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Eesti

Sissejuhatus
Õnnitleme teid uue Philips Sonicare'i elektrilise hambaharja puhul!
Tõhus hambakatu eemaldamine, valgemad hambad ja tervemad
igemed on teie kätes. Kasutades Sonicare'i kombinatsiooni õrnast
helitehnoloogiast ja kliiniliselt arendatud ja tõestatud funktsioonidest,
saate olla kindel, et saavutate kõige puhtama tulemuse iga kord.
Täiendava toe saamiseks ja toote registreerimiseks minge aadressile
http://www.philips.com/welcome.

Tere tulemast Philips Sonicare'i perekonda!

Ettenähtud kasutamine
Seeria DiamondClean elektrilised hambaharjad on ette nähtud
hammastelt katu ja toidujääkide eemaldamiseks, et vähendada
hammaste lagunemist ning parandada ja hoida suuõõne tervist.
Seeria DiamondClean elektrilised hambaharjad on ette nähtud
koduseks kasutamiseks. Lapsed tohivad neid kasutada üksnes
täiskasvanute järelevalve all.

Tähtis ohutusteave
Enne seadme kasutamist lugege oluline teave hoolikalt läbi ja hoidke
see edaspidiseks alles.
Märkus. Tarvikud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist erineda.
Näiteks mõne mudeliga on kaasas puhasti või mõnel mudelil on
Bluetooth-funktsioon.

Oht
- Kaitske laadijat ja/või puhastit vee eest.

Seadet ei tohi kasutada ega hoida kohas,
kust see võib kukkuda või kust see võidakse
tõmmata vanni või kraanikaussi.

- Ärge kastke laadijat ja/või puhastit vette ega
muudesse vedelikesse.
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- Pärast puhastamist tuleb kontrollida, et
laadija ja/või puhasti oleks(id) enne
pistikupessa ühendamist täielikult kuivanud.

Hoiatus
- Seda seadet tohivad kasutada füüsiliste,

vaimsete või meelepuuetega isikud või
isikud, kellel puuduvad kogemused ja
teadmised, kui neid valvatakse või neile on
antud juhised seadme ohutu kasutamise
kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
Lapsed ei tohi seadet järelevalveta
puhastada ega hooldada.

- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Kui seade (harjapea, käepide laadija ja/või

puhasti) on kahjustatud, lõpetage selle
kasutamine.

- Toitejuhe ei ole asendatav. Kui toitejuhe on
kahjustatud, kõrvaldage laadija ja/või
puhasti kasutusest.

- Vahetage laadija ja/või puhasti ohtlike
olukordade vältimiseks alati välja
originaalseadme vastu.
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- Sellel seadmel ei ole ühtki kasutaja
hooldatavat osa. Kui seade on kahjustunud,
võtke ühendust oma riigi
klienditeeninduskeskusega (vaadake
'Garantii ja tootetugi').

- Hoidke toitejuhe tulistest pindadest eemal.
- Ärge kasutage laadijat ja/või puhastit õues

ega kuumade pindade läheduses.

Ettevaatust
- Ärge peske harjapead, käepidet, laadijat,

laadija kaant või puhastit
nõudepesumasinas.

- Kui teil on olnud viimase 2 kuu jooksul
suuõõne või igemete operatsioon, pidage
enne seadme kasutamist nõu hambaarstiga.

- Võtke ühendust oma hambaarstiga, kui teil
tekib pärast hambaharja kasutamist liigne
verejooks või kui veritsemine jätkub pärast
esimest kasutusnädalat. Konsulteerige
hambaarstiga ka siis, kui tunnete seadme
kasutamisel ebamugavust või valu.
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- Käesolev Philipsi seade vastab
elektromagnetilistele seadmetele
kehtestatud ohutusstandarditele. Juhul, kui
te kasutate südamestimulaatorit või mõnda
teist meditsiinilist seadet, võtke enne
hambaharja kasutamist ühendust oma arsti
või siiratud seadme tootjaga.

- Kui teil on meditsiinilisi küsimusi, võtke enne
seadme kasutamist ühendust oma arstiga.

