5
Years

X The content of toxic and harmful
substance in all homogeneous materials
of this component is less than the
limited quantity as specified in GB/T
26572-2011;
X

o

o
o
o
o
o
o

X

X

Accessories

Battery

o
o
o
o
o
o
o o
o X
O

Shenzhen Yunding Information
Technology Co., Ltd.
#32G, Tower E, CR Land Building,
Tonggu RD 5#,Nanshan District,
Shenzhen, GD, China
Zip Code: 518057
If there is fault occurring in the
product you purchase, please
contact email: service@oclean.com

Oclean
Facebook Page

www.facebook.com/ocleanofficial

10
Years

m
T> z>
OÍ

O

conjunction with any other antenna or transmitter.

X

uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in

X

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an

Vibrating
motor
Electroacoustic
device

FCC Radiation Exposure Statement

Change the Head
It is suggested by dentists
that the head should be
changed every 2-3 months
to maintain optimal
brushing.

Slowly move the
bristles at 45° to the
gum line to brush teeth
properly.

10
Years

gft |1
PBDE

compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

PBB

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for

Cr6+

Cleaning Charger
Scrub the dirty parts of the
charger with a soft cloth.
Pull out the battery plug
from the socket prior to
cleaning the charger. Scrub
the surface of charger with
wet cloth.

• Specifications

Follow the

Bluetooth | Bluetooth 4.0 above

* Validated by 2 minutes brushing period, twice
a day.

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ct IPX7 A
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Please rinse with clean
water after brushing.

4. Nezapínejte přístroj, pokud do něj vnikla
tekutina.

FPC

Charging Time | 2 Hours

3. Nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

o
o
o
o

Pb

Battery Capacity | 800 mAh

2. Nepoužívejte nadále zařízení, pokud je
baterie poškozena.

www.oclean.com/download

O
O O
X
o
X
o

1. Nedemontujte zařízení.

I Í / Download on the I

Google Play j [ W AppStore |

X

Service Time |

N)
o
o
O)
•<
V)

Input | 5V/1A

Upozornění

Download App
GET IT ON

PCBA

O1
§

Charger | Oclean USB Cradle

PBB

—i
•<
T3
CD

Power of Subject |

Plastic
parts
Metal
Hardware

Skladování

Cr6+

Nabíjení

Hold the toothbrush
handle and slowly move
it in circular motion. Do
not press too hard.

Oclean X

Magnetic Power | 220gf.cm

Cd

Product Name | Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush

PBDE

Oclean Official Facebook Page

©©

• Stisknutím tlačítka přepínáte mezi jednotlivými
programy čištění. Na výběr máte mezi
standardním a uživatelským programem.

V aplikaci mimo jiné naleznete i aktuální stav
baterie.

• Recommended Tooth Brushing Method

G

Děkujeme Vám, že jste si zvolili
zubní kartáček Oclean X!

Neprodleně nabijte svůj kartáček, pokud se na
displeji zobrazí tato ikona. Vyčkejte, dokud není
baterie zcela dobitá a na displeji se nezobrazí "
100 %".

--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the

Cd

!

G

• Kartáček se automaticky zapne vyjmutím z
dockovací stanice. V případě nečinosti delší než
8 vteřin přejde kartáček do úsporného režimu.

• Táhnutím prustu po displeji nahoru přejdete na
pokročilé možnosti. Následně můžete přepínat
mezi dalšími 4 režimy a 32 intezitami čištění. Na
výběr máte například "Whitening mode" (bělící
režim) a "Massaging Mode" (masážní režim).
Kartáček si Vaši volbu zapamatuje a režim
automaticky zvolí při dalších čištěních.

--Increase the separation between the equipment and receiver.

Hg

Inside 10s

O

• Je možné používat kartáček i bez
propojení s aplikací.Jakmile jej zapnete,
zobrazí se na displeji výraz "Connect
Toothbrush" (připojte kartáček) a možnost
"Skip" (přeskočit). Stisknutím tlačítka
přeskočíte celý proces párování.

Stiskněte
tlačítko

--Reorient or relocate the receiving antenna.

Toxic and harmful substance or element

;

G

Uživatelská příručka

• Po dokončení programu se na displeji kartáčku
zobrazí záznam z čištění. Dozvíte se, zdali jste
si čistili zuby efektivně, budete bodově
ohodnoceni a dostanete užitečné rady k
dalšímu čištění. Posbíraná data si lze
prohlédnout i na grafu.

interference by one or more of the following measures:

Name
of
parts

Upside 10s

Soak the toothbrush
head and put it into your
mouth, then turn on the
toothbrush to start
brushing.

Po každém dokončení programu můžetre
převést své skóry na body. Po
synchronizování se zobrazí celkový počet
nasbíraných bodů v aplikaci. Aplikace
nemá žádný limit bodů, ale kartáček
dokážu zobrazit maximálně třícifernou
číslici. Tím pádem není možné nasbírat
více než 999 bodů bez synchronizace s
aplikací.

harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the

--Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Táhněte
prstem
doleva
nebo
doprava.

