
SOOCAS Sonic Electric Toothbrush X3 Pro

Instrukcja obsługi



Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją. 

Ostrzeżenie

1. Osoby (w tym dzieci) nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy oraz z różnego 
rodzaju zaburzeniami lub niepełnosprawnością mogą obsługiwać i czyścić urządzenie 
wyłącznie pod nadzorem opiekunów.
2. Nie wolno ładować urządzenia w wilgotnym otoczeniu.
3. Urządzenie nie jest zabawką przeznaczoną dla dzieci.
4. Użytkownicy z aparatami ortodontycznymi, wypełnieniami i implantami zębów powinni 
korzystać z urządzenia pod opieką stomatologa.
5. Opisywane urządzenie spełnia wymagania norm bezpieczeństwa dla urządzeń elektromag-
netycznych. W przypadku użytkowników z rozrusznikami serca lub innymi implantami, przed 
użyciem szczoteczki elektrycznej należy skonsultować się z lekarzem lub producentem takiego 
urządzenia.
6. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do mycia zębów, dziąseł i języka. Nie należy używać 
go do innego celu. W przypadku odczuwania dyskomfortu lub bólu należy zaprzestać używania 
szczoteczki i skonsultować się z lekarzem.
7. Jeśli dojdzie do uszkodzenia przewodu zasilającego, należy go wymienić na odpowiedni 
przewód lub element zakupiony od producenta SOOCAS bądź działu pomocy technicznej.
8. Port do ładowania powinien być suchy przed rozpoczęciem ładowania.
9. Podczas ładowania urządzenie powinno być kontrolowane. Czas ładowania nie może 
przekroczyć 24 godzin.

Uwaga

1. Podczas korzystania z urządzenia przez kilka pierwszych dni w ustach może pojawiać się 
uczucie swędzenia lub krwawienie dziąseł. Wynika to z tego, że dziąsła i język nie są przystoso-
wane do mycia z tak wysoką częstotliwością, co jest naturalnym zjawiskiem, które na ogół 
ustępuje po kilku dniach używania szczoteczki.
2. Urządzenie posiada wbudowany akumulator. Nie wolno wrzucać go do ogniska ani ładować, 
używać i przechowywać w wysokiej temperaturze.
3. Nie wolno samodzielnie modyfikować, demontować ani naprawiać urządzenia.
4. Do ładowania urządzenia należy używać ładowarki o napięciu 5 V (sprzedawanej oddzielnie).

Środki bezpieczeństwa

1. Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy nie ma na nim widocznych śladów uszko-
dzeń. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub działa wadliwie, nie należy go używać.
2. Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania należy sprawdzić, czy lokalna sieć elektry-
czna jest kompatybilna z parametrami urządzenia.
3. W razie wykrycia jakichkolwiek oznak uszkodzeń (uchwytu, głowicy szczoteczki lub pojemni-
ka do sterylizacji) należy zaprzestać obsługi.
4. Nie wolno korzystać z urządzenia podczas kąpieli ani prysznica.



Szczegółowy opis produktu

Wskazówki: Ilustracje produktu, akcesoriów, interfejsu użytkownika i innych elementów 
w instrukcji mają wyłącznie charakter orientacyjny.
Z uwagi na aktualizacje i uaktualnienia produktu jego rzeczywisty wygląd może różnić 
się od przedstawionego na schemacie. Rzeczywista konstrukcja urządzenia jest istotna. 

