
Електрична зубна щітка Oclean Find Duo Set 
Посібник користувача 

Важлива інформація по
техніці безпеки

Дякуємо за використання електричної зубної щітки Oclean 
Sonic Electric Toothbrush. 

Важлива інформація по техніці безпеки
Через високошвидкісні вібрації, під час першого користування 
зубною щіткою, Ви можете відчувати поколювання, будь ласка, 
не турбуйтеся, це нормально, і відчуття ослабне і поступово 
зникне приблизно через 7-14 днів. 
Якщо акумулятор не використовується протягом тривалого 
часу, він розряджається через енергоспоживання в режимі 
очікування, якщо при повторній зарядці зубної щітки індикатор 
зарядки не відображається, зачекайте 6-10 хвилин, він може 
відновити нормальну зарядку. 
Якщо основна частина зубної щітки стає трохи гарячою під 
час зарядки, це нормально. Якщо вам стало жарко в руці, 
негайно припиніть зарядку та відправте зубну щітку до 
авторизованого сервісного центру Oclean для діагностики. 
Продукт може використовувати лише спеціальну насадку для 
електричної зубної щітки Oclean Sonic. Oclean не несе 
відповідальності за всі наслідки, спричинені використанням 
інших неофіційних чи неліцензійних чистячих насадок. 
Продукт призначений лише для чищення зубів і не повинен 
використовуватись для інших цілей. 
Продукт призначений лише як засіб для особистої гігієни. Не 
рекомендується використовувати його для кількох осіб. 
Продукт використовується тільки в приміщенні, не залишайте 
зубну щітку під палючим сонцем на тривалий час. Її слід 
розміщувати в сухому та добре провітрюваному приміщенні з 
нормальною температурою. 

Слід звернути увагу на пацієнтів із наступними 
станами оральної чутливості. 

Тим, хто нещодавно переніс операцію на пародонті чи 
проходить курс лікування. 

Особи з іншими симптомами в роті, у тому числі з 
нестабільними зубними протезами або з постійною сильною 
кровотечею з ясен. 
Інші люди з чутливими та крихкими проблемами порожнини 
рота. Цей продукт не рекомендується використовувати з 
вказаною групою або проконсультуватися з професійним 
стоматологом перед використанням. 
Цей продукт не підходить для людей з обмеженими 
можливостями, психічними захворюваннями або без 
відповідного досвіду та знань, включаючи дітей віком 0-12 
років. Якщо вони не використовуються під наглядом їх опікунів. 

Включає: короткий натиск на кнопку
Режим перемикання: протягом 5 секунд після 
короткого натискання кнопки можна 
перемикатися між режимами швидким коротким 
натисканням кнопки, коли індикатор режиму 
перебуває в стані «дихаючого світла». 
Вимкнути: 
 1. Ви можете вимкнути цей продукт повторним 
коротким натисканням кнопки після короткого 
натискання кнопки, поки цей продукт не 
працюватиме в «м'якому режимі». 
2. Ви можете вимкнути цей продукт повторним 
коротким натисканням кнопки, коли індикатор 
режиму перебуває в стані «нормально 
ввімкнений» протягом 5 секунд після 
 короткого натискання кнопки, щоб запустити 
зубну щітку. Нічний режим 
3. Цей продукт автоматично вимикається після 
того, як він працює протягом 2 хвилин після 
короткого натискання кнопки, щоб запустити  
його. Нагадування про низький заряд  
батареї: коли рівень заряду батареї нижче 10%, 
кругла лампа кнопки перебуває в стані 
«мерехтіння червоним», натисніть кнопку, щоб 
увімкнути зубну щітку.  