• Kartáček může automaticky snítit výkon a
intenzitu čištění. Tímto chrání Vaše ústa před
příliž tvrdým čištěním. Snižující se hlasitost
motoru při čištění je tedy zcela normální.
Tuto funkci je možné vypnout nebo upravit v
nastavení.

interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause

receiver is connected.

Outside 10s

• Hodnota intenzity rozlišuje čištění na tvrdé,
střední a měkké. Tato hodnota je proměnlivá a
průběžně se mění během čištění podle
vyvinutého tlaku a doby čištění.

interference to radio communications. However, there is no guarantee that

m

To prevent toothpaste
from splashing, smear a
small amount of
toothpaste on the head
before using it. (A sonic
electric toothbrush saves
more toothpaste than a
manual toothbrush.)

T> D
oš

Cleaning Body
Use clean water to wash the
surface of handle and scrub
it with soft cloth and air dry
it. Do not press the rubber
sealing ring with sharp item
or metal object, otherwise it
will be damaged.

Instrukce

Xiaomi Oclean X Toothbrush

B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

Toxic and harmful substance or element

• Tato ikona se na displeji ukáže, když je dostupná
nová software aktualizace nebo kartáček přijal jiné
důležité oznámení.

Oclean X podporuje rychlé nabíjení.
Doporučujeme baterii nepřebíjet. V žádném
případě tedy neodkládejte zařízení do nabíjecí
stanice, pokud je zcela dobité. Pro správné
uložení kartáčku využijte nástěnný držák.

Rukojeť

• Standardní doba čištění činí 2 minuty.
Karáček Vás každý 30 vteřin upozorní, že je
čas změnit oblast čištění. Po dokončení
programu se kartáček automaticky přepne do
úsporného režimu.

* Vyhledejte výraz "Oclean app" v Google Play
nebo App Store pro stáhnutí aplikace.
Propojte své zařízení s kartáčkem Oclean X
a nastavte si svůj plán čištění. Poté si podle
plánu vyčistěte zuby. Tímto se uživatelský
program uloží a již jej nebude nutné znovu
nastavovat v aplikaci.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class

Remark

ON / OFF tlačítko

Táhněte
prstem
nahoru
nebo
dolu

* Osoby psychicky nebo fyzicky omezené
by měly kartáček používat výhradně pod
dohledem zodpovědné osoby.

* Při prvním spuštění se kartáček automaticky
přepne do párovacího režimu. Stáhněte si
aplikaci Oclean a dokončete párování.

cause undesired operation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not

* Kartáček není určen pro venkovní využití a
neměl by být vystaven přímému slunci.

Oclean

this device must accept any interference received, including interference that may

Pb

Důležité informace

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the
following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2)

installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful

Dotykový displej

* Z hygienických důvodů by měl mít každý
uživatel kartáčku svoji vlastní hlavici.

* Pravidelně udržujte kartáček i jeho
napájecí stanici. Zanesení spojů
nečistotami může zapříčinit snížení výkonu
nebo nefunkčnost zařízení.

Cleaning Brush Head
Clean the brush head after
use and air dry it. Do not
pull the brush head for this
act as it may result in
deformation of the
toothbrush.

oclean

* Kartáček je určen výhradně pro čištění
zubů, jazyka a masírování dásní.
Jakékoliv jiné využití je zakázáno.

• Ikona Bluetooth se zobrazí, pokud je
kartáček propojen s aplikací Oclean.

Insert the brush head
carefully into the body of
the toothbrush. A small
gap should be left
between the head and the
main body for work space
so the brush head can
work normally.

ft I
o' I

Doporučený adaptér: 5V/1A - 5V/2A

* Využívejte pouze originální
příslušenství a náhradní hlavice
určené pro tento model.

Please ask for a maintenance report
from the maintenance center and
properly keep it with the warranty
certificate.
Shenzhen Yunding Information
Technology Co., Ltd., in strict
accordance with the Responsibility
Regulations on Maintenance,
Replacement and Sales Return of
Household Appliances, offers
guarantee for customers who
purchase Oclean Smart Sonic
Electric Toothbrush. In case of
inconsistency between the service
articles and the provisions of
guarantee, the provisions of
guarantee and the contents in the
guarantee certificate shall govern.

FCC Statement

Hg

Hlavice

• Tooth Brushing Time
Oral experts (Dentists) recommended that each
brushing should be 2 to 3 minutes long.

Maintenance

Name
of
parts

* Kartáček se při nabíjení mírně zahřívá.
Pokud se Vám zdá být příliš horký,
přestaňte jej nabíjet a kontaktujte
autorizovaný servis.

• Ikona slunce Vás upozorní, že jste
posledních 7 dní nesynchronizovali
kartáček s aplikací a proto není možné
zobrazit aktuální předpověď počasí.

Direction

SHOU 3d Wai

* Zařízení není vhodné pro osoby mladší 12
let.

Recommended Tooth Brushing Method

Připojte nabíjecí stanici ke spodní straně
kartáčku. Během nabíjení se na displeji
zobrazuje aktuální stav baterie. Doba
nabíjení činí 2,5 hodiny. Při nítkém napětí
nebo dobíjení přes USB se může tato
doba prodloužit až na 3 hodiny.

