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Inteligentna
Szczoteczka

Soniczna

Instrukcja obsługi 

Przeczytaj przed pierwszym użyciem 

Alfa System 



Model RLT205 BHZ ATOS MM 

o najbardziej wymagających klientach.

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza w obecności 

dzieci, należy zawsze zachowywać podstawowe środki ostrożności. 

Przed użyciem szczoteczki należy zapoznać się z niniejszą instrukcją 

obsługi. Warto ją zachować na wypadek konieczności użycia 

w  przyszłości. 

Odwiedź nas na alfasystem.info i poznaj wszystkie nasze

produkty.  

Zawartość opakowania: 

- szczoteczka soniczna

- ładowarka

- 4 końcówki szczoteczki

- instrukcja obsługi
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Alfa System 

Witamy w świecie systemu Alfa, który oferuje najwyższej

jakości produkty do higieny jamy ustnej 

Szczoteczka Alfa Sonic została zaprojektowana tak, aby zapewnić 

Tobie i Twojej rodzinie doświadczenie bezpiecznego i skutecznego 

mycia zębów.  

Inteligentna szczoteczka soniczna Alfa Sonic powstała z myślą 



Alfa Sonic 

Model RLT205 BHZ ATOS MM 

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA 

Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem elektrycznym, poparzeń, pożaru lub innych obrażeń 

u użytkownika:

• Zawsze odłączaj ładowarkę od sieci po zakończeniu ładowania.

• Nie używaj szczoteczki podczas kąpieli w wannie czy pod prysznicem.

• Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia (w tym ładowarki) w miejscu z którego może ono 
spaść lub zostać ściągnięte do wanny lub zlewu.

• Nie zanurzaj urządzeń (w tym ładowarki) w wodzie ani w żadnym innym płynie.

• Nie sięgaj po urządzenie (w tym ładowarkę), które wpadło do wody lub innego płynu. W takim 
wypadku ładowarkę odłącz natychmiast od zasilania.

• Nie używaj urządzenia, gdy uszkodzeniu ulegnie przewód lub wtyczka. Jeżeli urządzenie nie 
działa tak, jak powinno, gdyż zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na dworze lub 
upuszczone do wody, prześlij je do serwisu. Opisz dokładnie usterkę.

• Urządzenie służy do higieny jamy ustnej i nie należy go stosować do innych celów. Jeżeli 
korzystanie z produktu powoduje długotrwałe dolegliwości bólowe lub dyskomfort należy 
zaprzestać używania go i skontaktować się z lekarzem.

• Nie pozwalaj na używanie urządzenia w charakterze zabawki. Należy zachować szczególną 
ostrożność podczas używania urządzenia przez dzieci lub w ich pobliżu. Szczoteczka nie jest 
przeznaczona do masowego stosowania przez wielu pacjentów w klinice dentystycznej lub innej 
instytucji.

• Urządzenie i przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 lat. 
Szczoteczkę mogą używać dzieci powyżej 8 lat, ale tylko pod nadzorem osób dorosłych. 

• Należy używać wyłącznie zalecanych przez producenta końcówek myjących i innych 
komponentów. 

• Nigdy nie używaj szczoteczki, gdy jesteś senny. 

• W przypadku wadliwego działania urządzenia, nie należy go rozbierać, ani też wymieniać czy 
modyfikować żadnych jego części. Niniejsze urządzenie nie posiada żadnych części, które 
mogłyby być naprawiane przez użytkownika. W przypadku uszkodzenia czy wadliwego 
działania należy oddać urządzenie do serwisu.

• W przypadku upuszczenia urządzenia należy wymienić końcówkę myjącą przed kolejnym 
użyciem, nawet jeżeli nie widać żadnych jej uszkodzeń.

• Jeśli masz wszczepiony rozrusznik lub inne urządzenie, przed użyciem szczoteczki skontaktuj 
się z lekarzem. 
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a. Główka szczoteczki

b. Rękojeść szczoteczki

c. Panel kontrolny

d. Włącznik

e. Wybór trybu pracy

f. Wskaźnik trybu standardowego - Clean

g. Wskaźnik trybu wybielania - White

h. Wskaźnik trybu polerowania - Polish

i. Wskaźnik trybu masażu – Massage

j. Wskaźnik regulowanego trybu - DIY

k. Wskaźnik ładowania, poziomu
zasilania oraz czasu pracy

l. Baza ładująca (ładowarka)

m. Przewód zasilający
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PODŁĄCZANIE I ŁADOWANIE 

• Szczoteczka Alfa Sonic ma rękojeść
odporną na zachlapania i została
zaprojektowana do pracy w łazience,
ale nie pod wodą.