Кнопка увімкнення/вимкнення

Ранковий 
режим

Нічний 
режим

Режим 
очищення

Режим 
відбілювання

М'який 
режим

Інструкція із застосування 

Програма чищення за замовчуванням 
У цьому продукті вбудовано п'ять режимів чищення зубів: ранковий 
режим, нічний режим, режим чищення, режим відбілювання та 
м'який режим. 
Ранковий режим у порівнянні з нічним режимом має низький тиск. 
Як інструмент для очищення та догляду він може ефективно 
видаляти зубний наліт, що утворився під час сну. 
Нічний режим глибоко видаляє залишки їжі та зубний наліт із зубів 
високим тиском. 
Режим очищення відповідає вимогам планового очищення. 
Порівняно з нічним режимом тиск відносно м'який. 
Режим відбілювання: ефективно очищає сліди у тих, хто палить 
або часто п'є каву, чай і т.д. 
М'який режим: захищає здоров'я ясен, виконуючи основну 
функцію або видаляючи зубний наліт у тих, хто має оральну 
алергію.

Заряджання з прямим підключенням типу C 
Відкрийте нижню кришку електричної зубної щітки, підключіть 
зарядку типу C до порту в нижній частині зубної щітки, підключіть 
один кінець USB до джерела живлення, кругла лампочка на кнопці 
блимає білим, що вказує на те, що зубна щітка заряджається. 

Процес заряджання
Стан заряджання: кругла лампочка на кнопці світиться білим 
кольором і блимає. 

Перше використання
Користувач може заряджати зубну щітку залежно від потреби у 
тривалості роботи батареї, щоб забезпечити нормальне 
використання цього продукту.

Прикладний процес
Коли рівень заряду батареї нижче 10%, кругла лампа кнопки 
блимає червоним кольором, коротко натисніть кнопку, щоб 
увімкнути зубну щітку. 

Запобіжні заходи
Батарея не може бути замінена користувачем самостійно, її 
може замінити лише персонал у сервісному центрі, 
уповноважений Oclean, неспеціалізований персонал не може 
самостійно демонтувати продукт, інакше це 
розцінюватиметься як автоматична відмова користувача від 
гарантії. 
Будь ласка, заряджайте зубну щітку Oclean за допомогою 
зарядного пристрою для мобільного телефону 5 В/1 А або 5 
В/2 А. 
Такий зарядний пристрій для мобільного телефону включає 
зарядний пристрій для iPhone, зарядний пристрій для 
планшета і т. д. Якщо струм зарядки нижче 1 А, це може 
призвести до збільшення часу зарядки, якщо ви заряджаєте 
зубну щітку за допомогою зарядного пристрою для мобільного 
телефону з напругою вище 5 В це може призвести до 
пошкодження ланцюга зарядного пристрою. 

1. НЕ розбирайте, не вдаряйте, не вичавлюйте і 
не кидайте пристрій у вогонь. 
2. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати зубну 
щітку, якщо її батарея здулася або піддається 
впливу високої температури навколишнього 
середовища. 
3.НЕ піддавайте акумулятор високій 
температури. 
4.НЕ використовуйте батарею, якщо вона 
зазнала впливу вологи. Перед тим як утилізувати 
прилад, необхідно витягти батарею. Перед 
вийманням акумулятора вимкніть пристрій. 
Батарея має бути утилізована безпечним чином.

Рекомендований метод чищення зубів

Повільно переміщуйте зубну щітку під кутом 
45° між щіткою та лінією ясен. Немає 
необхідності вручну чистити вгору та вниз 
під час цього процесу. 

Акуратно тримайте ручку зубної щітки, 
повільно рухайтеся круговими рухами та, 
будь ласка, не застосовуйте надмірний 
тиск. 

Будь ласка, полоскайте горло чистою 
водою після чищення. 

Очищення та технічне обслуговування

Промийте водопровідною водою та 
висушіть на повітрі, не смикаючи щетину 
головки щітки.