O The content of toxic and harmful
substance in all homogeneous materials
of this component is less than the
limited quantity as specified in GB/T
26572-2011;

Nabíjení

Bezpečnostní pokyny

5
Years

X The content of toxic and harmful
substance in all homogeneous materials
of this component is less than the
limited quantity as specified in GB/T
26572-2011;
10
Years

X

o

o
o
o
o
o
o

X

X

Accessories

Battery

o
o
o
o
o
o
o o
o X
O

Shenzhen Yunding Information
Technology Co., Ltd.
#32G, Tower E, CR Land Building,
Tonggu RD 5#,Nanshan District,
Shenzhen, GD, China
Zip Code: 518057
If there is fault occurring in the
product you purchase, please
contact email: service@oclean.com

Oclean
Facebook Page

www.facebook.com/ocleanofficial

10
Years

m
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Slowly move the
bristles at 45° to the
gum line to brush teeth
properly.

O

Change the Head
It is suggested by dentists
that the head should be
changed every 2-3 months
to maintain optimal
brushing.

X

conjunction with any other antenna or transmitter.

X

uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in

PBB

PBDE

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an

Cr6+

FCC Radiation Exposure Statement

Cd

compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Hg

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for

Pb

Cleaning Charger
Scrub the dirty parts of the
charger with a soft cloth.
Pull out the battery plug
from the socket prior to
cleaning the charger. Scrub
the surface of charger with
wet cloth.

Vibrating
motor
Electroacoustic
device

m

--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the

Follow the

Please rinse with clean
water after brushing.

4. Nezapínejte přístroj, pokud do něj vnikla
tekutina.

Bluetooth | Bluetooth 4.0 above

* Validated by 2 minutes brushing period, twice
a day.

o

PBB

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Charging Time | 2 Hours

3. Nevystavujte zařízení vysokým teplotám.

FPC

Battery Capacity | 800 mAh

2. Nepoužívejte nadále zařízení, pokud je
baterie poškozena.

o
o
o
o

1. Nedemontujte zařízení.

www.oclean.com/download

O
O O
X
o
X
o

Service Time |

I Í / Download on the I

Google Play j [ W AppStore |

X

Input | 5V/1A

Upozornění

Download App
GET IT ON

PCBA

Charger | Oclean USB Cradle

Cr6+

Power of Subject |

Cd

Skladování

O1
§

Hold the toothbrush
handle and slowly move
it in circular motion. Do
not press too hard.

Oclean X

Magnetic Power | 220gf.cm

Hg

Product Name | Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush

PBDE

Oclean Official Facebook Page

Pb

V aplikaci mimo jiné naleznete i aktuální stav
baterie.

--Increase the separation between the equipment and receiver.

• Specifications

Nabíjení
Neprodleně nabijte svůj kartáček, pokud se na
displeji zobrazí tato ikona. Vyčkejte, dokud není
baterie zcela dobitá a na displeji se nezobrazí "
100 %".

--Reorient or relocate the receiving antenna.

N)
o
o
O)
•<
V)

Stiskněte
tlačítko

interference by one or more of the following measures:

Plastic
parts
Metal
Hardware

Děkujeme Vám, že jste si zvolili
zubní kartáček Oclean X!

• Stisknutím tlačítka přepínáte mezi jednotlivými
programy čištění. Na výběr máte mezi
standardním a uživatelským programem.

• Po dokončení programu se na displeji kartáčku
zobrazí záznam z čištění. Dozvíte se, zdali jste
si čistili zuby efektivně, budete bodově
ohodnoceni a dostanete užitečné rady k
dalšímu čištění. Posbíraná data si lze
prohlédnout i na grafu.

• Recommended Tooth Brushing Method

©©

• Kartáček se automaticky zapne vyjmutím z
dockovací stanice. V případě nečinosti delší než
8 vteřin přejde kartáček do úsporného režimu.

Po každém dokončení programu můžetre
převést své skóry na body. Po
synchronizování se zobrazí celkový počet
nasbíraných bodů v aplikaci. Aplikace
nemá žádný limit bodů, ale kartáček
dokážu zobrazit maximálně třícifernou
číslici. Tím pádem není možné nasbírat
více než 999 bodů bez synchronizace s
aplikací.

harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the

receiver is connected.

Soak the toothbrush
head and put it into your
mouth, then turn on the
toothbrush to start
brushing.

Táhněte
prstem
doleva
nebo
doprava.

• Kartáček může automaticky snítit výkon a
intenzitu čištění. Tímto chrání Vaše ústa před
příliž tvrdým čištěním. Snižující se hlasitost
motoru při čištění je tedy zcela normální. Tuto
funkci je možné vypnout nebo upravit v
nastavení.

• Táhnutím prustu po displeji nahoru přejdete na
pokročilé možnosti. Následně můžete přepínat
mezi dalšími 4 režimy a 32 intezitami čištění. Na
výběr máte například "Whitening mode" (bělící
režim) a "Massaging Mode" (masážní režim).
Kartáček si Vaši volbu zapamatuje a režim
automaticky zvolí při dalších čištěních.

!

G

• Je možné používat kartáček i bez
propojení s aplikací.Jakmile jej zapnete,
zobrazí se na displeji výraz "Connect
Toothbrush" (připojte kartáček) a možnost
"Skip" (přeskočit). Stisknutím tlačítka
přeskočíte celý proces párování.