• Podłącz wtyczkę bazy ładującej do
gniazda elektrycznego.

• Umieść rękojeść szczoteczki na
bazie ładującej.

• Wskaźnik ładowania w kształcie okręgu składa się z 4 diod. Podczas 
ładowania 4 diody będą zapalać się kolejno przez 5 sekund w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (dioda dolna lewa, dolna prawa, 
górna prawa, górna lewa i znów dolna lewa).

• Po 5 sekundach, kolejnego zapalania się, diody pokażą pozostałą moc 

baterii; jeżeli będzie wynosić ona mniej niż 25%, wszystkie diody będą 
zapalać się kolejno; jeżeli pomiędzy 25% a 50%, świecić się będzie tylko 
lewa dioda, pozostałe diody będą zapalać się kolejno, jeżeli pomiędzy 50% 
a 75%, świecić się będzie dolna lewa i dolna prawa dioda; gdy moc 
przekroczy 75%, górna dioda będzie mrugać, a pozostałe 3 diody będą 
świecić się światłem ciągłym; gdy bateria będzie w pełni naładowana, 
zaświecą się wszystkie 4 diody. 

4 diody zapalają się kolejno – poniżej 25% naładowania 
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3 diody zapalają się kolejno - 
naładowanie 25% - 50%. Dolna lewa 
dioda świeci się światłem ciągłym

2 diody zapalają się kolejno – 
naładowanie 50% - 75%. Świecą się 2 
dolne diody

Górna lewa dioda mruga. Naładowanie 
75% - 100%. Świecą się 3 diody.  

4 diody świecą światłem ciągłym. 
Bateria naładowana w 100% Świecą 
się 4 diody

Pełne naładowanie baterii trwa ok. 24 godzin i wystarcza na ok. 6 tygodni 
użytkowania – jest to zależne m.in. od ilości użytkowników oraz 
częstotliwości użytkowania. Baterie ulegają naturalnemu zużyciu, 
dlatego po pewnym czasie użytkowania czas pracy na jednym 
ładowaniu może się skrócić.  

Na potrzeby codziennego użytkowania rękojeść szczoteczki można dla 
wygody trzymać stale na bazie ładującej, ale odłączonej od zasilania. 

CZYSZCZENIE ZĘBÓW ZA POMOCĄ ALFA SONIC 

Załóż głowicę na rękojeść (Rys. 1). Pomiędzy końcówką 
szczotkującą, a rękojeścią powinna pozostać około 
0,5 mm przerwa. Możesz zwilżyć włosie szczoteczki 
wodą i zastosować dowolną pastę. Aby uniknąć 
rozpryskiwania pasty, przed uruchomieniem urządzenia 
przyłóż głowicę szczotkującą do zębów. 

Przystaw włosie głowicy do zębów, zachowując 
niewielkie nachylenie względem linii dziąseł, rozprowadź pastę na zębach 
jak przy normalnym myciu, a następnie naciśnij przycisk, aby włączyć 
szczoteczkę (Rys. 2). Szczoteczka posiada pięć trybów mycia.  

Po umyciu zębów zdejmij głowicę szczotkującą z rękojeści, opłucz ją 
i rękojeść pod bieżącą wodą a następnie wytrzyj je do sucha (Rys. 3).  
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Dla utrzymania najlepszych parametrów czyszczenia, główka szczoteczki 
powinna być wymieniana na nową przynajmniej raz na trzy miesiące.  

TECHNIKA SZCZOTKOWANIA 

Powoli przesuwaj głowicę szczoteczki z jednego zęba na drugi. 

Przed przejściem do kolejnego zęba, przytrzymaj szczoteczkę przez kilka 
sekund nieruchomo nad poprzednim.  

Szczotkuj nie tylko zęby, ale i dziąsła. Zacznij od zewnętrznej strony 
zębów, następnie przejdź do strony wewnętrznej i powierzchni żujących. 
Nie dociskaj szczoteczki zbyt mocno, ani nie wykonuj nią ruchów jak 
zwykłą szczoteczką – pozwól by wykonała całą pracę za Ciebie. Po prostu 
delikatnie dotykaj i przesuwaj.  