Найменування

Технічні характеристики 

Модель 

IP-рейтинг

Потужність
Зарядний 
пристрій

Вхідна напруга 
Час 
обслуговування* 

Місткість батареї

Час зарядки

Стандарти

Підтверджено 2 процесами чищення на день по 2 хвилини 
на кожен процес. (Ранковий режим) 

Ємність акумулятора теоретично має допуск ємності ± 50 
мАг. 

Рекомендується використовувати зарядний пристрій USB з 
параметрами 5В/1А. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ФКС 
Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. 
Експлуатація здійснюється при дотриманні наступних 
двох умов: (1) цей пристрій не повинен створювати 
шкідливих перешкод, і (2) цей пристрій повинен 
приймати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, 
які можуть спричинити небажану роботу. 
Будь-які зміни або модифікації, які не схвалені явно 
стороною, відповідальною за відповідність вимогам, 
можуть призвести до анулювання права користувача на 
експлуатацію обладнання. 
ПРИМІТКА. Це обладнання було протестовано та 
визнано відповідним обмеженням для цифрових 
пристроїв класу B відповідно до частини 15 правил FCC. 
Ці обмеження призначені для забезпечення розумного 
захисту від шкідливих перешкод під час встановлення у 
житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, 
використовує та може випромінювати радіочастотну 
енергію і, якщо воно не встановлено та не 
використовується відповідно до інструкцій, може 
створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак 
немає гарантії, що перешкоди не виникнуть у конкретній 
установці. Якщо це обладнання створює шкідливі 
перешкоди для радіо- або телевізійного прийому, що 
можна визначити, вимкнувши та ввімкнувши обладнання, 
користувачу рекомендується спробувати усунути 
перешкоди одним або кількома такими способами: 
- Змінити орієнтацію або місцезнаходження 
приймальної антени. 
- Збільште відстань між обладнанням та приймачем. 
- Підключіть обладнання до розетки іншого ланцюга, 
відмінного від того, до якого підключено приймач. 
- Зверніться до дилера або досвідченого фахівця з 
радіо/телебачення. 
Пристрій було оцінено на відповідність загальним 
вимогам радіочастотного випромінювання. Прилад 
можна використовувати в портативному режимі 
опромінення без обмежень. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ІС
Цей пристрій містить передавач(і)/приймач(і), які не 
потребують ліцензії, які відповідають неліцензованим 
RSS(ам) Міністерства інновацій, науки та економічного 
розвитку Канади. Експлуатація здійснюється за 
наступних двох умов: 
(1) Цей пристрій не повинен перешкоджати. 
(2) Цей пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, 
у тому числі перешкоди, які можуть спричинити 
небажану роботу пристрою. 
На даний час компанія Shenzhen Yunding Information 
Technology Co., Ltd. заявляє, що радіообладнання типу 
F5002 відповідає Директиві 2014/53/ЄС.
Повний текст декларації про відповідність ЄС доступний 
за наступною адресою в Інтернеті: http://ww-
w.oclean.com/en/service.aspx 
Запитайте звіт про технічне обслуговування в 
сервісному центрі та збережіть його разом із 
гарантійним талоном. 
Компанія Shenzhen Yunding Information Technology Co., 
Ltd., у суворій відповідності до Положення про 
відповідальність за технічне обслуговування, заміну та 
повернення побутової техніки, пропонує гарантію 
споживачам, які купують електричну зубну щітку Oclean 
Sonic. У разі будь-якої невідповідності між сервісними 
статтями та положеннями гарантії, положення гарантії та 
зміст гарантійного сертифіката мають переважну силу. 
Якщо у придбаному продукті виявлено несправності 
або дефекти, зв'яжіться з нашою службою підтримки за 
адресою service@oclean.com. 

Виробник: Шеньчжень Yunding Information Technology Co., Ltd. 

Адреса виробника: #28G, корпус 3, Дачонг. Бізнес-центр (на захід 
від Тонгу-роуд і на північ від Shennan Avenue), район Юехай, 
район Наньшань, Шеньчжень, Китай 
Адреса виробництва: Корпус А, вулиця Сіньму №6, Спільнота 
Сіньму, Пінху, Шеньчжень, Китай 
Сайт: www.oclean.com. 

