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Introduction
Congratulations on your purchase
and welcome to Philips! To
fully benefit from the support
that Philips offers, register your
product at www.philips.com/
welcome.

Important
-- Read this user manual
carefully before you use the
appliance and save it for future
reference.

Danger
-- Keep the charger away from
water. Do not place or store it
over or near water contained in
a bathtub, washbasin, sink etc.
Do not immerse the charger
in water or any other liquid.
After cleaning, make sure
the charger is completely dry
before you connect it to the
mains.

Warning
-- The mains cord cannot be
replaced. If the mains cord is
damaged, discard the charger.
-- Always have the charger
replaced with one of the
original type in order to avoid
a hazard.
-- Do not use the charger
outdoors or near heated
surfaces.
-- If the appliance is damaged
in any way (brush head,
toothbrush handle or charger),
stop using it. This appliance
contains no serviceable parts.
If the appliance is damaged,
contact the Consumer Care
Centre in your country (see
chapter ‘Guarantee and
support‘).
-- This appliance is not
intended for use by persons
(including children) with
reduced physical, sensory
or mental capabilities, or
lack of experience and
knowledge, unless they have
been given supervision or
instruction concerning use
of the appliance by a person
responsible for their safety.

-- Children should be supervised
to ensure that they do not play
with the appliance.

Caution
-- Do not clean the brush head,
the handle or the charger in
the dishwasher.
-- If you have had oral or gum
surgery in the previous 2
months, consult your dentist
before you use the toothbrush.
-- Consult your dentist if
excessive bleeding occurs
after using this toothbrush
or if bleeding continues to
occur after 1 week of use.
Also consult your dentist if
you experience discomfort or
pain when you use the Philips
Sonicare.
-- The Philips Sonicare
toothbrush complies with
the safety standards for
electromagnetic devices. If you
have a pacemaker or other
implanted device, contact
your physician or the device
manufacturer of the implanted
device prior to use.
-- If you have medical concerns,
consult your doctor before you
use the Philips Sonicare.
-- This appliance has only been
designed for cleaning teeth,
gums and tongue. Do not
use it for any other purpose.
Stop using the appliance and
contact your doctor if you
experience any discomfort
or pain.
-- The Philips Sonicare
toothbrush is a personal care
device and is not intended for
use on multiple patients in a
dental practice or institution.
-- Stop using a brush head
with crushed or bent bristles.
Replace the brush head every
3 months or sooner if signs
of wear appear. Do not use
other brush heads than the
ones recommended by the
manufacturer.
-- If your toothpaste contains
peroxide, baking soda or
bicarbonate (common in
whitening toothpastes),
thoroughly clean the brush
head with soap and water

after each use. This prevents
possible cracking of the plastic.

Electromagnetic fields
(EMF)
This Philips appliance complies
with all applicable standards and
regulations regarding exposure to
electromagnetic fields.

General description
(Fig. 1)
1
2
3
4
5
6

Hygienic travel cap
Brush head
Handle
Power on/off button
Battery level indicator
Charger

Note: The content of the box
may vary based on the model
purchased.

Preparing for use
Attaching the brush head
1	Align the brush head so the
bristles point in the same
direction as the front of the
handle (Fig. 2).
2	Firmly press the brush head
down onto the metal shaft
until it stops.

Note: Philips Sonicare brush
heads are imprinted with icons
to easily identify your brush
head (Fig. 3).

Charging your Philips
Sonicare
1	Plug the charger into a live
electrical outlet.
2	Place the handle on the
charger.
- The light of the battery level
indicator flashes and the
appliance beeps twice. This
indicates that the toothbrush
is charging.

Note: It can take up to 24 hours
to fully charge the battery,
but you can use the Philips
Sonicare toothbrush before it is
fully charged.

Using your Philips
Sonicare toothbrush
Brushing instructions
1	Wet the bristles and apply a
small amount of toothpaste.
2	Place the toothbrush bristles
against the teeth at a slight
angle (45 degrees), pressing
firmly to make the bristles
reach the gumline or slightly
beneath the gumline (Fig. 4).

Note: Keep the center of the
brush in contact with the teeth
at all times.
3	Press the power on/off and
mode button to turn on the
Philips Sonicare.
4	Gently keep the bristles
placed on the teeth and in the
gumline. Brush your teeth with
small back and forth motion
so the bristles reach between
the teeth. Continue this motion
throughout your brushing
cycle.

Note: The bristles should
slightly flare. Do not scrub.
5	To clean the inside surfaces of
the front teeth, tilt the brush
handle semi-upright and make
several vertical overlapping
brushing strokes on each tooth
(Fig. 5).

Note: To make sure you brush
evenly throughout the mouth,
divide your mouth into 4
sections using the Quadpacer
feature (see chapter ‘Features’).
6	Begin brushing in section 1
(outside upper teeth) and
brush for 30 seconds before
you move to section 2 (inside
upper teeth). Continue
brushing in section 3 (outside
lower teeth) and brush for
30 seconds before you move
to section 4 (inside lower teeth
(Fig. 6)).
7	After you have completed
the brushing cycle, you can
spend additional time brushing
the chewing surfaces of
your teeth and areas where

staining occurs. You can also
brush your tongue, with the
toothbrush turned on or off, as
you prefer (Fig. 7).
	Your Philips Sonicare
toothbrush is safe to use on:
-- Braces (brush heads wear out
sooner when used on braces)
-- Dental restorations (fillings,
crowns, veneers)

Note: Ensure that braces or
dental restorations are properly
adhered and not compromised.
If not, braces or dental
restorations may be damaged
when they come into contact
with the brush head.
Note: When the Philips Sonicare
toothbrush is used in clinical
studies, the handle should be
fully charged and the Easy-start
feature deactivated.

Battery status (when handle
is not on charger)
This Philips Sonicare toothbrush
is designed to provide at least
20 brushing sessions, each
session lasting 2 minutes. The
battery level indicator shows
the battery status when you
complete the 2-minute brushing
session, or when you pause the
Philips Sonicare toothbrush for
30 seconds while brushing by
pressing the power on/off button.
Brushing Battery Light
sessions status
color

Beeps

20-6

Green

-

5-2

Orange Flashing 3
beeps

1

Orange Flashing 2 sets
of 3
beeps

Solid

Note: When the battery is
completely empty, the Philips
Sonicare toothbrush turns off.
Place the Philips Sonicare
toothbrush on the charger to
charge it.

Note: To keep the battery fully
charged at all times, you may
keep your Philips Sonicare
toothbrush on the charger when
not in use.

Features
Smartimer
The Smartimer indicates that
your brushing cycle is complete
by automatically turning off the
toothbrush at the end of the
brushing cycle.
Dental professionals recommend
brushing no less than 2 minutes
twice a day.

Note: If you press the power on/
off button after you started the
brushing cycle, the toothbrush
will pause. After a pause of
30 seconds, the Smartimer resets.

Easy-start
The Easy-start feature gently
increases power over the first
14 brushings to help you get
used to brushing with the Philips
Sonicare toothbrush. This Philips
Sonicare toothbrush comes with
the Easy-start feature activated.