Przycisk zasilający oraz 
zmiany trybu pracy

Uchwyt

Wskaźnik trybu
polerowania

Wskaźnik poziomu
baterii

Wskaźnik trybu wybielania

Wskaźnik trybu codziennego
mycia

Wskaźnik trybu delikatnego

Głowica wybiel-
ająca (bez
miedzi)

Miękkie włosie
na wrażliwe zęby

Instrukcja
obsługi

Kabel do
ładowania

Mechanizm
napędowy

Nasadka ochronna
głowicy szczoteczki
do zębów

Port do ładowania
USB-C

Przycisk natężenia wibracji

Wysokie
Średnie
Niskie

Pojemnik do
sterylizacji

Wskaźnik półkolisty

Port do ładowania
USB-C

Osłona na port 
ładowania

Wskaźnik poziomu
baterii

Wspornik do montażu na 
ścianie (instalowany
z tyłu pojemnika do
sterylizacji)

Osłona na port 
ładowania



Oczyszczanie powierzchni ściany

Znajdź odpowiednie miejsce na ścianie. Oczyść powierzchnię ściany i upewnij się, 
że jest sucha. Pojemnik do sterylizacji można przymocować do płaskiej i gładkiej 
ściany, np. kafelków lub szkła. Nie wolno mocować pojemnika na ścianie z dekorac-
jami ani innymi nierównościami.

Montaż

Przesuń mocowany na ścianie uchwyt z tyłu pojemnika, ściągnij taśmę z tylnej 
części uchwytu, dostosuj położenie uchwytu do poziomej linii odniesienia i 
przymocuj uchwyt do ściany w odpowiednim miejscu. Na koniec, przytrzymaj 
nacisk przez co najmniej minutę. To pozwoli zapewnić prawidłowe mocowanie.
Uwaga: Po mocnym dociśnięciu uchwytu do ściany, przed zainstalowaniem pojem-
nika do sterylizacji należy odczekać 24 godziny.

Instalowanie i obsługa pojemnika do sterylizacji

Po skierowaniu otworu pojemnika do sterylizacji w dół, wyrównaj otwór z tyłu 
pojemnika względem uchwytu na ścianie oraz przypnij pojemnik do haka. Następ-
nie delikatnie pociągnij pojemnik w dół, aby dokończyć instalację. Podczas 
korzystania z pojemnika do sterylizacji zawieś szczoteczkę i zamknij wieczko, aby 
automatycznie rozpocząć ten proces.

Środki ostrożności

Uchwyt nie może zostać zamocowany na ścianie bez odpowiedniej wytrzymałości 
ani na nierównej powierzchni.
Po zamocowaniu uchwytu na ścianie nie należy go zdejmować ani ponownie 
mocować, ponieważ mogłoby to prowadzić do obniżenia skuteczności.
Nie należy używać pojemnika do sterylizacji w celu oczyszczania innych przedmi-
otów niż szczoteczka elektryczna SOOCAS X3 Pro z pojemnikiem Moonlight Box, 
aby uniknąć nadmiernego obciążenia, które skróciłoby żywotność pojemnika.

Codzienne czyszczenie i konserwacja urządzenia



Montaż głowicy szczoteczki

Głowica szczoteczki została poddana sterylizacji 
promieniami ultrafioletowymi, natomiast opakowanie 
próżniowe jest czyste i higieniczne. Z włosiem skierow-
anym do przodu uchwytu szczoteczki, włóż element do 
otworu w dolnej części główki szczoteczki. Po usłysze-
niu kliknięcia instalacja będzie zakończona.

Prawidłowe mycie

Nałóż odpowiednią ilość pasty do zębów. Nie ma 
potrzeby zanurzania pasty w wodzie, w celu zwiększe-
nia efektów czyszczenia. Naciśnij przycisk zasilający i 
przycisk natężenia wibracji, aby wybrać ustawienia 
według preferencji, a następnie przesuwaj powoli 
głowicą szczoteczki po powierzchni zębów, nie korygu-
jąc ruchów szczoteczki. 

Automatyczna sterylizacja

Po umyciu zębów przepłucz głowicę szczoteczki i 
uchwyt, a następnie dokładnie wysusz. Otwórz wieczko 
pojemnika do sterylizacji i powieś w nim szczoteczkę, 
zwróconą przodem do siebie. Pojemnik do sterylizacji 
nie posiada żadnego przycisku. Wystarczy zamknąć 
wieczko, aby rozpocząć sterylizację szczoteczki 
trwającą około pięć minut. 