Якщо вам потрібна докладніша інформація про 
використання продукту, будь ласка, підпишіться 

на офіційний обліковий запис Oclean.
Назва 

компонента

Назва 
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Аксесуари

Акумулятор

Це вказує на те, що вміст токсичних та небезпечних речовин у всіх однорідних 
матеріалах цього компонента менший за граничну кількість, зазначену в 
директиві RoHS 2.0: 2011/65/EU та (EU) 2015/863. 

Це вказує на те, що вміст токсичних та небезпечних речовин принаймні в одному з 
однорідних матеріалів цього компонента перевищує граничну кількість, 
зазначену в директиві RoHS 2.0: 2011/65/ЄС та (ЄС) 2015/863. 

Див. Директиву щодо батарей: 2006/66/ЄС та виправлення 2013/56/ЄС. 

За винятком дуже невеликої кількості матеріалів, з причин технічного розвитку, 
більшість використовуваних матеріалів є екологічно чистими. Будь ласка, 
використовуйте цей продукт із впевненістю протягом періоду захисту 
навколишнього середовища. 

Гарантійне посвідчення електричної зубної щітки Oclean Sonic
Electric Toothbrush 

Інформація про користувача

Інформація про продавця

Інформація про товар

Ім'я: 

Адреса:

 Тел.: E-mail:

Поштовий індекс

Продавець: Тел.:

Адреса: Поштовий індекс:

Номер рахунку:  Дата продажу: 

Тип продукту: Місце виробництва:

Дата доставки Опис несправності/причина/усунення

Використовуване
обладнання 

Гарантійний талон на електричну зубну щітку Oclean Sonic 

Дата прийняття Майстер з ремонту



Электрической зубная щетка Oclean Find Duo Set 
Руководство пользователя 

Важная информация о 
технике безопасности

Спасибо за использование электрической зубной щетки Oclean 
Sonic Electric Toothbrush. 

Важная информация о технике безопасности
Из-за высокоскоростных вибраций, во время первого 
использования зубной щеткой, Вы можете чувствовать 
покалывание, пожалуйста, не беспокойтесь, это нормально, и 
ощущение ослабнет и постепенно исчезнет примерно через 
7-14 дней. 
Если аккумулятор не используется в течение длительного 
времени, он разряжается из-за энергопотребления в режиме 
ожидания, если при повторной зарядке зубной щетки 
индикатор зарядки не отображается, подождите 6-10 минут, он 
может восстановить нормальную зарядку. 
Если основная часть зубной щетки становится слегка горячей 
во время зарядки, это нормально. Если вам стало жарко в руке, 
немедленно прекратите зарядку и отправьте зубную щетку в 
авторизованный сервисный центр Oclean для диагностики.
Продукт может использовать только специальную насадку для 
электрической зубной щетки Oclean Sonic. Oclean не несет 
ответственности за все последствия, вызванные 
использованием других неофициальных или нелицензионных 
чистящих насадок. 
Продукт предназначен только для чистки зубов и не должен 
использоваться для других целей. 
Продукт предназначен только в качестве средства для личной 
гигиены. Не рекомендуется использовать его нескольким лицам. 
Продукт используется только в помещении, не оставляйте 
зубную щетку под палящим солнцем на длительное время. Ее 
следует размещать в сухом и хорошо проветриваемом 
помещении с нормальной температурой. 
Следует обратить внимание на пациентов со 
следующими состояниями оральной 
чувствительности 

Тем, кто недавно перенес операцию на пародонте или 
проходит курс лечения.