Activating or deactivating
the Easy-start feature:
Place the handle in the pluggedin charger.
-- To activate Easy-start:
Press and hold the power on/
off button for 2 seconds. You
hear 2 beeps and the battery
level indicator lights up green
to indicate that the Easy-start
feature has been activated.
-- To deactivate Easy-start:
Press and hold the power on/
off button for 2 seconds. You
hear 1 beep and the battery
level indicator lights up yellow
to indicate that the Easy-start
feature has been deactivated.

Note: Each of the first 14 brushings
must last at least 1 minute to move
through the Easy-start ramp-up
cycle properly.

Note: Use of the Easy-start
feature beyond the initial rampup period is not recommended
and reduces the effectiveness
of the Philips Sonicare
toothbrush in removing plaque.

Quadpacer
-- The Quadpacer is an interval
timer that has a short beep and
pause to remind you to brush
the 4 sections of your mouth
evenly and thoroughly. This
Philips Sonicare toothbrush
comes with the Quadpacer
feature activated (Fig. 8).

Charger confirmation
The handle beeps and vibrates
briefly when it is placed on
the charger base. This Philips
Sonicare toothbrush comes with
the charger confirmation feature
activated.

Cleaning
You should clean your Philips
Sonicare toothbrush regularly
to remove toothpaste and other
residue. Failure to clean your
Philips Sonicare toothbrush may
result in an unhygienic product
and damage to it may occur.
Warning: Do not clean brush
heads, the handle or the charger
in the dishwasher.

Toothbrush handle
1	Remove the brush head and
rinse the metal shaft area
with warm water. Make sure
you remove any residual
toothpaste (Fig. 9).

Caution: Do not push on the
rubber seal on the metal shaft
with sharp objects, as this may
cause damage.
2	Wipe the entire surface of the
handle with a damp cloth.

Brush head
1	Rinse the brush head and
bristles after each use (Fig. 10).
2	Remove the brush head from
the handle and rinse the brush
head connection with warm
water at least once a week.
Rinse the travel cap as often as
needed.

Charger
1	Unplug the charger before you
clean it.
2	Wipe the surface of the
charger with a damp cloth.

Storage
If you are not going to use the
product for a long time, unplug it,
clean it (see chapter ‚Cleaning‘)
and store it in a cool and dry
place away from direct sunlight.

Replacement
Brush head
Replace Philips Sonicare brush
heads every 3 months to achieve
optimal results. Use only Philips
Sonicare replacement brush heads.

Recycling
-- Do not throw away the product
with the normal household
waste at the end of its life,
but hand it in at an official
collection point for recycling.
By doing this, you help to
preserve the environment.

Removing the
rechargeable battery
Warning: Only remove the
rechargeable battery when you
discard the appliance. Make
sure the battery is completely
empty when you remove it.
Warning: Please note that this
process is not reversible.
To remove the rechargeable
battery, you need a towel or
cloth, a hammer and a flat-head
(standard) screwdriver. Observe
basic safety precautions when
you follow the procedure outlined

below. Be sure to protect your
eyes, hands, fingers, and the
surface on which you work.
1	To deplete the rechargeable
battery of any charge, remove
the handle from the charger,
turn on the Philips Sonicare
toothbrush and let it run until
it stops. Repeat this step until
you can no longer turn on the
Philips Sonicare toothbrush.
2	Remove and discard the brush
head. Cover the entire handle
with a towel or cloth (Fig. 10).
3	Hold the top of the handle
with one hand and strike the
handle housing 0.5 inch above
the bottom end. Strike firmly
with a hammer on all 4 sides to
eject the end cap (Fig. 11).

Note: You may have to hit on
the end several times to break
the internal snap connections.
4	Remove the end cap from the
toothbrush handle. If the end
cap does not release easily
from the housing, repeat step
3 until the end cap is released
(Fig. 12).
5	Holding the handle upside
down, press the shaft down on
a hard surface. If the internal
components do not easily
release from the housing,
repeat step 3 until the internal
components are released
(Fig. 13).
6	Remove the inner assembly
from the housing by fully
inserting a small flat-head
screwdriver into the slot
opposite the circuit board and
pry until it comes apart (Fig. 14).
7	Grab the battery and pull it out
of the internal assembly (Fig. 15).

Caution: Be aware of the sharp
edges of the battery tabs so as
to avoid injury to your fingers.

8	Cut the battery wires from
the circuit board close to the
battery (Fig. 16).
9	Cover the battery contacts with
tape to prevent any electrical
short from residual battery
charge. The rechargeable
battery can now be recycled
and the rest of the product
discarded appropriately.

Guarantee and support
If you need information or
support, please visit
www.philips.com/support or read
the separate worldwide guarantee
leaflet.

Guarantee restrictions

The terms of the international
guarantee do not cover the following:

Brush heads.
-- Damage caused by use of
unauthorised replacement parts.
-- Damage caused by misuse,
abuse, neglect, alterations or
unauthorised repair.
-- Normal wear and tear, including
chips, scratches, abrasions,
discolouration or fading.

ةيبرعال

معرفی
به شما برای خرید این محصول تبریک می گوییم! به
دنیای محصوالت  Philipsخوش آمدید! برای استفاده
بهینه از خدمات پس از فروش  ،Philipsدستگاه خود
را در سایت  www.philips.com/welcomeثبت
نام کنید.

مهم
این راهنمای کاربر را به دقت قبل از استفاده از وسیله
بخوانید و آن را برای استفاده های بعدی نزد خودتان
نگهدارید.

-

-

خطر

 -شارژر را دور از آب نگه دارید .وسیله رادر نزدیکی آب موجود در وان حمام ،لگن
دستشویی ،سینک و غیره یا روی آن قرار
ندهید .شارژر را درون آب یا هر مایع دیگری
فرو نکنید .بعد از تمیز کردن ،دقت کنید قبل از
ً
کامال خشک شده باشد.
اتصال شارژر به برق،

هشدار
-

-

-

سیم برق قابل تعویض نیست .اگر سیم برقآسیب دید ،شارژر را دور بیندازید.
همیشه برای جلوگیری از هرگونه خطری،شارژر را با یک نمونه اصل تعویض کنید.
از شارژر بیرون از ساختمان یا نزدیک سطحداغ شده استفاده نکنید.
اگر وسیله به هر دلیلی آسیب دید (برس،دسته مسواک یا شارژر) از آن استفاده نکنید.
این وسیله قطعات قابل سرویس ندارد .اگر این
وسیله آسیب دید ،با مرکز خدمات مشتری در
کشور خود تماس بگیرید (به بخش «ضمانت
نامه و پشتیبانی» مراجعه کنید).
این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جملهکودکان) با نقص فیزیکی ،حسی یا ذهنی یا
کسانی که تجربه و دانش کافی ندارند در
نظر گرفته نشده است ،مگر اینکه نظارت یا
دستورالعمل کافی برای استفاده از دستگاه
توسط مسئول این افراد ارائه شده باشد.
کودکان باید تحت نظارت باشند تا با دستگاهبازی نکنند.

