Navodila za
uporabo

Philips Sonicare
DiamondClean
300 series
Rechargeable
sonic toothbrush
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Predstavitev

Svojo zobno ščetko Sonicare registrirajte na spletni strani www.sonicare.si in si zagotovite vso podporo.
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Opis izdelka
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Določeni modeli
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Nastavek
Ergonomsko
oblikovano držalo
Gumb za vklop
in izklop
Zatemnjeni
prikazovalnik
Indikator za kontrolo
polnjenja
Higienska potovalna
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kapica
Kozarec
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Stojalo za polnjenje
Polnilna enota
Potovalni polnilni etui
USB-pretvornik
USB-kabel
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POMEMBNO
Pred uporabo naprave pozorno preberite navodila
in jih shranite, če jih boste morda potrebovali tudi
pozneje.

Previdno
–

Naprave ne uporabljajte med kopanjem ali prhanjem.

Nevarnosti

–

Če ste imeli v zadnjih dveh mesecih poseg v
ustih ali operacijo dlesni, se pred uporabo tega
proizvoda posvetujte z zobozdravnikom.

–

Z zobozdravnikom se posvetujte tudi ob močnem krvavenju po uporabi naprave, ali če se
krvavenje ne ustavi po enem tednu uporabe.

–

Električna zobna ščetka Sonicare je bila preizkušena in je skladna z varnostnimi standardi za
elektromagnetne naprave. Če imate srčni spodbujevalnik ali katero koli implantirano napravo,
se obrnite na svojega zobozdravnika ali proizvajalca teh naprav.

–

Ta naprava je narejena samo za čiščenje vaših
zob, dlesni in jezika. Ne uporabljajte je za druge
namene. Prenehajte z uporabo, če začutite neugodje ali bolečino, in se posvetujte z zdravnikom
ali zobozdravnikom.

–

Če imate zdravstvene težave, se pred uporabo
zobne ščetke Sonicare posvetujte z zdravnikom.

–

Električna zobna ščetka Sonicare je samo za
osebno uporabo. Ni primerna za uporabo pri
pacientih v zobozdravstvenih ordinacijah.

–

Izogibajte se uporabi nastavkov s polomljenimi
ali upognjenimi ščetinami. Poškodovane ščetine
se med ščetkanjem lahko odlomijo. Nastavek
zamenjajte z novim vsake 3 mesece ali prej, če se
pojavijo znaki obrabe.

–

Nastavkov ne čistite v pomivalnem stroju.

–

Uporabljajte samo dele, ki jih priporoča proizvajalec.

–

Otroci naj bodo pod nadzorom, dokler se ne
naučijo pravilno umivati zob.

–

Če je v vaši zobni pasti peroksid, soda bikarbona
ali kateri drug bikarbonat (značilno za belilne
zobne paste), po vsaki uporabi temeljito očistite
nastavke in držalo z milom in vodo, sicer se
lahko pojavijo razpoke na plastiki.

Polnilne enote ne postavljajte blizu vode. Ne
postavljajte ali shranjujte je na mesta, kjer lahko
pade ali bi jo lahko potegnili v kad, umivalnik ali
školjko. Polnilne enote ali potovalnega etuija ne
potapljajte v vodo ali katero drugo tekočino. Po
čiščenju se prepričajte, da sta polnilna enota in
potovalni etui suha, preden ju vklopite v vtičnico.
Opozorila
-

Preden napravo vklopite v vtičnico, preverite,
ali napetost, označena na napravi, ustreza vaši
napetosti v vtičnici.

-

Nikoli ne uporabljajte polnilne enote ali potovalnega etuija, če sta poškodovana. Če je polnilna
enota, potovalni etui, kabel ali vtič poškodovan,
jih vedno nadomestite z originalnim delom in se
tako izognite nesreči.

-

Če je naprava kakor koli poškodovana (nastavek, držalo), jo prenehajte uporabljati. V embalaži niso priloženi nadomestni rezervni deli. Če
je naprava poškodovana, pokličite servis (glejte
poglavje »Garancija in servis«).

-

Polnilne enote in potovalnega etuija ne uporabljajte na prostem ali blizu izvora toplote.

-

Ta naprava ni namenjena za uporabo pri ljudeh
(vključno z otroki) z zmanjšano telesno, čutno ali
duševno sposobnostjo ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih pri uporabi naprave
nadzirajo ali o uporabi poučijo osebe, odgovorne za njihovo varnost.

-
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Otroci naj bodo pod nadzorom. Bodite pozorni
na to, da se z napravo ne igrajo.

ELEKTROMAGNETNA POLJA (EMP)
Naprava ustreza vsem standardom v zvezi z elektromagnetnimi polji (EMP). Če z napravo ravnamo pravilno
in v skladu z navodili v tem priročniku, je njena uporaba varna (utemeljeno na znanstvenih dokazih, ki so
danes na voljo).
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PRED PRVO UPORABO
Polnjenje – Pred prvo uporabo polnite držalo 24
ur. Indikator za kontrolo polnjenja utripa zeleno,
dokler držalo ni popolnoma napolnjeno. Hitro
utripajoča rumena lučka pove, da je baterija skoraj
prazna (za manj kot še 3 uporabe). Preberite poglavje »Na potovanju« za še druge možne načine
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1A

polnjenja. Polnilna enota s kozarcem je oblikovana
tako, da lahko pravilno polnite samo eno držalo naenkrat. V kozarec ne dajajte kovinskih predmetov,
ker lahko vplivajo na proces polnjenja in povzročijo
pregretje polnilne enote. Polnilna enota ni združljiva
z ostalimi modeli zobne ščetke Sonicare. Maksimalno napolnjena baterija vzdrži do tri tedne uporabe.

1B

3 tedne
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UPORABA

Clean – najboljši način pri odstranjevanju plaka
(standardni način)

Ščetkajte tako, da nastavek nežno in počasi premikate po zobeh, v kratkih pomikih naprej in nazaj,
tako da daljše ščetine sežejo med vaše zobe. Ne
ščetkajte tako, kot bi ščetkali z ročno zobno ščetko.
Rahlo pritisnite, da povečate učinkovitost električne
zobne ščetke Sonicare, ki naj delo opravi namesto
vas.

White – dvominutno beljenje, ki odstrani
površinske madeže, in dodatnih 30 sekund za
posvetlitev in poliranje vaših sprednjih zob
Polish – hitro enominutno ščetkanje za posvetlitev in poliranje vaših sprednjih zob

Funkcija Quadpacer je intervalni merilnik časa,
ki vas z zvočnim signalom in kratko prekinitvijo
ščetkanja opomni, da očistite vsa štiri področja
vaših zob. Quadpacer vas bo opozoril v različnih
intervalih, odvisno od tega, kateri način ščetkanja
ste izbrali:

1

Gum care – popolno ščetkanje celotnih ust, ki
združuje način Clean z dodatno minuto nežne
stimulacije in masaže vaših dlesni, kar izboljša
zdravje dlesni
Sensitive – nežno ščetkanje za občutljive
zobe in dlesni
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−
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White

−

2:30 min

White

Polish

−

1 min.

Polish

Gum care −

3 min.

Gum care

Sensitive −

2 min.

Sensitive
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PRIVAJANJE NA IZDELEK
Easy-start – Zobna ščetka Sonicare vas lahko pri
prvih uporabah žgečka. Za lažje privajanje funkcija
Easy-start postopoma povečuje moč ščetkanja
prvih 14 ščetkanj. Pravilno pomikanje skozi funkcijo
Easy-start pomeni, da vsako ščetkanje traja vsaj eno
minuto.

Vključitev in izključitev funkcije Easy-start –
Držalo postavite na polnilno enoto ali potovalni etui,
pritisnite in 2 sekundi držite gumb za vklop in izklop.
En zvočni signal pove, da je funkcija izključena, dva
zvočna signala pa sporočata vključeno funkcijo. Pri
kliničnih raziskavah mora biti zobna ščetka Sonicare
maksimalno napolnjena in funkcija Easy-start izključena.

2 sec.

OFF
ON

100%
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NA POTOVANJU
Polnjenje s stensko vtičnico – Držalo položite v potovalni etui, USB-kabel vključite v USB-pretvornik in
le-tega v vtičnico. Indikator polnjenja na držalu utripa zeleno, dokler ni držalo popolnoma napolnjeno.
Polnjenje z USB – Odstranite kabel iz stenskega USB-adapterja in vstavite USB-vtič v kateri koli USBvhod. Uporabljajte samo USB-pretvornik in USB-kabel, ki sta priložena.
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ČIŠČENJE
Napravo redno očistite. Splaknite držalo in nastavke. Vse površine očistite z mehko krpo in milom. Pri
čiščenju ne uporabljajte ostrih predmetov. V pomivalnem stroju lahko umijete samo kozarec (v pomivalnem
stroju ga postavite na zgornjo mrežo). Nastavkov, držala in polnilne enote ali potovalnega etuija ne čistite v
pomivalnem stroju.
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SHRANJEVANJE
Če naprave nekaj časa ne boste uporabljali, jo izklopite iz električnega omrežja, očistite in shranite na hladnem in suhem, stran od
neposredne sončne svetlobe.
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ODLAGANJE MED ODPADKE

ščetke Sonicare odprli, ščetka ne bo več
uporabna! Prepričajte se, da je polnilna baterija res
izpraznjena. Upoštevajte osnovna varnostna navodila.

Naprave ne odvrzite med običajne gospodinjske
odpadke, ampak med zbirne odpadke ali jo oddajte
v zbirni center, ki poskrbi za recikliranje. S tem
varujete okolje.

Kako odstraniti baterijo – Držalo položite
na trdo podlago in s kladivom nežno udarjajte
približno 2,5 cm od spodnjega roba držala. Držalo
zasučite za 90 stopinj in ponovite, dokler se spodnji
pokrov ne loči od ročaja.

Baterijo odstranite, šele ko se naprava okvari. Potem ko boste držalo električne zobne
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GARANCIJA IN SERVIS
Garancija velja dve leti od dneva nakupa.
Izjava: uvoznik jamči za kakovost blaga oz. za brezhibno delovanje v garancijskem roku (dve leti), ki
začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

zamenjal z novimi (velja za polnilnik in držalo, ne pa
tudi za nastavke).
Okvarjeni izdelek lahko dostavite dobavitelju, prodajalcu ali enemu od najbližjih pooblaščenih servisov, ko so navedeni na priloženem seznamu.

Garancija velja na območju Republike Slovenije.
Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo
iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Garancija se nanaša na držalo in polnilnik,
ne pa na nastavke.
Garancija se ne nanaša na normalno obrabo izdelka, kot so praske, odrgnine, abrazija materiala,
razbarvanje materiala.
Garancija za držalo in polnilnik vaše zobne ščetke
Sonicare velja dve leti od dneva nakupa. Če držalo
ali polnilnik v prvih dveh letih uporabe ne bi več
delovala, bo proizvajalec oz. dobavitelj (podjetje
Flegis, d. o. o., v Sloveniji) okvarjene dele brezplačno

Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega
ravnanja z izdelkom, uporabe z električnimi pretvorniki ali transformatorji in mehanske poškodbe
so pri tem izvzete.
Garancija velja, če je datum prodaje na garancijskem
listu potrjen z žigom in podpisom prodajalca. Če
garancijski list ni pravilno izpolnjen, predložite račun.
Garancija preneha, če je bilo ugotovljeno, da je v
proizvod posegla nepooblaščena oseba ali je vanj
vgrajen neoriginalni del.
Po preteku garancijskega roka bo proizvajalec nadomestne dele zagotavljal še 3 leta.

Zastopnik za Slovenijo
FLEGIS, d. o. o.
Perhavčeva ulica 36
2000 Maribor

Tel.: 02/460 53 42
Servis: 02/460 53 46
Faks: 02/460 53 43
E-pošta: info@flegis.si
www.flegis.si

Datum prodaje:

Žig in podpis prodajalca:

SI-SD-NAU-0714-62
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