
W10
Használati utasítás



Fontos biztonsági figyelmeztetés

 Ez a termék csak Oclean fúvókákkal használható. Harmadik féltől származó
tartozék használata miatt semmilyen felelősséget nem vállalunk.

 Ne használja a készüléket szájtisztításon kívül más célokra, különben a víz
szembe, orrba, fülbe vagy torokba történő permetezésével véletlen sérülést
okozhat.

 Azok a személyek, akik éppen most estek át szájsebészeti beavatkozáson.
Javasoljuk, hogy az a fogyasztó, akinek szájbetegsége van, például súlyosan
bevérzett ínye, konzultáljon fogorvossal, mielőtt ezt a fogkefét használná.

 Az első alkalommal, amikor használja, kellemetlen érzést vagy vérzést
tapasztalhat, ez normális jelenség, és ahogy javul az ínye egészsége, a
kellemetlen érzés megszűnik.

 Ha a vérzés erős, vagy ha 3-4 hét után is vérzik, kérjük, forduljon fogorvoshoz.
 Ez a termék csak hideg vagy meleg vízzel (40 °C alatt), vagy a gyártó utasításában

meghatározott speciális oldatokkal használható.
 12 év alatti gyermekek számára nem ajánlott. A gyermekek nem játszhatnak a

készülékkel.
 Ezt a készüléket 12 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai

érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és tudás
hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a
készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és
megértették a készülékkel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a
készülékkel.

 A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem
végezhetik.

 Csak a terméken feltüntetett forgalmazásnak megfelelő biztonsági extra alacsony
feszültségen szabad táplálni.

 Mivel a vizes rekesz kihúzható, biztonsági okokból a terméket vízszintesen kell
tölteni.

 A nem cserélhető elemeket tartalmazó termékek használati utasításának
tartalmaznia kell az alábbiakat: Ez a termék olyan elemeket tartalmaz, amelyek
csak szakképzett személyek által cserélhetők ki.

 Kérjük, győződjön meg róla, hogy a töltőport száraz a töltés előtt.
 A termékhez csak az Oclean speciális C típusú töltőkábel használható. Az Oclean

nem vállal felelősséget az ettől eltérő következményekért.
 Az első használat előtt távolítsa el a csomagolóhabot a vizes rekeszből.



Fúvóka

Vízbefecskendező nyílás
Nyissa ki a fedelet, és fecskendezzen be

Szellőzőnyílás

A géptest víztartályának alsó fedele

Nyomja meg a vízrekesz alsó fedelének
alját, lassan húzza lefelé a
vízkompartmentet, és öntözze be a
vizet.

Gépi test csat
A gép használatakor dugja át a kezét agép
testének csatján, hogy jobban tartsa a
szájöblítőt.

Fúvóka

Vízbefecskendező nyílás
Nyissa ki a fedelet és fecskendezzen be

Szellőzőnyílás

Eszközfogantyú
A gép használatakor dugja át a kezét az
eszköz testén található fogantyún, hogy
jobban tartsa a szájzuhanyt.

Az eszköz víztartályának alsó fedele
Nyomja meg a vízrekesz alsó fedelénekalját,
lassan húzza lefelé a vízkompartmentet, és
öntözze be a
vizet.



Az akkumulátor jelzőfénye
Piros fény villog: alacsony
akkumulátor-elfoglaltságra
figyelmeztet.

Fehér fény légzés: töltési
állapot

Fehér fény normálisan világít:
az akkumulátor teljesen
feltöltött, a szájöblítő

Erőteljes normál üzemmód
Normál normál üzemmód

Érzékeny normál üzemmód
Impulzus üzemmód

Pontfelvételi mód

C-típusú töltőcsatlakozó
Nyissa ki a fedelet, dugja be
az USB töltőkábelt, és töltse
fel.

Fúvóka szerelőgomb
Nyomja meg a gombot, és
helyezze a fúvókát a szájöblítő
főtestébe. Nyomja meg ismét a
gombot, és vegye ki a fúvókát a
szájöblítő főtestéből.

Bekapcsológomb
A szájöblítő indításához
nyomja meg röviden a
bekapcsológombot, a fehér
fény normálisan világít, majd
a kikapcsoláshoz nyomja meg
újra röviden a
bekapcsológombot.

Mód gomb



Használati utasítás

1. Szerelje be a fúvókát
Helyezze be a fúvókát a
szájöblítő főtestébe.

2. Fecskendezzen vizet a
víztartályba
Fedelet és injektáljon tiszta
vizet, a víz hőmérséklete
megfelelő, hogy
kényelmesen érezzemagát
(ajánlott nem meghaladni
a 40°C-ot), majd zárja le a
fedelet, és a telepítés
befejeződött.

3. Kapcsoló gomb
Az üzemmódváltáshoz
nyomja meg röviden az
"üzemmód gombot".

4. Használat előtti előkészítés
Használat előtt kérjük, hajoljon le kissé, és tolja be a fúvókát a szájába, célozza meg a
fogakat, a fogak közötti réseket vagy az ínyt, hogy a vízáramlás merőleges legyen az
öntözési pozíciókhoz, és ugyanakkor nyissa ki kissé a száját, hogy az öntözővíz ki tudjon
folyni a szájából.

Meleg tippek:A
szájöblítő első használatakor viszketést vagy enyhe ínyvérzést tapasztalhat. Ez a jelenség
általában 1-2 héten belül megszűnik, ha meghaladja a 2 hetet, az azt jelezheti, hogy az
ínye rendellenes, kérjük, hagyja abba a szájöblítő használatát, és forduljon fogorvoshoz.

5. Öntözési művelet
A termék használatának megkezdéséhez nyomja meg a bekapcsoló gombot. Ez a termék
2 perces időzített kikapcsolási funkcióval rendelkezik, ha folytatni szeretné, kérjük,
nyomja meg újra a bekapcsológombot, és győződjön meg arról, hogy van víz a
víztartályban. Ha használat közben szünetet kell tartania, kérjük, nyomja meg a
bekapcsoló gombot, és ha folytatni szeretné, kérjük, nyomja meg újra a bekapcsoló
gombot.



Vízmennyiség emlékeztető funkció
A vízáramlási impulzus erőssége kétszer változik, hogy emlékeztessen a vízmennyiség-
változásra, és a vízáramlási impulzus az emlékeztető után azonnal visszatér a normál
értékre. Amikor a víztartály alapértelmezés szerint vízzel van feltöltve: a Teljesítményes
normál üzemmódban, Normál üzemmódban a szájöblítő minden alkalommal
emlékeztet, amikor az aktuális fokozat elméleti munkaidejének 3/4, 1/2, 1/4-éhez
érkezik, összesen 3-szor emlékeztet.
Például az egyenes öntöző üzemmódban a szájöblítő továbbra is 60s-ig permetezheti a
vizet. Az indítás
után az emlékeztetés egyszer történik 45s, 30s és 15s után.

Megjegyzés: a "maradék vízre emlékeztető" funkció csak az egyenes öntözési
üzemmódban és az impulzus üzemmódban engedélyezett, a funkció nem engedélyezett
a "pontfelvételi üzemmódban".

Vegye ki a fúvókát a fődarabból, és minden használat után
mossa ki a fúvókát, hogy eltávolítsa a maradékot.

Használat után nyomja meg a vízrekesz alsó fedelének
gombját, és lassan húzza le, és ha a vízrekeszbenmaradék víz
van, kérjük, ürítse ki a maradék vizet. Nyissa ki az alsó
vízrekesz fedelét, és öntse ki az összes maradék vizet a
vízrekeszből.

Tisztítás után törölje át a főtest felületét száraz, puha ruhával.



Töltés

Használat közben, ha az akkumulátor töltöttsége 15%-nál alacsonyabb, az akkumulátor
jelzőfénye pirosan villogni kezd, kérjük, időben töltse fel. Fedje le a töltés vízálló fedelét,
kérjük, időben töltse fel. Fedje le a töltő vízálló fedelet a géptest elején, és helyezze be az
USB töltőkábelt a töltés megkezdéséhez. Töltési állapotban az akkumulátor jelzőfénye
fehér fényű lélegző állapotban van, amikor a töltés befejeződött, az akkumulátor
jelzőfénye fehér fényű normál bekapcsolt állapotban van.