احتیاط

 -از تمیز کردن برس ،دسته یا شارژر درظرفشویی اجتناب کنید.
 -اگر طی  2ماه گذشته جراحی لثه یا دهانداشته اید ،قبل از استفاده از مسواک با
دندانپزشک خود صحبت کنید.
 -اگر بعد از استفاده از این مسواک خون زیادیدر دهان شما وجود دارد یا اگر خونریزی
بعد از  1هفته از استفاده هنوز ادامه دارد
با دندانپزشک خود صحبت کنید .همینطور

-

-

-

اگر زمان استفاده از Philips Sonicare
راحت نیستید و احساس درد می کنید با
دندانپزشک خود صحبت کنید.
مسواک  Philips Sonicareبا استانداردهایایمنی برای دستگاه های الکترومغناطیسی
سازگاری دارد .اگر دستگاه ضربان ساز یا
دستگاه کاشته شده دیگری در بدن دارید،
قبل از استفاده با پزشک یا سازنده دستگاه
کاشته شده صحبت کنید.
اگر مورد پزشکی دارید قبل از استفاده از Philips Sonicareبا پزشک خود صحبت کنید.
این وسیله فقط برای تمیز کردن دندان ،لثهو زبان طراحی شده است .از آن برای اهداف
دیگر استفاده نکنید .اگر راحت نیستید یا
احساس درد می کنید از دستگاه استفاده
نکنید و با پزشک خود صحبت کنید.
مسواک  Philips Sonicareیک وسیلهبرای استفاده شخصی است و برای استفاده
چندین بیمار در مؤسسات دندانپزشکی در
نظر گرفته نشده است.
اگر موهای برس آسیب دیده یا خم شده ازآن استفاده نکنید .برس را هر  3ماه یکبار
و در صورت مشاهده آسیب زودتر تعویض
کنید .از برس های دیگری به جز برس هایی
که سازنده توصیه کرده استفاده نکنید.
اگر خمیردندان شما محتوی پراکسید ،جوششیرین و بیکربنات (در خمیردندان های
سفید کننده وجود دارند) است ،بعد از هر بار
استفاده از مسواک ،برس را با صابون و آب
تمیز کنید .اینکار از ترک برداشتن پالستیک آن
جلوگیری می کند.

ميدان های الكترومغناطيسی ()EMF
این وسیله  Philipsبا تمام استانداردها و قوانین
کاربردی در رابطه با قرار گیری در معرض میدان های
الکترومغناطیسی مطابقت دارد.

توضیحات کلی (شکل )1
1
2
3
4
5
6

درپوش سفر بهداشتی
برس
دسته
دکمه روشن/خاموش
نشانگر سطح شارژ باتری
شارژر

توجه :محتوی جعبه بر اساس مدل خریداری شده
فرق می کند.

آماده سازی برای استفاده
وصل کردن برس
 1برس را تراز کنید طوری که موهای برس در
همان جهت جلوی دسته (تصویر )2قرار گیرند.

 2برس را محکم به سمت پایین روی محور
فلزی فشار دهید تا زمانی که متوقف شود.
توجه :برس های  Philips Sonicareدارای نمادهای
حک شده ای هستند تا به راحتی برس (تصویر  )3خود
را بشناسید.

شارژ کردن  Philips Sonicareخود
 1شارژر را به پریز برق فعال وصل کنید.
 2دسته را در شارژر قرار دهید.
 -چراغ نشانگر سطح شارژ باتری چشمکمی زند و وسیله دو بار صدای بیپ می
دهد .این نشان می دهد مسواک در
حال شارژ شدن است.
توجه :شارژ کامل باتری می تواند تا  24ساعت بطول
انجامد ،اما می توانید از مسواک Philips Sonicare
ً
کامال شارژ شود استفاده نمایید.
قبل از اینکه

استفاده از مسواک Philips Sonicare
خود
دستورالعمل های مسواک کردن
 1موهای برس را خیس کرده و مقدار کمی
خمیردندان روی آن بمالید.
 2مسواک را بصورت زاویه دار روی دندان های
خود قرار دهید ( 45درجه) ،محکم مسواک
بزنید تا مسواک به خط لثه برسد و زیر خط
لثه (تصویر  )4را به آرامی مسواک کنید.
توجه :همیشه قسمت مرکز مسواک را مقابل دندان
ها نگه دارید.
 3برای روشن کردن  Philips Sonicareدکمه
روشن/خاموش و دکمه حالت را فشار دهید.
 4به آرامی موی برس را روی دندان و خط لثه
نگه دارید .دندان های خود را با حرکت عقب
و جلوی آرام مسواک کنید تا موهای برس
بین دندان ها قرار بگیرد .همین حرکت را برای
چرخه مسواک زدن ادامه دهید.
توجه :موها باید کمی حالت نامنظمی پیدا کنند .نیازی
به مالش دادن و تنظیم آنها نیست.
 5برای تمیز کردن سطح داخلی دندان های
جلو ،دسته مسواک را تا نیمه به طرف باال کج
کنید و روی هر دندان (تصویر  )5چندین ضربه
عمودی پشت سر هم بزنید.
توجه :برای اطمینان از اینکه کل دهان بطور مساوی
مسواک شود ،با استفاده از ویژگی  Quadpacerدهان
خود را به  4بخش تقسیم کنید (به بخش «ویژگی
ها» بروید).
 6مسواک کردن را از بخش ( 1دندان های باالیی
بیرونی) شروع کنید و مدت  30ثانیه مسواک
کنید بعد به بخش ( 2دندان های باالیی
داخلی) بروید .به مسواک کردن در بخش 3
(دندان های پایینی بیرونی) ادامه دهید و مدت
 30ثانیه مسواک کنید بعد به بخش ( 4دندان

ويژگی ها

های پایینی داخلی (تصویر  ))6بروید.
 7بعد از کامل کردن چرخه مسواک زدن ،می
توانید زمان بیشتری را صرف دندان های
مخصوص جویدن و نواحی که دندان ها لکه
یا تغییر رنگ دارند کنید .می توانید زبانتان
را هم مسواک کنید ،می توانید اینکار را با
مسواک خاموش یا روشن انجام دهید که
بسته به انتخاب (تصویر  )7شما دارد.
مسواک  Philips Sonicareبرای استفاده در
موارد زیر ایمن است:
 -بریس ها (برس ها زمان استفاده بر رویبریس ها زودتر خراب می شوند)
 -ترمیم های دندانی (پر کردن ،روکش گذاشتن،ونیرها)

تایمر هوشمند
تایمر خودکار با خاموش کردن خودکار مسواک در پایان
چرخه مسواک زدن نشان می دهد که چرخه مسواک
کردن شما کامل است.
متخصصین دندان توصیه می کنند مسواک کردن باید
دو بار در روز بوده و نباید کمتر از  ۲دقیقه طول بکشد.
توجه :اگر بعد از اینکه چرخه مسواک کردن را شروع
کردید دکمه روشن/خاموش را فشار دهید ،مسواک
ً
موقتا متوقف می شود .بعد از یک توقف موقت  30ثانیه
ای ،تایمر هوشمند تنظیم مجدد می شود.

راه اندازی آسان

توجه :دقت کنید بریس ها یا ترمیم های دندانی به
درستی چسبیده باشند و ایجاد خطر نکنند .در غیر
اینصورت ممکن است زمانی که بریس ها یا ترمیم های
دندانی در تماس با برس قرار می گیرند آسیب ببینند.

ویژگی راه اندازی آسان بعد از  14مرتبه اول استفاده از
مسواک کم کم نیرو را افزایش می دهد تا به شما کمک
کند به مسواک کردن با مسواک Philips Sonicare
عادت کنید .این مسواک  Philips Sonicareزمان ارائه
دارای ویژگی راه اندازی آسان فعال شده است.