Inside 10s

G

* Naskenujte QR kód pro stáhnutí aplikace.
Propojte své zařízení s kartáčkem Oclean X a
nastavte si svůj plán čištění. Poté si podle
plánu vyčistěte zuby. Tímto se uživatelský
program uloží a již jej nebude nutné znovu
nastavovat v aplikaci.

;

• Hodnota intenzity rozlišuje čištění na tvrdé,
střední a měkké. Tato hodnota je proměnlivá a
průběžně se mění během čištění podle
vyvinutého tlaku a doby čištění.

1

interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause

--Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Upside 10s

O

Instrukce
* Při prvním spuštění se kartáček automaticky
přepne do párovacího režimu. Stáhněte si
aplikaci Oclean a dokončete párování.

Uživatelská příručka

1

interference to radio communications. However, there is no guarantee that

T> D
oš

To prevent toothpaste
from splashing, smear a
small amount of
toothpaste on the head
before using it. (A sonic
electric toothbrush saves
more toothpaste than a
manual toothbrush.)
Outside 10s

• Standardní doba čištění činí 2 minuty.
Karáček Vás každý 30 vteřin upozorní, že je
čas změnit oblast čištění. Po dokončení
programu se kartáček automaticky přepne do
úsporného režimu.

Oclean

Xiaomi Oclean X Toothbrush

Rukojeť

Cleaning Body
Use clean water to wash the
surface of handle and scrub
it with soft cloth and air dry
it. Do not press the rubber
sealing ring with sharp item
or metal object, otherwise it
will be damaged.

gft |1

installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful

Oclean X podporuje rychlé nabíjení.
Doporučujeme baterii nepřebíjet. V žádném
případě tedy neodkládejte zařízení do nabíjecí
stanice, pokud je zcela dobité. Pro správné
uložení kartáčku využijte nástěnný držák.

G

* Osoby s psychickými nebo fyzickými
onemocněními by měly kartáček používat
výhradně pod dohledem zodpovědné
osoby.

B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not

* Kartáček není určen pro venkovní využití a
neměl by být vystaven přímému slunci.
* Pravidelně udržujte kartáček i jeho
napájecí stanici. Zanesení spojů
nečistotami může zapříčinit snížení výkonu
nebo nefunkčnost zařízení.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class

Toxic and harmful substance or element

• Tato ikona se na displeji ukáže, když je dostupná
nová software aktualizace nebo kartáček přijal jiné
důležité oznámení.

cause undesired operation.

Name
of
parts

* Z hygienických důvodů by měl mít každý
uživatel kartáčku svoji vlastní hlavici.

this device must accept any interference received, including interference that may

Toxic and harmful substance or element

ON / OFF tlačítko

Táhněte
prstem
nahoru
nebo
dolu

Důležité informace

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the
following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2)

Name
of
parts

Dotykový displej

Cleaning Brush Head
Clean the brush head after
use and air dry it. Do not
pull the brush head for this
act as it may result in
deformation of the
toothbrush.

—i
•<
T3
CD

* Kartáček je určen výhradně pro čištění
zubů, jazyka a masírování dásní.
Jakékoliv jiné využití je zakázáno.

• Ikona Bluetooth se zobrazí, pokud je
kartáček propojen s aplikací Oclean.

Insert the brush head
carefully into the body of
the toothbrush. A small
gap should be left
between the head and the
main body for work space
so the brush head can
work normally.

ft I
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Doporučený adaptér: 5V/1A - 5V/2A

* Využívejte pouze originální
příslušenství a náhradní hlavice
určené pro tento model.

Please ask for a maintenance report
from the maintenance center and
properly keep it with the warranty
certificate.
Shenzhen Yunding Information
Technology Co., Ltd., in strict
accordance with the Responsibility
Regulations on Maintenance,
Replacement and Sales Return of
Household Appliances, offers
guarantee for customers who
purchase Oclean Smart Sonic
Electric Toothbrush. In case of
inconsistency between the service
articles and the provisions of
guarantee, the provisions of
guarantee and the contents in the
guarantee certificate shall govern.

FCC Statement

Remark

Hlavice

• Tooth Brushing Time
Oral experts (Dentists) recommended that each
brushing should be 2 to 3 minutes long.

Maintenance

oclean

* Kartáček se při nabíjení mírně zahřívá.
Pokud se Vám zdá být příliš horký,
přestaňte jej nabíjet a kontaktujte
autorizovaný servis.

• Ikona slunce Vás upozorní, že jste
posledních 7 dní nesynchronizovali
kartáček s aplikací a proto není možné
zobrazit aktuální předpověď počasí.

Direction

SHOU 3d Wai

* Zařízení není vhodné pro osoby mladší 12
let.

Recommended Tooth Brushing Method

Připojte nabíjecí stanici ke spodní straně
kartáčku. Během nabíjení se na displeji
zobrazuje aktuální stav baterie. Doba
nabíjení činí 2,5 hodiny. Při nítkém napětí
nebo dobíjení přes USB se může tato
doba prodloužit až na 3 hodiny.

O The content of toxic and harmful
substance in all homogeneous materials
of this component is less than the
limited quantity as specified in GB/T
26572-2011;

Nabíjení

Bezpečnostní pokyny

X

o

o
o
o
o
o
o

X

X

Accessories

Battery

o
o
o
o
O

o
o
o o
o X
O

X

Vibrating
motor
Electroacoustic
device

X

Cr6+
Cd
Hg

Oclean
Facebook Page

www.facebook.com/ocleanofficial

10
Years

• Specifications

5
Years

X The content of toxic and harmful
substance in all homogeneous materials
of this component is less than the
limited quantity as specified in GB/T
26572-2011;
10
Years
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Slowly move the
bristles at 45° to the
gum line to brush teeth
properly.

PBB

PBDE

Change the Head
It is suggested by dentists
that the head should be
changed every 2-3 months
to maintain optimal
brushing.

Pb

#32G, Tower E, CR Land Building, Tonggu RD 5#,Nanshan District,
Shenzhen, GD, China Zip Code: 518057.
V případě dotazů můžete kontaktovat naši podporu na adresel:
service@oclean.com

Follow the

Please rinse with clean
water after brushing.

Bluetooth | Bluetooth 4.0 above

* Validated by 2 minutes brushing period, twice
a day.

o

PBDE

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ct IPX7 A
www.oclean.com
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Charging Time | 2 Hours

FPC

Battery Capacity | 800 mAh

I Í / Download on the I

Google Play j [ W AppStore |

www.oclean.com/download

o
o
o
o

Service Time |

GET IT ON

O
O O
X
o
X
o

Charger | Oclean USB Cradle
Input | 5V/1A

Upozornění
1. Nedemontujte zařízení.
2. Nepoužívejte nadále zařízení, pokud je
baterie poškozena.
3. Nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
4. Nezapínejte přístroj, pokud do něj vnikla
tekutina.

Power of Subject |

X

Skladování

PCBA

Nabíjení

Hold the toothbrush
handle and slowly move
it in circular motion. Do
not press too hard.

Oclean X

Magnetic Power | 220gf.cm

Cr6+

Product Name | Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush

PBB

Oclean Official Facebook Page

Plastic
parts
Metal
Hardware

V aplikaci mimo jiné naleznete i aktuální stav
baterie.

Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.

Cd

Neprodleně nabijte svůj kartáček, pokud se na
displeji zobrazí tato ikona. Vyčkejte, dokud není
baterie zcela dobitá a na displeji se nezobrazí "
100 %".

Uchovejte si záruční list a jakékoliv závady na zářízení ohlašte Shenzhen
Yunding Information Technology Co., Ltd. Výrobce se zavazuje, že
spotřebiteli poskytnou bezplatnou výměnu nebo opravu, pokud má na ni
nárok. Pro více informací o záručním servisu kontaktujte dovozce nebo
autorizovaný servis.

O1
§

Stiskněte
tlačítko

• Recommended Tooth Brushing Method

(4) Zkontaktujte svého prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Hg

• Stisknutím tlačítka přepínáte mezi jednotlivými
programy čištění. Na výběr máte mezi
standardním a uživatelským programem.

Soak the toothbrush
head and put it into your
mouth, then turn on the
toothbrush to start
brushing.

Po každém dokončení programu můžetre
převést své skóry na body. Po
synchronizování se zobrazí celkový počet
nasbíraných bodů v aplikaci. Aplikace
nemá žádný limit bodů, ale kartáček
dokážu zobrazit maximálně třícifernou
číslici. Tím pádem není možné nasbírat
více než 999 bodů bez synchronizace s
aplikací.

• Po dokončení programu se na displeji kartáčku
zobrazí záznam z čištění. Dozvíte se, zdali jste
si čistili zuby efektivně, budete bodově
ohodnoceni a dostanete užitečné rady k
dalšímu čištění. Posbíraná data si lze
prohlédnout i na grafu.

Cleaning Charger
Scrub the dirty parts of the
charger with a soft cloth.
Pull out the battery plug
from the socket prior to
cleaning the charger. Scrub
the surface of charger with
wet cloth.

(3) Zapojte zařízení do zásuvky jiné, než ve které je zapojený přijímač.

N)
o
o
O)
•<
V)

• Kartáček se automaticky zapne vyjmutím z
dockovací stanice. V případě nečinosti delší než
8 vteřin přejde kartáček do úsporného režimu.

!

Táhněte
prstem
doleva
nebo
doprava.

• Kartáček může automaticky snítit výkon a
intenzitu čištění. Tímto chrání Vaše ústa před
příliž tvrdým čištěním. Snižující se hlasitost
motoru při čištění je tedy zcela normální. Tuto
funkci je možné vypnout nebo upravit v
nastavení.

• Táhnutím prustu po displeji nahoru přejdete na
pokročilé možnosti. Následně můžete přepínat
mezi dalšími 4 režimy a 32 intezitami čištění. Na
výběr máte například "Whitening mode" (bělící
režim) a "Massaging Mode" (masážní režim).
Kartáček si Vaši volbu zapamatuje a režim
automaticky zvolí při dalších čištěních.

