
Kefe fej

Amikor cseréli a kefefejet,
húzza ki vagy helyezze
be függőlegesen és ne
csavargassa.

A fogorvosok javaslata
alapján a fogkefét 2-3
havonta szükséges
cserélni.



Ezt a terméket 12 éven felülieknek ajánljuk.
A termék csak Oclean cserefejekkel használható. Az Oclean nem vállal felelősséget
a nem megbízható, harmadik féltől származó kefefejek használatából eredő
következményekért.
Ez a termék kizárólag személyes tisztításra szolgál, orvosi célokra és
többfelhasználós használatra nem ajánlott.
Ez a termék csak beltéri használatra készült. Ne tegye ki a fogkefét huzamosabb
ideig közvetlen napfénynek. Javasoljuk, hogy száraz, jól szellőző helyen, normál
hőmérsékleten helyezze el.
Kérjük, töltés előtt tartsa szárazon a fogkefe testét, és törölje szárazra egy puha
ruhával. Töltés után helyezze vissza az alsó fedelet az eredeti helyére, és ellenőrizze,
hogy tömített és vízálló. Az Oclean nem vállal felelősséget a nem megfelelő
működtetésből eredő következményekért.
Csak a terméken lévő jelölésnek megfelelő biztonsági extra alacsony feszültséggel
szabad táplálni.

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.

Ez a termék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak képzett szakemberek
cserélhetnek ki.

Használat

Fel és le gombos vezérlés
A fogkefe gombokkal állítható be. Érintse meg a fel gombot az üzemmód váltásához,
a le gombot pedig az erősségi szint váltásához. A fogkefe 5 mód közül választható:
intenzív fehérítés, speciális tisztítás, érzékeny üzemmód, polírozás és
ínymasszírozás. A fogkefe 5 erősségi szint közül választhat.

BE/KI gombos vezérlés
Ha a fogkefe bekapcsol, érintse meg a BE/KI gombot a fogmosáshoz. A gomb
megérintése működési állapota közben szünetel; majd érintse meg újra 15
másodpercen belül, és folytatja a működést; 15 másodpercnél hosszabb ideig nem
működik, kikapcsolja a kijelzőt és hibernálja a fogkefét. Amikor megjelenik a kifejezés,
a fogkefe a BE/KI gomb megérintésével közvetlenül hibernált állapotba kerül.
A nyelvi beállítások visszaállításához nyomja meg az „ON” gombot 8 másodpercig a
gyári beállítások visszaállításához.

Fogmosó program
A fogkefe alapértelmezés szerint 2 percig működik „intenzív fehérítő módban”, a
fogkefe rezgéssel emlékezteti a felhasználót, hogy 30 másodpercenként cserélje ki a
fogmosási területet, és 2 perc használat után automatikusan leáll.

Intelligens fogmosás visszajelzés
A fogmosás után az elektromos fogkefe képernyőjén megjelenik a pontszám és a
visszajelzés a fogmosás eredményéről, és a pontszám a csillagpontozási rendszeren
alapul. Ha a fogmosási rész 3 csillagot kapott, a fogkefe képernyőjén egy hangulatjel
jelenik meg, és a fogmosás befejeződik. Ha a fogmosási szakasz pontszáma 3
csillagnál kevesebb (beleértve a 2 csillagot, 1 csillagot és nincs csillag), a fogkefe
kijelzőjén megjelenik a fogak modellje, hogy emlékeztesse a további fogmosást
igénylő területeket, és automatikusan elkezdi a fogmosást. Időzítse a szükséges
további fogmosást. Miután emlékeztetett a további fogmosásra, kövesse a tippeket,
és érintse meg a fel vagy le gombot az új fogmosás üzemmód bekapcsolásához.
Miután a kiegészítő fogmosás teljesen befejeződött, a fogkefe egy kifejezést mutat a
kijelzőn, és a fogmosási folyamat véget ér.

A fogkefe töltése
Ez a termék a C típusú töltési mechanizmust alkalmazza.
Ha töltésre van szükség, csatlakoztassa a töltőkábelt a
tápcsatlakozóhoz, távolítsa el a védőburkolatot alul, és
csatlakoztassa a töltőkábel egyik végén található Type-C
csatlakozót a fogkefe alján lévő USB-portba a töltéshez.
Amikor teljesen fel van töltve, a lehető leghamarabb húzza
ki a töltőkábelt, és helyezze fel a védőburkolatot az aljára.



(Az ábrán látható módon)
Ha a teljesen feltöltött fogkefét huzamosabb ideig a feszültség alatti töltőkábelen
hagyja, a beépített akkumulátor idő előtti lemerüléséhez vezethet, ami befolyásolja a
felhasználói élményt.

Figyelmet kell fordítani azokra, akiknél az alábbi szájüregi érzékenység áll fenn:
Akik a közelmúltban parodontális műtéten estek át, vagy szájüregi kezeléseken
vesznek részt. Azok a személyek, akiknek egyéb tünetei vannak a szájban, beleértve
azokat, akiknek instabil fogsora van, vagy tartósan erős fogínyvérzésük van.
Más személyek, akiknek érzékeny és törékeny fogproblémái vannak. Ez a termék
nem javasolt a fenti feltételek mellett, és használat előtt konzultálnia kell egy
professzionális fogorvossal.

Ez a termék nem alkalmas fogyatékkal élő, mentális betegségben szenvedő vagy
megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek számára
[beleértve a gyermekeket (0-12 éves)], kivéve, ha gondviselőik felügyelete alatt
állnak.

Új üzenet ikon
Egy új üzenet ikon jelenik meg a kijelzőn, ha új tevékenységüzenet,
szoftverfrissítési értesítés vagy egyéb figyelmeztető információ érkezik.

Alacsony akkumulátor-figyelmeztetés
Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 20% alatt van, időről időre
megjelenik egy figyelmeztetés a fogkefe kijelzőjén, jelezve, hogy az
akkumulátor lemerül, és hamarosan fel kell töltenie. Ha az akkumulátor
nagyon lemerülőben van, és a százalékos arány 1%-nál alacsonyabb, a
fogkefe kikapcsol, a fogkefe motorja rezgéssel figyelmezteti az
akkumulátor feltöltésére, és a képernyő sem kapcsol be.

Töltés
Ha töltésre van szükség, távolítsa el a védőburkolatot a fogkefe aljáról,
csatlakoztassa a töltőkábelt a tápcsatlakozóhoz, és dugja be a tápcsatlakozóhoz
csatlakoztatott Type-C töltőkábelt a fogkefe alján lévő töltőcsatlakozóba. Normál
töltés közben a fogkefe képernyőjén egy töltési felület jelenik meg. Általában
körülbelül 3 óra alatt töltődik fel teljesen.

Ajánlott fogmosási módszer

Tartsa a sörtéket 45° szögben az ínyhez képest. Nem
szükséges a sörtékfel/le mozgatása.

Tartsa a fogkefe nyelét és mozgassa lassan
körkörös mozdulatokkal. Nenyomja erősen.

Öblítsen tiszta vízzel használat után.



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Öblítse el tiszta vízzel minden használat után és
hagyja megszáradni. Ne
húza ki a sörtéket.

* Fehérítő módban számolva, 2 perc/ alkalom, 2-szer/nap.

Specifikáció
Terméknév Oclean XS Smart Sonic elektromos fogkefe
Modell R3100
IP besorolás IPX7

Bemeneti teljesítmény 2,5W

Töltés C típusú töltés

Bemenet 5V 0,5A
Az akkumulátor élettartama * 60 nap

Akkumulátor kapacitása 1200 mAh
Töltési idő 3 óra
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