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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG 

ĐIỆN TỬ BEURER 
SZA90 

 
Quý khách hàng thân mến! 

Cảm ơn bạn đã lựa chọn một trong 

các sản phẩm của chúng tôi. Xin vui 

lòng đọc các hướng dẫn sử dụng một 

cách cẩn thận và giữ chúng để sử 

dụng, hãy chắc chắn rằng bạn nắm 

vững kiến thức về sản phẩm trước khi 

sử dụng. 

 

Thiết bị bao 
gồm: 
• Giá đỡ bản chải 

có ngăn chứa pin 
có thể sạc lại kết 
hợp với ổ sạc 
điện. 

• 3 đầu bàn chải 

• 1 bàn chải SZA 
90 

• Bộ sạc điện 

• Đế bàn chải (có 
thể tháo rời) 

• Các hướng dẫn sử 
dụng 

 

 

1. Thông tin cần thiết. 

Bộ thiết bị bàn chải đánh răng điện 
tử Beurer SZA90 có tốc độ lên tới 
xấp xỉ 40.000 dao động trong một 
phút; tính năng được phát triển đặc 
biệt cho việc vệ sinh răng miệng 
hàng ngày của cả người lớn và trẻ 
em. Các lông tròn mềm mại giúp 
giữ cho men răng và lợi khỏe mạnh 
bằng cách xâm nhập các vùng khó 
khăn để làm sạch triệt để. Hãy quan 
sát các ghi chú trong các hướng dẫn 
sử dụng để đảm bảo sử dụng hiệu 
quả. 

2. Mô tả thiết bị. 

 
Tổng quan về thiết bị 
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1. Đầu bàn chải (thay thế) 
2. Nút ON / OFF và thiết lập hiệu 

ứng tốc độ / massage 
3. Tín hiệu sạc 
4. Tay cầm 
5. Gía đỡ bàn chải 
6. Ngăn đựng bàn chải đánh 

răng với các đầu bàn chải phụ 
có thể tháo rời 

7. Phích cắm 
8. Dây sạc 
9. Bộ sạc 

Màn hình LED hiển thị các chế độ 
làm sạch: 

10. Trung bình 
11. Mềm mại 
12. Massage 

3. Hướng dẫn sử dụng. 

Trước khi sử dụng, cần phải sạc 
đầy pin. Quá trình này sẽ mất 24 
tiếng. Thiết bị sau khi được sạc sẽ 
sử dụng được trong 50 phút. 

• Kết nối thiết bị với nguồn điện có 
điện thế cho phép. 

• Cắm thân bàn chải vào giá đỡ và 
cắm điện 

 Lưu ý: 
• Tránh việc sạc đầy thiết bị và để 1 

thời gian dài không sử dụng 
• Sức chứa tối đa của sạc pin có thể 

đạt được bằng cách xả pin và sạc 
lại ít nhất một lần mỗi 6 tháng. 
Sau khi sạc đầy, bạn hãy xả pin 
bằng cách bật cho thiết bị hoạt 

động cho đến khi hết pin, sau đó 
sạc đầy lại 1 lần nữa và sử dụng 
bình thường 

• Hệ thống đèn báo sạc lên màu đỏ 
khi thiết bị đang trong chế độ sạc 

• Đèn báo sẽ sáng lên xanh khi thiết 
bị đã được sạc đầy. 

• Các đèn chỉ thị sẽ nhấp nháy màu 
đỏ khi mức pin quá thấp. 

Bắt đầu sử dụng: 

Lưu ý: 
• Khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên, 

nướu răng của bạn có thể bị xuất 
huyết nhẹ. Xin vui lòng tham khảo 
ý kiến một bác sĩ nha khoa nếu 
điều này kéo dài hơn 2 tuần. Hãy 
chắc chắn rằng rằng bạn không 
nhấn quá mạnh bàn chải lên răng 
và nướu khi vệ sinh răng miệng. 

• Các nha sĩ khuyên rằng việc đánh 
răng nên kéo dài ít nhất 2 phút. 
Thiết bị này sẽ tự ngát sau 2 phút 
để đảm bảo sự an toàn cho răng và 
nướu của bạn. 

