
Електрична зубна щітка Oclean 
X10 Smart Sonic 

Інструкція користувача 

Важливі поради щодо безпеки 
Цей виріб рекомендується використовувати з 12 років.
Виріб можна використовувати лише зі змінними насадками Oclean. Ми не 
несемо відповідальності за будь-які наслідки використання 
несертифікованих насадок інших виробників.
Цей виріб призначений лише для індивідуального чищення та не 
рекомендується використовувати з медичною метою або декількома 
людьми. Цей виріб призначений лише для приміщень.
Не залишайте зубну щітку під прямим сонячним промінням протягом 
тривалого часу. Рекомендуємо зберігати її в сухому, добре 
провітрюваному місці при кімнатній температурі. 
Слідкуйте, щоб корпус зубної щітки був сухим. 
Перед тим, як поставити рукоятку на зарядний пристрій, витирайте її 
насухо м'якою тканиною. Коли щітка зарядиться, закрийте порт для 
зарядки кришкою. Переконайтеся, що кришка була встановлена 
  герметично і вода не могла потрапити всередину. 
Oclean не несе відповідальності за пошкодження, спричинені 
неправильною експлуатацією.
Живлення має забезпечуватися виключно безпечним наднизьким 
напруженням, відповідним маркуванню на пристрої.
В інструкціях до пристроїв, акумулятори яких не підлягають заміні 
користувачем, слід вказати наступне: Акумулятор повинен замінювати 
лише кваліфікований спеціаліст.

Насадка для щітки 
При необхідності заміни 
виймайте і встановлюйте 
насадку вертикально, не 
повертаючи її ліворуч 
або праворуч. 
Стоматологи 
рекомендують міняти 
насадку щітки кожні 
два-три місяці.

Інструкція по застосуванню 

Керування кнопками «вгору» та «вниз» 
Ви можете самостійно задати потрібні налаштування зубної щітки. 
Натисніть кнопку «вгору», щоб переключити режим, і кнопку «вниз», 
щоб переключити рівень інтенсивності. Доступно 5 режимів роботи 
зубної щітки: інтенсивне відбілювання, спеціалізоване чищення, чутливе 
чищення, відбілювання та полірування, а також масаж ясен. Зубна щітка 
має 5 рівнів інтенсивності на вибір. 
Керування кнопкою УВІМК./ВИМК.
Коли зубна щітка увімкнеться, натисніть на кнопку УВІМК./ВИМК., щоб 
розпочати чищення зубів. Якщо під час чищення зубів потрібно зробити 
паузу, натисніть на цю кнопку; щоб відновити чистку, натисніть на 
кнопку ще раз і утримуйте протягом 15 секунд; якщо пауза триватиме 
більше 15 секунд, дисплей згасне і зубна щітка перейде в режим сну. 
Якщо відображається модель зубів або смайлик, то при натисканні на 
кнопки УВІМК./ВИМК. зубна щітка відразу переходить у сплячий режим. 
Щоб скинути налаштування мови, натисніть і утримуйте кнопку «УВІМК.» 
протягом 8 секунд. Ви повернете заводські налаштування. 
Програма чищення зубів
Без попереднього налаштування зубна щітка працює протягом 2 
хвилин, за умовчанням виконуючи стандартну програму щоденного 
чищення, тобто виріб сповіщатиме користувача про необхідність зміни 
зони чищення, змінюючи характер вібрації кожні 30 секунд, і 
автоматично припиняє роботу через 2 хвилини.
Зворотний зв'язок з розумним чищенням 
Після завершення чищення на екрані зубної щітки відображається 
пропозиція оцінити результат чищення. Потрібно поставити оцінку за 
шкалою зірок. Якщо процедуру чищення оцінено на 3 зірки, на екрані 
зубної щітки відобразиться смайлик, і чищення завершиться. Якщо 
процедура чищення буде оцінена менш ніж на 3 зірок (тобто 2 зірки, 1 

зірку і без зірок), на екрані зубної щітки висвітиться модель зубів із 
зазначенням областей, де потрібне додаткове чищення, час 
додаткового чищення визначиться автоматично.
Якщо з'явиться нагадування про додаткове чищення, вам потрібно буде 
дотримуватися вказівок і ввімкнути режим повторного чищення за 
допомогою кнопок вгору або вниз. Коли додаткове чищення буде 
повністю завершено, на екрані зубної щітки висвітиться смайлик, що 
означає, що процес чищення завершено. 

Зарядка зубної щітки

У цьому пристрої використовується механізм зарядки типу С. Щоб 
зарядити щітку, вставте кабель для зарядки у вилку живлення, відкрийте 
захисну кришку в нижній частині щітки і вставте зарядний кабель кінцем 
зі штекером типу С у порт USB у нижній частині зубної щітки, а іншим 
кінцем підключіть до джерела живлення. Як тільки зубна щітка повністю 
зарядиться, вийміть зарядний кабель і встановіть захисну кришку (як 
показано на малюнку). 
Якщо надовго залишати зубну щітку у ввімкненій бездротовій зарядній 
станції, це може призвести до передчасного зниження ресурсу 
вбудованого акумулятора, і в результаті до зниження якості роботи 
приладу. 
Дякуємо, що обрали електричну зубну щітку Oclean Smart Sonic.