- See seade on ette nähtud vaid hammaste,
igemete ja keele puhastamiseks. Seda ei
tohi kasutada mingil muul otstarbel. Kui
kogete ebamugavust või valu, lõpetage
seadme kasutamine ja võtke ühendust
arstiga.

- See seade on personaalne hügieeniseade
ega ole mõeldud üldiseks kasutamiseks
hambaravikabinetis või -asutuses.

- Kasutage ainult neid harjapäid, mida
soovitab Philips Sonicare.

- Lõpetage harjapea kasutamine, kui selle
harjased on muljutud või paindunud.
Vahetage harjapead iga 3 kuu tagant
(kulumisjälgede korral varem).
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- Kui teie hambapasta sisaldab peroksiidi,
söögisoodat või vesinikkarbonaati (levinud
komponendid valgendavates
hambapastades), peske harjapead pärast
iga kasutamist põhjalikult seebi ja veega. Nii
väldite plasti võimalikku pragunemist.

- Vältida otsest kokkupuudet eeterlikke õlisid
või kookosõli sisaldavate toodetega.
Kontakti tulemuseks võib olla harjatuttide
väljakukkumine.

Elektromagnetväljad (EMF)
See Philips seade vastab kõikidele elektromagnetiliste väljadega
kokkupuudet käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja
õigusnormidele.

Raadiosideseadmete direktiiv 
Philips kinnitab käesolevaga, et raadiosagedusliku liidesega
(Bluetooth) elektrilised hambaharjad on vastavuses direktiiviga
2014/53/EL.

EL-i nõuetele vastavuse deklaratsiooni täistekst on saadaval
järgmisel veebilehel:  www.philips.com/support
Selle toote raadiosageduslik liides töötab sagedusel 13,56 MHz.

Seadme maksimaalne edastatav raadiosageduslik võimsus on
30,16 dBm.

Philips Sonicare (joonis 1)
1 Hügieeniline reisivutlar
2 Nutikad harjapead*
3 Käepide
4 Toitenupp
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5 Tugevuse tuluke
6 Režiimi-/tugevusnupp
7 Režiimid
8 Harjapea asendamise meeldetuletuse tuluke
9 Aku märgutuli
10 Laadimistops
11 Laadimisalus
12 Laadimisalus
13 (Laadimisvõimalusega) reisikarp*
14 USB-seinaadapter*

* Märkus. Karbi sisu võib varieeruda vastavalt ostetud mudelile.

Rakendus Sonicare – alustamine
Rakendus Sonicare paaristub teie hambaharjaga ja pakub ühendatud
kogemust. Sidudes hambaharja oma rakenduse Sonicare kontoga, on
teil võimalik:
- lihtsasti vaadata oma edenemisaruannet ja leida viise harjamise

tõhustamiseks,
- saada individuaalseid nõuandeid ja soovitusi oma suutervise eest

hoolitsemiseks.

Rakenduse Sonicare kasutama hakkamiseks:
1 laadige rakendus Sonicare oma telefoni; 
2 avage rakendus ja järgige juhiseid;
3 paaristage hambahari rakendusega;
4 looge omale konto;
5 viige lõpuni püsivara uuendamine (kui seda nõutakse), et saaksite

kasutada uusimaid täiustusi ja funktsioone;
6 harjake hambaid regulaarselt.

Olete valmis alustama ühendatud kogemust. Harjake hambaid
regulaarselt. Teil on võimalik saada uuendusi, mis aitavad teil
parandada suuhügieeni.
Märkus. Veenduge, et rakenduse kasutamise ajal oleks teie telefonis
Bluetooth sisse lülitatud. Hambahari kasutab Bluetooth-ühendust
teie harjamisandmete edastamiseks rakendusse. Kui teil on küsimusi
teie harjamisandmete kogumise kohta, vaadake Sonicare'i
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privaatsusavaldust, millele teil on juurdepääs kogu rakenduse
seadistamisprotsessi vältel.

Rakendus Sonicare jälgib ja parandab teie suuhügieeni
Teie Sonicare'i elektriline hambahari on varustatud nutikate
anduritega, et anda teile tagasisidet teie harjamisharjumuste, sh
järgmise kohta: 
- igapäevased harjamisseansid;
- igale harjamisseansile kulutatud aeg;
- rakendatud harjamissurve;
- harjapea väljavahetamise meeldetuletus (vastavalt tegelikule

kasutamisele).

