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I N S T R U K C J A   O B S Ł U G I  PL 
Rozszerzona instrukcja dostępna na www.bemi-electronics.com 
 

Elementy urządzenia  

 
 

1.Terminal ładowania   2.Wskaźnik baterii    3.Tryby czyszczenia 
4.Przycisk funkcyjny   5.Głowica szczoteczki  

 
 
Ultrasoniczna elektryczna szczoteczka do zębów SH1, w 
instrukcji nazwana “urządzenie” 
Obowiązkowo zapoznaj się z tą instrukcją i kartą gwarancyjną 
przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. 
 

Aby uruchomić urządzenie naciśnij przycisk zasilania. Aby 
wyłączyć urządzenie przyciskaj przycisk zasilania przez 2 sekund. 
 

Konserwacja i użytkowanie 
Przed użyciem dokładnie umyj głowicę szczoteczki. Po każdym 
użyciu spłucz włosie i głowica szczoteczki czystą wodą i 
naturalnie wysusz powietrzem. 
Regularnie czyść urządzenie, utrzymuj je suche. Nie wystawiaj 
urządzenia na działanie środków czyszczących, żrących lub 
innych chemikaliów. Nie narażaj urządzenia na działanie 
wysokich (ponad +35°C) i niskich (poniżej 0°C) temperatur jak i 
na nagrzewanie poprzez działanie na przykład promieni 
słonecznych lub innego źródła ciepła, może to spowodować 
uszkodzenie urządzenia. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci 
poniżej 8 lat i niemowląt, nie należy im go udostępniać. Z 
urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze, pod 
nadzorem osoby dorosłej lub jeśli zostaną poinstruowane o 
bezpiecznym korzystaniu z urządzenia przez osobę dorosłą. 
Uwaga: IPX7 oznacza, że urządzenie to jest odporne na kurz, 
deszcz, wilgoć i pojedyncze zanurzenie w stojącej wodzie na 
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krótki czas. Narażanie urządzenia na trudniejsze warunki może 
spowodować jego uszkodzenia. 
 

Ładowanie baterii 
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy upewnić się, 
że bateria jest naładowana. Do ładowania należy użyć 
dostarczonego w zestawie przewodu. Zaleca się użycie zasilacza 
o napięciu 5 V i natężeniu 1 A. 
Pełne naładowanie urządzenia 
zajmuje około 8 godzin. By 
podłączyć ładowanie należy 
postępować zgodnie z poniższymi krokami:  
1.Umieść złącze kabla ładującego w terminalu ładowania 
urządzenia. 
2.Podłącz kabel ładujący do źródła zasilania za pomocą złącza 
USB. Kontrolka zasilania zacznie pulsować czerwonym światłem.  
Produkt należy ładować przez 4-7 godzin lub dłużej w 
następujących przypadkach: przed pierwszym użyciem, gdy nie 
był używany przez ponad 6 miesięcy, jeśli urządzenie sygnalizuje 
niski poziom baterii. Kiedy wskaźnik zasilania miga na czerwono, 
oznacza niski poziom baterii. Podłączenie urządzenia do 
ładowania gdy jest włączone spowoduje jego wyłączenie i 
przejście w tryb ładowania. Podczas ładowania nie można 
włączyć urządzenia. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, 
wskaźnik zasilania zaświeci się na zielono. Po długim okresie 
użytkowania skróci się czas działania baterii i co za tym idzie czas 
działania urządzenia na jednym ładowaniu. Uwaga: nie ładuj 
urządzenia, gdy jest mokre, tak urządzenie, kabel ładujący, 
źródło zasilania oraz inne elementy biorące udział w ładowaniu 
ze względów bezpieczeństwa muszą być suche. Nie ładuj 
urządzenia w sąsiedztwie wody. 
 

