
ULTRAHANGOS FOGKŐ ELTÁVOLÍTÓ 
KÉSZÜLÉK 

 
A CSOMAG TARTALMA: 

•  1 db ultrahangos fogkő eltávolító készülék

 

TERMÉKLEÍRÁS: 

• Alapanyag: Élelmiszeripari minőségű szilikon / PC 
/ ABS / 304 rozsdamentes acél fej 

• IPX6 vízállósági szabvány 
• Töltés a mellékelt USB kábellel 
• 5 állítható erősségi fokozat (10000 - 25000 

alkalommal percenként) 
• Feszültség: 3,7 V 
• Névleges áram: 200 mA 
• Készenléti áram: ≤ 20 uA 
• Töltési feszültség: 5 V, 500 mA 
• Motor zajszint: ≤ 60 dB 

 

 

 

 



HOGYAN HASZNÁLJA: 

• Töltse a készüléket legalább 2 órán keresztül az első 
használat előtt. 

• Nyomja meg a bekapcsoló gombot az eszköz 
bekapcsolásához 

• Használja a „fel” vagy „le” nyilakat az 5 különböző 
teljesítménymód közötti váltáshoz 

• Kezdje el tisztítani a fogait ott, ahol szükséges. 
• A tükörbe nézve tegye a fém fejet a kezelendő 

területre. Enyhén nyomja rá a plakk vagy fogkő 
eltávolításához. 

• A készülék 30 másodpercenként 1 másodperc szünetet 
tart, 3 perc után pedig automatikusan lekapcsol. 
Gargalizáljon vízzel, és tisztítsa meg a készüléket. 
Igény szerint ismételje az előző lépéseket. 

TÖLTÉS: 

• A töltési módba lépéskor a fogtisztító zárt pozícióba áll 
át. Ekkor a készülék működése leáll. 

• Töltés közben az alsó lámpa pirosan világít. Amikor az 
eszköz feltöltött, a zöld lámpa gyullad ki. 

 

 

 



MEGJEGYZÉSEK: 

• A készülék fogtisztításra használatos, mely nem 
helyettesíti a fogak kezelésére és helyreállítására 
alkalmazott orvosi eszközöket. 

• A készülék használata közbeni enyhe fogínyvérzés 
normális jelenség. 

• Gyermekektől elzárva tartandó. 

FIGYELEM: 

• A fogtisztító fém feje nem cserélhető  
• Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek. 

Tárolja beltéren. Tárolja -10 °C – 40 °C közötti 
hőmérsékleten. 

• Ne mossa vagy áztassa a terméket hosszú ideig. 
• A terméket kizárólag felnőttek használhatják. 

Használat után a terméket megfelelő helyen és a 
gyermekektől elzárva tartsa, így a gyermekek 
véletlenül sem sérülhetnek meg. 

• A termék akkukat tartalmaz. Ne tegye a terméket 
tűzbe vagy magas hőmérsékletű helyre a robbanás 
elkerülése érdekében. 

• A termékminőséggel kapcsolatos problémák esetén, 
kérjük, ne szerelje szét. Javítás céjából kérjük, 
juttassa vissza az eredeti üzemhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÓTÁLLÁS: 

A termékkel szembeni elégedetlenség esetén 14 nap áll 
rendelkezésére (a termék kézhezvételétől számítva) a termék 
visszaküldésére, és visszatérítés vagy termékcsere 
igénylésére. Semmilyen visszatérítés vagy termékcsere nem 
lehetséges abban az esetben, ha elmulasztja a törvény által 
előírt határidőt. Ha a termékben hibát észlel, egy év jótállás 
van arra. A reklamáció benyújtásával kapcsolatos további 
tudnivalókat és feltételeket megtalálja weblapunk 
„Panaszkezelés és csere” szekciójában. 


