1,6 A Czas ładowania < 120Minute 



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych I elektronicznych 
(dotyczy gospodarstw domowych) 

 

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub 
dołączonej do ich dokumentacji informuje, że niesprawnych  
urządzeń elektrycznych lub elektronicznych niemożna wyrzucać 
razem z odpadami gospodarczymi. 

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia 
sięurządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, 
powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na 
przekazaniu urządzenia  do wyspecjalizow anego punktu zbiórki, 
gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. 

 

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej 
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy 
skontaktow ać się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostaw cą, którzy udzielą dodatkow ych 
informacji. 
 
Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską 

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego 
produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania 
informacji o prawidłowym sposobie postępowania. 

 

 

IMPORTER: 
MK Company Maciej Kusaj 
Ul. Hutników 14F 
42-202 Częstochowa 
Polska 
NIP: 9492052377 
Tel.: +48 739566524 
www.abcros.pl 
 
*Produkt można oddać lokalnemu dystrybutorow i podczas zakupu innego urządzenia. 

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatyw 
nego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpow iednie 
postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać 
u władz lokalnych. 

 

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich 
przepisach lokalnych. 

 

 

https://abcros.pl/