Tryby czyszczenia 
Programy można zmieniać za pomocą pojedynczego naciśnięcia 
przycisku funkcyjnego gdy urządzenie jest włączone. Urządzenie 
ma funkcję pamięci, więc po użyciu zostanie zapamiętany 
ostatnio używany tryb. 
1.Soft Mode(Tryb delikatny):  dla wrażliwych zębów i dziąseł. 
2.Standard Mode(Tryb standardowy): do rutynowego 
czyszczenia i usuwania płytki nazębnej. 
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3.Whitening Mode(Tryb wybielania): wyższa częstotliwość, 
szybkie czyszczenie zębów. 
Inteligentny zegar (dla każdego trybu): Urządzenie ma 
automatyczne cykle dla łatwiejszej kontroli czasu czyszczenia: 
pauza co 30 sekund i po 2 minutach wyłączenie. 
Przy pierwszym użyciu może powodować dyskomfort zębów, 
mrowienie i krwawienie z powodu wibracji o wysokiej 
częstotliwości. Wybierz tryb delikatny, by przyzwyczaić dziąsła 
do nowej metody czyszczenia. Jeśli krwawienie wciąż występuje 
po dwóch tygodniach stosowania, przestań używać  urządzenie i 
skonsultuj się ze swoim dentystą. 
 

Wymiana Głowicy szczoteczki 

Zaleca się wymianę głowicy szczoteczki co 3 miesiące lub 
wcześniej, jeśli pojawią się oznaki zużycia. 
Podczas wymiany mocno trzymaj główną część urządzenia jedną 
ręką, drugą ręką chwyć głowicę szczoteczki i pociągnij w 
przeciwnych kierunkach. Wyjmij głowicę szczoteczki, a następnie 
zainstaluj nową głowicę szczoteczki. Podczas wymiany głowicy 
szczoteczki należy zwrócić uwagę na jej ustawienie, kierunek 
włosia głowicy ma być zgodny z kierunkiem przycisku 
funkcyjnego. 

 

Podstawowe parametry: Częstotliwość wibracji na minutę -  
36 000; pojemność baterii: 800 mAh; poziom ochrony: IPX7 
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Prawidłowa utylizacja produktu. Urządzenia nie 
należy wyrzucać do zwykłych pojemników na 
odpady komunalne. Aby zapobiec potencjalnym 
zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzkiego  
powodowanym nieprawidłową utylizacją 
odpadów, należy obowiązkowo przekazać zużyte 

urządzenie do wyznaczonego punktu zbiórki sprzętu 
elektronicznego lub do miejsca zakupu urządzenia w  celu 
recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektronicznego.   
Ostrzeżenie: Bateria litowa w środku. 

 

Niniejsze urządzenie, elektryczna szczoteczka 

do zębów model SH1, jest zgodne z Dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/30/EU. Kompletna deklaracja zgodności 

jest dostępna online pod linkiem: www.bemi-

electronics.com/certificates 

Niniejsza instrukcja obsługi nie jest objęta gwarancją, a wygląd 

i/lub funkcjonalność oprogramowania zainstalowanego w 

urządzeniu może odbiegać od opisanej. Gwarant zastrzega sobie 

prawo do modyfikowania instrukcji obsługi w dowolnym 

momencie bez uprzedniego powiadamiania 
 

Pobór mocy – 2W 
 

Producent: Shenzhen Minrek Electronic Ltd. 

Adres: C602, 6th Floor, Building C, Hangcheng Road, Huafeng 

International Robot Industrial Zone, Xi'xiang, Bao'an, Shenzhen, 

Chiny 518126 

Wyprodukowano w Chinach  
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U  S  E  R    M  A  N  U  A  L  EN 

Extended user guide available on www.bemi-electronics.com 
 

Product description 

 
1.Charging terminal   2.Power indicator    3.Cleaning modes 

4.Function button      5.Toothbrush head 
 

Ultrasonic Electric Toothbrush mode: SH1, in manual called 
“device” . It is mandatory to read this manual before start to 
using the device. 
To turn on the device, press the function button. To turn off the 
device, press the power button for 2 seconds. 
 