Rakendus Sonicare kogub andmeid nutikatelt anduritelt ja jälgib teie
harjamisharjumusi aja jooksul. 

Rakenduse iga funktsiooni eesmärk on aidata teil mõista oma
harjamisharjumusi ja pakkuda lihtsaid soovitusi teie suuõõne tervise
parandamiseks ja hoidmiseks. Rakenduses Sonicare saate
isikupärastatud harjamisteavet.

Harjapead
Vaadake harjapea allosas olevat märgistust, et teada, mis tüüpi
harjapea teil on. Harjapea allosas olev sümbol näitab, et tegemist on
nutika harjapeaga, mis on varustatud BrushSynci tehnoloogiaga. 
Märkus. Karbi sisu võib varieeruda vastavalt ostetud mudelile.

Harjapea nimi Premium
Plaque Control

Premium White Premium Gum
Care

Harjapea
märgistus

C3 W3 G3
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Eelis Hambakatu
eemaldamine

Hambakatu ja
plekkide
eemaldamine

Tervemad
igemed

Meie harjapeade täisvalikuga tutvumiseks ja lisateabe saamiseks
minge aadressile www.philips.com/toothbrush-heads .

Philips Sonicare hambaharja kasutamine
Harjamisjuhised
1 Lükake harjapea kindlalt käepideme otsa. Niisutage hambaharja

harjased ja pange neile hambapasta.

Märkus. Harjapea ja käepideme vahel olev väike pilu on
normaalne. See võimaldab harjapeal korralikult vibreerida.

2 Pange harjased vastu hambaid nii, et need jäävad umbes
45-kraadise nurga alla, vajutage harjased kergelt vastu igemeserva
või igemeservast veidi allapoole.
Märkus. Hoidke harjapea keskosa kogu aeg vastu hambaid.

3 Philips Sonicare'i sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.

45°
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4 Philips Sonicare'i efektiivsuse maksimaalseks kasutamiseks
vajutage kergelt ja laske Philips Sonicare'i hambaharjal enda eest
harjata. Liigutage harjapead aeglaselt edasi-tagasi üle hammaste,
et pikemad harjased ulatuksid hambavahedesse. Tehke selliseid
liigutusi kogu harjamistsükli jooksul.

Märkus. Kasutada (vaadake 'Harjamisrežiimid') saab järgmisi
režiime. 

5 Esihammaste sisemiste pindade puhastamiseks kallutage
hambaharja käepide poolpüstisesse asendisse ja tehke igal
hambal mitu vertikaalset kattuvat harjamisliigutust.

Märkus.
– Vibratsiooni muutus käepidemes annab märku, kui vajutate liiga
tugevalt (vaadake 'Surveandur').
– Hambaharja Philips Sonicare on ohutu kasutada ka breketite
ning muudetud ja parandatud hammaste (täidised, kroonid,
hambakatted) korral.
– Ärge kasutage elektrilist hambaharja duši all.
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BrushSynci tehnoloogia
BrushSynci tehnoloogia võimaldab harjapeadel käepidemega
suhelda mikrokiibi abil. Harjapea allosas olev sümbol näitab, et
harjapea on varustatud BrushSynci tehnoloogiaga. See võimaldab
järgmisi funktsioone:
- Harjapea režiimi paaristamine
- Harjapea väljavahetamise meeldetuletus

Harjamisrežiimid
Teie elektrilisel hambaharjal on 4 erinevat režiimi: Clean, White+, Gum
Health ja Deep Clean+.
Optimaalse režiimi ja intensiivsuse valib BrushSynci tehnoloogia
automaatselt, lähtudes teie kasutatavast nutikast harjapeast.

Režiimi käsitsi valimiseks vajutage režiimi/intensiivsuse nuppu, kui
hambahari on välja lülitatud ja harjapea on küljes.

* Märkus.
– Kõik harjapead töötavad igas režiimis.
– Kliinilistes uuringutes tuleb Philips Sonicare'i hambaharja kasutada
kõrgel intensiivsusastmel ja funktsioon EasyStart peab olema välja
lülitatud.