Prawidłowe sposoby pielęgnacji 



Trzy ustawienia natężenia wibracji

Ustaw odpowiednie natężenie wibracji szczoteczki. 

Tryb codziennego mycia

Standardowy tryb nadaje się do codziennego stosowania.
Wibracje o dużej częstotliwości potra�ą szybko usuwać kamień nazęb-
ny i inne zanieczyszczenia.

Tryb wybielania

Ostrożnie dostosowany tryb wybielania jest bardziej odpowiedni do 
głębokiego usuwania uporczywych odbarwień na powierzchni zębów. 
Efekt wybielenia może się utrzymywać przez cztery tygodnie.

Tryb delikatny (zalecany przy pierwszym użytkowaniu)

Delikatny tryb pracy jest przeznaczony dla wyjątkowo wrażliwego 
uzębienia i dla osób, które pierwszy raz korzystają z elektrycznej szczo-
teczki. 

Tryb polerowania

Zmiana wibracji na poziom wysoki i niski umożliwia polerowanie i 
wybielanie powierzchni zębów przy efekcie typowym dla głębokiego 
mycia. Tryb ten nadaje się także do usuwania odbarwień od kawy, 
herbaty i tytoniu.

Tryby pracy



Stan włączenia

W ciągu 15 sekund od włączenia szczoteczki można nacisnąć wyłącznik, aby zmienić tryb jej 
pracy. Jeżeli szczoteczka jest włączona, można nacisnąć przycisk natężenia wibracji, aby 
dostosować jej wartość.

Stan wstrzymania

Podczas szczotkowania można nacisnąć i przytrzymać wyłącznik przez 1 sekundę, aby 
przejść do trybu wstrzymania. Wskaźnik trybu pracy i wskaźnik poziomu akumulatora przej-
dą w stan migania. Naciśnij wyłącznik ponownie, aby kontynuować szczotkowanie.
(Jeśli szczoteczka nie zostanie ponownie uruchomiona po 30-sekundowej przerwie, nastąpi 
jej automatyczne wyłączenie.)

Przypomnienie o naładowaniu

Jeśli wskaźnik poziomu akumulatora szczoteczki miga na czerwono, oznacza to, że poziom 
naładowania baterii jest niski. Należy naładować baterię w dogodnej chwili.

Stan ładowania

W trakcie ładowania wskaźnik poziomu akumulatora powinien migać.
Gdy poziom akumulatora osiągnie <80%, czerwone światło zacznie migać.
Gdy poziom sięgnie 80%, zielone światło zacznie migać. Gdy akumulator zostanie całkowicie 
naładowany (100%), wskaźnik zaświeci się na zielono, a ładowanie dobiegnie końca.

Pełne naładowanie akumulatora

Szczoteczka elektryczna SOOCAS została w pełni naładowana przed zamknięciem w orygi-
nalnym opakowaniu. Podczas transportu mógł nastąpić naturalny spadek energii. 
Możesz użyć szczoteczki po wyjęciu z opakowania. 

Tryb czuwania

Akumulator szczoteczki elektrycznej SOOCAS  zapewnia czas gotowości do 180 dni po 
całkowitym naładowaniu. Rzeczywisty czas gotowości zależy od wybranego trybu pracy i 
natężenia wibracji.

Funkcje urządzenia



Port ładowania

Szczoteczka posiada port do ładowania USB typu C. Można użyć standardowego kabla do 
ładowania akumulatora. (najpierw należy usunąć pyłoszczelną osłonę na dole szczoteczki). 
Akumulator powinien naładować się do pełna w około 6 godzin.

Uwaga

Podczas korzystania ze szczoteczki, osłona na port ładowania powinna być prawidłowo 
domknięta, aby zachować wodoszczelność urządzenia. Po zakończeniu użytkowania, nie 
należy otwierać osłony. 