Maintaining Equipment 
Wash your brush head thoroughly before use. After each use, 
rinse the bristles and toothbrush head with clean water and air 
dry naturally. Clean the device regularly, keep it dry. Do not 
expose the device to cleaning agents, caustic agents or other 
chemicals. Do not expose the device to high (over + 35 ° C), low 
(below 0 ° C) temperatures or heat due to, for example, sunlight 
or other heat source. It may damage the device. The product is 
not suitable for children below 8 years and infants. Device can 
be used by children from 8 years old and above if they have been 
given supervision or instruction of concerning use of the device 
in a safe way, by an adult. 
Note IPX7: means that this device is resistant to dust, rain, 
moisture and a single immersion in standing water for a short 
time. Exposing the device to tougher conditions can damage it. 
Charging 
Before start using the device, please make sure the battery is 
charged. For charging, please use the provided charging cable. 
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The recommended power adaptor current is 5V, 1A. It takes 
about 7 hours to fully charge device. Please follow the steps 
below to the charge. 
1.Place the connector of the 
charging cable in the charging 
terminal of the device. 
2.Connect the charging cable to the power source using the USB 
connector. The power indicator light (red light) stort to flashing. 
Please charge the product for 4-7 hours or more in the following 
cases:Before the first use; Has not used this product for more 
than 6 months; In case of low power reminder. 
When the power indicator is flashed red light, it indicates a low 
power. Insert a charging connection, with power, into device to 
charge when is turned on will automatically turn it off and will 
swich it in charging mode; During charging, the device cannot be 
turned on. When the device is fully charged, the power indicator 
will light green.After the device is used for a long time, the 
battery life will be shortened and the use time will be reduced. 
Note: do not charge the device when it's wet, charging terminal, 
charging cable and power source must to be dry. Don’t charge 
device clouse to watter. 
 
Cleaning Modes 
Programs can be changed by single press function button when 
device is turned on. Device has a memory function so when used, 
the product will remember the brushing mode of last shutdown.   
1.Soft Mode: For sensitive teeth and gums. 
2.Standard Mode: for routine cleaning and removing dental 
plaque. 
3.Whitening Mode: Higher frequency, high speed tooth cleaning. 
Smart timer (for every clining mode): The device has automatic 
cycles for easier control of cleaning time: pause every 30 seconds 
and after 2 minute turn-off. 
When used for the first time, it may cause tooth discomfort, 
tingling and severe bleeding due to high-frequency vibration of 
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the product. Please choose gentle mode, which will gradually 
disappear after repeated use. If there is bleeding after two 
weeks of use, stop using this product and consult your dentist. 
Toothbrush Head Replacement 

Its recommended to replace Toothbrush Head every 3 months 
or sooner if signs of wear appear. 
When replacing, hold the main part of device tightly with one 
hand, hold the toothbrush head with the other hand, and pull it 
in opposite directions. Take out the toothbrush head, and then 
install a new toothbrush head. When replacing the toothbrush 
head, please pay attention to the direction. The bristle direction 
of the toothbrush head is in the same direction as the function 
button direction.  
 

Basic Parameters: Vibration frequency (per min.): 36 000, 
battery capacity: 800 mAh; protection level: IPX7 waterproof. 
 

Proper disposal of this product. The device cannot 
be disposed of together with household waste. To 
prevent potential threats to the environment and 
human health due to improper disposal of waste, 
it is mandatory to take used electronic equipment 
to a designated collection point, or to the place 

where the product was purchased for the purpose of recycling 
electronic waste. Warning: Lithium battery inside. 
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This device, Electric Toothbrush model SH1, is in 

compliance with Directive 2014/30/EU of the 

European Parliament and of the Council.  The 

complete declaration of conformity is available 

online at the following link: www.bemi-

electronics.com/certificates 
 

This manual is not covered by the warranty, and the appearance 
and/or functionality of the software installed on the device may 
be different from the one described. The Guarantor reserves the 
right to modify the instruction manual at any time without prior 
notice. 
 

Power consumption: 2W 
 

Manufacturer: Shenzhen Minrek Electronic Ltd. 
Address: C602, 6th Floor, Building C, Hangcheng Road, Huafeng 
International Robot Industrial Zone, Xi'xiang, Bao'an, Shenzhen, 
China 518126 
 

Made in China 
 