Harjapea režiimi paaristamine
BrushSynci tehnoloogiaga harjapeadel on mikrokiip, mis suhtleb
käepidemega ja paaristab selle automaatselt soovitatud režiimi ja
intensiivsusastmega.
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Märkus. Kui muudate režiimi/intensiivsust, jätab harjapea meelde
viimati kasutatud seadistuse. Kui soovite harjata soovitatud
seadistusega, vaadake soovitatud režiimi/intensiivsust jaotisest
„Harjamisrežiimid”. 

Harjapea režiimi paaristamine
BrushSynci tehnoloogiaga harjapeadel on mikrokiip, mis suhtleb
käepidemega ja paaristab selle automaatselt soovitatud režiimi ja
intensiivsusastmega.
Märkus. Kui muudate režiimi/intensiivsust, jätab harjapea meelde
viimati kasutatud seadistuse. Kui soovite kasutada soovitatud režiimi,
vaadake soovitatud režiimi/intensiivsust sellest tabelist.

Clean ja Deep
Clean+

White+ Gum Health

Eelis Hambakatu
eemaldamine

Hambakatu ja
pindsete
plekkide
eemaldamine

Hambakatu
eemaldamine
ja
igememassaaž

Soovitatav 
harjapea

Premium
Plaque Control
(C3)

Premium White
(W3)

Premium Gum
Care (G3)

Soovitatav
intensiivsusast
e

3 3 3

Harjamise
koguaeg

Clean: 2 minutit
Deep Clean+: 3
minutit*

2 minutit ja 40
sekundit

3 minutit ja 20
sekundit

67Eesti



Clean ja Deep
Clean+

White+ Gum Health

Kuidas harjata Clean: Harjake
iga segmenti 20
sekundit

1

2

3

4

5
6

Deep Clean+:
Harjake iga
segmenti 30
sekundit*

1

2

3

4

5
6

Harjake iga
segmenti 20
sekundit,

1

2

3

4

5
6

seejärel harjake
7. ja 8. segmenti
mõlemat 20
sekundit

7

8

Harjake iga
segmenti 20
sekundit,

1

2

3

4

5
6

seejärel harjake
7., 8., 9. ja 10.
segmenti igat
20 sekundit

7

8

10

9

*Märkus. Kui harjate rakendusega Sonicare režiimil Deep Clean+, on
harjamisaeg 2 minutit.

Intensiivsuse seaded
Teie elektrilisel hambaharjal on kolm erinevat intensiivsusastet:
- väike intensiivsus (üks pulk)
- keskmine intensiivsus (kaks pulka)
- suur intensiivsus (kolm pulka)
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Käepideme otsa kinnitatult valib nutikas harjapea automaatselt
soovitatava intensiivsuse. Intensiivsuse käsitsi muutmiseks lülitage
käepide sisse ja vajutage režiimi/intensiivsuse nuppu. 
Intensiivsuse
muutmiseks
vajutage
sisselülitatud
hambaharjal seda
nuppu.

Omadused
- BrushPacer
- Surveandur
- Harjapea väljavahetamise meeldetuletus
- EasyStart

BrushPacer
Funktsioon BrushPacer annab lühikese vibratsioonimuutusega teada,
kui tuleb liikuda hammaste järgmise piirkonna juurde. 

Hambahari lülitub harjamisseansi lõpus automaatselt välja.

Surveandur
Philips Sonicare mõõdab survet, mida te harjamisel rakendate, et
kaitsta teie igemeid ja hambaid kahjustuste eest. 

Kui vajutate liiga tugevalt, muudab käepide vibreerimist, kuni te survet
vähendate. 
Märkus. Toote ostmisel on surveandur sisse lülitatud. Selle
funktsiooni väljalülitamiseks vt jaotist „Funktsioonide sisse- ja
väljalülitamine“. 

Harjapea väljavahetamise meeldetuletus
Aja jooksul jälgib käepide teie nutika harjapea kulumist, mõõtes
järgmist:
- üldine surve, mida te harjamisel rakendate;
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- harjapeaga harjamise koguaeg.

Kui harjapea ei ole enam tõhus, hakkab väljavahetamise
meeldetuletuse märgutuli merevaigukollaselt vilkuma ja käepidemest
kostavad piiksud ja toonid.

Märkus. Harjapea väljavahetamise meeldetuletus on toote ostmisel
sisse lülitatud. Selle funktsiooni väljalülitamiseks vt jaotist
„Funktsioonide sisse- ja väljalülitamine“. 

EasyStart
Philips Sonicare'i harjamisvõimsusega harjumiseks suurendab
EasyStarti funktsioon järkjärgult esimese 14 harjamise jooksul
käepideme võimsust. 

EasyStarti funktsioon töötab kõikide režiimidega. 
Märkus. Toote ostmisel on EasyStarti funktsioon välja lülitatud.
EasyStarti sisselülitamiseks vt jaotist „Funktsioonide sisse- ja
väljalülitamine“.

Laadimine ja aku laetustase
Laadimisalusel laadimine
1 Pange laadimisaluse pistik pistikupessa.
2 Asetage laadimispesa või laadimistops laadimisalusele.
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3 Pange käepide laadimispessa või laadimistopsi.

4 Laadija laeb hambaharja, kuni see on täielikult laetud.

Laadimise ajal vilgub aku märgutuli valgelt. Kui käepide on täis laetud,
põleb aku märgutuli 30 sekundit valgelt ja lülitub siis välja.
Märkus. Ostmisel on käepide esmakordseks kasutamiseks eellaetud.
Pärast esmakordset kasutamist laadige seadet vähemalt 24 tundi.

Reisikarbiga laadimine*
*Märkus. Olenevalt ostetud mudelist ei pruugi laadijaga reisikarp
tootega kaasas olla.

1 Võtke laadimisvõimalusega reisikarbi põhjalt USB-kaabel.
2 Ühendage laadijaga reisikarp pesasse sisendvõimsusega 5 V DC

ühel järgmistest viisidest:
- kaasasoleva USB-adapteri abil;
- UL-listed või ANSI/UL 60950-1 standardile vastava arvuti

tavalise USB-pesa kaudu;
- UL-listed või ANSI/UL 60950-1 LPS standardile vastava USB-

väljundpesaga toiteallika kaudu või
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- UL-listed või ANSI/UL 1310-2 klass 2 toiteallika kaudu.

Tähelepanu. Seinaadapter peab olema ohutu ülimadala
pingega toiteallikas, mis ühildub seadme põhja alla
märgitud elektriliste nimiandmetega.
3 Reisikarp laeb hambaharja, kuni see on täielikult laetud.

Aku laetustase (käepide pistikupessa ühendatud
laadijal).
Kui käepide on pandud laadijale või reisikarpi, näitab aku märgutuli
aku laetustaset.

Aku laetustase Aku märgutuli

Laadimine Vilgub valgelt

Täis Põleb 30 sekundit valgelt ja
lülitub siis välja.

Aku laetustase (kui käepide ei ole laadijal)
Kui lülitate käepideme sisse, näitab käepideme alumises osas paiknev
aku märgutuli aku laetust. 

Aku laetustase Aku märgutuli Heli

Täis Põleb valgelt -

Osaliselt täis Vilgub valgelt -

Madal Vilgub
merevaigukollaselt

Käepidemest kostab
3 piiksu

Tühi Vilgub
merevaigukollaselt

Käepidemest kostab
2 korda 5 piiksu

Funktsioonide sisse- ja väljalülitamine
Järgmisi hambaharja funktsioone on võimalik sisse ja välja lülitada: 
- EasyStart
- Harjapea väljavahetamise meeldetuletus
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- Surveandur 
Samm 1: Pange käepide laadimispessa või
laadimistopsi.

Samm 2: Vajutage ja hoidke toitenuppu järgmiselt:

Easy start Harjapea
väljavahetamis
e
meeldetuletus

Surveandur 

3 sekundit Kuni 5 sekundit Kuni 7 sekundit

¯ ¯ ¯

Samm 3: Vabastage toitenupp, kui kuulete

1 piiksu 1 piiksu ja siis 2
piiksu

1 piiksu, 2 piiksu ja siis
3 piiksu

¯ ¯ ¯

Kui aku märgutuli vilgub valgelt 2 korda ja kostab 3
kolm tooni madalast kuni kõrgeni, siis on funktsioon
sisse lülitatud.

VÕI

Kui aku märgutuli vilgub valgelt 1 kord ja kostab 3 kolm
tooni kõrgest madalani, siis on funktsioon välja
lülitatud.

Puhastamine 
- Kõiki komponente saab puhastada niiske lapiga või loputada

sooja veega.
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- Eemaldage harjapea käepidemelt ja loputage seda põhjalikult.

- Loputage käepidet üleni, eriti harjapea ühenduskohta, vähemalt
kord nädalas.

Ettevaatust! Ärge lükake käepideme otsas olevat kummitihendit.
Puhastage õrnalt kummitihendi ümbert.
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Ettevaatust: 
- Harjapead, reisikatet, käepidet, laadijat ega reisikarpi ei tohi pesta

nõudepesumasinas.
- Ärge kasutage käepideme puhastamiseks isopropüülalkoholi,

äädikat, valgendajat ega muid majapidamises kasutatavaid
puhastusvahendeid, sest see võib põhjustada värvimuutusi.

- Enne laadija puhastamist võtke laadija seinakontaktist välja.
- Ärge kasutage harjapeade puhastamiseks eeterlikke õlisid, sest

see võib põhjustada kahjustusi.

Hoidmine
Kui te ei kavatse toodet pikemat aega kasutada, eemaldage see
seinakontaktist, puhastage ning pange hoiule jahedasse ja kuiva
kohta, eemale otsesest päikesevalgusest.

Korduma kippuvad küsimused
Küsimus Vastus

Kas ma võin Sonicare'i jätta
harjamiste vahelisel ajal
laadijale? 

Jah, võite Philips Sonicare'i
hambaharja hoida seinakontakti
ühendatud laadijal kogu aeg. See
ei mõjuta aku eluiga.

75Eesti



Küsimus Vastus

Kas Philips Sonicare'i
hambaharjaga saab kasutada
teisi harjapäid? 

Teie hambaharjale sobivad kõik
Philips Sonicare'i elektrilisele
hambaharjale kinnitatavad
harjapead. Ent mitte kõik ei ole
varustatud BrushSynci
tehnoloogiaga. BrushSynci
tehnoloogiaga harjapead
tunnete ära harjapea alumises
osas oleva ikooni järgi.

Kui tihti pean ma harjapead
vahetama? 

Soovitame Philips Sonicare'i
harjapea välja vahetada iga 3
kuu järel (harjamine kaks korda
päevas, iga seansi pikkus 2
minutit). Harjapea
väljavahetamise meeldetuletus
annab märku, kui on aeg
harjapea välja vahetada. 

Kas Philips Sonicare'i hambahari
on veekindel? 

Jah, Philips Sonicare'i hambahari
on veekindel. Sellegi poolest
ärge kunagi peske käepidet
nõudepesumasinas. Ning ärge
kasutage seda duši all.

Mis telefonid sobivad
rakendusega Philips Sonicare? 

Philips Sonicare'i rakendus
toetab Android OS-i ja Apple
iOS-iga telefone. Rakenduse
Philips Sonicare kõige uuema
versiooni leiate Android Play
Store'ist või Apple App Store'ist.
Mobiilseadmel peab olema
Bluetooth 4.0 või uuem.

Missuguseid muid Philips
Sonicare'i hambaharju saab
kasutada rakendusega Philips
Sonicare?

Rakendusega Sonicare saate
kasutada ainult hambaharju
Philips Sonicare Flexcare
Platinum Connected,
DiamondClean Smart,
DiamondClean 9000 ja
ExpertClean. Jälgige, et pakendi
esiküljel oleks Bluetoothi sümbol.
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Ringlussevõtt

- See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste
olmejäätmete hulka (2012/19/EL).

- See sümbol tähendab, et käesolev toode sisaldab sisseehitatud
akupatareid, mida ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka
(2006/66/EÜ). Viige toode Philipsi ametlikku kogumispunkti või
teeninduskeskusesse, et akupatarei asjatundjal eemaldada lasta.

