
Σημαντικό
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά 
πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το 
για μελλοντική αναφορά.

Κίνδυνος
 - Διατηρείτε τη συνδεδεμένη βάση φόρτισης 

μακριά από νερό. Μην την τοποθετείτε/
αποθηκεύετε πάνω από ή κοντά σε μπανιέρες, 
νιπτήρες και άλλα σημεία που μπορεί να 
περιέχουν νερό. Μην βυθίζετε τη βάση 
φόρτισης ή τη θήκη ταξιδίου/φόρτισης σε 
νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μετά τον 
καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η βάση φόρτισης ή/
και η θήκη ταξιδίου/φόρτισης έχουν στεγνώσει 
εντελώς πριν τις συνδέσετε στην πρίζα. 

Προειδοποίηση
 - Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν 

η τάση που αναγράφεται στη συσκευή 
αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.

 - Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ τη βάση φόρτισης 
ή τη θήκη ταξιδίου/φόρτισης εάν έχουν υποστεί 
οποιαδήποτε ζημιά. Εάν η βάση φόρτισης, η 
θήκη ταξιδίου/φόρτισης, το καλώδιο ή το βύσμα 
έχουν υποστεί ζημιά, να τα αντικαθιστάτε πάντα 
μόνο με αυθεντικά ανταλλακτικά, προς αποφυγή 
οποιουδήποτε κινδύνου. 

 - Εάν η συσκευή υποστεί οποιαδήποτε 
βλάβη (κεφαλή βουρτσίσματος, λαβή 
οδοντόβουρτσας), σταματήστε να τη 
χρησιμοποιείτε. Αυτή η συσκευή δεν 
περιλαμβάνει εξαρτήματα που μπορούν να 
επισκευαστούν από το χρήστη. Εάν η συσκευή 
έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με το Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας 
(δείτε το κεφάλαιο “Εγγύηση και επισκευή”).

 - Μην χρησιμοποιήσετε τη βάση φόρτισης ή 
τη θήκη ταξιδίου/φόρτισης σε εξωτερικούς 
χώρους ή κοντά σε θερμαινόμενες 
επιφάνειες.

 - Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς 
και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, 
αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς 
εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη 
χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει 
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και 
κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα 
παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν τη συσκευή ή 
να εκτελούν διεργασίες συντήρησης, εκτός κι αν 
είναι πάνω από 8 ετών και επιβλέπονται από 
κάποιον ενήλικα. Κρατήστε τη συσκευή και το 
καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

 - Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

ΕλληνιΚα

Εισαγωγή
Δηλώστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη 
στη διεύθυνση www.philips.com/welcome. 

Περιεχόμενα συσκευασίας
 1  Κεφαλή βουρτσίσματος
 2  Λαβή με εργονομικό σχήμα
 3  Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 

σε εσοχή
 4  Κρυφή οθόνη λειτουργιών βουρτσίσματος
 5  Ένδειξη φόρτισης
 6  Κάλυμμα ταξιδιού για υγιεινή
 7  Ποτήρι φόρτισης (μόνο σε συγκεκριμένους 

τύπους)
 8  Στήριγμα φόρτισης (μόνο σε 

συγκεκριμένους τύπους)
 9  Βάση φόρτισης
 10  Θήκη ταξιδίου με λειτουργία φόρτισης 

(μόνο σε συγκεκριμένους τύπους)
 11  Μετασχηματιστής τοίχου USB (μόνο σε 

συγκεκριμένους τύπους)
 12  Καλώδιο USB (μόνο σε συγκεκριμένους 

τύπους)

Προσοχή
 - Μην χρησιμοποιείτε την οδοντόβουρτσα 

στο μπάνιο ή στο ντους.
 - Εάν έχετε χειρουργηθεί στο στόμα ή τα 

ούλα κατά τους 2 προηγούμενους μήνες, 
συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας πριν 
χρησιμοποιήσετε την οδοντόβουρτσα.

 - Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας εάν 
παρουσιαστεί υπερβολική αιμορραγία μετά 
τη χρήση αυτής της οδοντόβουρτσας ή εάν η 
αιμορραγία εξακολουθήσει να παρουσιάζεται 
μετά από 1 εβδομάδα χρήσης.

 - Η οδοντόβουρτσα Sonicare συμμορφώνεται 
με τα πρότυπα ασφαλείας για τις 
ηλεκτρομαγνητικές συσκευές. Εάν 
χρησιμοποιείτε βηματοδότη ή οποιαδήποτε 
άλλη εμφυτευμένη συσκευή, επικοινωνήστε 
με το γιατρό σας ή με τον κατασκευαστή 
της εμφυτευμένης συσκευής πριν 
χρησιμοποιήσετε τη Sonicare.

 - Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί 
αποκλειστικά για τον καθαρισμό 
δοντιών, ούλων και γλώσσας. Μην την 
χρησιμοποιήσετε για κανένα άλλο σκοπό. 
Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή 
και επικοινωνήστε με το γιατρό σας σε 
περίπτωση που νιώσετε δυσφορία ή πόνο.

 - Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας, 
συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν 
χρησιμοποιήσετε τη Sonicare.

