
 
 
 
 
 
 
 

Etui-sterylizator podróżny na szczoteczkę do zębów BENTIAL B-901 

 

Instrukcja 

 

Dziękujemy za wybranie produktu marki BENTIAL. Prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem, by 
poprawnie użytkować produkt i w pełni wykorzystać jego funkcjonalność. Wierzymy, że nasz produkt 
przyniesie radość z korzystania oraz wesprze zdrowie Państwa i najbliższych. Prosimy zachować tę instrukcję 
dla potrzeby użytkowania w przyszłości. Jeśli macie Państwo problem podczas użytkowania, prosimy 
skontaktować się z działem obsługi klienta BENTIAL.  

 

Dane techniczne: 

1. Tryb zasilania: wbudowany akumulator litowy 
2. Napięcie ładowania: USB 5V 
3. Maksymalna moc: 70mW 
4. Przełącznik: inteligentne sterowanie magnetyczne 
5. Metoda sterylizacji: Światło ultrafioletowe 
6. Źródło światła: DIODA LED UV 
7. Długość fali UV: 290nm 
8. Czas ładowania: około 1,5 godziny 
9. Pełne wykorzystanie mocy: około 80 razy 
10.Produkt: Sterylizator szczoteczki do zębów UV*1, przewód micro usb*1 
 

Opis: 

Według przeprowadzanych badań, po 3 tygodniach używania szczoteczki do zębów znajduje się na niej 
wiele milionów bakterii, co odpowiada np. ilości znajdującej się na ponad 29 monetach, czy przewyższa 
wielokrotnie ich ilość na toalecie. Właśnie dlatego, według badaczy, szczoteczka do zębów często 
wprowadza bakterie do jamy ustnej, zamiast służyć głównie jej oczyszczaniu. Zgodnie z medycznymi 
badaniami, bakterie i wirusy są potężnymi wrogami ludzkiego układu odpornościowego; a powodem 
nieprzyjemnego oddechu w 90% jest właśnie brak higieny jamy ustnej. 
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań, przenośne urządzenie sterylizujące BENTIAL B-901 do 
dezynfekcji mikroorganizmów na szczoteczkach do zębów posiada możliwość przenikania przez ścianę 
komórkową powłoki wirusów, bakterii, grzybów, zarodników itp. i uszkadzać ich wiązania DNA lub ENA, 
niszczyć zdolność replikacji kwasu nukleinowego lub struktur białka, osiągając w ten sposób doskonałą 
sterylizację. Wystarczy włożyć szczoteczkę, zamknąć urządzenie i dzięki magnetycznemu sterowaniu 
urządzenie uruchomi 15minutowy proces dokładnej sterylizacji, które przyniosą uczucie nowej szczoteczki do 
zębów! Zastosowana technologia źródła światła ultrafioletowego czyni to podróżne urządzenie BENTIAL 
autentycznie wygodne, bezpieczne i przyjazne dla środowiska. 
Jak używać urządzenie: 

1. Otwórz etui szczoteczki do zębów, włóż szczoteczkę i upewnij się, że uchwyt szczoteczki do zębów jest 
zamocowany na klamrze z miękkiego tworzywa sztucznego; 
2. Zamknij pokrywę, gdy pojawi się jest niebiesko fioletowe światło, oznacza to, że produkt jest w stanie 
sterylizacji UV; 
3. Po zamknięciu pokrywy, dezynfektor szczoteczki do zębów automatycznie przechodzi w stan sterylizacji UV, 
a czas dezynfekcji wynosi 15 minut; 
4. Podczas dezynfekcji, jeżeli górna pokrywa zostanie podniesiona, proces zostanie automatycznie 
przerwany, a po zamknięciu górnej pokrywy, funkcja dezynfekcji będzie kontynuowana; 
 
 
 
 



 
5. Gdy światło UV z otworu obserwacyjnego staje się ciemne lub mniej jasne, naładuj etui, gdyż oznacza to 
wyczerpywanie się akumulatora; 
6. Podłącz przewód micro USB do interfejsu ładowania produktu. Podczas ładowania będzie się świecić 
czerwona lampka kontrolna. Gdy bateria jest w pełni naładowana, zaświeci się zielona lampka kontrolna; 
7. Podczas ładowania można również używać produktu; 
8. Aby naładować urządzenie, użyj np. odpowiedniej ładowarki z telefonu ( najlepiej minimum 2.1A). 
 

Uwaga!: 

 
1. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń; 
2. Nie należy spłukiwać urządzenia bezpośrednio cieczą; 
3. Należy unikać dotykania produktu przez niemowlęta i dzieci, aby uniknąć przypadkowego połknięcia lub 
przypadkowych obrażeń ciała; 
4. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy umieścić je w chłodnym i suchym miejscu po 
całkowitym naładowaniu; 
5. W przypadku silnych zakłóceń magnetycznych i silnego promieniowania, lampa sterylizacyjna UV tego 
produktu może być automatycznie włączona lub wyłączona. 
 
Proszę nie wrzucać urządzenia do ognia oraz proszę unikać przegrzania; używania lub trzymania w miejscu z 
wysoką temperaturą-  w przeciwnym razie może spowodować to przegrzanie, pożar lub nawet wybuch. 
! Ostrzeżenie 
! W przypadku osób z niepełnosprawnością kończyn, zmysłów lub duchowości, brakiem doświadczenia lub 
wiedzy (w tym dzieci), należy je prowadzić i nadzorować podczas korzystania z tego produktu. Nie podawaj 
tego produktu dzieciom jako zabawki, ponieważ może to spowodować niebezpieczeństwo, wypadek lub 
obrażenia. 
! Ostrzeżenie 
Proszę nie demontować bez zgody; w przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia prądem lub 
obrażeń. Proszę trzymać poza zasięgiem dzieci i niemowląt 
! Uwaga 
Proszę odłączyć źródła zasilania, jeżeli produkt nie jest dłużej używany. 
 

Opis rysunku:  

 
Internal vent- Wentylacja wewnętrzna 
UV Sterilization System- komora dezynfekcyjna 
Handle bucket- Miejsce uchwytu szczoteczki 
Induction Magnet- włącznik magnetyczny 
USB Port for charge- port USB ładowania akumulatora 
 
 

 