Pojemnik Moonlight Box

Tryb czuwania do 30 dni

Po każdym umyciu zębów pojemnik Moonlight Box umożliwia sterylizację głowicy szczotec-
zki. Można z niego korzystać regularnie przez 30 dni, jeżeli posiada w pełni naładowany 
akumulator.

Stan wskaźników informacyjnych

Stan roboczy: Wskaźnik półkolisty świeci przez 5 minut. Jeśli podczas pracy pojemnika do 
sterylizacji jego wieczko zostanie otwarte, nastąpi zatrzymanie sterylizacji.
Niski poziom akumulatora: Podczas sterylizacji, wskaźnik półkolisty będzie wolno migać przez 
trzy sekundy, a następnie zacznie świecić. Jeżeli wskaźnik poziomu akumulatora zacznie 
wolno migać na czerwono, należy naładować urządzenie. 
Brak zasilania: Wskaźnik półkolisty i wskaźnik poziomu akumulatora szybko migają, a następ-
nie się wyłączają.
Alarm informujący o uszkodzeniu: Jeśli dojdzie do uszkodzenia lampy sterylizacyjnej UVC, 
wskaźnik półkolisty będzie szybko migać przez 1 sekundę i wyłączy się, a wskaźnik poziomu 
akumulatora będzie migać przez 3 sekundy i zacznie świecić (na 10 sekund), a następnie się 
wyłączy. W takiej sytuacji należy jak najszybciej skontaktować się z działem pomocy 
technicznej SOOCAS.

Port ładowania pojemnika Moonlight Box

Aby naładować pojemnik Moonlight Box, usuń go z uchwytu mocowanego na ścianie. 
Wyciągnij osłonę na port ładowania i sprawdź, czy port jest suchy. Użyj standardowego kabla 
do ładowania, aby rozpocząć ładowanie. Do całkowitego naładowania potrzeba około pięciu 
godzin.



Regularne czyszczenie i konserwacja szczoteczki do zębów 
oraz pojemnika do sterylizacji

1. Wypłucz szczoteczkę po użyciu.

Po każdym użyciu wypłucz głowicę szczoteczki wodą, a następnie (co kilka dni) usuń jej 
głowicę, aby dokładnie ją wyczyścić.
*Zaleca się używanie jednej głowicy szczoteczki przez maksymalnie trzy miesiące.
Jeśli włosie szczoteczki postrzępi się, należy bezzwłocznie wymienić głowicę szczoteczki.

2. Po płukaniu zawieś szczoteczkę w pojemniku do sterylizacji.

Po opłukaniu szczoteczki pozostaw ją do wyschnięcia, a następnie zawieś szczoteczkę w 
pojemniku do sterylizacji. Zapobiega to powstawaniu pleśni na dole uchwytu na skutek 
gromadzenia się wody.

3. Podróżowanie ze szczoteczką.

Przed podróżą usuń głowicę szczoteczki z uchwytu, przetrzyj uchwyt i głowicę szczoteczki, a 
następnie umieść je w pojemniku do przechowywania. Nie ładuj urządzenia za pomocą 
ładowarki o niestandardowych lub zbyt niskich parametrach.

4. Czyszczenie pojemnika Moonlight Box

Pojemnik do sterylizacji jest odporny na wilgoć, ale nie należy go myć pod bieżącą wodą. 
Jeśli konieczne jest usunięcie plam pasty do zębów lub kurzu z pojemnika, przetrzyj jego 
zewnętrzną powierzchnię i uchwyt zwilżonym ręcznikiem lub papierową chusteczką.

5. Przetrzyj pojemnik do sterylizacji
Pojemnik do sterylizacji Moonlight Box jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. 
Zaleca się pozostawienie pojemnika Moonlight Box w domu na czas podróży ze szczoteczką. 
Pojemnik Moonlight Box można tylko przetrzeć, nie należy go płukać podczas codziennego 
mycia i konserwacji.