Лица с другими симптомами во рту, в том числе с 
нестабильными зубными протезами или с постоянным 
сильным кровотечением из десен. 
Другие люди с чувствительными и хрупкими проблемами 
полости рта. Этот продукт не рекомендуется использовать с 
вышеуказанной группой или проконсультироваться с 
профессиональным стоматологом перед использованием. 
Этот продукт не подходит для людей с ограниченными 
возможностями, психическими заболеваниями или без 
соответствующего опыта и знаний, включая детей в возрасте 
0-12 лет. Если только они не используются под наблюдением 
их опекунов.

Включает: короткое нажатие на кнопку  
Режим переключения: в течение 5 секунд           
после короткого нажатия кнопки вы           
можете переключаться между режимами       
быстрым коротким нажатием кнопки,  когда 
индикатор режима находится в  состоянии 
«дышащего света». Выключить
 1. Вы можете выключить этот продукт
повторным коротким нажатием кнопки после 
короткого нажатия кнопки, пока этот продукт 
не будет работать в  «мягком режиме». 
2.  Вы можете выключить этот продукт
повторным коротким нажатием кнопки,    
 когда индикатор режима находится в
состоянии «нормально включен» в   
течение 5 секунд после короткого нажатия    
запустить зубную щетку. 
3. Этот продукт автоматически
выключается после того, как он работает в   
 течение 2 минут после короткого нажатия  
 кнопки, чтобы запустить его. Напоминание о 
низком заряде батареи: когда уровень заряда 
батареи ниже 10%, круглая лампа кнопки 
находится в состоянии «мерцания красным», 
нажмите кнопку, чтобы включить зубную 
щетку.

Кнопка включения/выключения

Ранковий 
режим

Нічний 
режим

Режим 
очищення

Режим 
відбілювання

М'який 
режим

Инструкция по применению

Программа чистки по умолчанию
У В этом продукте встроено пять режимов чистки зубов: утренний 
режим, ночной режим, режим чистки, режим отбеливания и 
мягкий режим. 
Утренний режим по сравнению с ночным режимом давление 
низкое. В качестве инструмента для очистки и ухода он может 
эффективно удалять зубной налет, образовавшийся во время сна. 
Ночной режим глубоко удаляет остатки пищи и зубной налет с 
зубов высоким давлением. 
Режим очистки соответствует требованиям для плановой 
очистки. По сравнению с ночным режимом давление 
относительно мягкое. 
Режим отбеливания: эффективно очищает следы у тех, кто курит 
или часто пьет кофе, чай и т. д. 
Мягкий режим: защищает здоровье десен, выполняя основную 
функцию или удаляя зубной налет у тех, у кого есть оральная 
аллергия. 
Зарядка с прямым подключением типа C
Откройте нижнюю крышку электрической зубной щетки, 
подключите зарядку типа C к порту в нижней части зубной щетки, 
подключите один конец USB к источнику питания, круглая 
лампочка на кнопке замигает белым, что указывает на то, что 
зубная щетка заряжается. 

Процесс зарядки
Состояние зарядки: круглая лампочка на кнопке горит белым 
цветом и мигает. 

Использование в первый раз
Пользователь может заряжать зубную щетку в зависимости от 
потребности в продолжительности работы батареи, чтобы 
обеспечить нормальное использование этого продукта. 

Прикладной процесс 
Когда уровень заряда батареи ниже 10%, круглая лампа кнопки 
мигает красным цветом, коротко нажмите на кнопку, чтобы 
включить зубную щетку. 

Меры предосторожности
Батарея не может быть заменена пользователем 
самостоятельно, ее может заменить только персонал в 
сервисном центре, уполномоченный Oclean, 
неспециализированный персонал не может самостоятельно 
демонтировать продукт, иначе это будет расцениваться как 
автоматический отказ пользователя от гарантии. 
Пожалуйста, заряжайте зубную щетку Oclean с помощью 
зарядного устройства для мобильного телефона 5 В/1 А или 5 
В/2 А. 
Такое зарядное устройство для мобильного телефона 
включает в себя зарядное устройство для iPhone, зарядное 
устройство для планшета и т. д. Если ток зарядки ниже 1 А, это 
может привести к увеличению времени зарядки, если вы 
заряжаете зубную щетку с помощью зарядного устройства 
для мобильного телефона с напряжением выше 5 В, это может 
привести к повреждению цепи зарядного устройства. 

