КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЮ
зубної щітки SoWash Sonic
мод. SWSO10001 - Rev. 00-04 / 18
ВСТУП
На зарядній платформі зубної щітки ви побачите наступну піктограму:

Небезпека ураження електричним струмом! Висока напруга!
Правила гарантії докладно описані у повному керівництві, доступному на нашому веб-сайті
www.sowash.it, і можуть застосовуватися тільки в тому випадку, якщо зубна щітка
використовується строго відповідно до інструкції.
ОПИС ПРОДУКТУ
Продуктом є електрична зубна щітка зі звуковою вібрацією для гігієни порожнини рота, з
індукційною основою підзарядки, 4 зубними щітками і 1 захисною кришкою для щітки.

1. Головка зубної щітки
2. Ручка
3. Кнопка включення
4. Індикатор режиму «Чистка»
5. Індикатор режиму «Відбілювання»
6. Індикатор режиму "Полірування"
7. Індикатор режиму «Масаж»
8. Індикатор режиму "Чутливий"
9. Індикатор заряду батареї
10. Зарядний пристрій
11. Провід з вилкою
12. Захисна кришка для щітки

ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Електроживлення: 100-240 В Частота A.C. 50/60 Гц. - 0,9-1,3 Вт
Розмір: 192 мм x 54 мм x 210 мм
Вага: 300 г
Ступінь захисту: IPX7
Автоматичне відключення через 2 хвилини
Таймер з інтервалом 30 секунд
Рівень шуму ≤ 65 дБ

індикатор батареї
Индукційний зарядний пристрій
До 1 місяця використання з зарядом або 180 хвилин безперервного використання.
Акумулятор: 14500 літій-іонний; 800mAh
РЕЖИМИ КОРИСТУВАННЯ
• Щоденне чищення: 31 000 вібрацій в хвилину - коливання 3 мм
• Відбілювання: 41 000 вібрацій в хвилину - коливання 6 мм
• Полірування: 48 000 вібрацій в хвилину - коливання 3 мм
• Масаж: 31 000 вібрацій в хвилину - коливання від 3 до 1 мм
• Чутливий: 31 000 вібрацій в хвилину - коливання 2 мм
ВИКОРИСТАННЯ НЕ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ
Продукт призначений виключно для використання в цілях, зазначених в ОПИСІ ПРОДУКТУ.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
• Використання пристрою з неналежною напругою, що відрізняється від його технічних даних.
• У разі використання виробу не за прямим призначенням, зазначеному в ОПИСІ ПРОДУКТУ.
• Внесення змін до продукт.
УВАГА:
Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, розвиток якої може привести до серйозної травми.

• Рекомендований вік для користування даною зубною щіткою - від 5 років.
• Проконсультуйтеся зі своїм стоматологом перед використанням пристрою, якщо до Вас
відноситься що-небудь з нижченаведеного:
- чутливі зуби або ясна;
- недавно перенесена пародонтальная або стоматологічна хірургічна операція;
- проходження курсу лікування, пов'язаного з проблемами в ротовій порожнині.
• Припиніть використовувати пристрій і проконсультуйтеся зі своїм стоматологом, якщо у Вас
спостерігається сильна кровоточивість ясен після тижня користування даною зубною щіткою.
• Вважається, що абразивні речовини, що містяться в зубній пасті для видалення плям від
тютюну або відбілювання зубів, можуть серйозно пошкодити емаль в разі їх тривалого
використання. Проконсультуйтеся зі своїм стоматологом перед тим, як почати використання
зубних паст з підвищеним вмістом абразивних речовин.
• Не підключайте зарядний пристрій до мережі мокрими руками.
• Пристрій повинен підключатися до електричної мережі з необхідними параметрами.
• Не допускайте потрапляння води на зарядний пристрій і адаптер, вони не є водонепроникним.
• Не використовуйте зарядні пристрої, не призначені для зарядки даної зубної щітки.
• Не розбирайте та не намагайтеся відремонтувати пристрій самостійно.
• Зберігайте пристрій в недоступному для дітей місці. Зубна щітка містить дрібні деталі,
які можуть бути проковтнуті дітьми, а також гострі елементи, які можуть поранити
дитину.
• Зберігайте пристрій подалі від вогню, високих температур і прямих сонячних променів.

• Не зберігайте пристрій у місцях, схильних до сильних ударів або вібрації (наприклад, в місцях, де
пристрій легко може впасти на підлогу).
Дотримуйтесь наступних правил поводження з мережевим шнуром:
• Забороняється пошкоджувати і не обривати шнур.
• Не розтягуйте, не згинайте і не перекручуйте шнур.
• Не вносьте зміни в конструкцію шнура.
• Не ставте важкі предмети на кабель живлення.
• Не використовуйте шнур живлення з пошкодженим проводом. Не використовуйте із
розбовтаним гніздом живлення.
УВАГА
Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, розвиток якої може привести до незначної травми,
травми середньої тяжкості або псування майна.

