
Oclean Smart Sonic Elektromos Fogkefe

Használati utasítás



Használat
1. Bekapcsolás

Indítsa el a fogkefét a bekapcsológomb rövid megnyomásával, 2 perces fogmosás
után a fogkefe automatikusan kikapcsol.

2. Változtassa meg a fogmosási területet

Amikor a fogkefe működik, vibrációval emlékezteti a felhasználót, hogy 30
másodpercenként fogmosási területet kell változtatni.

Sörte

BE/KI kapcsoló
gomb (Mód váltás)

Röviden nyomva be/ki
kapcsol, hosszú 2
másodperces
nyomásra a
fogmosási módok közt
vált.

Kefe fej

Amikor cseréli a kefefejet,
húzza ki vagy helyezze be

függőlegesen és ne
csavargassa.

Mód jelző

Level 1 - Érzékeny tisztítás
Level 2 - Fehérítés

Level 3 - Erős tisztítás

Mágneses töltőállomás

2 teljes órát töltse egyszerre,
így körülbelül 30 napig

használható a készülék.



3. Intenzitás kapcsoló

Az Oclean F1 háromféle 2 perces fogmosási tervet tartalmaz:
Érzékeny tisztítás (alapértelmezett), fehérítő tisztítás, erős tisztítás.

Az intenzitás váltásához csak tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig
működő állapotban.

4. Akkumulátor jelzés

Ha az akkumulátor töltöttsége kevesebb, mint 5%, a piros jelzőfény villogni kezd,
hogy emlékeztesse a feltöltésre. A jelző villog, ha az akkumulátor töltöttségi szintje
20%-nál alacsonyabb, a normál használat érdekében rendszeresen fel kell tölteni.

Így emlékeztet az alacsony akkumulátor töltöttségre: A fogkefe nem működik, ha
az akkumulátor töltöttsége 5% alatt van. Ekkor a bekapcsológomb rövid
megnyomásakor a piros fény kétszer felvillan, a motor pedig kétszer rezeg, hogy
emlékeztessen arra, hogy az akkumulátor rendkívül alacsony töltöttségű, ebben az
esetben újra kell tölteni.

Piros jelzőfény villog, ha az akkumulátor lemerült.

A fehér jelzőfény folyamatosan világít, ha az akkumulátor fel van töltve.

*2 perces fogmosási idővel, napi 2 használattal számolva.

Specifikáció
Termék neve Oclean Sonic Electric Toothbrush
Modell Oclean F1
Max. elfordíthatóság 140 gf.cm
Vízálló IPX7
Teljesítmény 1.8W
Töltő USB töltő
Bemeneti feszültség 5V=0.6A
Akkumulátor idő 30 nap*
Akkumulátor kapacitása 800 mAh
Töltési idő 2 óra



A tartozékok
nevei

Mérgező és káros elemek
Környezetvédelmi

szabályozásPb Hg Cd Cr6+ PBB PBDE

Kefefej      

10 évFogantyú      
Töltőállomás      
Tartozékok      
Akkumulátor       5 év

 A mérgező és káros részek ennek az alkatrésznek egybefüggő anyagaiban kevesebb,
mint a megengedett minimális mennyiség, ahogy azt a GB/T26572-2011 szerint
szabályozzák;

 A mérgező és káros részek ennek az alkatrésznek egybefüggő anyagaiban több, mint a
megengedett minimális mennyiség, ahogy azt a GB/T26572-2011 szerint szabályozzák;

*A termék legtöbb alapanyaga környezetbarát anyag. Aggodalom nélkül használhatja ezt a
terméket, nem sért környezetvédelmi előírásokat.

Facebook Oldal

Kövesse az Oclean Hivatalos
Facebook Oldalát



BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Első pár használatnál viszketést érezhet, vagy enyhe vérzést tapasztalhat, ez
normális. Ez azért van így, mert az íny nincs felkészülve a hatékony tisztításra. Ez a
tünet általában 1-2 héten belül elmúlik. Amennyiben a tünetek nem múlnak el, ne
használja tovább a fogkefét és konzultáljon fogorvosával.

Azok a felhasználók, akik fogászati kezelés, szájsebészeti eljárás alatt
állnak, vagy implantátumot viselnek, csak fogorvos felügyelete alatt használják a
fogkefét. Azok, akik érzékeny, szuvas foggal rendelkeznek vegyék fel a kapcsolatot
fogorvossal a termék használatba vétele előtt.

Az Oclean Flow termék minden biztonsági előírásnak megfelel az elektromágneses
készülékekkel kapcsolatban. A pészmékerekkel és implantátumokkal kapcsolatban
konzultáljon orvosával a termék használata előtt.

Ez a termék csak a fogak, az íny és a nyelv tisztítására használható. Ne használja
ettől eltérő célokra. Amennyiben kellemetlenséget, fájdalmat érez, ne használja
tovább a fogkefét és konzultáljon orvosával.

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti
tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

 Nemerítse a töltő kábelt vízbe vagy más folyadékba.
 Tisztítás után ellenőrizze, hogy a töltőaljzat csatlakozója teljesen száraz-e,

és ezután dugja bea tápegységbe (nem tartozék).
 Ez a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja a terméket

tűzbe.
 A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb.

25°C
 A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
 A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
 Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek,

valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
 Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz

túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal
válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!

 Amennyiben a fogkefe megsérült, ne használja tovább a terméket.
 Ne használja a fogkefét tusolás vagy fürdés közben.
 Ne hagyja a készüléket kisgyermekek számára elérhető helyen
 A készülék nem játék! Gyermekek minden esetben kizárólag szülői

felügyelet mellett használhatják! A készüléket és tartozékait, valamint a
csomagolás részeit kisgyermekek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek
fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!

 A készülék használatát 12 éves kor felett javasoljuk.
 Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy

mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a
készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges
veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és
részesültek a megfelelő oktatásban.

 Nem javasolt a termék használata olyan személyek esetén,



akik szájbetegséggel rendelkeznek, laza a foguk vagy az ínyük, illetve
fogínyvérzésük van.

 A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
 A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
 Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
 Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni,

illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen
figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.

 Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert (nem tartozék) használja.
Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a
fali aljzatból, amikor nem használja azt.

 Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek
megfelelő hálózati tápegységet használjon.

 Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a
szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító,
mikrohullámú sütő, stb.

 Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
 Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C

alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és
károsíthatja az akkumulátort.

 Ne dobálja, kopogtassa vagy nyitogassa a készüléket, mivel ez sérülést
okozhat a készülék alaplapjában.

 Huzamosabb használat esetén a fogkefe felmelegedhet. Ez normális
jelenség.

 Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket az új töltéskor azt
tapasztalhatja, hogy a töltés jelző nem világít. Várjon 5-10 percet, hogy
elkezdjen tölteni.

A fogkefe tisztítása

Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima
felületűruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.
Ne használjon kemikáliákat, vagy maró anyagokat tartalmazó tisztítószert, mert
károsíthatják a burkolatát.
A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg.

Használat

Ne ossza meg másokkal a fogkefe használatát.
A készülék csak speciális Oclean szónikus kefefejjel használható. A gyártó és
forgalmazó nem vállal semmilyen felelősséget más kefefejjel történő használatból
adódó következményért.
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