
Sterylizator na szczoteczki Oclean S1 
 

 

WPROWADZENIE  
Sterylizator do szczoteczek marki OCLEAN 

Najważniejsze zalety urządzenia Oclean 

● Uchwyt do przechowywania 5 szczoteczek jednocześnie z funkcją sterylizatora światłem UV. 
● Urządzenie idealnie sprawdzi się w sezonie gryp i przeziębień, ale również na co dzień. 
● Zabija 99,9% bakterii! 

Uchwyt do przechowywania 5 szczoteczek jednocześnie z funkcją sterylizatora światłem UV. 
Urządzenie idealnie sprawdzi się w sezonie gryp i przeziębień, ale również na co dzień. 

Do wyboru 2 tryby: 

● regularna sterylizacja 2 minutowa co 6 godzin 
● sterylizacja po pociągnięciu sznureczka trwająca 5 minut 

W urządzeniu są 3 miejsca przeznaczone do sterylizacji, 2 skrajne, jedynie do przechowywania 

 

Parametry techniczne: 

● Model: S1 Inteligentny sterylizator UVC na szczoteczki 
● Akumulator: 1000mAh 
● Czas ładowania 2,5 godziny 
● Czas używania urządzenia na jednym ładowaniu: 20 dni 
● Waga 132,2 g 
● Wymiary 12,1 x 5,6 cm 
● Gniazdo ładowania: USB C 

Zawartość opakowania: 

● 1 x InFace Lokówka do rzęs SILVER 
● 1 x Kabel ładujący USB 
● 1 x Instrukcja obsługi 
● 1 x  grzebień do czyszczenia 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA  

1. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowo je używać.  

2. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, aby korzystać z tego urządzenia.  

3. Nie ściągaj ani nie przerabiaj urządzenia.  

4. Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.  

5. nie przechowuj ani nie używaj urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze i wilgotności, np. Na słońcu, w 
pobliżu ognia, w łazience itp. Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie używaj ani nie umieszczaj go w 
urządzeniu lub w jego pobliżu.  

6 Nie używaj i nie umieszczaj urządzenia w stanie mokrym w przypadku zwarcia, porażenia prądem elektrycznym lub 
pożaru.  

7. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci i osób niepełnosprawnych, aby umożliwić jego użycie, konieczny jest 
ścisły nadzór, gdy urządzenie jest obsługiwane przez użytkownika poniżej 18 roku życia.  

8. przechowywać poza zasięgiem dzieci.  

9. kobiety w ciąży i osoby z nadciśnieniem, chorobami serca nie mogą używać.  

10. Zabrania się korzystania z urządzenia osobie nadmiernie wrażliwej na choroby skóry. 

1. Aby uniknąć awarii lub pożaru, przestań używać w przypadku nietypowego nagrzania. 2. Nie upuszczaj ani nie 
uderzaj urządzenia.  

3. Serum należy nakładać stale podczas stosowania.  

4. Nie używaj go, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.  

5. Poniższe warunki nie pozwalają na:  choroby serca, gorączkę, chorobę zakaźną, raka, otwarte skaleczenia, ostrą 
chorobę, niedociśnienie, nadciśnienie, wszczepienie rozrusznika serca, sztuczne lub leczone serce, choroby skóry, 
oparzenia słoneczne, u osób wrażliwych, anapetię.

 