TRYBY SZCZOTKOWANIA 

Alfa Sonic oferuje pięć trybów szczotkowania dla różnych potrzeb higieny jamy 
ustnej, funkcję automatycznego wyłączania po 2 minutach oraz wskaźnik 
zmiany ćwiartki uzębienia. 

Clean (Czyszczenie) - Doskonałe czyszczenie jamy ustnej przy 62 000 drgań 
sonicznych  na minutę

White (Wybielanie) – Dogłębne usuwanie płytki nazębnej i bakterii przy 82 000 
drgań sonicznyc h na minutę

Polish (Polerowanie) –    Rozjaśnia i nabłyszcza zęby dzięki wysokiej 
częstotliwości 96 000 drgań sonicznych  na minutę

Massage (Masaż) - Delikatna stymulacja dziąseł przy ok. 62 000 na przemian 
szybszych i wolniejszych drgań sonicznych  na minutę

DIY (Samodzielny Wybór)  - Możliwość wyboru prędkości od 40 000 aż do 96 000 
drgań sonicznych na minutę poprzez przytrzymanie odpowiedniego 
przycisku. Aby wybrać odpowiednią prędkość ustaw DIY przyciskiem 
wyboru pracy (e), a następnie przytrzymaj kilka sekund przycisk 
włącznika (d). Szczoteczka rozpocznie pracę od najniższej prędkości. 
Prędkość będzie wzrastała do prędkości maksymalnej lub momentu 
puszczenia przycisku włącznika (d). Jest  to  tzw. tryb  adaptacyjny.
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JAK PRZEŁĄCZAĆ TRYBY SZCZOTKOWANIA 

• Naciśnij przycisk włącznika (d), a następnie trybu szczotkowania (e).

• Naciskaj przycisk (e), aby wybrać tryb szczotkowania. Tryby zmieniają się
cyklicznie: najpierw tryb Mycia, następnie tryb Wybielania, Polerowania,
Masażu i Samodzielnego Wyboru.

• Przy kolejnym myciu naciśnięcie włącznika spowoduje uruchomienie
szczoteczki  w wybranym poprzednio trybie szczotkowania.

• Jeżeli chcesz zmienić tryb podczas szczotkowania, naciskaj przycisk (e)
do momentu ustawienia właściwego trybu.

• Jeżeli w dowolnym momencie naciśniesz przycisk włącznika, urządzenie
wyłączy się.

DWUMINUTOWY AUTOMATYCZNY TIMER 

Szczoteczka Alfa Sonic została zaprojektowana tak, aby uzyskać sprawdzony 

i najlepszy czas szczotkowania. Po 2 minutach szczotkowania, urządzenie 

automatycznie zatrzyma się. 

WSKAŹNIK UPŁYWU 30 SEKUND 

Szczoteczka Alfa Sonic zapewnia 2 sposoby śledzenia czasu szczotkowania 

zębów. 

1. Po włączeniu na rękojeści zapala się na 5 sekund światło wskaźnika
naładowania baterii. Po 30 sekundach mycia zapala się lewa górna dioda
wskaźnika czasu szczotkowania. Po kolejnych 30 sekundach zapala się
górna prawa dioda wskaźnika czasu szczotkowania. Po kolejnych 30
sekundach zapala się dolna prawa dioda wskaźnika czasu szczotkowania.
Po upływie 2 minut zapalą się i zaczną mrugać wszystkie cztery diody
wskaźnika czasu szczotkowania.

2. Szczoteczka Alfa Sonic zapewnia Ci prosty sposób śledzenia czasu mycia
zębów. Krótka przerwa w pracy co 30 sekund wskazuje moment, kiedy
należy przejść do szczotkowania kolejnej części jamy ustnej.
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Świeci się lewa 
górna dioda 

Świecą się dwie 
górne diody 

Dolna lewa dioda 
wyłączona, 
pozostałe 3 diody 
się świecą 

4 diody mrugają 
jednocześnie 

30 sekund 60 sekund 90 sekund 2 minuty 

ZALECENIA DOTYCZĄCE MYCIA URZĄDZENIA 

• Po zakończeniu mycia zębów, dokładnie opłucz głowicę szczotkującą pod
bieżącą wodą.