توجه :زمانی که از مسواک  Philips Sonicareدر
مطالعات کلینیکی استفاده می شود ،دسته باید بطور
کامل شارژ شود و ویژگی راه اندازی آسان غیرفعال شود.

فعال یا غیرفعال کردن ویژگی راه اندازی
آسان:

وضعیت باتری (زمانی که دسته در شارژر
قرار ندارد)
این مسواک  Philips Sonicareطراحی شده است
تا بتوانید حداقل  20جلسه مسواک زدن داشته باشید
که هر جلسه  2دقیقه بطول می انجامد .زمانی که 2
دقیقه جلسه مسواک کردن کامل باشد ،یا زمانی که
با فشار دادن دکمه روشن/خاموش مسواک Philips
ً
 Sonicareرا برای  30ثانیه موقتا متوقف می کنید،
نشانگر سطح باتری وضعیت باتری را نشان می دهد.
گنر
تاسلج
کاوسم تیعضو
یرتاب
ندرک

یادص
نشور
یم پیب
دهد

زبس

-

20-6

تباث

5-2

راب 3
یجنران نز کمشچ
یادص
یم پیب
دهد

1

2
یجنران نز کمشچ
هعومجم
یپیب 3

ً
کامال تخلیه شد مسواک
توجه :وقتی شارژ باتری
 Philips Sonicareخاموش می شود .مسواک
 Philips Sonicareرا در شارژر قرار دهید تا شارژ شود.
توجه :برای اینکه باتری همیشه شارژ کامل داشته باشد
شاید الزم باشد مسواک  Philips Sonicareرا زمانی
که از آن استفاده نمی کنید در شارژر قرار دهید.

دسته را در شارژر وصل شده به برق قرار دهید.
 -برای فعال کردن راه اندازی آسان:دکمه روشن/خاموش را به مدت  2ثانیه فشار
داده و نگه دارید .صدای  2بیپ را می شنوید
و نشانگر سطح باتری به رنگ سبز روشن می
شود تا نشان دهد ویژگی راه اندازی آسان
فعال شده است.
 -برای غیرفعال کردن راه اندازی آسان:دکمه روشن/خاموش را به مدت  2ثانیه فشار
داده و نگه دارید .صدای  1بیپ را می شنوید
و نشانگر سطح باتری به رنگ زرد روشن می
شود تا نشان دهد ویژگی راه اندازی آسان
غیرفعال شده است.
توجه :هر کدام از  14مرتبه مسواک زدن اولیه باید
حداقل  1دقیقه بطول انجامد تا به درستی وارد چرخه
رمپ آپ راه اندازی آسان شود.
توجه :استفاده از ویژگی راه اندازی آسان فراتر از دوره
رمپ آپ اولیه توصیه نمی شود و کارایی مسواک
 Philips Sonicareرا در از بین بردن پالک دندان
کاهش می دهد.

Quadpacer

  Quadpacer-یک تایمر فاصله زمانی استکه یک بیپ کوتاه و توقف موقت دارد تا به
شما یادآوری کند  4بخش دهان خود را بطور
مساوی و کامل مسواک بزنید .این مسواک
 Philips Sonicareزمان ارائه دارای ویژگی
 Quadpacerفعال شده است (تصویر .)8

ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻔﺮﺷﺎﺓ
	1ﻗﻢ ﺑﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻔﺮﺷﺎﺓ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻘﻄﺔ
ﺍﻟﺸﻌﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﺾ
(ﺍﻟﺸﻜﻞ .)2
	2ﺍﺿﻐﻂ ﺑﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻔﺮﺷﺎﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻲ
ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮﻗﻒ.

ﺗﻨﺒﻴﻪ
-

-

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﻤﺖ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﻓﺮﺷﺎﺓ سونيكار ﻣﻦ Philips
ﺑﺎﻟﺮﻣﻮﺯ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻔﺮﺷﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ (ﺍﻟﺸﻜﻞ .)3

ﺷﺤﻦ ﻓﺮﺷﺎﺓ سونيكار ﻣﻦ Philips
	1ﻗﻢ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﺑﻤﺄﺧﺬ ﺗﻴﺎﺭ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
	2ﺿﻊ ﺍﻟﻤﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ.
 -ﻳﻮﻣﺾ ﺿﻮء ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯﺻﻮﺕ ﺻﺎﻓﺮﺓ ﻣﺮﺗﻴﻦ .ﻳﺸﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻓﺮﺷﺎﺓ
ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺸﺤﻦ.

-

-

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻐﺮﻕ  24ﺳﺎﻋﺔ ﻟﺸﺤﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ،
ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﺮﺷﺎﺓ ﺃﺳﻨﺎﻥ سونيكار ﻣﻦ  Philipsﻗﺒﻞ
ﺷﺤﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.

-

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﺮﺷﺎﺓ ﺃﺳﻨﺎﻥ سونيكار ﻣﻦ Philips

-

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﺶ
	1ﻗﻢ ﺑﺘﺮﻃﻴﺐ ﺍﻟﺸﻌﻴﺮﺍﺕ ﻭﺿﻊ ﻛﻤﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﻌﺠﻮﻥ
ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ.
	2ﺿﻊ ﺷﻌﻴﺮﺍﺕ ﻓﺮﺷﺎﺓ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﺑﺰﺍﻭﻳﺔ
ﻃﻔﻴﻔﺔ ( 45ﺩﺭﺟﺔ) ،ﻭﺍﺿﻐﻂ ﺑﺜﺒﺎﺕ ﻟﺠﻌﻞ ﺍﻟﺸﻌﻴﺮﺍﺕ
ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺧﻂ ﺍﻟﻠﺜﺔ ﺃﻭ ﺃﺳﻔﻞ ﻗﻠﻴﻼﹰ ﺧﻂ ﺍﻟﻠﺜﺔ (ﺍﻟﺸﻜﻞ .)4
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻔﺮﺷﺎﺓ ﻣﺘﺼﻼﹰ ﺑﺎﻷﺳﻨﺎﻥ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ.
	3ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ ﺗﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺯﺭ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﺮﺷﺎﺓ سونيكار ﻣﻦ .Philips
	4ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺸﻌﻴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻠﺜﺔ ﺑﻠﻄﻒ.
ﻗﻢ ﺑﺘﻔﺮﻳﺶ ﺃﺳﻨﺎﻧﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ
ً
ً
ﺫذهابا وايابا ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﺸﻌﻴﺮﺍﺕ ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ.
ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻃﻮﺍﻝ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﺶ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻀﻲء ﺍﻟﺸﻌﻴﺮﺍﺕ ﻗﻠﻴﻼﹰ .ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺎﻟﻔﺮﻙ.
	5ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﻷﺳﻄﺢ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻸﺳﻨﺎﻥ ﺍﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ،ﻗﻢ ﺑﺈﻣﺎﻟﺔ
ﻣﻘﺒﺾ ﺍﻟﻔﺮﺷﺎﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﻭﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻚ
ﻋﻤﻮﺩﻳﹱﺎ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ ﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺳﹻﻦﹼ (ﺍﻟﺸﻜﻞ .)5
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻣﻚ ﺑﺘﻔﺮﻳﺶ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎﻭﹴ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻔﻢ ،ﻗﻢ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ﻓﻤﻚ ﺇﻟﻰ  4ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻴﺰﺓ
( Quadpacerﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ „ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ“).
	6ﺍﺑﺪﺃ ﺑﺘﻔﺮﻳﺶ ﺍﻟﻘﺴﻢ ( 1ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻸﺳﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ)
ﻭﻗﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻳﺶ ﻟﻤﺪﺓ  30ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺴﻢ
( 2ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻸﺳﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ) .ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺮﻳﺶ
ﺍﻟﻘﺴﻢ ( 3ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻟﻸﺳﻨﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ) ﻭﻗﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻳﺶ ﻟﻤﺪﺓ  30ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺴﻢ 4
(ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻸﺳﻨﺎﻥ ﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻞ .6