 - Η οδοντόβουρτσα Sonicare είναι συσκευή 
προσωπικής φροντίδας και δεν προορίζεται 
για χρήση σε πολλαπλούς ασθενείς σε 
οδοντιατρεία ή ιατρικά κέντρα.

 - Σταματήστε να χρησιμοποιείτε την 
κεφαλή βουρτσίσματος εάν οι τρίχες της 
καταστραφούν ή λυγίσουν. Να αντικαθιστάτε 
την κεφαλή βουρτσίσματος κάθε 3 μήνες ή 
νωρίτερα εάν εμφανιστούν σημάδια φθοράς.

 - Μην καθαρίζετε την κεφαλή βουρτσίσματος 
στο πλυντήριο πιάτων.

 - Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικές κεφαλές 
βουρτσίσματος από αυτές που συνιστά ο 
κατασκευαστής.

 - Να επιβλέπετε τα παιδιά κατά το 
βούρτσισμα, μέχρι να αποκτήσουν καλές 
συνήθειες βουρτσίσματος.

 - Εάν η οδοντόκρεμά σας περιέχει 
υπεροξείδιο του υδρογόνου, μαγειρική 
σόδα (baking soda) ή άλλα διττανθρακικά 
συστατικά (συνήθη σε λευκαντικές 
οδοντόκρεμες), να καθαρίζετε πολύ καλά την 
κεφαλή βουρτσίσματος με νερό και σαπούνι 
μετά από κάθε χρήση. Έτσι αποτρέπετε την 
πιθανή θραύση του πλαστικού.
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ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips 
συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα 
και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Φόρτιση της Sonicare
Πριν από την πρώτη χρήση φορτίστε τη για 24 
ώρες. Η ένδειξη φόρτισης αναβοσβήνει με πράσινο 
χρώμα μέχρι να φορτιστεί πλήρως η Sonicare. 
Όταν αναβοσβήνει γρήγορα με κίτρινο χρώμα, 
αυτό σημαίνει ότι η στάθμη της μπαταρίας είναι 
χαμηλή (απομένουν λιγότερες από 3 χρήσεις).
Η Sonicare έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκεί 
έως και 3 εβδομάδες με μία φόρτιση. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 
φόρτιση, ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση της 
Sonicare στο ταξίδι”.
Το ποτήρι φόρτισης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε 
να φορτίζει μόνο μία λαβή κάθε φόρα. Μην 
τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα στο ποτήρι 
φόρτισης, καθώς αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις 
στη διαδικασία φόρτισης και ενδέχεται να 
προκαλέσει υπερθέρμανση της βάσης φόρτισης.
Αυτή η βάση φόρτισης δεν είναι συμβατή με 
προηγούμενα μοντέλα Sonicare.

1A

1

1B

3 weeks

2

Χρήση της Sonicare 
Βούρτσισμα - Μετακινήστε την κεφαλή 
βουρτσίσματος αργά και απαλά κατά μήκος των 
δοντιών με μικρές κινήσεις εμπρός και πίσω, έτσι 
ώστε οι μακρύτερες τρίχες να φτάνουν ανάμεσα 
στα δόντια. Μην τρίβετε όπως κάνετε με μια απλή 
οδοντόβουρτσα. Εφαρμόστε ελαφριά πίεση για 
να μεγιστοποιήσετε την αποτελεσματικότητα της 
Sonicare και αφήστε την οδοντόβουρτσα Sonicare 
να κάνει όλη τη δουλειά για εσάς. 
Το Quadpacer είναι ένα χρονόμετρο, το οποίο 
ηχεί και σταματά προσωρινά για να σας 
υπενθυμίζει να βουρτσίζετε τα 4 τμήματα 
του στόματος. Ανάλογα με τη λειτουργία 
βουρτσίσματος που έχετε επιλέξει, το 
Quadpacer ηχεί σε διαφορετικά χρονικά 

διαστήματα στη διάρκεια του κύκλου 
βουρτσίσματος.
Clean (Καθαρισμός) - Ο απόλυτος τρόπος 
αφαίρεσης της πλάκας (τυπική λειτουργία). 
White (λεύκανση)- Λειτουργία λεύκανσης 
διάρκειας 2 λεπτών για την αφαίρεση επιφανειακών 
κηλίδων, με 30 επιπλέον δευτερόλεπτα για να 
γυαλίσετε τα μπροστινά δόντια. 
Polish (Γυάλισμα)- Γρήγορη λειτουργία  
1 λεπτού για να γυαλίσετε τα μπροστινά δόντια. 
Gum care (Φροντίδα ούλων)- 
Ολοκληρωμένη λειτουργία που συνδυάζει τη 
λειτουργία Clean με ένα επιπλέον λεπτό ήπιας 
διέγερσης και μασάζ στα ούλα, βελτιώνοντας την 
υγεία τους. 
Sensitive (Ευαίσθητα) - Ιδιαίτερα ήπια 
λειτουργία για ευαίσθητα δόντια και ούλα. 
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Εξοικείωση με τη Sonicare 
Easy-start (Εύκολη εκκίνηση) - Ίσως 
αισθανθείτε γαργαλητό την πρώτη φορά που θα 
χρησιμοποιήσετε τη Sonicare. Για να απολαύσετε 
περισσότερο την εμπειρία της Sonicare, η 
λειτουργία Easy-start αυξάνει προοδευτικά 
την ισχύ στα 14 πρώτα βουρτσίσματα. Το 
βούρτσισμα θα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 
1 λεπτό, ώστε να αυξάνεται με κανονικούς 
ρυθμούς κατά τον κύκλο κλιμάκωσης. 
η λειτουργία Easy-start ενδέχεται να 
έχει απενεργοποιηθεί - Τοποθετήστε τη 
λαβή στη συνδεδεμένη βάση φόρτισης ή στη 
θήκη ταξιδίου/φόρτισης - Πατήστε το κουμπί 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για  
2 δευτερόλεπτα. 1 ήχος υποδεικνύει ότι η 
λειτουργία Easy-start είναι απενεργοποιημένη. 
2 ήχοι υποδεικνύουν ότι η λειτουργία 
ενεργοποιήθηκε πάλι. 