Standardowa metoda szczotkowania

45°

Szczotkowanie poziome
na małą odległość

120s

90s 60s

30s

Głowica skierowana pod kątem 45°

Skierowanie szczoteczki pod kątem 45° pozwala na precyzyjne 
usuwanie zabrudzeń, które gromadzą się w kieszonkach 
dziąsłowych. 

Szczotkowanie poziome

Nie szczotkuj zębów, wykonując obszerne ruchy, ponieważ może 
to spowodować zranienie dziąseł. Szczoteczka automatycznie 
zacznie wibrować z wysoką częstotliwością. Wystarczy poruszać 
szczoteczką na odległość 2-3 zębów. 

Równomierne szczotkowanie w czterech strefach

Uzębienie jest podzielone na cztery strefy. Szczotkuj zęby w każdej 
strefie po stronie zewnętrznej, okluzyjnej i wewnętrznej przez 30 
sekund. Szczoteczka wstrzyma pracę, aby poinformować o 
przejściu do kolejnej strefy. Szczotkowanie można zakończyć po 
dwóch minutach. 

Wskazówki

Jeśli masz wrażenie, że pasta do zębów nie rozprowadza się równo-
miernie, możesz ją nałożyć ręcznie  na powierzchnię zębów w 
czterech strefach przed rozpoczęciem szczotkowania.

Prawidłowy recykling urządzenia

Informacja o ochronie środowiska

Przed utylizacją urządzenia zapoznaj się z przepisami i regulacjami krajowymi lub lokalnymi. 
ponieważ istnieje możliwość, że konieczne będzie wyjęcie wbudowanego akumulatora. 
Jeżeli nie da się usunąć akumulatora, urządzenie należy przekazać do zakładu recyklingu 
wskazanego przez organ administracji.



Ostrzeżenie

1. Nie należy wrzucać akumulatora do ognia, aby nie doszło do wybuchu lub uwolnienia 
toksycznych i niebezpiecznych substancji.
2. Nie należy doprowadzać do zwarcia akumulatora, ponieważ mogłoby to skutkować zapło-
nem i pożarem.
3. Jeżeli nie jest planowana utylizacja urządzenia, nie należy go demontować. Przedwczesny 
demontaż urządzenia spowoduje jego uszkodzenie. Urządzenia należy używać, przestrzega-
jąc podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przed usunięciem akumulatora należy odłączyć 
źródło zasilania.
Przed demontażem należy się upewnić, że akumulator jest rozładowany. Jeśli konieczne jest 
rozładowanie akumulatora, należy pozostawić urządzenie włączone, aż wyłączy się 
automatycznie.

Sposób usuwania akumulatora:

4. Zerwij lekką folię ochronną.

Bawełna cieniująca

1. Wsuń płaski wkrętak do szczeliny 
miedzy pyłoszczelną zatyczką gumową 
na uchwycie i korpusem urządzenia, a 
następnie podważ nim zatyczkę w celu 
otwarcia i usunięcia.

2. Za pomocą płaskiego wkrętaka 
podważ i wyjmij dwa symetryczne 
zapięcia wewnętrznego uchwytu.

3. Przechodząc do kroku 2, naciśnij 
jeden koniec wałka, opierając go o 
twardy przedmiot, przytrzymaj korpus 
urządzenia i pchnij jego rdzeń, aby go 
wysunąć.

5. Wbij się między tworzywo wskazane 
strzałką i płytkę drukowaną, używając 
szczypiec ukośnych, tak aby oderwać 
stop lutniczy akumulatora.

6. Wyjmij akumulator i umieść go w 
pojemniku do recyklingu.



Sposób usuwania akumulatora z pojemnika do sterylizacji:

1. Wsuń płaski wkrętak do szczeliny miedzy 
pierścieniem dekoracyjnym i dolną pokrywą, 
a następnie podważ nim pierścień w celu 
otwarcia i usunięcia.