• Zdejmij głowicę szczotkującą z rękojeści i umyj końcówkę rękojeści
oddzielnie pod bieżącą wodą. Następnie wytrzyj ją do sucha przed
odłożeniem na bazę ładującą.

• Przed ewentualnym myciem ładowarki upewnij się, że zasilacz został
odłączony od gniazda. Używaj wyłącznie suchej lub delikatnie zwilżonej
ściereczki do mycia powierzchni bazy ładującej. Następnie delikatnie ją
wysusz.

Ważne: Nie myj bazy ładującej pod bieżącą wodą lub poprzez jej 

zanurzenie w wodzie. 

 Postaw bazę ładującą w suchym i bezpiecznym miejscu.

 Nie podłączaj bazy ładującej do sieci zanim całkowicie nie wyschnie.

Dla ochrony środowiska niniejszy produkt jest wyposażony w akumulator 

wielokrotnego ładowania. Jest on w pełni naładowany, gdy świecą 
się wszystkie 4 diody.
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Gwarancja

Szczoteczka soniczna Alfa Sonic objęta jest na terytorium Polski ograniczoną 

gwarancją na okres 2 lat od daty zakupu w przypadku wystąpienia wady 

w działaniu urządzenia. Pamiętaj o zachowaniu oryginalnego dowodu zakupu 

– będzie on niezbędny do ewentualnego zareklamowania produktu.

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego można reklamować produkt używany 

tylko zgodnie z instrukcją obsługi. W takim przypadku urządzenie zostanie 

nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe.  

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz traci ważność 

w  przypadku:  

• niewłaściwego użycia, zaniedbania, wykorzystywania komercyjnego

• niewłaściwej obsługi lub konserwacji produktu

• podłączenia do zasilania o niewłaściwym napięciu bądź używania 
nieoryginalnego zasilacza

• stosowania materiałów eksploatacyjnych innych niż zalecane przez 
producenta – w szczególności nieoryginalnych końcówek szczoteczki

• naprawa lub jej próba wykonana przez jakąkolwiek inną stronę niż 
serwis B.H.Z. ATOS M.M., ul. Wolska 84/86/108, 01-141 Warszawa 

Ponadto gwarancja nie obejmuje niesprawności produktu z powodu zmiany 

właściwości (obniżenia jakości) elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu. 

Każda próba otwarcia lub demontażu urządzenia lub jego akcesoriów 

(np. ładowarki) skutkować będzie utratą gwarancji. Roszczenia z tytułu 

gwarancji muszą być poparte wiarygodnymi dowodami. Roszczenie musi być 

zgłoszone w okresie trwania gwarancji. W przypadku ujawnienia wady 

produktu, należy natychmiast zaprzestać używania sprzętu oraz (o ile wada 

podlega gwarancji) zgłosić się do sprzedawcy. Koszt dostawy nie jest 

refundowany. Nie rysować oraz nie zdrapywać powłoki z urządzenia. Wszelkie 

zadrapania traktowane będą jako uszkodzenia mechaniczne i nie będą objęte 

gwarancją. Gwarancja obejmuje części mające wpływ na działanie produktu. 

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 
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Płyn Alfa Implant 

Specjalistyczny płyn do płukania 

jamy ustnej z dodatkiem siemienia 

lnianego i alantoiny 

Pasta Alfa Implant 

Specjalistyczna pasta do 

zębów i implantów 

z dodatkiem szałwii, 

siemienia lnianego, rumianku, 

tymianku, rozmarynu, kory 

dębu, ksylitolu i alantoiny  
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Poznaj pozostałe produkty z Systemu ALFA: 

Odwiedź nas na 

www.alfasystem.info 
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B.H.Z. ATOS M.M. 
01-141 Warszawa, ul. Wolska 84/86/108

www.alfasonic.pl  www.alfasystem.info 

Info: +48 502 282 418 

Model: RLT205, Input: 100-240V AC 50-60Hz, Power: 0,9-1,3W, Made in P.R.C, Li-ion battery 

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie można wyrzucać do śmietnika ani 

samodzielnie demontować. Robiąc to, narażasz zdrowie i środowisko. Zgodnie z prawem, 

elektrośmieci można pozbyć się bezpłatnie, oddając je do wybranych punktów. 

Alfa System 