Οι κλινικές μελέτες θα πρέπει εκτελούνται με τη 
Sonicare πλήρως φορτισμένη και τη λειτουργία 
Easy-start απενεργοποιημένη.

100%

2sec.

➞OFF

➞ON

Χρήση της Sonicare στο ταξίδι 
Φόρτιση σε πρίζα - Τοποθετήστε τη λαβή 
στη θήκη ταξιδίου/φόρτισης, συνδέστε το 
καλώδιο USB στο μετασχηματιστή τοίχου USB 
και συνδέστε το μετασχηματιστή τοίχου USB 
σε μια πρίζα. Η ένδειξη φόρτισης στη λαβή 
αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα μέχρι να 
ολοκληρωθεί η φόρτιση. 
Φόρτιση μέσω USB - Αφαιρέστε το καλώδιο 
USB από το μετασχηματιστή τοίχου USB και 
συνδέστε το καλώδιο USB σε μια θύρα USB. 
Χρησιμοποιήστε μόνο το μετασχηματιστή USB και 
το καλώδιο USB που παρέχονται με τη Sonicare. 
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Καθαρισμός της Sonicare 
Καθαρισμός-Να καθαρίζετε τη Sonicare ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα. Ξεπλύνετε τη λαβή 
και την κεφαλή βουρτσίσματος. Καθαρίστε όλες 
τις επιφάνειες με ένα μαλακό πανί και με ήπιο 
σαπούνι, εάν επιθυμείτε. Μην χρησιμοποιείτε 
αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό. Μόνο 
το ποτήρι φόρτισης μπορεί να πλυθεί στο 
πλυντήριο πιάτων (στο επάνω ράφι). Μην 
πλένετε στο πλυντήριο πιάτων την κεφαλή 
βουρτσίσματος, τη λαβή, τη βάση φόρτισης ή τη 
θήκη ταξιδίου/φόρτισης. 
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αποθήκευση της Sonicare 
αποθήκευση - Εάν δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιήσετε τη Sonicare για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, αποσυνδέστε τη βάση φόρτισης από 
την πρίζα, καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα και 
αποθηκεύσετε τα σε δροσερό και ξηρό μέρος, 
μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία. 

1

αΠΟΡΡιΨη
να θυμάστε ότι η διαδικασία αυτή είναι 
μη αναστρέψιμη.
Στο τέλος της ζωής της συσκευής, μην την 
πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά 
απορρίμματα, αλλά παραδώστε την σε ένα 
επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. 
Παραδώστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία σε 
κάποιο επίσημο σημείο συλλογής μπαταριών. 
Με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλετε στην 
προστασία του περιβάλλοντος. 
αφαιρείτε την επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία μόνο μετά το τέλος της ζωής 
του προϊόντος. Εάν την αφαιρέσετε πιο νωρίς, 
θα καταστρέψετε το προϊόν. Ακολουθήστε τις 
βασικές προφυλάξεις ασφαλείας. 
Για να αφαιρέσετε την επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία από τη λαβή: Τοποθετήστε τη 
λαβή σε στερεή επιφάνεια και χτυπήστε μαλακά 
το περίβλημα με ένα σφυρί, σε απόσταση 
περίπου 2,5 εκ. από το κάτω άκρο. Περιστρέψτε 
τη λαβή κατά 90 μοίρες και επαναλάβετε μέχρι 
να αφαιρεθεί το κάτω κάλυμμα από τη λαβή. 
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Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, 
επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/
support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο 
της διεθνούς εγγύησης. 

PDF

www.philips.com/support

Περιορισμοί εγγύησης
Οι όροι της διεθνούς εγγύησης δεν καλύπτουν 
τα εξής:
 - Κεφαλές βουρτσίσματος.
 - Βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση, 

κατάχρηση, αμέλεια, τροποποιήσεις ή μη 
εξουσιοδοτημένη επισκευή.

 - Φυσική φθορά και ρωγμές, 
συμπεριλαμβανομένων χτυπημάτων, 
γρατσουνιών, γδαρσιμάτων, 
αποχρωματισμού ή ξεθωριάσματος.