• Chúng tôi khuyến cáo bạn nên 
thay đổi bàn chải đánh răng sau 2 
- 3 tháng hoặc khi nhìn thấy lông 
bàn chải bị uốn cong ra ngoài. 

• Làm sạch đầu bàn chải bằng nước 
ấm trước khi sử dụng lần đầu tiên. 

• Gắn đầu bàn chải vào thân bàn 
chải 

• Trước khi phun kem lên bàn chải, 
hãy làm ẩm nó bằng cách nhúng 
nó vào nước. 

• Để tránh cho kem đánh răng và 
nước bị văng ra khi khởi động bàn 
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chải, trước khi bật thiết bị, đặt bàn 
chải đánh răng tại một góc tiếp 
xúc với bề mặt của răng. Sau đó 
bạn có thể chuyển sang cơ chế tự 
động bằng cách nhấn ON / OFF. 
Bộ phận xử lý sẽ tự động chuyển 
sang tốc độ cao nhất. 

Thiết lập chế độ. 

Lựa chọn các chế độ mong muốn 
bằng cách nhấn nút ON/OFF theo 
chỉ dẫn sau:  

• Nhấn 1 lần: chế độ Trung bình 
• Nhấn 2 lần: chế độ Mềm (cho trẻ 

em dưới 7 tuổi) 
• Nhấn 3 lần: chế độ Massage 
• Nhấn 4 lần: Tắt thiết bị 
• Di chuyển bàn chải giống như 

cách đánh răng truyền thống, 
không cần sử dụng lực để chải 

• Bắt đầu với các bề mặt bên ngoài 
của răng; sau đó làm sạch các bề 
mặt sau của răng hàm. 

• Sau đó, làm sạch các bề mặt bên 
trong và cuối cùng là bề mặt nhai. 

• Tắt bàn chải đánh răng trước khi 
đưa thiết bị ra khỏi miệng để tránh 
bị bắn bọt kem ra xung quanh 

• Chỉ sử dụng SZA 90 với các phụ 
kiện kèm theo thiết bị. 

4. Bảo quản và lưu trữ 

Làm sạch đầu bàn chải và các phụ 
kiện thật cẩn thận: 

• Đảm bảo rằng không có nước 
thâm nhập vào thiết bị 

• Không nhúng thiết bị vào trong 

nước trong 1 thời gian dài 
• Không nên sử dụng các chất tẩy 

rửa ăn mòn hoặc bàn chải cứng để 
vệ sinh thiết bị 

• Làm sạch đầu bàn chải sau mỗi lần 
sử dụng. 

• Tháo đầu bàn chải khỏi bộ phận 
tay cầm và rửa đầu bàn chải kỹ 
lưỡng dưới vòi nước chảy. 

• Tay cầm có thể được làm sạch 
bằng một miếng vải mềm, ướt. 

• Không làm sạch các bộ phận trong 
máy rửa chén. 

• Lau khô thiết bị sau khi làm sạch 

Làm sạch bộ sạc và bàn chải 

• Ngắt kết nối các đơn vị từ nguồn 
điện. 

• Tháo thiết bị gắn trên giá đỡ. Tháo 
đầu bàn chải và làm sạch thật nhẹ 
nhàng.  

•  Chú ý phải làm khô thiết bị trước 
khi sử dụng lần tiếp theo. 

NHÀ PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM - CÔNG TY HỢP PHÁT 
Showroom: 141 Xã Đàn - Kim Liên mới - Đống Đa – Hà Nội 
Hotline: 19006852 
Chi nhánh:Số 34/35 Cư Xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM 
Email: info@thietbiyte-eu.vn  
Website:http://www.thietbiyte-eu.vn - http://www.beurer-vietnam.com 

http://www.thietbiyte-eu.vn/
http://www.beurer-vietnam.com/

	HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG ĐIỆN TỬ BEURER SZA90
	Lưu ý:
	Thiết lập chế độ.
	Bảo quản và lưu trữ
	Làm sạch bộ sạc và bàn chải

	Thiết bị bao gồm:

