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Dziękujemy, że wybrałeś szczoteczkę Oclean. 

Zawartość zestawu: 
Kupując szczoteczkę Oclean w zestawie otrzymujesz: 

• Szczoteczkę Oclean 

• Etui (w przypadku modeli One i SE) 

• Jedną główkę  

• Przewód USB 

• Instrukcję 

Ważne informacje bezpieczeństwa: 
• Ze względu na drgania o dużej częstotliwości, podczas pierwszego użycia szczoteczki do zębów może pojawić 

się uczucie kłucia. Uczucie to stopniowo zanika podczas regularnego używania szczoteczki. 

• Jeśli szczoteczka nie będzie używana przez dłuższy czas, bateria rozładuje się z powodu poboru energii w trybie 

czuwania. Można to rozwiązać przez ładowanie, wskaźnik ładowania na szczotce nie zaświeci się natychmiast. 

Odczekaj 6-10 minut, aż szczoteczka do zębów wróci do normalnego stanu. 

• Szczoteczka do zębów może się rozgrzać podczas ładowania. Jeśli szczoteczka zostanie podgrzana do bardzo 

wysokiej temperatury, natychmiast przestań ją ładować i/lub wyłącz szczotkę i zanieś do autoryzowanego 

centrum diagnostycznego Oclean. 

• Ze szczoteczką powinieneś używać jedynie oryginalnych końcówek Oclean. 

• Szczoteczka jest przeznaczona jedynie do higieny jamy ustnej. Nie używaj jej w innych celach. 

• Szczoteczka Oclean to urządzenie do użytku osobistego. Nie używaj jej w gabinecie dentystycznym lub klinice 

dentystycznej. Szczoteczka nie powinna być używana przez wielu pacjentów. 

• Szczoteczka nie powinna być narażona na promieniowanie słoneczne. Powinna być przechowywana w suchym 

i chłodnym miejscu. 

• Nigdy nie myj szczoteczki lub końcówek w zmywarce 

• Pamiętaj, przed myciem ładowarki odłącz ją od zasilania. 

Następujące grupy użytkowników powinny stosować tą szczoteczkę ze specjalną uwagą: 

• Osoby przechodzące zabiegi stomatologiczne lub będące w trakcie leczenia stomatologicznego. 

• Osoby mające problemy ze zdrowiem jamy ustnej,  sztucznym uzębieniem oraz krwawiącymi dziąsłami. 

• Osoby z nadwrażliwością jamy ustnej powinny skonsultować się z dentystą przed rozpoczęciem korzystania z 

tej szczoteczki. 

• Szczoteczka nie nadaje się dla osób z ograniczonymi możliwościami psychofizycznymi. Szczoteczka nie nadaje 

się dla dzieci poniżej 12 roku życia oraz dla niemowląt. Dzieci mogą używać szczoteczki jedynie pod nadzorem 

dorosłych. 

• Regularnie czyść gniazdo ładowania aby uniknąć zabrudzeń i zniszczeń, które mogą zmniejszyć wydajność 

ładowania. 

• Nigdy nie używaj podstawy ładującej ani etui podróżnego do ładowania, gdy są one w jakikolwiek sposób 

uszkodzone. Jeśli podstawa ładująca, etui podróżne do ładowania, przewód lub wtyczka są uszkodzone, wymień 

je na oryginalne elementy tego samego typu, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji 

Recykling i utylizacja 

Pamiętaj, że ten proces jest nieodwracalny. 

Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego — 

należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. Akumulator należy oddać do 

wyznaczonego punktu zbiórki akumulatorów. Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie 

środowiska. Akumulator należy wyjąć tylko po zakończeniu okresu eksploatacji produktu. 

Zrobienie tego wcześniej spowoduje uszkodzenie produktu. Podczas usuwania akumulatora należy przestrzegać 

podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

Jak rozpocząć użytkowanie szczoteczki? 

 

Ostrożnie załóż końcówkę na szczoteczkę. Pomiędzy szczoteczką a główką powinien zostać 
mały odstęp. 

 

Aby zapobiec rozbryzgiwaniu pasty, nałóż małą ilość pasty. Szczoteczka soniczna potrzebuje 
mniej pasty niż szczoteczka tradycyjna. 

 

Zwilż główkę szczoteczki i włóż ją do swoich ust, następnie uruchom szczoteczkę. 

 

Powoli przesuwaj włosie  pod kątem 45 ° do linii dziąseł, aby prawidłowo szczotkować zęby. 

 

Trzymając szczoteczkę za uchwyt, powoli przesuwaj ją ruchem okrężnym. 

 

Po myciu zębów wypłucz główkę pod bieżącą wodą 



Obsługa szczoteczki: 
Magnetyczne ładowanie 

Gdy szczoteczka Oclean dotknie specjalnej stacji ładującej, podświetli się 

spód szczotki, co będzie świadczyło o jej ładowaniu. W przypadku 

nieprawidłowego ładowania (np. zwarcia lub przeładowania) zapali się dioda 

ostrzegawcza. 

Ładowanie 

0% - 95%, wskaźnik ładowania błyska 

95% - 100%, wskaźnik ładowania stale świeci 

Używanie 

Jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej 5%, wskaźnik zasilania 

będzie migał na czerwono jako przypomnienie, o konieczności naładowania 

baterii. 

Uwaga: 

Bateria nie może być wymieniana samodzielnie przez użytkownika. Bateria 

może zostać wymieniona jedynie w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym 

Oclean. Zabronione jest nieautoryzowane rozbieranie szczoteczki. 

Przewód USB nie może zostać samodzielnie wymieniony,  w przypadku 

uszkodzenia należy skontaktować się ze wsparciem Oclean. 

 

 

Mycie i obsługa 

 

Mycie główki 
Umyj końcówkę szczoteczki po użyciu    a następnie wysusz ją. Nie zdejmuj główki do 
mycia – może to skutkować jej deformacją. 

 

Mycie szczoteczki 
Używaj czystej wody do mycia powierzchni szczoteczki, po umyciu osusz ją wykorzystując 
powietrze  
I miękką ściereczkę. Nie naciskaj gumowego pierścienia ostrymi lub metalowymi 
przedmiotami, guma może zostać uszkodzona. 

 

Mycie ładowarki 
Umyj brudne części ładowarki wykorzystując miękką ściereczkę. Zdejmij gniazdo 
ładowania przed rozpoczęciem mycia. Przetrzyj powierzchnię ładowarki wilgotną 
ściereczką. 

 

Wymiana główki 
Zalecamy, aby końcówka szczoteczki była wymieniana co 2-3 miesiące. Pozwoli to 
zachować dobre parametry mycia. 

Użytkowanie: 
Tryb przebudzenia (domyślny) 

Aby włączyć szczoteczkę do zębów, naciśnij krótko przycisk zasilania, aby odtworzyć dźwięk powitania. Jeśli 

szczoteczka nie jest używana przez co najmniej 15 sekund to automatycznie przechodzi w stan spoczynku. 

Krótkie naciśnięcie po aktywacji szczoteczki do zębów aktywuje określony tryb czyszczenia. 

Zgodnie z planem czyszczenia szczoteczka do zębów automatycznie zatrzymuje się po określonym czasie. Jeśli 

chcesz przerwać czyszczenie przed osiągnięciem określonego czasu, krótko naciśnij przycisk zasilania, aby 

zatrzymać czyszczenie. 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby zmienić intensywność czyszczenia. 

Tryb czyszczenia bez przebudzenia (aktywowany za pomocą aplikacji mobilnej) 

Tryb czyszczenia bez przebudzenia można włączyć za pomocą aplikacji mobilnej. Krótkie naciśnięcie przycisku 

zasilania pomija tryb budzenia i natychmiast rozpoczyna proces czyszczenia. 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby zmienić intensywność czyszczenia 

Tryb zapobiegający rozpryskiwaniu (aktywowany za pomocą aplikacji mobilnej) 

Aktywuj funkcję zapobiegania rozpryskiwaniu poprzez aplikację mobilną Oclean, która skutecznie zapobiega 

rozpryskiwaniu płynów, gdy szczoteczka nie jest w bezpośrednim kontakcie z zębami 

4 tryby czyszczenia: 

• Tryb Delikatny (świeci się wskaźnik 1) – dla osób z wrażliwymi zębami które dopiero zaczynają swoją przygodę 

ze szczoteczkami sonicznymi 

• Tryb Łagodny (świeci się wskaźnik 1 i 2) – dla osób które zaczynają korzystać ze szczoteczki sonicznej oraz dla 

osób z wrażliwymi zębami 

• Tryb Standardowy (świecą się wskaźniki 1,2 i 3) – podstawowy tryb mycia, dla osób które korzystały ze 

szczoteczki sonicznej w przeszłości 

• Tryb Mocny (świecą się wszystkie wskaźniki) – doskonały dla osób, które zwiększyły swoje oczekiwania 

względem szczoteczki 

Rekomendacje dotyczące używania szczoteczki 
Jak długo powinienem myć zęby? 

Dentyści zalecają aby długość każdego mycia zębów wynosiła od 2 do 3 minut. Postaraj się rozdysponować tym 

czasem równomiernie. 

  
 


