
Električna zobna ščetka 
Oclean X/Oclean X Pro 



Uporabniški priročnik
Hvala, ker uporabljate pametno sonično električno zobno ščetko Oclean X. 

Pomembne varnostne informacije:

• Zaradi vibracij visoke hitrosti lahko med prvo uporabo zobne ščetke pride do
skelenja. Ta občutek ob redni uporabi ščetke postopoma izgine.

• Zobna ščetka se lahko med polnjenjem segreje. Če se zobna ščetka segreje
na zelo visoko temperaturo, takoj prenehajte s polnjenjem in/ali izključite
ščetko in se obrnite na pooblaščen Oclean servis.

• Na zobni ščetki lahko uporabljate le nadomestne ščetke znamke Oclean.
• Zobna ščetka je namenjena samo oralni uporabi, to je za ščetkanje zob,

čiščenje jezika ali masažo dlesni. Ne uporabljajte je v druge namene.
• Zobna ščetka je osebni predmet. Izdelek ni namenjen uporabi v zobnih

klinikah in se ne sme deliti z drugimi osebami.
• Zobna ščetka se lahko uporablja samo v zaprtih prostorih in ne sme biti

preveč časa direktno izpostavljena soncu. Shranjujte jo v hladnem in suhem
prostoru.

      Osebe s povečano občutljivostjo ustne votline  

Izdelek naj previdno uporabljajo naslednje kategorije ljudi:
1. Ljudje, ki so prestali parodontalne operacije ali se trenutno

zdravijo za ustne bolezni.
2. Ljudje, ki imajo težave z ustno votlino, slabo vzdrževane umetne zobe, ali

krvaveče dlesni.3.
Ljudje s povečano občutljivostjo ustne votline naj se pred uporabo izdelka
posvetujejo z zobozdravnikom.

Zobna ščetka ni primerna za ljudi z omejenimi duševnimi in fizičnimi sposobnostmi. 
Prav tako ni primerna za dojenčke in otroke mlajše od 12 let. Otroci lahko izdelek 
uprabljajo le pod nadzorom odraslih.

• Izdelek lahko uporabljajo osebe starejše od 12 let.

• Kadar polnilca ne uporabljate ali ga čistite, ga izklopite iz napajanja. Polnilne
kontakte redno čistite, da se izognete prahu in umazaniji, ki lahko zmanjšata
učinkovitost polnjenja.



Ščetine 

Glava zobne ščetke 

Zaslon na dotik 

Gumb za vklop/izklop

Ročaj 

Navodila

Prva uporaba
Pri prvi uporabi ščetke je po pritisku gumba za vklop Bluetooth vklopljen 
dolgo časa. Prenesite aplikacijo Oclean, jo namestite in zaključite s 
povezavo.



Namestitev aplikacije in nastavitve ščetke
Skenirajte QR kodo, da namestite aplikacijo in si prilagodite svoj lasten plan 
ščetkanja zob. Po tem se bo celoten proces čiščenja zob, beljenja ter 
masiranja dlesni opravil samodejno v enem procesu ščetkanja. Aplikacije ni 
potrebno odpirati na dnevni ravni, priporočljivo pa je, da ščetko na nekaj dni 
povežete z aplikacijo, da se sinhronizirajo podatki o ščetkanju in osvojenih 
točkah za pridobivanje dodatkov v aplikaciji.

Uporaba brez aplikacije
Ščetko lahko uporabljate tudi brez povezave z aplikacijo. Ko se vam na ščetki 
izpiše "Connect toothbrush" (povezava ščetke), izberite "Skip" (preskoči). 
Ščetko lahko upravljate preko zaslona na dotik na ščetki ter z gumbom za 
vklop.

Stanje delovanja ter stanje pripravljenosti
Ko ščetko odstranite s polnilca, bo avomatsko prešla iz stanja pripravljenosti v 
stanje delovanja. Ko po končanem ščetkanju 8 sekund ščetke ne uporabljate, 
se avtomatsko preklopi v stanje pripravljenosti.

Privzet plan ščetkanja in direktno ščetkanje
Ko je ščetka v stanju delovanja, pritisnite gumb za vklop in ščetka začne delovati 
v privzetem načinu "standardnega plana čiščenja" z šibko intenzivnostjo in 
trajanjem 2 min. Intenzivnost in način lahko spremenite v nastavitvah.

Menjava območja čiščenja
Če v aplikaciji ne nastavite ščetkanja po meri, se bo ščetka zagnala v 
privzetem načinu s standardnim 2-minutnim planom čiščenja.

Vsakih 30 sekund vas bo ščetka z vibriranjem opozorila, da zamenjajte 
območje ščetkanja. Po 2 minutah bo ščetka samodejno prenehala z 
delovanjem.

