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Eesti

Sissejuhatus
Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava
tootetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode
veebisaidil www.philips.com/welcome. 

Oluline
Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja
hoidke see edaspidiseks alles.

Oht
- Ärge tehke laadijat märjaks. Ärge pange ega

hoidke seda vee läheduses, näiteks vett täis
vanni, pesukausi, valamu vms kohal. Ärge
kunagi kastke laadijat vette ega mingisse
muusse vedelikku. Pärast puhastamist
veenduge, et laadija oleks täiesti kuiv enne
vooluvõrku ühendamist.

Hoiatus
- Toitejuhe ei ole asedatav. Kui toitejuhe on

kahjustatud, kõrvaldage laadija kasutusest.
- Ohtlike olukordade vältimiseks vahetage

laadija alati välja originaali vastu.
- Ärge kasutage laadijat õues ega kuumade

pindade läheduses.
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- Kui seade (harjapea, käepide või laadija) on
kahjustatud, lõpetage selle kasutamine.
Sellel seadmel pole ühtki hooldatavat osa.
Kui seade on kahjustatud, võtke ühendust
oma riigi klienditeeninduskeskusega (vt ptk
„Garantii ja tugi”).

- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates
8. eluaastast ning füüsiliste puuete ja
vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel
puuduvad kogemused ja teadmised, kui
neid valvatakse või neile on antud juhendid
seadme ohutu kasutamise kohta ja kui nad
mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei
tohi seadmega mängida. Ärge laske lastel
seadet puhastada ja hooldada, kui nad ei
ole vähemalt 8 aastat vanad ja nad on
järelevalveta.

Ettevaatust
- Ärge puhastage harjapead, käepidet ega

laadijat nõudepesumasinas.
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- Kui teil on olnud viimase kahe kuu jooksul
suuõõne või igemete operatsioon, pidage
enne hambaharja kasutamist hambaarstiga
nõu.

- Võtke ühendust oma hambaarstiga, kui teil
tekib pärast hambaharja kasutamist liigne
verejooks või kui veritsemine jätkub pärast
esimest kasutusnädalat. Kui te kogete
Philips Sonicare'i kasutamisel valu või
ebamugavust, konsulteerige oma
hambaarstiga.

- Philips Sonicare’i hambahari vastab
elektromagnetilistele seadmetele
kehtestatud ohutusstandarditele. Juhul kui
te kasutate südamestimulaatorit või mõnda
muud meditsiinilist seadet, võtke enne
hambaharja kasutamist ühendust oma arsti
või siirdatud seadme tootjaga.

- Kui teil on meditsiinilisi küsimusi, võtke enne
Philips Sonicare’i hambaharja kasutama
hakkamist ühendust oma arstiga.
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- See seade on loodud vaid hammaste,
igemete ja keele puhastamiseks. Ärge
kasutage seda teisteks otstarveteks. Kui
kogete valu või ebamugavust, lõpetage
seadme kasutamine ning võtke ühendust
oma arstiga.

- Philips Sonicare’i hambahari on personaalne
hügieenitarve ega ole mõeldud üldiseks
kasutamiseks hambaravikabinetis või -
asutuses.

- Ärge kasutage kõverdunud või paindunud
harjastega harjapäid. Vahetage harjapäid iga
kolme kuu tagant või varem - pärast seda
kui ilmnevad kulumisnähud. Kasutage ainult
neid harjapäid, mida tootja soovitab.

- Kui teie hambapasta sisaldab peroksiidi,
söögisoodat või bikarbonaati (levinud
komponendid valgendavates
hambapastades), peske harjapead pärast
igat kasutuskorda põhjalikult seebi ja veega.
Nii väldite plastikusse võimalike pragude
tekkimist.
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Elektromagnetväljad (EMF)
See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetiliste
väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja
õigusnormidele.