Inside 10s

©©

• Je možné používat kartáček i bez
propojení s aplikací.Jakmile jej zapnete,
zobrazí se na displeji výraz "Connect
Toothbrush" (připojte kartáček) a možnost
"Skip" (přeskočit). Stisknutím tlačítka
přeskočíte celý proces párování.

Děkujeme Vám, že jste si zvolili
zubní kartáček Oclean X!

1

;

G

* Naskenujte QR kód pro stáhnutí aplikace.
Propojte své zařízení s kartáčkem Oclean X a
nastavte si svůj plán čištění. Poté si podle
plánu vyčistěte zuby. Tímto se uživatelský
program uloží a již jej nebude nutné znovu
nastavovat v aplikaci.

• Hodnota intenzity rozlišuje čištění na tvrdé,
střední a měkké. Tato hodnota je proměnlivá a
průběžně se mění během čištění podle
vyvinutého tlaku a doby čištění.

Upside 10s

G

Instrukce
* Při prvním spuštění se kartáček automaticky
přepne do párovacího režimu. Stáhněte si
aplikaci Oclean a dokončete párování.

Uživatelská příručka

1

• Standardní doba čištění činí 2 minuty.
Karáček Vás každý 30 vteřin upozorní, že je
čas změnit oblast čištění. Po dokončení
programu se kartáček automaticky přepne do
úsporného režimu.

Oclean

Xiaomi Oclean X Toothbrush

Outside 10s

O

* Osoby s psychickými nebo fyzickými
onemocněními by měly kartáček používat
výhradně pod dohledem zodpovědné
osoby.

Rukojeť

G

* Pravidelně udržujte kartáček i jeho
napájecí stanici. Zanesení spojů
nečistotami může zapříčinit snížení výkonu
nebo nefunkčnost zařízení.

(2) Udržujte větší vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

ft I
o' I

* Kartáček není určen pro venkovní využití a
neměl by být vystaven přímému slunci.

(1) Změňte směr antény přijímače nebo ji přesuňte.

Pb

• Tato ikona se na displeji ukáže, když je dostupná
nová software aktualizace nebo kartáček přijal jiné
důležité oznámení.

Cleaning Body
Use clean water to wash the
surface of handle and scrub
it with soft cloth and air dry
it. Do not press the rubber
sealing ring with sharp item
or metal object, otherwise it
will be damaged.

To prevent toothpaste
from splashing, smear a
small amount of
toothpaste on the head
before using it. (A sonic
electric toothbrush saves
more toothpaste than a
manual toothbrush.)

O The content of toxic and harmful
substance in all homogeneous materials
of this component is less than the
limited quantity as specified in GB/T
26572-2011;

* Z hygienických důvodů by měl mít každý
uživatel kartáčku svoji vlastní hlavici.

Oclean X podporuje rychlé nabíjení.
Doporučujeme baterii nepřebíjet. V žádném
případě tedy neodkládejte zařízení do nabíjecí
stanice, pokud je zcela dobité. Pro správné
uložení kartáčku využijte nástěnný držák.

U zařízení byla testováním prokázána shoda s limity digitálních zařízení třídy B
popsanými v odstavci 15 v pravidlech FCC. Stanovením těchto limitů poskytujeme
uživatelům a jejich okolí podstatnou ochranu proti újmě na zdraví i majetku. Toto
zařízení vydává a využivá rádiovou frekvenci a pokud nejsou dodrženy instalanční
instrukce, může způsobit škodu na jiných rádiových zařízeních. Nicméně, neexistuje
garance, že negativnímu kontaktu s nimi lze absolutně předejít i řádnou instalací.
Pokud k tomuto dojde, lze to ověřit opětovným vypnutím a zapnutím zařízení.
Přetrvává-li problém, uživateli je doporučeno následovat jeden nebo

m

ON / OFF tlačítko

Táhněte
prstem
nahoru
nebo
dolu

Toto zařízení se shoduje odstavcem 15 v pravidlech FCC. Provoz zařízení se
podřizuje těmto 2 podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobit jakoukoliv škodu a
(2) toto zařízení zodpovídá za všechny svoje následky, včetně následků spojených s
nevhodným používáním.

T> D
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Dotykový displej

Důležité informace
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* Kartáček je určen výhradně pro čištění
zubů, jazyka a masírování dásní.
Jakékoliv jiné využití je zakázáno.

• Ikona Bluetooth se zobrazí, pokud je
kartáček propojen s aplikací Oclean.

Cleaning Brush Head
Clean the brush head after
use and air dry it. Do not
pull the brush head for this
act as it may result in
deformation of the
toothbrush.

Toxic and harmful substance or element

Doporučený adaptér: 5V/1A - 5V/2A

* Využívejte pouze originální
příslušenství a náhradní hlavice
určené pro tento model.

Insert the brush head
carefully into the body of
the toothbrush. A small
gap should be left
between the head and the
main body for work space
so the brush head can
work normally.

Toxic and harmful substance or element

Hlavice

FCC Varování
Jakékoliv změny nebo modifikace, které vysloveně nejsou uvedené subjektem
odpovědným za varování, mohou anulovat právo uživatele operovat toto zařízení.