Prenapetost in zmanjšanje frekvence
Da bi preprečili pretiran pritisk v procesu ščetkanja zob, lahko ščetka 
samodejno zmanjša frekvenco delovanja, da se tako zašćiti sklenina in dlesni 
in prepreči pretirano ščetkanje.
Zmanjšanje frekvence lahko zaznate s spremembo zvoka delovanja motorja, 
na zaslonu pa se prikažejo večje ikone.
Pri tem ne gre za napako na motorju temveč za zaščito. To funkcijo lahko 
izklopite v nastavitvah.



Poročilo o ščetkanju
Po ščetkanju se na zaslonu izpiše dejanski čas čiščenja, točke čiščenja ter 
intenzivnost čiščenja na posameznem območju.
Iz diagrama lahko razberete, kje ste zobe premalo ščetkali ter intenzivnost 
čiščenja.

Nastavitev načina čiščenja
Do naprednih nastavitev lahko dostopate tako, da povlečete po zaslonu 
navzgor in navzdol.
V nastavitvah načina čiščenja imate na voljo 4 načine z 32 stopnjami 
intenzivnosti, kot npr. način čiščenja, način beljenja, način masiranja, itd. 
Ko zaključite z nastavitvami, se bodo samodejno shranile in ščetka jih bo 
pri naslednji uporabi upoštevala.

Povlecite navzgor
in navzdol

Povlecite levo in 
desno

Tapnite



Ikona za vreme
Na zaslonu se vreme ne bo izpisalo, če več kot 7 dni podatkov na ščetki ne 
sinhronizirate z aplikacijo.

Ikona za Bluetooth
Ko ščetko povežete z aplikacijo, se na zaslonu izpiše ikona za Bluetooth.

Ikona za novo sporočilo
Ko imate nove informacije o aktivnostih, obvestilo o posodobitvi programske 
opreme ali druge hitre informacije, se prikaže ikona za sporočilo.

Učinkovitost čiščenja
Učinkovitost čiščenja je lahko visoka, srednja ali nizka. Gre za oceno 
glede na izbrani plan čiščenja.
Učinkovitost je lahko nizka, če je čas čiščenja prekratek. 
Učinkovitost čiščenja se bo ustrezno spreminjala glede na čas čiščenja in 
intenzivnost čiščenja.

Točke
Rezultate čiščenja je po vsakem čiščenju mogoče pretvoriti v točke. S 
sinhronizacijo podatkov lahko točke prenesete tudi v aplikacijo.
V aplikaciji točke niso omejene, na zobni ščetki pa se lahko shrani do 999 
točk. Če točk ne sinhronizirate z aplikacijo, se vse točke, ki presegajo 
število 999, ne bodo zabeležile.



Opozorilo za prazno baterijo
Ko se na zaslonu pojavi simbol za prazno baterijo, ščetko takoj napolnite.
Med polnjenjem se bo na zaslonu izpisal procent stanja baterije. Ko je baterija 
popolnoma napolnjena, se na zaslonu izpiše 100%.

Plan čiščenja in nastavitve v aplikaciji
V aplikaciji lahko izberete plan čiščenja ali si ga prilagodite. Ogledate si lahko 
tudi točen nivo baterije ter posodobite programsko opremo.

Polnjenje
Spodnji del ščetke postavite na magnetno polnilno postajo. Med polnjenjem se 
na zaslonu izpiše procent stanja baterije. Da se ščetka popolnoma napolni 
običajno traja približno 2,5 ure. Pri nizki električni moči ali če ščetko polnite 
preko računalnika, lahko polnjenje traja tudi več kot 3 ure. Priporočljivo je 
napajanje z napajalnikom 5V/1A oz. 5V/2A.

Pomembni nasveti glede polnjenja

Ščetka ima mehanizem za hitro polnjenje. 

Ko ščetke ne polnite, jo odložite na nastavek. Ščetke ne puščajte na 
polnilcu predolgo. To lahko povzroči, da se vgrajena baterija prehitro 
obrabi, kar vpliva na uporabniško izkušnjo.



Procent
baterije

Stenski
nosilec

USB vhod

 Polnjenje Odlaganje 
ščetke

1. Naprave ne razstavljajte, je udarjajte in ne
mečite je v ogenj.
2. Če se baterija napihne, prenehajte z
uporabo zobne ščetke.
3. Baterije ne hranite v okolju z visoko
temperaturo.
4. Če je v napravo vdrla voda, baterije ne
uporabljajte.



Priporočljiva metoda ščetkanja zob

• Čas umivanja zob
Zobodravniki in strokovnjaki za ustno votlino priporočajo, da zobe umivate 2 
do 3 minute.

