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Seadme spetsifikatsioon

Keskkonnakaitse

Oluline informatsioon

Aitäh valimast Boster hambavahede puhastaja. Palun loe enne meie toote

kasutamist toote kasutusjuhendit. Palun hoia kasutusjuhend korralikult juhul kui

soovid kontrollida teatud funktsioone. 

Peamine otstarve: 

Hambavahede puhastamine; igemepiiride puhastamine; hambahaiguste

ennetamine. 

Toote kirjeldus

Hooldus

SISUKORD
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Palun loe hoolikalt toote kasutusjuhendit enne selle kasutamist. See 

kasutusjuhend annab Sulle kõik vajalikud juhiseid ja nõuandeid. 

Tähelepanu!

HOIATUS 

▪ Kui Sa märkad, et USB kaabel või pistik on katki, siis tuleb

lõpetada seadme kasutamine nii kiiresti kui võimalik.

▪ Ära lase seadmel kukkuda vette või muude vedelikku.

▪ Kui seadme LED tuluke põleb pikalt laadimise käigus, siis palun

ühenda USB kaabel lahti.

▪ Palun hoia seade päikesevalguse eest eemal. Ära aseta

seadet elektriahju, küttekoldesse ega muu kütteseadmega

masina lähedale.

▪ Ära võta seadet lahti. Ära kuumuta seadme akut ega viska

akut tulle.

▪ Palun ära kasuta hambavahede puhastajat tundlike

kehaosade puhastamiseks nagu näiteks silmad ja kõrvad.

▪ Ära lase seadmel kukkuda.

▪ Teismeliste puhul, kes peavad seda seadet kasutama, palume

kasutada seadet eestkostja järelvalve all.
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----------------- Otsiku panipaik
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-------------------------- Pihusti otsik

----------------

--
--
--
--
--

Kattega laadimisport

----------------- Multifunktsionaalne puutenupp

--------------------- Veepaak

Kaitsekork

1. Toote kirjeldus



Laadimine 

1. Ava ülemine kate ja tõmba juhtmoodul läbipaistvast

veepaagist välja kuni see jõuab punase hoiatusjooneni. 

Joonisel on kujutatud juhtmoodul koos veepaagiga. 

Hoiatusjoon

1. Seda seadet saab laadida USB-liidese kaudu. Sa võid selle

ühendada arvuti, akupanga või muu USB laadimispordi kaudu. 

2. Palun lae seade täielikult täis enne selle esimest kasutust. Madal

võimsus võib põhjustada seadme kasutamisel ebapiisava surve. 

Seadme kasutamine

2. KASUTUSJUHEND
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① Ava otsaku hoidiku kate ja

võta hoidik välja.

② Sisesta otsak soonde.

③ Hoia otsakut, vajuta see 

õrnalt alla ja pööra

otsak umbes 90 kraadi. 

④ Seadistamine on valmis.

2. Ava otsaku hoidiku kate ja seejärel võta otsak õrnalt välja. Pärast

seda tuleb see sisestada vastavasse otsaku soonde. 
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① Ava liug-klapp ja alusta täitmist. ② Sulge klapp kui paak on veega täidetud.

Klapp------

Väljavool ---------

------- Sissevooluava

a. Veepaagi maht on 60ml. 

b. Igemehaigustega patsiendid võivad kasutada soolavett või suuvett.

c. Pärast soolavee või suuvee kasutamist tuleb seadet puhastada. Pärast veepaagi

täitmist puhta veega tuleb seade uuesti sisse lülitada ja lasta seadmel tavaliselt

töötada kuni vesi on ära kasutatud. 

d. Ära lase tahketel ainetel veepaaki siseneda, et vältida pritsi ummistamist. 

Vee pritsimisel on 

tavaline, et vesi siit 

välja tilgub 

3. Pööra flosser enne täitmist tagurpidi ja ava klapp

Märge: Kui veepaak on pumbatud kasutamise faasi, siis on sisemus täielikult suletud. 

Kui vesi on välja pumbatud tekib selles vaakum. See mõjutab tõsiselt seadme

kasutamist. Seetõttu oleme lisanud veepaaki 0.6mm ava. Vee pritsimisel tulevad

sellest august välja veepiisad, mis on täiesti tavaline nähtus, võid seadet muretult

edasi kasutada. 
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4. Funktsiooni käivitamiseks hoia nuppu all vähemalt 1 sekund.

