
 

Szczoteczka Soniczna Abcros 

 

 

 

Dziękujemy za wybór naszego produktu 
Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją w celu 

bezpiecznego i efektywnego korzystania z tego produktu 

 

 



Funkcje Produktu 

1. Bezprzewodowe ładowanie styków: szybkie ładowanie mniej niż 

90 minut. Jedna opłata, trwała dłużej niż jeden tydzień, 

oszczędność energii i ochrona środowiska. 

2. Wygodny miękki dotyk: Obsługa jednym kluczem  , 

4 tryby wyboru biegów : a. silne  szczotkowanie zębów  b. wygodne  

szczotkowanie zębów  c. masaż wysokiejczęstotliwości  d.  wybielanie 

zębów 

3. Wielokierunkowa szczotka do zębów: po przełączeniu jesttarted, 

trwa only45seconds do ukończenia 360 stopnia 

pełny ruch pędzla. Szybkie i wygodne 

4. Automatyczna funkcja pamięci: inteligentny użytkownik pamięci 

jest zwyczajowo, wydajny i wygodny 

5. Zęby szczotkowe i wybielające zęby w jednej funkcji. 
 

 

Cechy produktu 

1. Ten produkt przyjmuje dookólne wodoodporne uszczelnienie 

konstrukcja IPX7, wygodny, trwały i czysty. 

2. U typ głowy szczoteczka do zębów, przy użyciu klasy 

spożywczej silikonowy antybakteryjny miękki materiał, 360 

stopnie kontaktowe dziąseł i zębów. Za każdym razem 

szczotkować zęby, można dać usta szybkie i wygodne 

doświadczenie. 

3. stosowanie tego produktu może być 

dobrym zapobieganie atrofii dziąseł, 

promować krążenie krwi przyzębia, 

zmniejszyć występowanie choroby 

przyzębia.  



 

Antybakteryjny typ U tabletki krzemionkowy 
szczotka głowa. 

 
Przezroczyste okno LED kadłuba 

 
Kadłuba szczoteczki do zębów 

 
 

 

Wskaźnik linii ładowania UBS 
Interfejs ładowania UBS 

 
Bezprzewodowa podstawa ładowania 

Linia do ładowania UBS  

 

 

2. Opis ładowania 

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

podstawy ładowania do ładowania. 

• gdy elektroda kadłuba jest w dobrym kontakcie z 
podstawą ładowania, lampka kontrolna podstawy 
ładowania świeci. Gdy dioda LED kadłuba nie jest 
jasna lub mrugnie, jest w pokerze , żekadłuby nie 
jest dobrze umieszczony, należy go wymienić 

• ładowanie, dioda LED kadłuba błyszczącą, Pełna światła 

 

 

 



3. Parametry Produktu 

Rozmiar 
produktu 

30x65x114mm Waga produktu 
110g ± 

10g 

Napięcie 
znamionowe 

3.2-3.7 v 
Moc 

znamionowa 
< 5W 

Praca cunent < 1,6 A 
Czas 

ładowania 
< 

90Minute 

 

4.  Sposób użycia 

1. Włóż kadłub do bazy 
 

2. Posmaruj kadłób specjalną 
pastą lub użyj zwykłej. 

 

 

3. Zwilż usta, a  następnie  umieść 
szczoteczkę w ustach.  

z wyrostka zębowego, szczoteczka jest 
oscyrowana 63 razy na minutę ręką,  
wygodne i szybkie czyszczenie zębów 
zostanie zakończone w ciągu 30-45 
sekund 
 
4. Oczyścić szczotkę i usta, szelki z Water 
płukania, suche, użyj mokrej tkaniny do 
wycierania  kadłuba kadłuba. 

 

 

 

 



Sprawy Wymagające uwagi 

 

1. Normalna temperatura robocza produktu wynosi 0 C-50 C. 

2. Po naładowaniu produktu należy go naładować w normalnej 
temperaturze ze względu na charakterystykę produktu. 

3. Gdy produkt nie jestużywany przez dłuższy czas lub jest 
umieszczony przez długi czas, sugeruje się, że należy go naładować i 
rozładować w ciągu 
trzy miesiące. 

4. Produkty są przechowywane w suchych i chłodnych miejscach jak 
najwięcej i unikać światła słonecznego. 

5. Po szczotkowanie zębów, użyj mokrej tkaniny do czyszczenia wody i 
stagnacji kadłuba, i staraj się unikać kąpieli w wodzie. 

6. Moc wyjściowa produktu jest duża i zabrania się pracy przez długi czas. 
Ogólnie rzecz biorąc, jest mniej niż 10 minut. 

7. Podczas ładowania należy trzymać ciało w suchej łaźni. Zasilacz jest 
mniejszy niż 5V1 A. 

 

Model: SA-VW-520 
Nazwa: 360 ° inteligentna elektryczna szczoteczka do zębów z zimnym 
światłem 
Napięcie znamionowe: 3.2-3.7 V znamionowe Powe  : < 5W 
Wykonanie standard: GB 4706.1:2005 
 

  



 

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/