• Цей пристрій призначений тільки для догляду за порожниною рота людини в домашніх
умовах.
• Зубна щітка є предметом особистої гігієни і повинна використовуватися індивідуально.
• Не притискайте зубну щітку до зубів і ясен дуже сильно і не торкайтеся їх ніякими іншими
пластиковими деталями щітки, крім щетини. Не чистіть одну область протягом тривалого часу.
• Поводьтеся з зубною щіткою і зарядним пристроєм акуратно. Не кидайте їх і не піддавайте
сильній ударній дії.
• Використовуйте тільки оригінальний зарядний пристрій і адаптер, які призначені для даного
приладу. При роботі з іншим зарядним пристроєм і адаптером можливе пошкодження / вихід з
ладу приладу.
• Натискайте на кнопку подушечкою пальця, а не нігтем, щоб не пошкодити поверхню кнопки.
УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Перед початком експлуатації продукту переконайтеся в тому, що дотримані наступні умови:
• Основа зарядного пристрою повинна бути розміщена у положення, в якому воно не буде
покрито паром, водою або іншими рідинами. Не ставте його поряд з ванною або на раковині.
• Помістіть продукт на відкритий простір.
• Кімнатна температура для зберігання зубної щітки повинна бути між 0 ° C і + 40 ° C.
• Зубну щітку слід використовувати при кімнатній температурі від 0 ° C до + 40 ° C.
• Вологість повинна складати від 45% до 95%.
• Зубну щітку можна використовувати тільки в приміщенні, щоб дотримуватися зазначених вище
факторів.
Не розміщуйте основу зарядного пристрою поряд з телевізором, монітором, комп'ютером,
стільниковими телефонами, магнітними стрічками / дисками, приладами / медичними
пристроями і т.д.
Люди з кардіостимулятором не повинні використовувати цей пристрій, якщо це не дозволено
лікарем.
ОСНОВНЕ

Розетка, яку ви використовуєте для штекера основи зубної щітки, повинна відповідати всім
нормам, включаючи автоматичний запобіжник і лінію заземлення.
Якщо зарядження, використання і / або обслуговування зубної щітки не відповідають цим
правилам, під час використання може виникнути замикання і створити загрозу безпеці. Будь-яке
неналежне використання і технічне обслуговування анулюють умови гарантії.
Перед використанням зубної щітки повністю видаліть пил, вологу і т.п. від упаковки.
• Використовуйте продукт тільки з оригінальним зарядним пристроєм.
• Зберігайте прилад подалі від джерел тепла.
• Якщо провід пошкоджений, не намагайтеся його ремонтувати, його необхідно замінити, і
призупинити використання продукту.
Переконайтеся, що всі частини зубної щітки та її запчастини не мають фізичного пошкодження в
результаті удару або саден.
Перевірте, зокрема:
• Відсутність вм'ятин, пошкоджень під час доставки і правильність роботи приладу.
• Переконайтеся, що вода не вступила, вологість або утворення конденсату. У кожній із цих
ситуацій ви повинні почекати 30 хвилин, перш ніж виконувати будь-які операції.
Освітленість приміщення (природна або штучна) в місці розташування основи і використання
зубної щітки повинно бути не менше 200 люкс.
ЗАРЯДКА БАТАРЕЇ
Ви повинні повністю зарядити акумулятор перед його першим використанням, або в разі якщо ви
не використали зубну щітку більше 3 місяців. Для повної зарядки потрібно 24 години, що
дозволить забезпечити використання близько 1 місяця (або 180 хвилин безперервного
використання).
• Не затикайте основу зарядного пристрою, якщо він не повністю висох.
• Після того, як ви поклали основу зарядного пристрою на поверхню, яка може підтримувати вагу,
вставте його в гніздо, звертаючи особливу увагу на те, що провід не тягнуть і немає перешкод, які
можуть привести до пошкодження проводу (рис.1).
• Перед зарядкою переконайтеся, що ви вимкнули зубну щітку.
• Для того, щоб зарядити зубну щітку Вам необхідно просто помістити її на основу зарядного
пристрою (рис.1).
• Під час зарядки включається індикатор з миготливим світлом (рис.1).
• Як тільки зарядка буде завершена, світло перестане блимати і світитиметься.
• Тепер ви можете прибрати зубну щітку з основи і використовувати її.
УВАГА:
• Зніміть основу вилки, захопивши і потягнувши за вилку, а не за провід.
• Не підключайте та не відключайте вилку мокрими руками.

РІШЕННЯ МОЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ
Якщо у вас виникли аномалії електромагнітного характеру після того, як ви зарядили або
включили зубну щітку, наприклад, нездатність спілкуватися по телефону або смартфону,
виконайте наступні дії:
1. Вимкніть зубну щітку.
2. Негайно зв'яжіться з технічною допомогою.