1. НЕ разбирайте, не ударяйте, не 
выдавливайте и не бросайте устройство в 
огонь. 
2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать зубную щетку, 
если ее батарея вздулась или подвергается 
воздействию высокой температуры 
окружающей среды. 

3.НЕ подвергайте аккумулятор воздействию 
высокой температуры.
4.НЕ используйте батарею, если она 
подверглась воздействию влаги. Перед тем как 
утилизировать прибор, необходимо извлечь из 
него батарею. Перед извлечением 
аккумулятора прибор должен быть выключен. 
Батарея должна быть утилизирована 
безопасным образом.

Рекомендуемый метод чистки зубов

Медленно перемещайте зубную щетку под 
углом 45° между щеткой и линией десен. 
Нет необходимости вручную чистить вверх 
и вниз во время этого процесса. 

Аккуратно держите ручку зубной щетки, 
медленно двигайтесь круговыми 
движениями и, пожалуйста, не 
применяйте чрезмерное давление. 

Пожалуйста, полоскайте горло 
чистой водой после чистки. 

Очистка и техническое обслуживание

Промойте водопроводной водой и 
высушите на воздухе, не дергая щетину 
головки щетки.  

Наименование

Технические характеристики 

Модель 

IP-рейтинг

Мощность
Зарядное 
устройство

Входное напряжение 
Время 
 обслуживания* 

Емкость батареи

Время зарядки

Стандарты

Подтверждено 2 процессами чистки в день по 2 минуты 
на каждый процесс. (Утренний режим) 

Емкость аккумулятора теоретически имеет допуск 
емкости ± 50 мАч. 

Рекомендуется использовать зарядное устройство USB с 
параметрами 5В/1А.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ФКС 
Это устройство соответствует части 15 Правил FCC. 
Эксплуатация осуществляется при соблюдении 
следующих двух условий: (1) это устройство не должно 
создавать вредных помех, и (2) это устройство должно 
принимать любые получаемые помехи, включая помехи, 
которые могут вызвать нежелательную работу. 
Любые изменения или модификации, не одобренные 
явным образом стороной, ответственной за соответствие 
требованиям, могут привести к аннулированию права 
пользователя на эксплуатацию оборудования. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Это оборудование было протестировано и 
признано соответствующим ограничениям для цифровых 
устройств класса B в соответствии с частью 15 правил 
FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения 
разумной защиты от вредных помех при установке в 
жилых помещениях. Это оборудование генерирует, 
использует и может излучать радиочастотную энергию и, 
если оно не установлено и не используется в 
соответствии с инструкциями, может создавать вредные 
помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи 
не возникнут в конкретной установке. Если это 
оборудование создает вредные помехи для радио- или 
телевизионного приема, что можно определить, выключив 
и включив оборудование, пользователю рекомендуется 
попытаться устранить помехи одним или несколькими из 
следующих способов: 
решкоди не виникнуть у конкретній установці. Якщо це 
обладнання створює шкідливі перешкоди для радіо- або 
телевізійного прийому, що можна визначити, вимкнувши та 
ввімкнувши обладнання, користувачу рекомендується 
спробувати усунути перешкоди одним або кількома 
такими способами: 
-Изменить ориентацию или местоположение приемной 
антенны. 
-Увеличьте расстояние между оборудованием и 
приемником. 
-Подсоедините оборудование к розетке другой цепи, 
отличной от той, к которой подключен приемник. 
-Обратитесь за помощью к дилеру или опытному 
специалисту по радио/телевидению. 
Устройство было оценено на соответствие общим 
требованиям к радиочастотному излучению. Прибор 
можно использовать в портативном режиме облучения без 
ограничений. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИС
Это устройство содержит передатчик(и)/приемник(и), не 
требующие лицензии, которые соответствуют 
нелицензируемым RSS(ам) Министерства инноваций, науки и 
экономического развития Канады. Эксплуатация 
осуществляется при следующих двух условиях: 
(1) Это устройство не должно создавать помех. 
(2) Это устройство должно принимать любые помехи, в том 
числе помехи, которые могут вызвать нежелательную работу 
устройства.
Настоящим компания Shenzhen Yunding Information 
Technology Co., Ltd. заявляет, что радиооборудование типа 
F5002 соответствует Директиве 2014/53/ЕС. 
Полный текст декларации о соответствии ЕС доступен по 
следующему адресу в Интернете: http://www.oclean.com/
en/service.aspx 
Запросите отчет о техническом обслуживании в сервисном 
центре и сохраните его вместе с гарантийным талоном. 
Компания Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd., 
в строгом соответствии с Положениями об ответственности 
за техническое обслуживание, замену и возврат бытовой 
техники, предлагает гарантию потребителям, 
приобретающим электрическую зубную щетку Oclean Sonic. 
В случае любого несоответствия между сервисными 
статьями и положениями гарантии, положения гарантии и 
содержание гарантийного сертификата имеют 
преимущественную силу.
Если в приобретенном вами продукте обнаружены 
неисправности или дефекты, свяжитесь с нашей службой 
поддержки по адресу service@oclean.com. 