Masina välja lülitamiseks vajuta nupule samuti 1 kord.

a. Sa võid liigutada otsiku mistahes hambaosa juurde puhastamiseks

kuni hambad on täielikult puhtad. 

b. Pärast kasutamist lülita palun seade välja, puhasta vesi seadmelt ja

otsikult riide või salvrätiga ja tühjenda ülejäänud vedelik

veepaagist. 

c. Eemalda otsak, paigalda see mahutisse ning seejärel sulge selle

klapp. 

d. Vajuta põhimoodul tagasi veepaaki ja seejärel kata see läbipaistva

kaitseklapiga

Märkus: Kasutades peaksid suud kinni hoidma ja hoidma otsakut

oma suus, et vältida vee pritsimist. Seadmel võtab umbes 12 kuni 18

sekundit 60ml vee pritsimiseks. Elektri säästmiseks ja probleemide

vältimiseks lülitub seade pärast 20 sekundit töötamist automaatselt

välja.
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Seadme nimi: Mini tooth punch Loputamise sagedus: 1200 

korda/minutis

Seadme mudel: BLJ-CY02 Veejoa võimsus: 43PSI

Liidese tüüp: Mikro-USB Veekindluse määr: IPX5

Nimisisendvõimsus: 5V 0.5A Seadme netokaal:120g

Aku mahtuvus: 500mAh Seadme suurus: 34x34x115mm

Laadimisaeg: Umbes 1 tund
Seadme värv: 
valge/roosa/roheline/läbipaistev

Veepaagi maht: 60ml Seadme värv: 

valge/roosa/roheline/läbipaistev

3. SEADME SPETSIFIKATSIOON 
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4. HOOLDUS

1. Kui seadet pole pikka aega kasutatud, siis lülita toitelüliti välja,

tühjenda seadme veepaak ja hoiusta seda korralikult. Aseta

originaalpakendisse ja hoia seda turvaliselt kuivas,

ventileeritud ja madala temperatuuriga paigas.

2. Kui seadet pole pikka aega kasutatud, siis on soovitatav

seadet iga kuue kuu tagant laadida, et vältida aku kahjustust

võimsuskao tõttu.

3. Igapäevase hoolduse jaoks kasuta pesuvahendit ja pehmet riiet

selle pühkimiseks, kuid mitte mootoriõli, orgaanilist lahustit ega

ühtegi muud kemikaalset ainet.

4. Palun lülita seadme toitelüliti välja enne seadme kasutamist või

puhastamist.

5. Seadet tuleks transpordi käigus hoiustada korrektselt, et 

vältida tõsist vibratsiooni, põrkumist, veeremist ja kukkumist. 



Plii (Pb)
HG

（Hg）
Kaadmium

(Cd)

Kuuevale

ntne

kroom（
Cr(Ⅵ)）

Polübromobife

nüülid (PBB)

Polübromodife

nüüleetrid 

(PBDE)

Toote kest ○ ○ ○ ○ ○ ○

Trükkplaat × ○ ○ ○ ○ ○

Silikoondetailid ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ühendusliin ○ ○ ○ ○ ○ ○

5. KESKKONNAKAITSE

Ära viska toodet üldiste olmejäätmete sekka prügikasti seadme eluea lõpus. 

Vii seade valitsuse poolt määratud jäätmete ümbertöötlusjaama. Samuti võid

toote saata tagasi tootja müügijärgsesse hoolduskeskusesse. Utiliseeri seade

vastutustundlikult

2. Keskkonnakaitse kasutusperioodi kirjeldus

Kasutusjuhendis kirjeldatud kasutustingimuste järgselt ei sisalda

elektrooniline toode ühtegi mürgist ega kahjulikku ainet ega elementi, 

mis lekiks, tekitaks tõsist kahju inimestele ja kinnisvarale 10 aasta

perioodi jooksul. .

Selles logos olev number viitab, et keskkonnakaitse periood seadme 

tavalisel kasutamisel on 10 aastat. 
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1. Tootes olevate ohtlike ainete nimi ja sisu

Mürgised ja kahjulikud ained või elemendid

Osa nimi

See tabel on koostatud vastavalt SJ/T 11364 sätetele

O: Viitab, et mürgised ja kahjulikud ained kõikides selle osa homogeensetes materjalides on alla GB/T 26572 

piirangu. 

X: Viitab, et mürgised ja kahjulikud ained vähemalt ühes osa homogeenses materjalis ületavad GB/T 26572 piirangu.

Maaletooja: OÜ Inpello, Juhkentali 15, Tallinn

Kontakt: info@medpoint.ee, https://Medpoint.ee