Проблема
Зубная щитка не працює
Слабка вібрація
Після зарядки зубна щітка
працює
дуже
короткий
проміжок часу

Ймовірна причина
Ви тільки що придбали продукт
або не використали його
більше 3 місяців
Надмірний тиск щітки на зуби
під час чищення
Термін
служби
батареї
закінчився
Час зарядки було недостатнім

Рішення
Зарядіть акумулятор впродовж 24
годін
Зменшіть тиск щітки на зуби під час
чищення
Зв'яжіться зі службою підтримки
клієнтів customer@waterpowered.eu
Заряджайте протягом не менше 24
годин

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
• Коли акумулятор заряджений, помістіть головку зубної щітки на ручку і нанесіть зубну пасту (рис.
2 - Увага: невелика відстань між головкою і ручкою є нормою).
• Помістіть голововку щітки на зуби, перш ніж включати або вимикати зубну щітку.
• Натисніть кнопку включення.
• Способи використання:
- Щоденне чищення - для комплексного очищення зубів;
- Відбілювання - усуває поверхневі плями, бактерії;
- Полірування - видаляє в 2 рази більше нальоту;
- Масаж - м'яка стимуляція ясен, що повторюється цикл вібрації від сильної до слабкої;
- Чутливий - точне, але тонке очищення для чутливих зубів і ясен;
• Як тільки ви включите його, якщо ви знову натиснете кнопку протягом 5 секунд (протягом цього
інтервалу індикатор заряду батареї буде горіти), модальності можна змінити, поки ви не вимкнете
його.
• Якщо ви натиснете кнопку включення через 5 секунд (коли індикатор батареї вимкнений), зубна
щітка вимкнеться.
• Зубна щітка може бути включена з останнім режимом модальності.
• Процес чищення:
- Щоб отримати найкращі результати, направте головку щітки вздовж лінії ясен під кутом 45
градусів (рис. 3).
- Застосовуючи невеликий тиск, повільно рухайтеся вперед і вниз.
- Чи проводите чистку утримуючи головку щітки протягом декількох секунд над кожним зубом.
- Проміжний таймер: відбувається короткочасне переривання вібрації кожні 30 секунд в якості
нагадування про те, щоб перейти до очищення наступного квадранта рота (рис.4).
- Автоматичний таймер: зубна щітка автоматично відключиться через 2 хвилини роботи.

ДОГЛЯД ТА ЗБЕРІГАННЯ
• Тримайте зубну щітку в чистоті.
• Видаляйте забруднення м'якою сухою тканиною. При необхідності змочуйте тканину у воді або
м'якому миючому засобі. Забруднену поверхню також можна змочити водою, а потім протерти
тканиною.
• Незважаючи на те, що щітка є водонепроникною, не занурюйте її у воду на тривалий час.
• Не використовуйте для очистки летючі органічні сполуки, такі як бензин і розчинник. Це може
зіпсувати нанесену фарбу або пошкодити пристрій.
• Після кожного використання промивайте щетину водою.
• Поводьтеся з зубною щіткою акуратно. Не кидайте її і не піддавайте сильній ударній дії.
• Зберігайте пристрій в недоступному для дітей місці.
• Зберігайте пристрій подалі від вогню, високих температур і прямих сонячних променів.
• Проводьте заміну насадки для щітки не рідше одного разу в три місяці.

УТИЛІЗАЦІЯ
Цей символ на приладі або описі до нього вказує, що даний прилад не підлягає утилізації разом з
іншими побутовими відходами після закінчення свого терміну служби. Щоб запобігти можливому
негативному впливу на довкілля через неконтрольовану утилізацію відходів, будь ласка,
відокремте цей виріб від інших видів відходів і утилізуйте його належним чином для
раціонального повторного використання матеріальних ресурсів.
Для утилізації приладу зверніться в спеціалізовані пункти прийому, розташовані в Вашому місті,
або до місцевих органів влади для отримання докладної інформації про те, куди і як повернути
даний прилад для екологічно безпечної переробки.

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
Water Powered srl заявляє, що даний пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним
положенням таких директив та стандартів:
• Директива 2014/35 / UE відома як «Директива про низький напрузі»,

• Директива 2014/30 / UE відома як «Директива щодо електромагнітної сумісності»
• Директива 2011/65 / CE відома як «RoHS»
• Директива 2012/19 / UE відома як «RAEE»
• Директива 2001/95 / CE відома як «Загальна безпеку продукту»
• МЕК 61882 діє до: 2016 метод аналізу ризику за методом HAZOP
• EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 Доставка + A2: 2011 EN 61000-3-2 діє до: 2014
• EN 61000-3-3 діє до: 2013
• EN 55014-2: тисяча дев'ятсот дев'яносто сім + A1: 2001 + A2: 2008
• EN 60335-2-52: 2003 + A1: 2008 + A11: 2010
• EN 60335-1: 2012 Доставка + A11 діє до: 2014
• EN 62233: 2008
Можна завантажити Декларацію відповідності з сайту www.sowash.it. Якщо завантаження
документації з веб-сайту неможливе, ви можете запросити її безпосередньо у Water Powered srl.
:::
Для отримання будь-яких роз'яснень чи інформації відвідайте сайт www.sowash.it або зверніться в
службу підтримки клієнтів по електронній пошті customer@waterpowered.eu (або
support@waterpowered.us - тільки для США і Канади).