- Järgige oma riigi elektriliste ja elektrooniliste toodete ning
akupatareide lahuskogumist reguleerivaid eeskirju. Õigel viisil
kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida kahjulikke tagajärgi
keskkonnale ja inimeste tervisele.

Laetava aku eemaldamine aku eluea
lõppemisel
Hoiatus!
- Eemaldage laetav aku vaid siis, kui käepideme kasutuselt

kõrvaldate. 
- Enne aku eemaldamist kontrollige, et see oleks täiest tühi. 
- Aku eemaldamine muudab garantii kehtetuks.

Kui vajate abi, külastage meie veebilehte www.philips.ee.
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Aku eemaldamine
Hoiatus. Eemaldage akupatarei seadmest vaid siis, kui seadme
kasutusest kõrvaldate. Enne aku eemaldamist kontrollige, et see oleks
täiest tühi.

Akupatarei eemaldamiseks vajate rätikut või riiet, haamrit ja lapiku
peaga peaga (tavalist) kruvikeerajat. Järgige allkirjeldatud toimingute
läbiviimisel elementaarseid ohutusnõudeid. Ärge unustage kaitsta
oma silmi, käsi, sõrmi ja töötamiseks kasutatavat pinda.
1 Akupatarei laengutest täielikuks tühjendamiseks eemaldage

laadija küljest käepide, lülitage Philips Sonicare sisse ja laske sellel
seiskumiseni töötada. Korrake seda sammu, kuni te enam ei saa
Philips Sonicare'i sisse lülitada.

2 Eemaldage harjapea ja visake see minema. Katke terve käepide
käteräti või riidega.

1

2

3 Hoidke ühe käega käepideme ülemisest osast ja lööge vastu
käepideme korpust 0,5 tolli kaugusel põhjast. Otsakatte
vabastamiseks lööge haamriga tugevalt vastu kõiki nelja külge.
Märkus. Võib-olla peate sisemiste plõksklambrite vabastamiseks
lööma otsale mitmeid kordi.
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4 Eemaldage hambaharja käepideme küljest otsakate. Kui otsakate
ei tule korpuse küljest kergesti lahti, korrake sammu 3 kuni
otsakate lahtitulekuni.

5 Hoidke käepidet alusega ülespoole ning vajutage vart vastu kõva
pinda. Kui sisemised komponendid ei tule korpuse küljest kergesti
lahti, korrake sammu 3 kuni need lahti tulevad.

6 Suruge kruvikeeraja aku ja sisemiste komponentide alumises osas
oleva musta raami vahele. Seejärel kangutage kruvikeerajat aku
küljest eemale, et murda musta raami põhi.
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7 Akut ja rohelist trükkplaati ühendava metallklemmi vabastamiseks
suruge kruvikeeraja aku alumise osa ja musta raami vahele. Nii
tuleb aku alumine osa raami küljest lahti.

8 Võtke akust kinni ja tõmmake seda aku teise metallklemmi
vabastamiseks sisemistest komponentidest eemale.
Ettevaatust! Sõrmevigastuste vältimiseks pidage meeles, et
akuklemmide servad on teravad.

9 Katke aku kontaktid teibiga, et vältida jääklaengust põhjustatud
lühist. Nüüd saab laetava aku ringlusse võtta ja ülejäänud toote
nõuetekohaselt kasutuselt kõrvaldada.
Märkus. Tööea lõpus ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata.
Seade tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia. Nii
toimides aitate säästa keskkonda.

Garantii ja tootetugi
Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte
www.philips.com/support või lugege läbi üleilmne garantiileht.

Garantiipiirangud
Järgnevatele osadele ei kehti rahvusvaheline garantiiaeg:
- Harjapead
- Tootja poolt mittelubatud asendusosade kasutamisest tingitud

kahjustused.

80 Eesti



- Kahju, mille põhjuseks on seadme väär või halb kasutamine,
hooldamata jätmine, kohandamine või lubamatu parandamine;

- Normaalne kulumine ja kahjustumine, sealhulgas täkked, kriimud,
hõõrdumine, värvimuutused või luitumine.
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