Производитель: Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.

Адрес производителя: #28G, корпус 3, Дачонг. Бизнес-центр (к 
западу от Тонгу-роуд и к северу от Shennan Avenue), район 
Юэхай, район Наньшань, Шэньчжэнь, Китай 
Адрес производства: Корпус А, улица Синьму №6, Сообщество 
Синьму, Пинху, Шэньчжэнь, Китай 
Сайт: www.oclean.com. 

Если вам нужна более подробная информация об
использовании продукта, пожалуйста, 

подпишитесь на официальный аккаунт Olean.
Название 

компонента

Название 
компонента

Токсичные и вредные вещества и элементы

Токсичные и вредные вещества и элементы

Блок 
печатных  

плат

Пластиковые 
елементи

Металлические 
изделия

Вибромотор

Охорона 
окружающей 

среды

10 лет

10 лет

Охорона 
окружающей 

среды

Аксессуары

Аккумулятор

Это указывает на то, что содержание токсичных и опасных веществ во всех 
однородных материалах этого компонента меньше предельного количества, 
указанного в директиве RoHS 2.0: 2011/65/EU и (EU) 2015/863. 
Это указывает на то, что содержание токсичных и опасных веществ по крайней 
мере в одном из однородных материалов этого компонента превышает 
предельное количество, указанное в директиве RoHS 2.0: 2011/65/ЕС и (ЕС) 
2015/863. 

См. Директиву по батареям: 2006/66/ЕС и поправку 2013/56/ЕС. 

За исключением очень небольшого количества материалов, по причинам 
технического развития, большинство используемых материалов являются 
экологически чистыми. Пожалуйста, используйте этот продукт с уверенностью в 
течение периода защиты окружающей среды.

Гарантийное свидетельство электрической зубной щетки 
Oclean Sonic Electric Toothbrush 

Информация о пользователе

Информация о продавце

Информация о товаре 

Имя: 

Адрес:

 Тел.: E-mail:

Почтовый индекс

Продавец: Тел.:

Адреса: Почтовый индекс

Номер счета: Дата продажи: 

Тип продукта: Место производства:

Дата доставки Описание неисправности/причина/устранение

Используемое
оборудование 

Гарантийный талон на электрическую зубную щетку Oclean Sonic 

Дата принятия Мастер по ремонту