Teie Philips Sonicare (joonis 1) 
1 Vahetatav Philips Sonicare'i harjapea

2 Aku laadimise märgutuli (ainult teatud mudelitel)

3 Toitenupp

4 Käepide

5 Laadija

Kasutamiseks valmistumine
Harjapea kinnitamine
1 Pange harjapea kohakuti käepideme (joon. 2) esiküljega ühes

suunas osutavate harjastega.

2 Vajutage harjapea kindla liigutusega metallvarrele, kuni see
kinnitub.

Märkus. Harjapea ja käepideme vahele jääb väike vahe.

Seadme laadimine
1 Sisestage pistik pistikupessa.

2 Asetage käepide laadijale.

3 Aku laadimise märgutuli näitab aku allesjäänud laetuse ligikaudset
taset.
- Pidev roheline märgutuli: 50-100%
- Vilkuv roheline märgutuli: 5-49%
- Vilkuv roheline märgutuli ja 3 piiksu pärast harjamistsüklit:

vähem kui 5% ja hambaharja on vaja laadida.

Märkus. Aku täieliku laetuse tagamiseks võite Philips Sonicare'i
mittekasutamise ajal laadijas hoida. Aku täislaadimiseks kulub
vähemalt 24 tundi.
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Philips Sonicare hambaharja kasutamine
Harjamisjuhised
1 Tehke hambaharja harjased märjaks ja pange neile väike kogus

hambapastat.

2 Pange harjased vastu hambaid nii, et need jääksid väikese nurga
alla (45 kraadi), ja vajutage harjased kindlalt vastu igemeserva või
sellest veidi allapoole. (joon. 3)

Märkus. hoidke harja keskosa kogu aeg vastu hambaid.

3 Philips Sonicare'i sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.

4 Philips Sonicare'i efektiivsuse maksimaalseks kasutamiseks
vajutage kergelt ja laske Philips Sonicare'i hambaharjal enda eest
harjata. Ärge hõõruge.

5 Liigutage harjapead aeglaselt edasi-tagasi üle hammaste, et
pikemad harjased ulatuksid hambavahedesse. Jätkake seda
liigutust kogu harjamistsükli jooksul.

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

Märkus. Ühtlase harjamise tagamiseks jaotage oma suu
Quadpaceri funktsiooni abil neljaks osaks (vt peatükki
"Omadused").

7 Alustage harjamist 1. osast (ülemiste hammaste välispind) ja
harjake 30 sekundit, enne kui 2. osa (ülemiste hammaste sisepind)
juurde liigute. Jätkake harjamist 3. osas (alumiste hammaste
välispind) ja harjake 30 sekundit, enne kui 4. osa (alumiste
hammaste sisepind) juurde liigute (joon. 4).

8 Pärast harjamistsükli lõpetamist võite lisaks üle harjata hammaste
mälumispinnad ja tumedamad alad. Võite hambaharjaga harjata
ka keelt, kasutades harja kas sisse- või väljalülitatult, vastavalt oma
eelistustele. (joon. 5)

Teie Philips Sonicare sobib kasutamiseks:
- breketitel (harjapead kuluvad breketitel kasutamisel kiiremini);
- hambaparandustel (plommid, kroonid, laminaadid).
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Märkus. Kui Sonicare'i hambaharja kasutatakse kliinilistes
uuringutes, peab käepide olema täielikult laetud. Lülitage Easy-
start-funktsioon välja ja tumedamatel aladel võib plekkide
eemaldamiseks harjata veel 30 sekundit.

Omadused
Easy-start
Sellel Philips Sonicare'il on Easy-start-funktsioon sisselülitatud.

Easy-start funktsioon suurendab õrnalt Philips Sonicare'i võimsust
esimese 14 harjamiskorra jooksul, et aidata teil seadmega harjuda.

Märkus. Easy-starti võimsuse suurendamise tsükli läbimiseks peab iga
harjamiskord neljateistkümnest kestma vähemalt ühe minuti.

Easy-start-funktsiooni sisse- või väljalülitamine
1 Kinnitage harjapea käepideme külge.