2. Po usunięciu pierścienia z dolnej 
pokrywy wykręć cztery śruby za pomocą 
wkrętaka.

3. Po wykręceniu czterech śrub odwróć 
pojemnik do sterylizacji i za pomocą 
płaskiego wkrętaka podważ górną 
pokrywę od strony szczeliny, jak poka-
zano na rysunku.

4. Zdejmij górną pokrywę, przetnij dwa 
przewody zasilające szczypcami do 
cięcia, usuń akumulator i umieść go w 
pojemniku do recyklingu.

Specy�kacja

Nazwa produktu: Elektryczna szczoteczka do zębów SOOCAS z
pojemnikiem Moonlight Box
Model urządzenia: X3 Pro
Wartość znamionowa wejścia szczoteczki: 5 V        1 A
Wartość znamionowa wejścia pojemnika: 5 V        0.5 A
Czas ładowania: Około 6 godzin (szczoteczka) oraz 5 godzin
(pojemnik Moonlight Box)
Tryb ładowania: Typ C

Producent: Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd.
Adres: Room 1101, 1102, 1103, 1104, 401 & 402, Building 2, Chong-
wen Area, Nanshan iPark, No. 3370 Liuxian Avenue,Nanshan
District, Shenzhen, China

https://soocastech.com/

https://www.facebook.com/
SoocasGlobal

https://www.instagram.com/
soocas_global/



Rozwiązywanie problemów 

Możliwe przyczyny Rozwiązanie

Wskaźnik
pojemnika
do sterylizacji
szybko miga, a
następnie się
wyłącza.

Doszło do uszkodzenia
lampy UVC.

Częstotliwość 
wibracji szczoteczki 
jest niska..

Krwawienie
dziąseł po
szczotkowaniu

Wskaźnik nie
działa
prawidłowo
lub nie włącza 
się.

Przystosowywanie się dziąseł
i jamy ustnej do mycia
szczoteczką elektryczną
może trochę potrwać.

Użyj trybu delikatnego i
minimalnego natężenia
wibracji, aby szczotkować
zęby we właściwy sposób.

Funkcja
ładowania nie
działa
prawidłowo.

Wyłącznik jest wadliwy.

Poziom akumulatora jest niski 
lub akumulator uległ 
wyczerpaniu.

Głowica szczoteczki została
zamocowana odwrotnie.

Głowica szczoteczki nie
posiada certy�katu.

Głowica szczoteczki nie jest
prawidłowo zamocowana.

Nieprawidłowe połączenie z
portem do ładowania

Prześlij urządzenie do
centrum naprawy.

Urządzenie jest w trakcie
ładowania. Zatrzymaj ładowanie.

Naładuj urządzenie.

Sprawdź instrukcję
instalacji głowicy
szczoteczki.

W gnieździe głowicy
szczoteczki lub mechanizmie
napędowym są zanieczyszczenia.

Usuń ciała obce.

Zakup głowicę szczoteczki
w o�cjalnym kanale
sprzedaży.
Sprawdź instrukcję
instalacji głowicy
szczoteczki.

Ponownie podłącz
ładowarkę.

Doszło do uszkodzenia płytki
drukowanej.

Zbyt niski poziom akumulatora.
Podłącz kabel USB do
urządzenia w celu jego
naładowania.

Prześlij urządzenie do
centrum naprawy.
Podłącz kabel USB do
urządzenia w celu jego
naładowania.
Prześlij urządzenie do
centrum naprawy.

Ładowarka może być
uszkodzona. Wymień ładowarkę.

Problem

Nie można
włączyć
urządzenia.

Głowicy
szczoteczki
nie można
wsunąć do
korpusu
urządzenia.

Zbyt niski poziom akumulatora.