Name
of
parts

• Ikona slunce Vás upozorní, že jste
posledních 7 dní nesynchronizovali
kartáček s aplikací a proto není možné
zobrazit aktuální předpověď počasí.

Maintenance

oclean

* Kartáček se při nabíjení mírně zahřívá.
Pokud se Vám zdá být příliš horký,
přestaňte jej nabíjet a kontaktujte
autorizovaný servis.

• Tooth Brushing Time
Oral experts (Dentists) recommended that each
brushing should be 2 to 3 minutes long.

Direction

SHOU 3d Wai

* Zařízení není vhodné pro osoby mladší 12
let.

Recommended Tooth Brushing Method

Připojte nabíjecí stanici ke spodní straně
kartáčku. Během nabíjení se na displeji
zobrazuje aktuální stav baterie. Doba
nabíjení činí 2,5 hodiny. Při nítkém napětí
nebo dobíjení přes USB se může tato
doba prodloužit až na 3 hodiny.

Name
of
parts

Nabíjení

Bezpečnostní pokyny

X

o

o
o
o
o
X

X

Accessories

Battery

O

o
o
o
o
O

X

Oclean
Facebook Page

www.facebook.com/ocleanofficial

10
Years

Vibrating
motor
Electroacoustic
device

X

o
o
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o X

o
o

PBDE
Cr6+
Hg

Cd

PBB

5
Years

X The content of toxic and harmful
substance in all homogeneous materials
of this component is less than the
limited quantity as specified in GB/T
26572-2011;
10
Years
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• Specifications

Follow the

* Validated by 2 minutes brushing period, twice
a day.

o

PBDE

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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www.oclean.com
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Ct IPX7 A
FPC

Bluetooth | Bluetooth 4.0 above

o
o
o
o

Charging Time | 2 Hours
Please rinse with clean
water after brushing.

www.oclean.com/download

O
O O
X
o
X
o

Battery Capacity | 800 mAh

I Í / Download on the I

Google Play j [ W AppStore |

X

Service Time |

GET IT ON

PCBA

Charger | Oclean USB Cradle
Input | 5V/1A

Upozornění
1. Nedemontujte zařízení.
2. Nepoužívejte nadále zařízení, pokud je
baterie poškozena.
3. Nevystavujte zařízení vysokým teplotám.
4. Nezapínejte přístroj, pokud do něj vnikla
tekutina.

Power of Subject |

Plastic
parts
Metal
Hardware

Skladování

Cr6+

Nabíjení

Hold the toothbrush
handle and slowly move
it in circular motion. Do
not press too hard.

Oclean X

Magnetic Power | 220gf.cm

Cd

Product Name | Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush

PBB

Oclean Official Facebook Page

Pb

V aplikaci mimo jiné naleznete i aktuální stav
baterie.

Slowly move the
bristles at 45° to the
gum line to brush teeth
properly.

O1
§

Neprodleně nabijte svůj kartáček, pokud se na
displeji zobrazí tato ikona. Vyčkejte, dokud není
baterie zcela dobitá a na displeji se nezobrazí "
100 %".

Change the Head
It is suggested by dentists
that the head should be
changed every 2-3 months
to maintain optimal
brushing.

N)
o
o
O)
•<
V)

Stiskněte
tlačítko

• Recommended Tooth Brushing Method

Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.
#32G, Tower E, CR Land Building, Tonggu RD 5#,Nanshan District,
Shenzhen, GD, China Zip Code: 518057
l:
service@oclean.com

Hg

• Stisknutím tlačítka přepínáte mezi jednotlivými
programy čištění. Na výběr máte mezi
standardním a uživatelským programem.

Po každém dokončení programu můžetre
převést své skóry na body. Po
synchronizování se zobrazí celkový počet
nasbíraných bodů v aplikaci. Aplikace
nemá žádný limit bodů, ale kartáček
dokážu zobrazit maximálně třícifernou
číslici. Tím pádem není možné nasbírat
více než 999 bodů bez synchronizace s
aplikací.

• Po dokončení programu se na displeji kartáčku
zobrazí záznam z čištění. Dozvíte se, zdali jste
si čistili zuby efektivně, budete bodově
ohodnoceni a dostanete užitečné rady k
dalšímu čištění. Posbíraná data si lze
prohlédnout i na grafu.

Cleaning Charger
Scrub the dirty parts of the
charger with a soft cloth.
Pull out the battery plug
from the socket prior to
cleaning the charger. Scrub
the surface of charger with
wet cloth.

Soak the toothbrush
head and put it into your
mouth, then turn on the
toothbrush to start
brushing.

©©

• Kartáček se automaticky zapne vyjmutím z
dockovací stanice. V případě nečinosti delší než
8 vteřin přejde kartáček do úsporného režimu.

!

Táhněte
prstem
doleva
nebo
doprava.

• Kartáček může automaticky snítit výkon a
intenzitu čištění. Tímto chrání Vaše ústa před
příliž tvrdým čištěním. Snižující se hlasitost
motoru při čištění je tedy zcela normální. Tuto
funkci je možné vypnout nebo upravit v
nastavení.