-

-

ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻔﺮﺷﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺒﺾ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦﻓﻲ ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ.
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﺟﺮﺍﺣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻢ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻠﺜﺔ ﺧﻼﻝﺍﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ،ﻓﺎﺳﺘﺸﺮ ﻃﺒﻴﺐ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻗﺒﻞ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﺮﺷﺎﺓ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ.
ﺍﺳﺘﺸﺮ ﻃﺒﻴﺐ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﻧﺰﻳﻒ ﺣﺎﺩ ﺑﻌﺪﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﺮﺷﺎﺓ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺣﺪﻭﺙ
ﻧﺰﻳﻒ ﺑﻌﺪ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ .ﺍﺳﺘﺸﺮ ﺃﻳﻀﹱﺎ
ﻃﺒﻴﺐ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺷﻌﺮﺕ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻟﻢ ﻋﻨﺪ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﺮﺷﺎﺓ سونيكار ﻣﻦ .Philips
ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻓﺮﺷﺎﺓ ﺃﺳﻨﺎﻥ سونيكار ﻣﻦ  Philipsﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ .ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﻟﺪﻳﻚ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺃﻭ ﺟﻬﺎﺯ ﻣﺰﺭﻭﻉ ﺁﺧﺮ،
ﻓﺎﺗﺼﻞ ﺑﻄﺒﻴﺒﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻉ
ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺨﺎﻭﻑ ﻃﺒﻴﺔ ،ﻓﺎﺳﺘﺸﺮ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﻗﺒﻞﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﺮﺷﺎﺓ سونيكار ﻣﻦ .Philips
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﻠﺜﺔﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻓﻘﻂ .ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻷﻱ ﻏﺮﺽ ﺁﺧﺮ .ﺗﻮﻗﻒ
ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﺍﺗﺼﻞ ﺑﻄﺒﻴﺒﻚ ﺇﺫﺍ ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺃﻳﺔ
ﻣﺸﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﻟﻢ.
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﺮﺷﺎﺓ ﺃﺳﻨﺎﻥ سونيكار ﻣﻦ  Philipsﺟﻬﺎﺯ ﻋﻨﺎﻳﺔﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻃﺐ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ.
ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻔﺮﺷﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮﻱﻋﻠﻰ ﺷﻌﻴﺮﺍﺕ ﻣﺴﺤﻮﻗﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﺤﻨﻴﺔ .ﺍﺳﺘﺒﺪﻝ ﺭﺃﺱ
ﺍﻟﻔﺮﺷﺎﺓ ﻛﻞ  3ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﺃﻗﻞ ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮﺕ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﻰ.
ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺭﺅﻭﺱ ﻓﺮﺷﺎﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ.
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺠﻮﻥ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺮﻭﻛﺴﻴﺪ ﺃﻭﺑﻴﻜﺮﺑﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺩﺍ ﺃﻭ ﺑﻴﻜﺮﺑﻮﻧﺎﺕ (ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺟﻴﻦ
ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﻴﻴﺾ) ،ﻓﻘﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻔﺮﺷﺎﺓ
ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎء ﻭﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ.
ﻳﻤﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﺸﻘﻘﺎﺕ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ.

ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ ()EMF
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﻪ  Philipsﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ.

اگر به اطالعات یا پشتیبانی نیاز داشتید ،از www.philips.
 com/supportدیدن کنید یا دفترچه ضمانت نامه جهانی
جداگانه را مطالعه کنید.

محدودیت های ضمانت
شرایط ضمانت بینالمللی موارد زیر را تحت پوشش قرار نمی
دهد:
 -برس. -آسیبی که در اثر استفاده از قطعات یدکی غیرمجازوارد شده است.
 -آسیبی که در اثر سوءاستفاده ،استفاده نادرست،سهلانگاری ،تغییر یا تعمیر غیرمجاز وارد شده است.
 -فرسودگی عادی ،از جمله لب پریدگی ،خراش،ساییدگی ،رنگ رفتگی یا بی رنگ شدن.

العربية

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻧﻬﻨﺌﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ،ﻭﻧﺮﺣﺐ ﺑﻚ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ !Philips
ﻟﺘﺤﻘﻖ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﻪ  ،Philipsﺳﺠﹽﹻﻞ
ﻣﻨﺘﺠﻚ ﻋﻠﻰ .www.philips.com/welcome

ﻫﺎﻡ
ﻳﹹﺮﺟﻰ ﻗﺮﺍءﺓ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﻭﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻪ ﻟﻠﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

ﺧﻄﺮ

 -ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﺑﻌﻴﺪﹰﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺎء .ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﻮﺿﻌﻪ ﺃﻭﺗﺨﺰﻳﻨﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺤﻮﺽ ﺍﻻﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﺃﻭ
ﺣﻮﺽ ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ﺃﻭ ﺣﻮﺽ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ
ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻨﻬﺎ .ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﻔﺎﻑ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ
ﺗﻤﺎﻣﹱﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺻﻴﻠﻪ ﺑﻤﺄﺧﺬ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ.

هشدار :فقط وقتی می خواهید وسیله را دور بیندازید
باتری قابل شارژ را جدا کنید .وقتی باتری را جدا می کنید
ً
کامال خالی است.
مطمئن شوید
ً
هشدار :لطفا توجه داشته باشید اینکار برگشت پذیر
نیست.
برای خارج کردن باتری قابل شارژ ،به یک حوله یا پارچه ،یک
چکش و یک پیچ گوشتی سر پهن (استاندارد) نیاز دارید .زمان
دنبال کردن روش مشخص شده زیر اقدامات اولیه ایمنی را
رعایت کنید .چشم ها ،دست ها ،انگشتان و سطحی که روی آن
کار می کنید را محافظت کنید.
 1برای تخلیه کامل باتری قابل شارژ ،دسته را از شارژر
خارج کنید ،مسواک  Philips Sonicareرا روشن
کنید و بگذارید کار کند تا زمانی که متوقف شود.
این مرحله را تکرار کنید تا زمانی که دیگر مسواک
 Philips Sonicareروشن نشود.
 2برس را جدا کرده و دور بیندازید .همه سطح دسته
را با یک حوله یا پارچه (تصویر  )11بپوشانید.
 3باالی دسته را با یک دست بگیرید و از  0.5اینچ باالتر
از قسمت انتهایی به محفظه دسته ضربه بزنید .با
چکش بر روی همه  4طرف آن محکم ضربه بزنید تا
درپوش (تصویر  )12انتهایی جدا شود.
توجه :شاید مجبور باشید چندین مرتبه به انتها ضربه بزنید تا
اتصاالت محکم داخلی شکسته شوند.
4
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ﺗﺤﺬﻳﺮ
-

ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻌﺎﻡ (ﺍﻟﺸﻜﻞ )1
	1ﻏﻄﺎء ﻧﻘﻞ ﺻﺤﻲ
	2ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻔﺮﺷﺎﺓ
	3ﻣﻘﺒﺾ
	4ﺯﺭ ﺗﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
	5ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
	6ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺒﻮﺓ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ
ﺷﺮﺍﺅﻩ.

