
Tandstensborttagare 
BRUKSANVISNING

Model YJK-031

Tack för ditt köp av denna produkt. Läs 
bruksanvisningen noggrannt innan du tar 

produkten i bruk. Följ direktiven och spara 
dem så att du kan återkomma vid behov.

Rengörarens blad
Produktens 
delar

Åtgärds-
knappar

Laddnings-
station

Denna produkt är effektiv och den har ett starkt ljus. 
Med hjälp av enheten kan du effektivt lysa upp 
munnen  under rengöringen. Enhetens yta av silikon 
gör det lätt att greppa och bära enheten. I denna 
enhet används ett liknande blad som man använder i 
tandvården och med hjälp av den kan man effektivt 
ta bort plack, smuts och tandsten från tänderna. Man 
kan därför rengöra tänderna effektivt hemma.

Produktinformation

• Professionell huvuddel gjord av blandmetaller.
• Tre olika effekter som man kan använda för olika 

ändamål.
• Smart högfrekventa vibrationer hjälper vid 

tandreningen .
• Rengöringshuvudet kan utbytas vid behov.
• Det är möjligt att använda enheten även under. 

laddning med det är inte rekommenderbart att göra 
på det viset.

• Kom ihåg att stänga av enheten efter användning. 
Enheter stängs inte av automatiskt.

• Utsätt inte enheten för direkt solljus. Förvara produkten 
i -10 C – 40 C graders inomhusvärme. 

• Produkten är inte vattentät så vare sig vät eller doppa 
enheten i vatten. 

• Produkten rekommenderas ej för barn. Om det finns 
behov av att använda enheten på barn rekommenderas 
att användningen sker under övervakning och med en 
vuxen.

• Produkten innehåller batteri. Produkten får ej placeras i 
närheten av eld. 

• Om det uppstår problem med enheten ska man ej 
öppna den på eget bevåg utan alltid ta kontakt med 
försäljaren. 

Spänning: 3.7V Nominell spänning: 130 mA
Batteriets kapacitet: 300 mAh Tomgångscyklarnas spänning: 

20uA
Produktens storlek: 222*30*27,7 Enhetens vikt: 74g
Laddningsspänning: 5V Enhetens ljudvolym: 60dB

Bruksanvisning
Innan första användningen bör man ladda enheten i 
åtminstone 2 timmar tills enheten är fulladdad (bild 1).

Produktinformation

Tryck på on/off knappen för att starta enheten och håll 
knappen i bottnen 2 sekunder för att välja funktion 
(rengöring, normal eller skonsam). Lampan tänds när 
man kort trycker på on/off knappen två gånger. 
Lampan släcks när man åter igen kort trycker på on/off 
knappen. Efter tandrengöringen, ta lös 
rengöringshuvudet från enheten, spola den under 
vatten och torka den med en mjuk handduk. När 
rengöringshuvudet har torkat kan du sätta den tillbaka 
i enheten och packa ner produkten i förvaringshöljet. 
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Bild 2

Rengöringshuvudets olikheter

I denna enhet finns två olika rengöringshuvud. Det 
smalare och vassare huvudet är avsett för rengöring 
mellan tänderna och det bredare och trubbigare huvudet 
är avsett för rengöring av tandens yta. 

Bild 3 Bild 4 Bild 5

Laddningsanvisningar

1. Ta fram medföljande laddningskabel och 
fastsätt den i adaptern och andra ändan av 
kabeln i väggkontakten. 

2. När enheten laddas blinkar en vit lampa. När 
enheten är fulladdad lyser den vita lampan 
kontinuerligt. 

Bild 6 

På 

Obs! Använd enheten varsamt och starta rengöringen 
av tänderna från den lägsta effektnivån och fortsätt 
mot en högre effektnivå. Kontrollera slutresultatet 
och rengör aldrig tänderna med en högre effekt än 
vad som är nödvändigt. Om ni är osäker kring 
tandrengöringen rekommenderar vi att ni kontaktar 
en tandläkare. Ansvaret för användningen av enheten 
är köparens/användarens.  


