
 

Biztonsági előírások 

* A készülék 12 éven aluliak számára nem 
ajánlott. 

* A kefe töltés közben enyhén 

felmelegszik. Amennyiben a készülék 

túlmelegedne, fejezze be a töltést és 

lépjen kapcsolatba egy hivatalos 

szervizzel. 

 
* Kizárólag eredeti kiegészítőket 

és olyan tartalékfejet 

használjon, melyet ehhez a 

készülékhez gyártottak. 

 
 
 
 
 

 
Fej 

 
* A kefe kizárólag a fogak, a nyelv 

tisztítására és az íny masszírozására 

való. Mindenféle más jellegű 

használat tilos. 

 
* Higiéniai okokból minden használónak 

saját fejjel kell rendelkeznie. 

 
* A kefe nem kültéri használatra készült, és 

nem szabad kitenni közvetlen napfénynek. 

 
* A fogkefét és a hozzá tartozó töltőállomást 

megfelelően tárolja. A kapcsolatok 

szennyeződéssel való eltömődése a 

teljesítmény csökkenését, vagy a készülék 

meghibásodását okozhatja. 

* Szellemi, vagy fizikai értelemben 

korlátozott személyek a fogkefét csak 

felelős személy felügyelete alatt 

használhatják. 

 
 
 
 

ON / OFF gomb 

 
 
 
 
 
 

Markolat 

 
Érintőképernyő 

 

 
Oclean 

 
 
 

Xiaomi Oclean X Fogkefe 

Felhasználói kézikönyv 

 
 
 
 
 
 
 

Köszönjük, hogy az Oclean X 
fogkefét választotta! 

 
 
 
 

 
Útmutató 

* Az első indítás során a fogkefe 

automatikusan párosítási üzemmódba 

kapcsol. Töltse le az Oclean alkalmazást, 

és fejezze be a párosítást. 

 
* Keressen a "Oclean app" kifejezésre a 

Google Play, vagy az App Store áruházban 

az alkalmazás letöltéséhez. Csatlakoztassa 

a készülékét az Oclean X kefével és állítsa 

be saját tisztítási tervét. Ezután, a terv 

alapján mosson fogat. Ezáltal a felhasználói 

program mentődik, és ezután már nem kell 

újra beállítania az alkalmazásban. 

 
• A fogkefe használata lehetséges az 

alkalmazáshoz történő csatlakoztatás 

nélkül is. Amikor bekapcsolja, a "Connect 

Toothbrush" mondat látható a képernyőn 

(csatlakoztassa a fogkefét) és a "Skip" 

opció (kihagyás). A gomb 

megnyomásával kihagyja a párosítás 

teljes folyamatát. 

 
A kefe automatikusan bekapcsol, amikor 

lecsatlakoztatja a dokkról. Ha több, mint 8 

másodpercig nem használja a kefét, 

energiatakarékos üzemmódba lép. 

 
• A gomb megnyomásával vált a különböző 

tisztítási programok között. Gyári és 

felhasználói programok közül is választhat. 

A normál tisztítás 2 percig tart. A kefe 

félpercenként figyelmezteti, hogy ideje más 

területet tisztítani. A program befejezése 

után a kefe automatikusan energiatakarékos 

üzemmódba lép. 

 
• A kefe automatikusan csökkentheti a 

teljesítményét és a tisztítási intenzitást. Ez 
megvédi a száját a túlságosan erős 
tisztítástól. A motor hangjának halkulása a 
tisztítás során teljesen normális.  Ezt a 
funkciót kikapcsolhatja, vagy átállíthatja a 
beállításokban.  

• A program befejezése után a fogkefe kijelzőjén 

megjelenik a tisztítás listája. Tudja meg, 

hogyan tisztíthatja fogait hatékonyan, 

pontokat, és hasznos tanácsokat fog kapni a 

következő tisztításhoz. A gyűjtött adatokat 

diagramon is megtekintheti. 

 

Sörték 



• A kijelzőn felfelé történő 

suhintással belép a speciális 

beállításokba. Ezután válthat 4 

további üzemmód és 32 

különböző tisztítási intenzitás 

között. Például választhatja a 

"Whitening mode" (fehérítő) és 

"Massaging Mode" (masszázs) 

üzemmódokat. A kefe megjegyzi 

az Ön választását és a 

következő tisztítás alkalmával 

automatikusan azt választja ki. 



Töltés 

 

 
• A nap ikon figyelmezteti, hogy az 

elmúlt 7 napban nem szinkronizálta a 

kefét az alkalmazással és ezért az 

aktuális időjárás előrejelzés nem 

megjeleníthető. 

 
Csatlakoztassa a fogkefe alsó részét a 

töltőállomáshoz. A töltés során a kijelzőn 

látszik az akkumulátor töltöttségi állapota. 

A töltés 2,5 órán keresztül tart. Alacsony 

feszültség, vagy USB-ről való töltés 

esetén ez az idő 3 óra is lehet. 

 
 
 
 
 
 

Húzza 
az ujját 
le, vagy 

fel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Húzza 
az ujját 
balra, 
vagy 

jobbra. 

 
 

 
• A Bluetooth ikon azt jelzi, hogy a 

fogkefe csatlakozott az Oclean 

alkalmazáshoz. 

 
 
 

 
• Ez az ikon a kijelzőn azt jelzi, új szofverfrissítés áll 

rendelkezésre, vagy a kefe más fontos értesítést 

fogadott. 

 
 
 
 
 

 
• Az intenzitás értéke megkülönbözteti a 

kemény, közepes és puha tisztítást. Ez az 

érték változó és folyamatosan változik a 

tisztítás során a nyomás ereje és a tisztítás 

időtartama függvényében. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eredményét minden fogmosás után 

pontokra válthatja. Az összegyűjtött 

pontok száma a szinkronizálást követően 

az alkalmazásban jelenik meg. Az 

alkalmazás nem korlátozza a pontok 

számát, azonban a kefe maximum három 

számjegyű számokat jelenít meg. Tehát 

nem lehetséges több, mint 999 pont 

gyűjtése az alkalmazással való 

szinkronizálás nélkül. 

 

Javasolt töltő: 5 V/1 A - 5 V/2 A 

 
Fontos információk 

 
Az Oclean X támogatja a gyorstöltést. Az 

akkumulátor túltöltését nem javasoljuk. Semmi 

esetre se helyezze a fogkefét a töltőállomásra, 

amennyiben teljesen feltöltött állapotban van. 

A fogkefe helyes tárolása érdekében 

használjon fali tartót. 

 

Nyomja 
meg a 
gombot 

 
 
 

Amennyiben ez az ikon jelenik meg a kijelzőn, 

haladéktalanul töltse a fogkefét. Várja meg, 

amíg az akkumulátor teljesen feltöltődik és a 

kijelzőn "100 %" látható. 

Az alkalmazásban sok máson kívül az 
akkumulátor jelenlegi állapotát is megtalálja. 

 Töltés Tárolás 
  
 
 

 
Figyelmeztetés 

 
1. Ne szerelje szét a 
2.  készüléket.

3. Amennyiben az akkumulátor sérült, ne 
használja tovább a készüléket. 

4. Ne tegye ki a készüléket magas hőnek. 
 

Az 
akkumulátor 
állapota 
százalékban 

fali tartó 



5. Ne kapcsolja be a készüléket, ha 

folyadék jutott a belsejébe. 



FCC Figyelmeztetés 

 
Minden olyan változtatás vagy módosítás, amit a 
figyelemfelhívásért felelős szervezet kifejezetten nem említ, 
érvénytelenítheti a felhasználó ennek az eszköznek a 
működtetésére vonatkozó jogát. 

Ez az eszköz megfelel az FCC 15. bekezdésében foglalt 
előírásoknak. Az eszköz üzemeltetése a következő 2 feltétel alá 
tartozik: (1) Ez a készülék nem okozhat semmilyen kárt és 
(2) ez a készülék felelősséggel tartozik minden hatásáért, ideértve 
a nem megfelelő használattal kapcsolatos következményeket is. 

A készüléknél teszteléssel került bizonyításra az FCC előírások 
15. bekezdésében meghatározott, B osztályba tartozó, digitális 
eszközök határértékeinek való megfelelőség. Ezeknek a 
határértékeknek a megállapításával a felhasználók és azok 
környezete számára megfelelő egészségkárosodás, valamint a 
tulajdonukban esett kár elleni védelmet biztosítunk. Ez a készülék 
rádiófrekvenciákat bocsát ki is hasznosít, és amennyiben a 
telepítési előírások nem kerülnek betartásra, más rádió 
eszközökben kárt okozhat. Mindazonáltal nincs garancia arra, 
hogy azok negatív hatása rendes telepítés esetén is teljes 
mértékben megelőzhető lenne. 
Amennyiben ez bekövetkezik, az a készülék ismételt kikapcsolásával 
és bekapcsolásával ellenőrizhető. 
A probléma további fennállása esetén a felhasználónak a következő 
útmutatás egy, vagy 

(1) Változtassa meg a jelerősítő antenna irányát vagy helyezze azt 
át. 

(2) Tartson nagyobb távolságot a készülék és a jelerősítő között. 

(3) Csatlakoztassa más konnektorba a készüléket, mint amibe a 
jelerősítő csatlakozik. 

(4) Lépjen kapcsolatba az értékesítőjével vagy egy tapasztalt 
rádió/TV technikussal. 

 



 
Őrizze meg a garanciajegyet és bárminemű probléma 

esetén forduljon a Shenzhen Yunding Information 

Technology Co., Ltd.-hez A gyártó vállalja, hogy szükség 

esetén a fogyasztó számára ingyenes cserét, vagy 

javítást biztosít, amennyiben követelés áll fenn. Bővebb 

információért a garanciáról lépjen kapcsolatba az 

importőrrel, vagy a hivatalos szervizzel. 

 
Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd. 

 
#32G, Tower E, CR Land Building, Tonggu RD 

5#,Nanshan District, Shenzhen, GD, China Zip 

Code: 518057. 
Bármilyen kérdés esetén elérheti ügyfélszolgálatunkat a 
következő címen: 
service@oclean.com 
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Importőr: 

Beryko s.r.o. Na Roudné 1162/76, 

30100 Plzeň 

www.beryko.cz 