جداکردن باتری قابل شارژ

-

-

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻒﺳﻠﻚ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ،ﺗﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ.
ﻗﻢ ﺩﺍﺋﻤﹱﺎ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﺑﺂﺧﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺃﺻﻠﻲﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻭﻗﻮﻉ ﺧﻄﺮ.
ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏﻣﻦ ﺍﻷﺳﻄﺢ ﺍﻟﺴﺎﺧﻨﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ (ﺭﺃﺱﺍﻟﻔﺮﺷﺎﺓ ﺃﻭ ﻣﻘﺒﺾ ﻓﺮﺷﺎﺓ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ) ،ﻓﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻻ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍء ﻳﻤﻜﻦ
ﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ .ﺇﺫﺍ ﺗﻠﻒ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ،ﻓﺎﺗﺼﻞ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼء
ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻙ (ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ „ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ“).
 ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞﺍﻷﺷﺨﺎﺹ (ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ) ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﺃﻭ ﻣﻦ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﺒﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﻌﺮﻓﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ
ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺃﻭ
ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ.
ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻠﻌﺒﻮﻥﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺯ.

6

7

درپوش انتهایی را از دسته مسواک جدا کنید .اگر
درپوش انتهایی به راحتی از محفظه جدا نمی شود،
مرحله  ۳را تکرار کنید تا درپوش انتهایی جدا شود
(تصویر .)13
دسته را بصورت معکوس نگه دارید ،روی سطح
محکمی محور را به سمت پایین فشار دهید .اگر
قطعات داخلی به راحتی از محفظه جدا نمی شوند،
مرحله  ۳را تکرار کنید تا قطعات داخلی جدا شوند
(تصویر .)14
با وارد کردن کامل یک پیچ گوشتی سر پهن به داخل
شکاف که مقابل تخته مدار قرار گرفته است مونتاژ
داخلی را جدا کرده و اینکار را ادامه دهید تا جدا و
خارج شود (تصویر .)15
باتری را گرفته و از مونتاژ (تصویر  )16داخلی بیرون
بکشید.

احتیاط :به لبه های تیز زبانه باتری دقت داشته باشید تا
به انگشتان شما آسیب نرسد.
 8سیم های باتری را از تخته مدار نزدیک به باتری
(تصویر  )17جدا کنید.
 9سطح تماس باتری را با نوار بپوشانید تا از ایجاد هر
گونه مدار کوتاه الکتریکی به دلیل شارژ باقیمانده
باتری جلوگیری شود .باتری قابل شارژ مجدد اکنون
میتواند بازیافت شود و مابقی محصول را به صورت
مناسب دور بیندازید.

ضمانت نامه و پشتیبانی

تأیید شارژر
زمانی که دسته در پایه شارژر قرار می گیرد صدای بیپ داده
و کمی می لرزد .این مسواک  Philips Sonicareزمان ارائه
دارای ویژگی تأیید شارژر فعال شده است.

تميزکردن
باید بطور مرتب مسواک  Philips Sonicareرا تمیز کنید
تا خمیردندان و سایر باقیمانده ها خارج شوند .اگر مسواک
ً
 Philips Sonicareرا مرتبا تمیز نکنید می تواند به یک وسیله
غیر بهداشتی تبدیل شود و ممکن است به آن آسیب وارد شود.
هشدار :از تمیز کردن برس ها ،دسته یا شارژر در ظرفشویی
اجتناب کنید.

دسته مسواک
 1برس را جدا کنید و قسمت محور فلزی را با آب گرم
ً
بشویید .حتما همه باقیماندههای خمیردندان (تصویر
 )9را پاک کنید.

احتیاط :با اشیای تیز به درزگیر الستیکی روی محور فلزی
فشار نیاورید جون اینکار موجب آسیب می شود.
 2همه سطح دسته را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید.

برس
 1بعد از هر بار استفاده (تصویر  )10برس و موهای آن را
با آب بشویید.
 2برس را از دسته جدا کنید و حداقل هفته ای یکبار آن
را با آب گرم بشویید .درپوش سفر را زمانی که الزم
است با آب بشویید.

شارژر
 1همیشه قبل از تمیز کردن وسیله ،شارژر را از برق جدا
کنید.
 2سطح شارژر را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید.

نگهدارۍ
اگر نمی خواهید از این وسیله برای مدت زمان زیادی استفاده
کنید ،آن را از برق جدا کنید (به فصل «:تمیز کردن» مراجعه
کنید) و آن را در محلی خنک و خشک و دور از تابش مستقیم
آفتاب قرار دهید.

تعویض
برس
برس های  Philips Sonicareرا هر  3ماه یکبار تعویض کنید
تا به نتیجه بهینه برسید .فقط از برس های قابل تعویض
 Philips Sonicareاستفاده کنید.

بازیافت

 -این محصول را در پایان عمر مفیدش همراه با زبالههای معمولی خانگی دور نیندازید ،بلکه آن را به
مکان های رسمی مخصوص جمع آوری برای بازیافت
تحویل دهید .با انجام این کار ،به حفظ محیط کمک
می کنید.

ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻐﻄﺎء (ﺍﻟﺸﻜﻞ .)12
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﺪ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻀﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ ﻟﻔﻚ
ﻭﺻﻼﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
	4ﻗﻢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﺍﻟﻄﺮﻓﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﺒﺾ ﻓﺮﺷﺎﺓ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ.
ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﺍﻟﻄﺮﻓﻲ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﺖ،
ﻓﻜﺮﺭ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ  3ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﺍﻟﻄﺮﻓﻲ (ﺍﻟﺸﻜﻞ
.)13
 5ﺃﻣﺴﻚ ﺍﻟﻤﻘﺒﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﻠﻮﺏ ،ﻭﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ
ﻷﺳﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﺻﻠﺐ .ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﺖ ،ﻓﻜﺮﺭ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ  3ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ (ﺍﻟﺸﻜﻞ .)14
	6ﻗﻢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻴﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺇﺩﺧﺎﻝ ﻣﻔﻚ ﺑﺮﺍﻏﻲ ﺻﻐﻴﺮ ﻣﺴﻄﺢ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺘﺤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻮﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﺭﻓﻊ
ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻔﺼﻞ (ﺍﻟﺸﻜﻞ .)15
	7ﺍﻧﺰﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﺳﺤﺒﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
(ﺍﻟﺸﻜﻞ .)16

ﺗﻨﺒﻴﻪ :ﺍﻧﺘﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﻑ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻷﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ
ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺃﺻﺎﺑﻌﻚ.
	8ﺍﻓﺼﻞ ﺃﺳﻼﻙ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ (ﺍﻟﺸﻜﻞ .)17
	9ﻗﻢ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺗﻼﻣﺲ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﺸﺮﻳﻂ ﻻﺻﻖ
ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺣﺪﻭﺙ ﻗﺼﺮ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺷﺤﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ .ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻵﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺐ.

ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻋﻢ ،ﻓﻴﺮﺟﻲ ﺯﻳﺎﺭﺓ www.
 philips.com/supportﺃﻭ ﻗﺮﺍءﺓ ﻛﺘﻴﺐ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻞ.

ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ
ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 -ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻔﺮﺷﺎﺓ. -ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﺡ ﺑﻬﺎ. -ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺳﻮء ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺎءﺓ ﺃﻭﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻪ.
 -ﺍﻟﺘﺂﻛﻞ ﻭﺍﻟﺘﻤﺰﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺸﻮﻩ ﺃﻭﺍﻟﺨﺪﻭﺵ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺸﻮﻁ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺃﻭ ﺗﻼﺷﻴﻪ.

ﻗﻤﺎﺵ ﻣﺒﻠﻠﺔ.

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻔﺮﺷﺎﺓ
	1ﺍﺷﻄﻒ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻔﺮﺷﺎﺓ ﻭﺍﻟﺸﻌﻴﺮﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
(ﺍﻟﺸﻜﻞ .)10
	2ﻗﻢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻔﺮﺷﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﺾ ﻭﺍﺷﻄﻒ ﻭﺻﻠﺔ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻔﺮﺷﺎﺓ ﺑﻤﺎء ﺩﺍﻓﺊ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﹱﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
ﺍﺷﻄﻒ ﻏﻄﺎء ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ.

ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ
	1ﺍﻓﺼﻞ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻈﻴﻔﻬﺎ.
	2ﺍﻣﺴﺢ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﻣﺒﻠﻠﺔ.

ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻻ ﺗﻨﻮﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻓﺎﻓﺼﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺄﺧﺬ
ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﻧﻈﻔﻪ (ﺭﺍﺟﻊ ﻓﺼﻞ „ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ“) ﻭﺧﺰﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ
ﺟﺎﻑ ﻭﺑﺎﺭﺩ ﺑﻌﻴﺪﹰﺍ ﻋﻦ ﺃﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ.

ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻔﺮﺷﺎﺓ
ﻗﻢ ﺑﺎﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺭﺅﻭﺱ ﻓﺮﺷﺎﺓ سونيكار ﻣﻦ  Philipsﻛﻞ  3ﺃﺷﻬﺮ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ .ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺳﻮﻯ ﺭﺅﻭﺱ ﻓﺮﺷﺎﺓ سونيكار
ﻣﻦ  Philipsﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ.

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ

 -ﻻ ﺗﻠﻖ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔﻓﺘﺮﺓ ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻗﻢ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺠﻤﻴﻊ
ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮﻩ .ﺑﻘﻴﺎﻣﻚ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺄﻧﺖ
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.

ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺤﻦ
ﺗﺤﺬﻳﺮ :ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ .ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻓﺎﺭﻏﺔ ﺗﻤﺎﻣﹱﺎ
ﻋﻨﺪ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ.
ﺗﺤﺬﻳﺮ :ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻜﺴﻬﺎ.
ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺤﻦ ،ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺸﻔﺔ ﺃﻭ
ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ ﻭﻣﻄﺮﻗﺔ ﻭﻣﻔﻚ ﺑﺮﺍﻏﻲ (ﻗﻴﺎﺳﻲ) ﺑﺮﺃﺱ ﻣﺴﻄﺢ.
ﻳﺠﺐ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ
ﺍﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺃﺩﻧﺎﻩ .ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻋﻴﻨﻴﻚ ﻭﻳﺪﻳﻚ ﻭﺃﺻﺎﺑﻌﻚ ﻭﺍﻟﺴﻄﺢ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ.
	1ﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﺤﻨﺎﺕ،
ﻗﻢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻭﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﺮﺷﺎﺓ
ﺃﺳﻨﺎﻥ سونيكار ﻣﻦ  Philipsﻭﺩﻋﻬﺎ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮﻗﻒ .ﻛﺮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻌﺪ ﻗﺎﺩﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻓﺮﺷﺎﺓ ﺃﺳﻨﺎﻥ سونيكار ﻣﻦ .Philips
	2ﻗﻢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻔﺮﺷﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ .ﻗﻢ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺒﺾ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻨﺸﻔﺔ ﺃﻭ ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎﺵ
(ﺍﻟﺸﻜﻞ .)11
 3ﺃﻣﺴﻚ ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﻌﻠﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﺾ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭﺍﺿﺮﺏ
ﺍﻟﻤﺒﻴﺖ ﻣﻘﺎﺱ  0.5ﺑﻮﺻﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰء
ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ .ﺍﺿﺮﺏ ﺑﻘﻮﺓ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻄﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ

ﻣﻴﺰﺓ ﺑﺪء ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻬﻞ
ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻴﺰﺓ ﺑﺪء ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻠﻄﻒ ﻋﻨﺪ
ﺃﻭﻝ  14ﻣﺮﺓ ﺗﻔﺮﻳﺶ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﺶ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻓﺮﺷﺎﺓ ﺃﺳﻨﺎﻥ سونيكار ﻣﻦ  .Philipsﺗﺄﺗﻲ ﻓﺮﺷﺎﺓ ﺃﺳﻨﺎﻥ سونيكار
ﻣﻦ  Philipsﻫﺬﻩ ﻣﹹﻔﻌﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻴﺰﺓ ﺑﺪء ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻬﻞ.

ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻣﻴﺰﺓ ﺑﺪء ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﺴﻬﻞ:
ﺿﻊ ﺍﻟﻤﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.
 -ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻣﻴﺰﺓ ﺑﺪء ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻬﻞ:ﺍﺿﻐﻂ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ ﺗﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ .ﺗﺴﻤﻊ ﺻﻮﺕ ﺻﺎﻓﺮﺓ ﻣﺮﺗﻴﻦ
ﻭﻳﻀﻲء ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻴﺰﺓ ﺑﺪء ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺗﻢ ﺗﻨﺸﻴﻄﻬﺎ.
 -ﻹﻟﻐﺎء ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻣﻴﺰﺓ ﺑﺪء ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻬﻞ:ﺍﺿﻐﻂ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ ﺗﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ .ﺗﺴﻤﻊ ﺻﻮﺕ ﺻﺎﻓﺮﺓ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻭﻳﻀﻲء ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺻﻔﺮ ﻟﻺﺷﺎﺭﺓ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻴﺰﺓ ﺑﺪء ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺗﻢ ﺇﻟﻐﺎء ﺗﻨﺸﻴﻄﻬﺎ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻛﻞ ﺃﻭﻝ ﺗﻔﺮﻳﺸﺔ ﻣﻦ ﺍﻟـ  14ﺗﻔﺮﻳﺸﺔ
ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﹱﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﺸﺎﻁ
ﻣﻴﺰﺓ ﺑﺪء ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻻ ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻴﺰﺓ ﺑﺪء ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺑﻌﺪ
ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻓﺮﺷﺎﺓ ﺃﺳﻨﺎﻥ سونيكار ﻣﻦ  Philipsﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺮﺳﺒﺎﺕ.

Quadpacer

 -ﻣﻴﺰﺓ  Quadpacerﻫﻲ ﻣﺆﻗﺖ ﻣﺮﺣﻠﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﺻﻮﺕﺻﺎﻓﺮﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻭﻳﺘﻮﻗﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﺘﺬﻛﻴﺮﻙ ﺑﺘﻔﺮﻳﺶ
ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻟﻔﻤﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎﻭﹴ ﻭﺷﺎﻣﻞ .ﺗﺄﺗﻲ
ﻓﺮﺷﺎﺓ ﺃﺳﻨﺎﻥ سونيكار ﻣﻦ  Philipsﻫﺬﻩ ﻣﹹﻔﻌﻞ ﺑﻬﺎ
ﻣﻴﺰﺓ ( Quadpacerﺍﻟﺸﻜﻞ .)8

	7ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﺶ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻗﻀﺎء ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺗﻔﺮﻳﺶ ﺃﺳﻄﺢ ﺍﻟﻤﻀﻎ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ
ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻮﻥ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻳﻀﹱﺎ ﺗﻔﺮﻳﺶ ﻟﺴﺎﻧﻚ ،ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﺮﺷﺎﺓ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺘﻮﻗﻔﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻀﻞ
(ﺍﻟﺸﻜﻞ .)7
ﺇﻥ ﻓﺮﺷﺎﺓ ﺃﺳﻨﺎﻥ سونيكار ﻣﻦ  Philipsﺁﻣﻨﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻋﻠﻰ:
 -ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ (ﺗﺘﺂﻛﻞ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻔﺮﺷﺎﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺮﻉﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ)
 -ﺣﺸﻮﺍﺕ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ (ﺍﻟﺤﺸﻮﺍﺕ ،ﺍﻟﺘﻴﺠﺎﻥ ،ﺍﻟﻜﺴﻮﺍﺕﺍﻟﺨﺰﻓﻴﺔ)
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻭﺣﺸﻮﺍﺕ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻣﻠﺘﺼﻘﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﻔﻜﻮﻛﺔ .ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻠﻒ
ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻭﺣﺸﻮﺍﺕ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺗﻼﻣﺴﻬﺎ ﻣﻊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻔﺮﺷﺎﺓ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﺮﺷﺎﺓ ﺃﺳﻨﺎﻥ سونيكار ﻣﻦ  Philipsﻓﻲ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ ،ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﺾ ﻣﺸﺤﻮﻧﹱﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻭﻣﻴﺰﺓ ﺑﺪء ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﻣﹹﻌﻄﻠﺔ.

ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ (ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ)
ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻓﺮﺷﺎﺓ ﺃﺳﻨﺎﻥ سونيكار ﻣﻦ  Philipsﻟﺘﻮﻓﻴﺮ  20ﺟﻠﺴﺔ
ﺗﻔﺮﻳﺶ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ،ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺪﺓ ﺩﻗﻴﻘﺘﻴﻦ .ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺆﺷﺮ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﺶ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺪﺓ ﺩﻗﻴﻘﺘﻴﻦ ،ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺮﺷﺎﺓ ﺃﺳﻨﺎﻥ سونيكار ﻣﻦ
 Philipsﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻤﺪﺓ  30ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﺶ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ ﺗﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.
ﺕﺎﺴﻠﺟ ﺔﻟﺎﺣ ﻥﻮﻟ
ﺶﻳﺮﻔﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﺎﻄﺒﻟﺍ
20-6

ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻓﺮﺷﺎﺓ ﺃﺳﻨﺎﻥ سونيكار ﻣﻦ  Philipsﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ
ﻹﺯﺍﻟﺔ ﻣﻌﺠﻮﻥ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﻳﺎ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﻓﺸﻞ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻓﺮﺷﺎﺓ
ﺃﺳﻨﺎﻥ سونيكار ﻣﻦ  Philipsﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﺘﺞ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻲ
ﻭﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻔﻪ.
ﺗﺤﺬﻳﺮ :ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﻔﺮﺷﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺒﺾ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻓﻲ
ﻏﺴﺎﻟﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﻕ.

ﻣﻘﺒﺾ ﻓﺮﺷﺎﺓ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ
	1ﻗﻢ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻔﺮﺷﺎﺓ ﻭﺷﻄﻒ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ
ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻲ ﺑﻤﺎء ﺩﺍﻓﺊ .ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺃﻱ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﻣﻦ
ﻣﻌﺠﻮﻥ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ (ﺍﻟﺸﻜﻞ .)9

ﺗﻨﺒﻴﻪ :ﻻ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﻐﻄﺎء ﺍﻟﻤﻄﺎﻃﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻲ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺟﺴﺎﻡ ﺣﺎﺩﺓ ،ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻠﻒ.
	2ﺍﻣﺴﺢ ﺳﻄﺢ ﺍﻟﻤﻘﺒﺾ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﻄﻌﺔ

ﺖﺑﺎﺛ

-

5-2

ﻲﻟﺎﻘﺗﺮﺑ

ﺾﻣﻮﻳ

1

ﻲﻟﺎﻘﺗﺮﺑ

ﺾﻣﻮﻳ ﻦﻣ ﻥﺎﺘﻋﻮﻤﺠﻣ
ﺕﺍﺮﻓﺎﺻ 3

ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ
ﻳﻬﺘﺰ ﺍﻟﻤﻘﺒﺾ ﻭﻳﺼﺪﺭ ﺻﻮﺕ ﺻﺎﻓﺮﺓ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﺟﻴﺰﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻌﻪ
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ .ﺗﺄﺗﻲ ﻓﺮﺷﺎﺓ ﺃﺳﻨﺎﻥ سونيكار ﻣﻦ Philips
ﻫﺬﻩ ﻣﹹﻔﻌﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ.

ﺮﻀﺧﺃ

ءﻮﻀﻟﺍ

ﺓﺮﻓﺎﺻ

ﺕﺍﺮﻓﺎﺻ 3

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﺮﻍ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﺗﻤﺎﻣﹱﺎ ،ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻓﺮﺷﺎﺓ ﺃﺳﻨﺎﻥ
سونيكار ﻣﻦ  .Philipsﺿﻊ ﻓﺮﺷﺎﺓ ﺃﺳﻨﺎﻥ سونيكار ﻣﻦ Philips
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻟﺸﺤﻨﻬﺎ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ ﻣﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺮﻙ ﻓﺮﺷﺎﺓ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ سونيكار ﻣﻦ  Philipsﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺎﺣﻦ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ.

ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ
Smartimer
ﺗﺸﻴﺮ ﻣﻴﺰﺓ  Smartimerﺇﻟﻰ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﺶ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻓﺮﺷﺎﺓ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﹱﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﺶ.
ﻳﻮﺻﻲ ﺃﻃﺒﺎء ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﺑﺘﻔﺮﻳﺶ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺩﻗﻴﻘﺘﻴﻦ
ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻳﻮﻣﻴﹱﺎ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺇﺫﺍ ﻗﻤﺖ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ ﺗﺸﻐﻴﻞ/ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺑﻌﺪ ﺑﺪء ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﺶ ،ﺳﺘﺘﻮﻗﻒ ﻓﺮﺷﺎﺓ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻣﺆﻗﺘﹱﺎ .ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻤﺪﺓ  30ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻳﺘﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ .Smartimer