2 Asetage käepide vooluvõrku ühendatud laadijasse.

Easy-starti sisselülitamiseks:

Vajutage ja hoidke toitenuppu 2 sekundit all. Kaks piiksu annab
märku, et Easy-start funktsioon on sisselülitatud.

Easy-starti väljalülitamiseks:

Vajutage ja hoidke toitenuppu 2 sekundit all. Üks piiks annab märku,
et Easy-start funktsioon on väljalülitatud.

Märkus. Easy-start funktsiooni kasutamise jätkamine pärast algset
harjutamisperioodi pole soovitatav ja see vähendab Philips Sonicare'i
võimekust hambakatu eemaldamisel.

Smartimer
Smartimer annab märku harjamistsükli lõpetamisest, lülitades
hambaharja harjamistsükli lõpus automaatselt välja. 

Hambaarstid soovitavad harjata hambaid vähemalt kaks minutit kaks
korda päevas.

Kui soovite kaheminutilise tsükli ajal harjamist peatada või lõpetada,
vajutage toitenuppu. Vajutage uuesti toitenuppu ja Smartimer alustab
sealt, kus te pooleli jäite. Smartimer lähtestab automaatselt
kaheminutilise tsükli algusesse, kui:
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- peatate harjamise 30 sekundiks või kauemaks;
- panete käepideme laadijasse.

Quadpacer 
Quadpacer on intervallitaimer. 30, 60 ja 90 sekundi tagant kuulete
lühikest piiksu ja harjamistoiming peatub. See annab märku, et
liiguksite suu järgmisse ossa.

Puhastamine
Ärge puhastage harjapäid, käepidet, laadijat ega laadija katteid
nõudepesumasinas.

Hambaharja käepide
1 Eemaldage harjapea ja loputage metallist vart sooja veega.

Veenduge, et olete eemaldanud järelejäänud hambapasta (joon.
6).

Ettevaatust! Ärge vajutage metallvarre kummitihendile terava
esemega, kuna see võib tihendit kahjustada.

2 Pühkige kogu käepideme pinda niiske lapiga.

Harjapea
1 Loputage harjapead ja harjaseid pärast iga kasutamist (joon. 7).

2 Võtke vähemalt kord nädalas harjapea käepideme küljest lahti ja
loputage ühenduskohta sooja veega.

Laadija
1 Võtke laadija alati seinakontaktist välja, kui hakkate seda

puhastama.

2 Pühkige kogu käepideme pinda niiske lapiga. Eemaldage laadija
pindadelt kindlasti kõik hambapasta- või muud jäägid.

Osade vahetamine
Harjapea
Parima tulemuse saamiseks vahetage Philips Sonicare'i harjapead iga
kolme kuu järel. Kasutage üksnes Philips Sonicare'i varuharjapäid.
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Ringlussevõtt
- See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste

olmejäätmete hulka (2012/19/EL) (joon. 10).
- See sümbol tähendab, et käesolev toode sisaldab sisseehitatud

akupatareid, mida ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (joon.
11) (2006/66/EÜ). Me soovitame teil oma toode viia Philipsi
ametlikku kogumispunkti või hoolduskeskusesse, et akupatarei
professionaalil 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 
Hoiatus. PALUN VÕTKE TEADMISEKS, ET SEE PROTSESS
ON PÖÖRDUMATU.
- Laetava aku eemaldamiseks vajate lapiku 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 Põhjakatte (joon. 8) avamiseks sisestage käepideme põhjas
asuvasse pilusse kruvikeeraja ja keerake vastupäeva.

3 Hoidke käepidet põhi ülevalpool ning lükake võlli allapoole, et
käepideme sees olevad komponendid sellest välja kukuksid.

4 Sisestage kruvikeeraja trükkplaadi alla akuühenduste kõrvale ja
pöörake seda, et ühendused katkestada. Eemaldage trükkplaat ja
kangutage aku plastkandurist (joon. 9) välja.

Laetavat akut saab nüüd ümber töödelda ja ülejäänud toote
nõuetekohaselt kasutusest kõrvaldada.
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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.
- 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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