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Przed rozpoczęciem korzystania z produktu 
należy dokładnie przeczytać niniejszą in-
strukcją i zachować ją w celu przyszłego wy-
korzystania.
 

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

• Proszę przeczytać instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa przed użyciem tego pro-
duktu. Przedstawione tutaj wskazówki 
pomagają w bezpiecznym i prawidłowym 
użytkowaniu produktu, a także zapobie-
gają zranieniu siebie lub innych osób.

• Pamiętać, aby przed wykonaniem ja-
kichkolwiek czynności konserwacyjnych 
wyłączyć produkt i wyciągnąć wtyczkę 
z gniazdka elektrycznego. Nie dotykać 
wtyczki mokrymi dłońmi.

• Nie wolno używać produktu, jeśli ma 
uszkodzony przewód lub przewód jest 
nagrzany. Nieprzestrzeganie tego wymo-
gu może spowodować porażenie prądem 
elektrycznym, zwarcie i/lub pożar.
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• Nie należy uszkadzać, załamywać ani do-
konywać przeróbek przewodu. Nie zagi-
nać, nie ciągnąć ani nie skręcać przewodu 
niepotrzebnie. Nie kłaść ciężkich przed-
miotów na przewodzie ani nie dopuść do 
zaciśnięcia przewodu między przedmio-
tami.

• Nie przerabiać, nie rozbierać ani nie na-
prawiać produktu w żadnym momencie, 
z wyjątkiem utylizacji.

• Nie używać ładowarki w wannie. Nie myć 
ładowarki.

• Używać produktu tylko zgodnie z jego 
przeznaczeniem opisanym w tej instruk-
cji. Chronić produkt przed dziećmi. Uży-
wać akcesoriów zalecanych przez produ-
centa.

 

DO OSOBISTEJ HIGIENY JAMY 
USTNEJ

Dziękujemy za zakup szczoteczki ORO-SO-
NIC BASIC przeznaczonej dla osób, które chcą 
zachować czyste i zdrowe zęby. Ten produkt 
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jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobi-
stego. Osoby z chorobami zębów lub dziąseł 
lub leczone doustnie przed użyciem powinny 
skonsultować się z lekarzem stomatologii.

OPIS CZĘŚCI

1

3

2
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1. Uchwyt 
2. Głowica
3. Baza ładująca

 
ŁADOWANIE

Ustawić szczoteczkę pionowo w bazie ła-
dującej. Kontrolka ładowarki zaświeci się na 
czerwono.
Szczoteczka ładuje się za każdym razem, gdy 
jest umieszczona w ładowarce.
Po pełnym naładowaniu kontrolka zmie-
ni kolor na zielony. Czas ładowania wynosi 
około 5-6 godzin.

Uwaga:
Nie pozostawiać metalowych przedmiotów, 
takich jak monety lub spinacze biurowe, na 
bazie ładującej, mogą się one bardzo roz-
grzać.
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TRYBY SZCZOTKOWANIA

ORO-SONIC BASIC oferuje różne tryby 
szczotkowania dla różnych potrzeb w zakre-
sie pielęgnacji jamy ustnej:
Czyszczenie – głowica szczoteczki pracuje 
z wysoką częstotliwością w celu usuwania 
kamienia nazębnego i bakterii z zębów.
Łagodny – do wrażliwych zębów i dziąseł, 
delikatnie myje zęby.
Wybielanie-polerowanie – tryb zmienia się 
stale i wybiela zęby.

SPOSÓB OBSŁUGI

1. Zamocować mocno głowicę szczotecz-
ki na korpusie. Pomiędzy szczoteczką 
a korpusem jest niewielki odstęp. Jest to 
normalne i jest potrzebne, aby głowica 
prawidłowo wibrowała.

2. Nałożyć pastę do zębów na głowicę 
i zwilżyć ją.

3. Włożyć szczoteczkę do ust. Włączyć 
szczoteczkę.
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4. Powoli przemieszczać głowicę kolejno po 
zębach. Szczoteczka ORO-SONIC BA-
SIC zatrzyma się na chwilę co 30 sekund 
w celu zmiany miejsca szczotkowania. 
Po 2 minutach ORO-SONIC BASIC wy-
łączy się automatycznie.

PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY TRYBAMI 

1. Przycisk włączania/wyłączania i trybu 
szczotkowania. Kolejność funkcji przy 
naciskaniu w ciągu 5 sekund: włączenie, 
tryb czyszczenia, łagodny, wybielania 
i polerowania, wyłączenie.

2. ORO-SONIC BASIC automatycznie za-
pamiętuje ostatnio używany tryb i uru-
chamia się w tym trybie przy kolejnym 
użyciu. Aby przejść z jednego trybu do 
drugiego, nacisnąć przycisk trybu szczot-
kowania w ciągu 5 s.

3. Po naciśnięciu przycisku wskaźnik trybu 
szczotkowania zaświeci się, wskazując 
wybrany tryb pracy.
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WSKAZÓWDKI DOTYCZĄCE 
CZYSZCZENIA

Po umyciu zębów dokładnie opłukać głowicę 
szczoteczki pod bieżącą wodą.

Zdjąć głowicę szczoteczki z uchwytu i umyć 
obie części osobno pod bieżącą wodą. Na-
stępnie wytrzeć je do sucha przed umiesz-
czeniem uchwytu w ładowarce.