Fúvóka utasítás

Standard fúvóka
Napi tisztításhoz

Parodontális zseb fúvóka
Parodontális zsebtisztításhoz

Fogszabályozó fúvóka
Fogszabályozó tisztításhoz

Nyelvkaparó
Nyelvtisztításhoz



Termékleírások

Termék neve Oclean W10 hordozható szájöblítő
készülék

Modell W6010
Vízrekesz kapacitása 260ml (±5%)
Bemeneti teljesítmény 5V 1A
Töltés USB Type-C töltőkábel
Bemenet DC 5V/1A
Ajánlott töltő specifikációk Töltő DC 5V/1A töltőáramú töltővel
Szolgáltatási időszak 30 nap (*)
Az akkumulátor kapacitása 1400mAh (**) Lítium-ion akkumulátor
Töltési idő 4 óra (**)
Termék mérete 72x55x267mm (a fúvóka magasságával

együtt)
Termék nettó súlya 278g
Executive Standard IEC/EN 60335-1, IEC/EN 60335-2-52

* Megjegyzés:

 A teljesítmény a bemeneti teljesítmény.
 Naponta egyszer öntözze a fogakat impulzus üzemmódban, minden alkalommal

1 rekesz vízzel.

** Az akkumulátor kapacitása elméletileg ±50mAh kapacitástűréssel rendelkezik.

Fontos használati tippek

 Kérjük, ne használja a terméket a jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő módon.
 Kérjük, ne használja ezt a terméket a fúvóka felszerelése nélkül.
 Azok a személyek (beleértve a gyermekeket is), akik nem rendelkeznek megfelelő

tapasztalattal és ismeretekkel, például nem rendelkeznek teljes polgári
cselekvőképességgel, a terméket gondviselő felügyelete és irányítása mellett
használhatják, tisztíthatják és karbantarthatják.

 Csak az Oclean által szállított, értékesített és ajánlott fúvókát és tartozékokat
szabad használni.

 Kérjük, a sérülések és veszélyek elkerülése érdekében ne szerelje szét a terméket,
és ne változtassa meg a termék alkatrészeit.

 Kérjük, ne használja ezt a terméket a szájüregi tisztításon kívül más célra.
 Kérjük, a sérülések elkerülése érdekében ne nyomja a fúvókát erősen az ínyre

vagy a fogakra.



 Kérjük, ne használja vagy működtesse ezt a terméket olyan helyeken, ahol
aeroszolokat (spray-ket) használnak a szabadban, vagy ahol oxigénellátás
történik.

 Kérjük, távolítson el minden fogdíszt, amikor ezt a terméket használja.
 Kérjük, ne használjon a termékben jódot, sós vizet vagy vízben nem oldódó,

koncentrált illóolajokat. Ezeknek a folyadékoknak a használata csökkenti a
termék teljesítményét és lerövidíti az élettartamot, kérjük, ne fecskendezzen
tiszta szájvíz folyadékot ebbe a termékbe, ha szájvizet kell használni, kérjük,
hígítsa fel az aránynak megfelelően a befecskendezés előtt, és a hígított szájvíz
használata után újra tiszta vízzel kell öntözni a belső csövek tisztításához.

 Kérjük, ne használja a főtestet teljesen vízbe merítve, és használat után törölje le
a főtestet száraz ruhával.

 Ha hosszabb ideig nem használja ezt a terméket, kérjük, ürítse ki a víztartályt
szárazra, tisztítsa meg a fúvókát, a főtestet és a töltőkábelt, és tárolja hűvös és
száraz helyen.

 Az új gép első néhány használatakor enyhe műanyagszag lehet, ez normális
jelenség, és egy bizonyos használat után a szag eltűnik.

Jótállási feltételek
Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a
garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon
közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási
bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt azigényelt
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.



EU-megfelelőségi nyilatkozat

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Cím: Hordozható szájöblítő

Modell / típus: W6010

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

2014/30/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv



WEEE

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 termékmegfelelő 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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