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S1
Használati utasítás
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USB
töltőport

Sterilizáló zóna

 Az UCV-LED lámpa a sterilizáló tok belső oldalán található. A sérülések elkerülése
érdekében ne szedje szét a készüléket, és ne nézzen az UVC-fényre semmilyenszögből,
amíg a sterilizátor üzemképes állapotban van.

 Az UVC láthatatlan fény, a látható lila fény pedig a munkaindikátorból származik, a színes
fény jelzi a működést.

 A sérülések elkerülése érdekében a készüléket inkább szerelje a falra, minthogy
nem megfelelő helyen hagyja, ne használja másra.

 Kérjük, használja az eredeti falmatricát, szerelje a készüléket a falmatricára, hogy a
készülék aktiválásához aktiválja a hálózati kapcsolót.

Tárolási zóna

Sterilizáló
állapot
Kék fény

bekapcsolva:
Sterilizálási
folyamatban.

String kapcsoló
A munka megkezdéséhez húzza
meg a zsinórt.

Jelzőlámpa
Piros fény villog:
alacsony
energiaellátás.

Fehér fény villog:
töltés alatt.

Zöld lámpa
bekapcsolva:
Teljesen feltöltve.

Megjegyzés:
Ha a főegységet leválasztják a fali tartóról, a készülék automatikusan kikapcsol, és a sterilizátor
nem működik. A főegységet akkor is fel lehet tölteni, ha fel van függesztvevagy el van távolítva.
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Ne mossa a gépet folyó vízzel, mert meghibásodást okoz. A tisztításhoz ajánlott nedves ruhát
használni.

Falmatrica felhelyezése
Keresse meg a megfelelő magasságot a falon, ne feledje, hogy hagyjon elég helyet, mert a
fogkefe le fog lógni.

Győződjön meg róla, hogy a ragasztási terület száraz és tiszta. (Sima felületre, például kerámiára,
üvegre stb. alkalmas.) Figyeljen a helyes fel/le irányokra. Ragassza a matricáta falra, gyakoroljon
egy kis nyomást, hogy biztosan stabilan rögzüljön.

Bekapcsolás/Kikapcsolás

Miután felszerelte a készüléket a matricára, húzza meg a zsinórt a sterilizálás megkezdéséhez, a
készülék a sterilizálás befejezése után automatikusan leáll. Az automatikus sterilizálás minden
második 6 órában fut.
Amikor a készüléket eltávolítják a falmatricáról, a készülék automatikusan kikapcsol.

String kapcsoló

Ha a sterilizálási folyamat során meghúzza a zsinórkapcsolót, akkor automatikusan leáll. A
kapcsoló meghúzásával a nem működő állapot alatt a sterilizálási folyamat elindul. Az
automatikus sterilizálás az első sterilizálási folyamat befejezése után minden további 6 órában
lefut.

Tépje le a matricát Ragassza a falhoz Illessze rá a sterilizátort
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Intelligens sterilizáló időzítő

Készenléti üzemmódban az automatikus sterilizálás minden második 6 órában lefut, majd
készenléti állapotban folytatódik.

További információ

Ezt a készüléket elsősorban az Oclean és más nagy márkájú elektromos fogkefékhez
tervezték. Nem garantáltan kompatibilis a piacon kapható összes fogkefével.

Termék paraméterek

Termék neve Intelligens UVC fogkefe fertőtlenítő
Modell Oclean S1
Munkahőmérséklet -20°C ~ 60°C
Töltő interfész USB-A és USB C típus közötti átvitel
Töltési specifikációk 5V 0 .6A
Az akkumulátor kapacitása 1000mAh
Bemeneti teljesítmény 3W
Munkaidő Automatikus fertőtlenítés 6 óránként
Telepítési mód Falra szerelhető
Töltési idő 2.5 óra
Végrehajtási szabványok GB 4706.1-2005 GB 470 6.59-2008

Értesítés

 Csak a készüléken lévő jelölésnek megfelelő biztonsági extra alacsony
feszültségen szabad táplálni.

 Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használhatják, akik
csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem
rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért
felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatára vonatkozóan.

 A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
 Ez a készülék nem cserélhető akkumulátort tartalmaz.
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Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az
igényelt követelés nem ismerhető el:

 A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék
karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.

 A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő
hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel
történő tisztítás stb. során).

 A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a
használat során (pl. akkumulátorok stb.).

 Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy
elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati
túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy
bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például
használt tápegységek stb.

 Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt
konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a
konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.
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A nyilatkozat tárgya:

Cím: Fogkefe fertőtlenítő: Smart UVC fogkefe fertőtlenítő

Modell / típus: S1

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való
megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/30/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv
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Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU)
megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az
újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a
termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a
termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a
helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem
megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat
maga után.
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