Przed czyszczeniem ładowarki należy wy-
łączyć zasilacz z gniazdka sieciowego. Do 
wycierania powierzchni ładowarki używać 
wyłącznie suchej lub wilgotnej ściereczki.

Umieścić ładowarkę w suchym i bezpiecz-
nym miejscu.

Nie podłączać ładowarki, dopóki nie będzie 
całkowicie sucha.
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UTYLIZACJA

Ważne: nie myć ładowarki bieżącą wodą ani 
nie zanurzać w wodzie. Umieścić bazę ładu-
jącą w suchym i bezpiecznym miejscu.

Ten produkt zawiera akumulator. W tro-
sce o środowisko naturalne po zakończeniu 
użytkowania produktu nie należy wyrzucać 
wraz z odpadami komunalnymi. Należy go 
oddać do odpowiedniego punktu zbiórki od-
padów w kraju użytkownika.
 

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa produktu: Szczoteczka elektryczna
Model produktu: ORO-SONIC BASIC
Wielkość głowicy: 12*78 (mm)
Korpus szczoteczki: 182*19 (mm)
Waga całkowita: 134 (g)
Pojemność baterii: 320 (mAh)
Napięcie pracy: 3,0 (V)
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Before operating this product, please read 
these instructions completely and save this 
manual for future use.

SAFETY INSTRUCTIONS 

Please read the safety instructions before 
using this product. The safety instructions 
provided here are help you use this product 
safely and correctly, and also to prevent you 
from injuring yourself or others.
• Be sure to switch off the product and re-

move the plug from the electrical outlet 
before performing any maintenance. Do 
not touch the plug with wet hands.

• Never operate this product if it has a da-
maged cord, or if the cord is warm. Failure 
to do so may result in electrocution, shor-
t-circuit and/or fire.

• Do not damage, break or modify the cord. 
Do not bend, pull or twist the cord with 
unnecessary force. Do not place heavy 
objects on the cord or allow the cord to 
get pinched between objects.
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• Do not modify, disassemble or repair the 
product at any time except when dispo-
sing of it. 

• Do not use the charger in the bath. Do 
not wash the charger.

• Use this product only for its intended 
use as described in this manual. Keep the 
product out of reach of infants. Use the 
accessories recommended by the ma-
nufacturer. 

FOR YOUR PERSONAL DENTAL 
CARE

Thank you for purchasing the ORO-SONIC 
BASIC which is designed for those who wish 
to keep their teeth clean and healthy. This 
product should be used personally only. Pe-
ople with tooth or gum disease or people 
receiving oral treatment should consult their 
dentist before use.
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PARTS IDENTIFICATION 

1. Handle
2. Brush Head
3. Charging base 

 

1

3

2
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CHARGING

Place the toothbrush upright in the charger 
station. The charger indicator will light up red. 

• The toothbrush charges whenever it is 
placed in the charger.

• The indicator light will change to green 
when fully charged.

• Charging time is 5-6 hours about.

Caution:
Do not leave metal objects, such as coins or 
paper clips, on the top of the charge station, 
they may become very warm.

BRUSHING MODES

The ORO-SONIC BASIC offers different 
brushing modes for varying oral care needs:
• Clean – Brush head swing in high frequen-

cy, remove tartar and bacteria on teeth.
• Soft – For sensitive teeth and gums, bru-

shing your teeth in gentle frequency.
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• White – Clean and Polish mode switching 
continuously and whitening teeth.

HOW TO USE

1. Place the brush head firmly onto the to-
othbrush shaft. There is a small space be-
tween the brush and the main unit. This 
is normal and is necessary for the head to 
vibrate properly. 

2. Place the toothpaste on the head and wet it. 
3. Place the toothbrush in your mouth. Turn 

the brush on. 
4. Guide the brush head slowly from tooth 

to tooth, the ORO-SONIC BASIC will stop 
for a while each 30s for changing brushing 
area. After 2 minutes, ORO-SONIC BASIC 
stop automatically. 
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HOW TO SWITCH BETWEEN 
BRUSHING MODES

1. Power on/off and brushing mode button. 
Pressing this button within 5s, the opera-
ting sequence is power on, in clean, soft, 
white mode, and power off. 

2. The ORO-SONIC BASIC automatically 
remember the last used mode, and starts 
in this mode when using again. To shift 
from one mode to another mode, press 
the brushing mode button within 5s.

3. When you press the brushing mode button, 
the brushing mode indicator will lighting, in-
dicating the selected working mode.

CLEANING RECOMMENDATIONS

• After brushing, rinse your brush head 
thoroughly under running water.

• Remove the brush head from the handle 
and clean both parts separately under 
running water. Then wipe them dry before 
you put the handle onto the charging unit.
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• Before cleaning your charging unit, make 
sure you unplug the adapter. Only use 
a dry or damp-dry cloth to wipe the sur-
face of the charging unit.

• Place the charging unit onto a dry and 
safe place.

• Do not plug in the charging unit until it is 
completely dry.

DISPOSAL

Important: do not clean the charging unit un-
der running water or immerse it in water. Pla-
ce the charging station on dry and safe place.

This product contains a rechargeable battery. 
In the interest of protection the environment, 
please do not dispose of the product in the 
household waste at the end of its useful life. 
Disposable can take place at appropriate col-
lection points provided in your country.



Wersja: 1_08.2019 r.