Примітка
З обережністю повинні використовувати пристрій особи з проблемами 
ротової порожнини, зокрема

Користувачі, які нещодавно перенесли хірургічне втручання на 
пародонті або в даний момент проходять лікування. 

Особи з іншими симптомами в ротовій порожнині, а також користувачі з 
нестійкими протезами або хронічною сильною кровоточивістю ясен.
Інші особи з проблемами, пов'язаними зі здоров'ям ротової порожнини. 

Цей виріб не рекомендується використовувати вказаним вище 
категоріям осіб або перед застосуванням проконсультуйтеся з 
професійним стоматологом.

Даний прилад не призначений для людей з обмеженими фізичними 
можливостями, психічними розладами або для тих, хто не має 
достатнього досвіду та знань (у тому числі дітей віком від 0-12 років). 
Крім ситуацій, коли прилад використовується під наглядом опікуна чи 
іншого законного представника. 
 

Сповіщення про низький рівень заряду акумулятора 
Коли рівень заряду нижче 20 %, на дисплеї зубної щітки періодично 
відображається повідомлення про те, що акумулятор розряджений і 
незабаром буде потрібно його заряджати. При сильному розряді 
акумулятора (менше 1%) зубна щітка відключиться, її моторчик почне 
вібрувати, нагадуючи про необхідність зарядки, а також не 
включатиметься екран.

Зарядка

Щоб зарядити щітку, відкрийте захисну кришку в нижній частині зубної 
щітки, вставте кабель для зарядки у вилку живлення, відкрийте захисну 
кришку в нижній частині щітки і вставте зарядний кабель кінцем зі 
штекером типу С у порт для зарядки в нижній частині зубної щітки, а 
іншим кінцем підключіть до джерела живлення. Під час нормальної 
зарядки на екрані корпусу зубної щітки відображатиметься зображення 
зарядки та процес заряджання. Як правило, вона повністю заряджається 
приблизно за 3 години. 

Рекомендований спосіб чищення зубів 

Повільно переміщуйте зубну щітку, підтримуючи кут 
45* до лінії ясна. При виконанні цієї процедури немає 
необхідності вручну водити щіткою вгору-вниз.

Обережно тримаючи рукоятку зубної щітки, повільно 
керуйте нею круговими рухами без надмірного 
натиску.

Після чищення прополощіть рот чистою водою. 

Очищення та догляд 

Очищення корпусу та насадки зубної щітки. 
Промийте водопровідною водою, закрийте захисною 
кришкою, висушіть головку щітки на повітрі, не 
смикайте за щетину. 

Характеристики виробу 

Найменування виробу Електрична зубна щітка Oclean X10 
Smart Sonic

Модель

Клас ІР-захисту

Вхідна напруга

Зарядка

Струм

Термін служби 

Ємність акумулятора

Тривалість зарядки

Опорні стандарти

Типу С із прямим з'єднанням

батарейки 60 днів 

3 години

Розраховано в режимі відбілювання, 2 хвилини/один раз, 
2 рази/день. !!!

1. ЗАБОРОНЕНО розбирати, вдаряти, здавлювати 
    чи кидати пристрій у вогонь. 
2. НЕ використовуйте зубну щітку, якщо її 
    акумулятор здувся або збільшився в об'ємі. 
3. НЕ розташовуйте щітку в умовах високої 
    температури. 
4. Не використовуйте пристрій, якщо він зазнав 
    впливу вологи. 
5. Перш ніж викинути зубну щітку, необхідно 
    вийняти акумулятор. 
6. Перед вийманням акумулятора обов'язково 
    вимкніть пристрій. 
7. Акумуляторна батарея підлягає спеціальній 
    утилізації.

Гарантійний сертифікат Електрична зубна щітки Oclean Smart Sonic

Інформація про користувача

Ім‘я: Телефон: Еле. адреса:

Адреса: Поштовий індекс:

Інформація про продавця

Продавець: Телефон:

Адреса: Поштовий індекс:

Номер рахунку: Дата продажу:

Тип продукту: Виробничий майданчик:

Інформація про продукт

Гарантійний талон

Дата 
доставки

Використане 
обладнанняОпис/причина/усунення проблеми Майстер по

ремонту
Дата 
прийому

Запросіть звіт з сервісного центру та зберігайте його разом із 
гарантійним сертифікатом (дивіться ліву частину сторінки)
Компанія Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd, у суворій 
відповідності до вимог технічного обслуговування, заміни та 
повернення побутових приладів, надає гарантію для споживачів, які 
придбали електричну зубну щітку Oclean Smart Sonic.
Якщо будуть виявлені розбіжності між положеннями щодо сервісного 
обслуговування та умовами гарантії, переважну силу матимуть умови 
гарантії та текст гарантійного сертифікату.
Якщо у придбаному вами продукті виявлено несправність або дефект, 
зв'яжіться з нами. 4008-365-909.
Виробник Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd. 
(Шеньчжень Юндінг Інформаційні технології Ко., Лтд.)
Адреса виробника: # 28G, корпус 3, Бізнес-центр Дачонг (на захід від 
дороги Тонгу і на північ від проспекту Шеннан), район Юехай, район 
Наньшань, Шеньчжень No.89, Dingshan Middle Road, Dongfu Street, 
Haicang District, Xiamen, Fujian, China 
Website: www.oclean.com






