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Produkt Navn

Produkt specifikationer 

Indhold i pakken

Produkt Model Nummer

Product Version

Spænding

Udgangseffekt

On/Off Knap 

Display

Display Funktion

Vibrations frekvens

Trådløs opladningLadning

10-16 Timer

65±15mA

IPX7

X 1

X 2

Ladetid

Ladestrøm

Batteri

Lavt battery med rød lys indikator

Børstehoved

On/Off knap

Rengør
Sensitiv
Massage
Ladeindikator

Trådløs lader

Sensitivt børstehoved
(det anbefales at bruge det først)

Batteri indikator

Vandtæt

Genopladeligt håndtag

Børstehoved

Trådløs lader

Soft touch

LED

Produkt oversigt

Li-ion 800mAh/3.7

31.000 Omdr./min.31.000 Omdr./min.

Rengør/Sensitiv/Massage/Batteri

 

 

 

            
   

Bemærk: 

Brugeren kan muligvis opleve mild blødning fra tandkødet i løbet af de 
første dages brug af den elektriske tandbørste. Hvis blødningen 
fortsætter i over to uger, stop da venligst med at bruge dette produkt 
og konsulter en tandlæge. 

Tandbørstning

Ved første brug, skal batteriet lades fuldt i ca. 16 
timer (indikeret med grønt lys)

Sæt børstehovedet korrekt på håndtaget. 

Fugt børsterne, put tandpasta på og tænd 
tandbørsten, når børstehovedet er i din mund.    

Det anbefales at holde børstehovedet i en 45 graders 
vinkel i forhold til dit tandkød. 

Skyld tandbørsten og tør den.

Tryk kun let når du børster for at undgå skade på 
tandkødet og for at øge levetiden på børsterne.

Fejlfinding

Problem

Svage vibrationer.

Kortere drifttid med
 opladet batteri. 

Tandbørsten 
virker ikke.

Årsag Løsning

1.  For meget tryk på 
tænderne.
2.  For stram tilslutning
af børstehoved. 

1.  Ladefejl.
2.  Lavt batteri. 

1.  Tryk mindre hårdt. 
2. Put børstehovedet på 

ordentligt.

1.  Oplad korrekt.
2.  Oplad fuldt. 

Batteri tør for strøm. Genoplad batteri.

Opladning af batteri

 

                

 

Vedligeholdelse

Rengøring af børstehoved

Efter brug, venligst skyld og tør tandbørsten.
Tryk kun let når du børster for at undgå skade på tandkødet og for 
at forøge levetiden på børsterne.

Børstetid

Den anbefalede børstetid er mindst 2 minutter. 
Det er delt op i 30 sekunders intervaller for 4 områder af munden.

Rengøring af lader

Tør laderen med en tør klud for at undgå kortslutning. 

Udskiftning af børstehoved

Vi anbefaler at udskifte børstehovedet hver 3. måned.

Rengøring af tandbørstehåndtag

Skyld og tør tandbørstehåndtaget. 
Brug ikke vand der er over 40 grader varmt eller 
syreholdigt rengøringsmiddel.

Børsteindstiling

Dette produkt har 3 børsteindstillinger: Rengør/Sensitiv/Massage. 
Det vil hjælpe dig med at fjerne mere plak og forbedre dine tænders- og 
tandkøds sundhedstilstand.

Rengør indstilling: Fjerner op til 100% plak.
Sensitiv indstilling: Rengør sensitivt dine tænder og tandkød. 
Massage indstilling: Plejer blidt dit tandkød. 

X 1

Reklamation
Der ydes to års reklamationsret på dette produkt. Denne bortfalder dog ved ukorrekt eller 

uhensigtsmæssig brug af produktet. 

I henhold til WEEE’s direktiver må dette produkt ikke smides i skraldespanden. Det skal 
afleveres på en genbrugsstation. På den måde hjælper De med at beskytte miljøet.

Der tages forbehold for trykfejl

型 号 BH-121

制 作 人

审 核

审 核

深圳智美电器股份有限公司

保存路径

150x80mm   157g铜版纸

ADVARSEL

Kontroller at produktet eller laderen ikke er beskadige. t før brug.
Stop med at lade, hvis produktet eller laderen er beskadiget.
Laderen må ikke anvendes ved høje temperaturer.
Hvis du er blevet opereret i tænderne indenfor de sidste 2 måneder,
konsulter da en tandlæge før du bruger tandbørsten.

Hvis du bløder efter brug af tandbørsten eller blødningen varer længere 
end en uge, venligst kontakt din tandlæge.
Dette produkt er kun til at rengøre tænder, tandkød og tunge med, må ikke 
bruges til andre formål. Hvis du føler ubehag eller smerte, stop da venligst
brug og søg læge.

Dette produkt er ikke egnet for spædbørn og børn.
Placer tandbørsten uden for børns rækkevidde, så det ikke anvendes som 
legetøj..

OBS

Del ikke børstehovedet med andre.
Placer ikke strømledningen stramt rundt om adapteren.
Placer ikke metal genstande på laderen, så som mønter og clips.
Træk stikket ud til laderen når den ikke bruges i længere tid, for
at undgå fare og brand.

Sikkerhedsanvisninger

Sænk ikke laderen ned i nogen form for væske.
Sikre dig at laderen er tør og sikker før den tilsluttes strøm.
Denne tandbørste indeholder genopladeligt li-ion batteri, venligst
bortskaf det korrekt.
Sikre dig altid at dette produkt er ubeskadiget før brug. Stop med at
bruge det, hvis det er i defekt.

Smart Timer

Produktet er udstyret med en 2 minutters smart timer for at sørge for at
brugeren børster i den anbefalede tid

1. Oplad batteriet helt før det bruges første gang.

2.  Hvis tandbørsten ikke bruges i over 6 måneder, venligst oplad
batteriet over 15 timer for at få mindst 25 dages brugstid.

3.  Genoplad batteriet helt, når det er fladt. Ellers vil det ødelægge batteriets 
levetid

4. Vær sikker på at tandbørsten oplades korrekt (med lysindikator).

5. Når batteriet er fuldt opladet, vil lyset lyse grønt.

6. Det er en normalt hvis batteriet har været ude af brug i længere tid,at 
indikatoren først vil blive aktiveret efter 10-60 minutters ladetid.

7.  Det anbefales at bruge batteriet helt op én gang om året, for at forbedre 
batteriets levetid.

8. Træk stikket ud på laderen, når du ikke bruger den i længere tid, for at 
undgå fare og brand.

Importeret af:
A/S Harald Nyborg
Gammel Højmevej 30
DK-5260 Odense SV