Zunanja stran 10s 
Zgornja stran 10s 

Notranja stran 10s



• Priporočljiva metoda ščetkanja zob

Nastavek previdno namestite na ohišje zobne ščetke. 
Za normalno delovanje nastavka mora biti med ohišjem 
in nastavkom ozka reža.

Da preprečite škropljenje zobne paste, pred uporabo 
nanesite majhno količino paste na ščetko. 
(Z ultrazvočno zobno ščetkao porabite manj zobne 
paste kot z običajno zobno ščetko.)

Koraki



Glavo ščetke operite z vodo in jo položite v usta. 
Za začetek čiščenja ščetko vklopite.

Za ustrezno čiščenje zob ščetine počasi premikajte 
pod kotom 45 ° vzdolž dlesni.

Držite za ročaj in ščetko počasi premikajte s 
krožnimi gibi. Ne pritiskajte preveč.

Po umivanju ščetko operite z vodo.



Nega in vzdrževanje

Čiščenje nastavka zobne ščetke
Po vsaki uporabi očistite glavo ščetke in jo naravno 
posušite na zraku.

Čiščenje ogrodja
Očistite telo z mehko krpo.

Čiščenje polnilca
Umazane dele polnilnika očistite z mehko krpo. Pred 
čiščenjem polnilnika izvlecite napajalni kabel iz 
vtičnice in ga ponovno uporabite šele, ko je popolnoma 
suh.

Zamenjava nastavka zobne ščetke
Glavo ščetke je priporočljivo zamenjati vsake dva do tri 
mesece.

Čiščenje podstavka ročaja
Pred polnjenjem naj bo dno vedno čisto in suho. 
Umazane dele ročaja očistite z mehko krpo.



Ime izdelka

Tehnični podatki

Pametna sonična električna zobna ščetka 
Model Oclean X/Oclean X Pro
Moč magnetnega polja 280 gf.cm
Moč 5 W
Polnilec USB polnilna postaja Oclean
Trajanje delovanja 20 dni (*)

Kapaciteta baterije 800 mAh 
Čas polnjenja: 2 uri 
Bluetooth Bluetooth 4.0 in novejši

* Velja za 2 minuti ščetkanja, dvakrat dnevno.

Vhod 5V/1A



Izjava o skladnosti FCC

Ta naprava je v skladu z delom 15 pravilnika FCC. Delovanje je odvisno od 
naslednjih pogojev: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in 
(2) ta naprava mora sprejeti kakršno koli motnjo, vključno z motnjo, ki lahko 
povzroči neželeno delovanje.

Opomba: Ta oprema je bila testirana in je v skladu z omejitvami za digitalno 
napravo razreda B, kot je določeno v delu 15 pravilnika FCC. Te omejitve 
so določene tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi 
motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema proizvaja, uporablja in 
lahko oddaja radiofrekvenčno energijo ter lahko, če ni nameščena in se ne 
uporablja v skladu z navodili, povzroča motnje v radijski komunikaciji. Kljub 
temu ni izključeno, da se motnje ne pojavijo pri določeni namestitvi. Če ta 
oprema škodljivo vpliva na radijski ali televizijski sprejem, kar lahko 
ugotovite z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskusi preprečiti 
motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:
(1) Obrnite ali premestite sprejemno anteno.
(2) Povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom.
(3) Povežite opremo z vtičnico, ki je v drugem tokokrogu kot sprejemnik.
(4) Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim strokovnjakom za radio/TV.

Izjava EU o skladnosti

Podjetje Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd. izjavlja, da je 
ta naprava skladna z RED direktivo 2014/53/EU. Celotna izjava o 
skladnosti, je na voljo na naslednji povezavi:

https://www.mishop.si/content/10-uporabniski-prirocniki-xiaomi



Ime 
komponente

Strupene ter škodljive snovi in elementi
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Bloki za tiskana vezja Х O O O O O Za 
obdobje 
10 let

Plastični elementi Х O O O O O
Kovinski izdelki Х O O O O O
Fleksibilno tiskano 
vezje Х O O O O O
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Vibracijski motor Х O O O O O Za
obdobje 
10 let

Elektroakustične naprave Х O O O O O
Dodatki Х O O O Х O

Baterija Х O Х O O O Obdobje 
5 let

Opomba:
O: vsebnost strupenih in škodljivih snovi v vseh homogenih materialih 

komponente je v okviru zahtev standarda GB/T 26572-2011;
X: vsebnost strupenih in škodljivih snovi je vsaj v eni od komponent

homogenih materialov višja od zahtev standarda GB/T 26572-2011; 



Oclean
Facebook stran

Prenos aplikacije
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