• Táhnutím prustu po displeji nahoru přejdete na
pokročilé možnosti. Následně můžete přepínat
mezi dalšími 4 režimy a 32 intezitami čištění. Na
výběr máte například "Whitening mode" (bělící
režim) a "Massaging Mode" (masážní režim).
Kartáček si Vaši volbu zapamatuje a režim
automaticky zvolí při dalších čištěních.

Inside 10s

G

• Je možné používat kartáček i bez
propojení s aplikací.Jakmile jej zapnete,
zobrazí se na displeji výraz "Connect
Toothbrush" (připojte kartáček) a možnost
"Skip" (přeskočit). Stisknutím tlačítka
přeskočíte celý proces párování.

Děkujeme Vám, že jste si zvolili
zubní kartáček Oclean X!

1

;

G

* Naskenujte QR kód pro stáhnutí aplikace.
Propojte své zařízení s kartáčkem Oclean X a
nastavte si svůj plán čištění. Poté si podle
plánu vyčistěte zuby. Tímto se uživatelský
program uloží a již jej nebude nutné znovu
nastavovat v aplikaci.

• Hodnota intenzity rozlišuje čištění na tvrdé,
střední a měkké. Tato hodnota je proměnlivá a
průběžně se mění během čištění podle
vyvinutého tlaku a doby čištění.

Upside 10s

O

Instrukce
* Při prvním spuštění se kartáček automaticky
přepne do párovacího režimu. Stáhněte si
aplikaci Oclean a dokončete párování.

Uživatelská příručka

1

• Standardní doba čištění činí 2 minuty.
Karáček Vás každý 30 vteřin upozorní, že je
čas změnit oblast čištění. Po dokončení
programu se kartáček automaticky přepne do
úsporného režimu.

Oclean

Xiaomi Oclean X Toothbrush

Outside 10s

G

* Osoby s psychickými nebo fyzickými
onemocněními by měly kartáček používat
výhradně pod dohledem zodpovědné
osoby.

Rukojeť

Shenzhen
Yunding Information Technology Co., Ltd.

Pb

* Kartáček není určen pro venkovní využití a
neměl by být vystaven přímému slunci.
* Pravidelně udržujte kartáček i jeho
napájecí stanici. Zanesení spojů
nečistotami může zapříčinit snížení výkonu
nebo nefunkčnost zařízení.

Cleaning Body
Use clean water to wash the
surface of handle and scrub
it with soft cloth and air dry
it. Do not press the rubber
sealing ring with sharp item
or metal object, otherwise it
will be damaged.

To prevent toothpaste
from splashing, smear a
small amount of
toothpaste on the head
before using it. (A sonic
electric toothbrush saves
more toothpaste than a
manual toothbrush.)

Toxic and harmful substance or element

• Tato ikona se na displeji ukáže, když je dostupná
nová software aktualizace nebo kartáček přijal jiné
důležité oznámení.

Oclean X podporuje rychlé nabíjení.
Doporučujeme baterii nepřebíjet. V žádném
případě tedy neodkládejte zařízení do nabíjecí
stanice, pokud je zcela dobité. Pro správné
uložení kartáčku využijte nástěnný držák.

Name
of
parts

ON / OFF tlačítko

* Z hygienických důvodů by měl mít každý
uživatel kartáčku svoji vlastní hlavici.

Táhněte
prstem
nahoru
nebo
dolu

Toxic and harmful substance or element

Dotykový displej

Důležité informace
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* Kartáček je určen výhradně pro čištění
zubů, jazyka a masírování dásní.
Jakékoliv jiné využití je zakázáno.

• Ikona Bluetooth se zobrazí, pokud je
kartáček propojen s aplikací Oclean.

Cleaning Brush Head
Clean the brush head after
use and air dry it. Do not
pull the brush head for this
act as it may result in
deformation of the
toothbrush.
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Doporučený adaptér: 5V/1A - 5V/2A

* Využívejte pouze originální
příslušenství a náhradní hlavice
určené pro tento model.

Insert the brush head
carefully into the body of
the toothbrush. A small
gap should be left
between the head and the
main body for work space
so the brush head can
work normally.

Name
of
parts

Hlavice

• Tooth Brushing Time
Oral experts (Dentists) recommended that each
brushing should be 2 to 3 minutes long.

Maintenance

oclean

* Kartáček se při nabíjení mírně zahřívá.
Pokud se Vám zdá být příliš horký,
přestaňte jej nabíjet a kontaktujte
autorizovaný servis.

• Ikona slunce Vás upozorní, že jste
posledních 7 dní nesynchronizovali
kartáček s aplikací a proto není možné
zobrazit aktuální předpověď počasí.

Direction

SHOU 3d Wai

* Zařízení není vhodné pro osoby mladší 12
let.

Recommended Tooth Brushing Method

Připojte nabíjecí stanici ke spodní straně
kartáčku. Během nabíjení se na displeji
zobrazuje aktuální stav baterie. Doba
nabíjení činí 2,5 hodiny. Při nítkém napětí
nebo dobíjení přes USB se může tato
doba prodloužit až na 3 hodiny.

O The content of toxic and harmful
substance in all homogeneous materials
of this component is less than the
limited quantity as specified in GB/T
26572-2011;

Nabíjení

Bezpečnostní pokyny

