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Polski

Ważne
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie
z jego instrukcją obsługi. Instrukcję warto też zachować na przyszłość.

Niebezpieczeństwo
- Trzymaj ładowarkę z dala od wody. Nie

kładź jej ani nie przechowuj w pobliżu
wanny, miski, zlewu lub innego pojemnika z
wodą. Nie zanurzaj ładowarki w wodzie ani
innym płynie. Po zakończeniu czyszczenia
upewnij się, że ładowarka jest całkowicie
sucha, zanim podłączysz ją do sieci
elektrycznej.

Ostrzeżenie
- Przewodu sieciowego nie można wymienić.

Uszkodzenie przewodu powoduje, że
ładowarka nie nadaje się do użytku.

- Jeżeli ładowarka ulegnie uszkodzeniu, to
powinna ona być wymieniona na nową
ładowarkę tego samego typu, w celu
uniknięcia zagrożenia.

- Nie używaj ładowarki na dworze ani w
pobliżu źródeł ciepła.
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- Jeżeli urządzenie jest w jakikolwiek sposób
uszkodzone (główka szczoteczki, uchwyt
szczoteczki lub ładowarka), nie używaj go.
To urządzenie nie zawiera komponentów,
które można wymienić lub naprawić. Jeśli
urządzenie jest uszkodzone, skontaktuj się z
Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju (zob.
rozdział „Gwarancja i wsparcie”).

- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez
dzieci i przez osoby o obniżonych
możliwościach fizycznych, umysłowych i
osoby o braku doświadczenia i znajomości
sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do użytkowania
sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby
związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać
czyszczenia i konserwacji sprzętu.

- Dzieci nie powinny bawić się sprzętem.

Uwaga
- Główki szczoteczki, uchwytu ani ładowarki

nie wolno myć w zmywarce.
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- W przypadku przejścia operacji szczęki lub
dziąseł w ciągu ostatnich 2 miesięcy, przed
użyciem szczoteczki po raz pierwszy
skonsultuj się ze stomatologiem.

- Skonsultuj się ze stomatologiem, jeśli po
skorzystaniu ze szczoteczki wystąpi silne
krwawienie lub jeśli krwawienie nie ustąpi
po tygodniu użytkowania. Skonsultuj się ze
stomatologiem, jeśli używanie szczoteczki
Philips Sonicare jest nieprzyjemne lub
sprawia ból.

- Szczoteczka Philips Sonicare spełnia
wymagania norm bezpieczeństwa
dotyczących urządzeń
elektromagnetycznych. Jeśli masz
wszczepiony rozrusznik serca lub inne
urządzenie, przed użyciem skontaktuj się z
lekarzem lub producentem urządzenia.

- Jeśli masz obawy dotyczące zdrowia, przed
skorzystaniem ze szczoteczki Philips
Sonicare skonsultuj się z lekarzem.
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- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
do czyszczenia zębów, dziąseł i języka. Nie
należy go używać do żadnych innych celów.
Jeśli podczas używania szczoteczki
zaczniesz odczuwać dyskomfort lub ból,
zaprzestań korzystania z urządzenia i
skonsultuj się z lekarzem.

- Szczoteczka Philips Sonicare to urządzenie
do higieny osobistej, które nie jest
przeznaczone do użytku przez większą
liczbę pacjentów w gabinetach i placówkach
stomatologicznych.

- Nie używaj główki z połamanym lub
wygiętym włosiem. Wymieniaj główkę
szczoteczki co 3 miesiące lub częściej, gdy
widoczne są ślady zużycia. Nie używaj
innych główek niż zalecane przez
producenta.
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- Jeśli pasta do zębów zawiera nadtlenki,
sodę oczyszczoną lub wodorowęglany
(często występujące w pastach
wybielających), po każdym użyciu dokładnie
wyczyść główkę szczoteczki wodą z
mydłem. Zapobiega to pękaniu plastiku.

Pola elektromagnetyczne (EMF)
To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z
wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól
elektromagnetycznych.

Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego
- Sprzęt radiowy w tym produkcie działa z częstotliwością 13,56 MHz
- Maksymalna moc fal radiowych wysyłanych przez sprzęt radiowy

wynosi 30,16 dBm

Wprowadzenie
Gratulujemy zakupu i witamy w gronie użytkowników produktów
Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę
Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie
www.philips.com/welcome. 

Szczoteczka Philips Sonicare (Ilustracja 1) 
1 Higieniczna nasadka na podróż
2 Inteligentne rozpoznawanie główki/główek szczoteczki*
3 Uchwyt
4 Wyłącznik zasilania
5 Przycisk tryb/intensywność
6 Wskaźnik trybu
7 Wskaźnik konieczności wymiany główki szczoteczki
8 Wskaźniki akumulatora
9 Podstawa ładująca
10 Etui podróżne (tylko niektóre modele)*
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* Uwaga: Zawartość opakowania może się różnić w zależności od
modelu.

Główki szczoteczki
Szczoteczka Philips Sonicare jest wyposażona w jedną lub kilka
główek zaprojektowanych w sposób zapewniający doskonałe efekty
pielęgnacji jamy ustnej.

Technologia BrushSync w szczoteczkach Philips Sonicare
Inteligentne główki szczoteczek są wyposażone w mikrochipy, dzięki
którym synchronizują się z uchwytem i wskaźnikiem konieczności
wymiany. Więcej informacji na temat wskaźnika konieczności
wymiany główki znajduje się w rozdziale „Funkcje”.

Ten symbol wskazuje na fakt wyposażenia główki szczoteczki w
technologię BrushSync. (rys. 2)

Tryby szczotkowania
Aby zmienić tryb działania, przyciśnij przycisk znajdujący się poniżej
wyłącznika. 

Elektryczna szczoteczka do zębów ma 2 lub 3 tryby pracy w
zależności od modelu. Dostępne są następujące tryby:

Tryb czyszczenia
Tryb Clean trwa 2 minuty. Służy on do dokładnego całkowitego
czyszczenia zębów i zaleca się z niego korzystać używając główki
szczoteczki C2 Optimal Plaque Control.

Tryb White (wybielanie)
White to tryb trwający 2 minuty i 30 sekund, z którego zaleca się
korzystać używając główki szczoteczki W2 Optimal White.

Tryb Gum Care
Gum Care to tryb trwający 3 minuty, z którego zaleca się korzystać
używając główki szczoteczki G2 Optimal Gum Care.
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Używanie szczoteczki Philips Sonicare
Instrukcje dotyczące szczotkowania zębów
1 Wciśnij główkę szczoteczki w uchwyt tak, aby włosie skierowane

było w tym samym kierunku, co przód uchwytu (rys. 3).
2 Mocno dociśnij główkę szczoteczki do metalowego trzonka, aż

poczujesz opór.
Uwaga: Między główką szczoteczki a uchwytem jest niewielka
przerwa — jest to zgodne z projektem urządzenia.

3 Zwilż włosie. (rys. 4)
4 Nałóż na włosie (rys. 5) niewielką ilość pasty do zębów.
5 Umieść szczoteczkę w jamie ustnej tak, aby włosie dotykało zębów

pod niewielkim kątem (45 stopni). Naciśnij mocno, aby włosie
sięgnęło linii dziąseł lub trochę poniżej linii dziąseł. (rys. 6) Zmiany
w poziomie drgań (oraz niewielka zmiana w brzmieniu dźwięków)
ostrzegają o zbyt dużym nacisku szczoteczki podczas czyszczenia.
Uwaga: Środek szczoteczki powinien przez cały czas dotykać
zębów.

6 Naciśnij wyłącznik zasilania, aby włączyć szczoteczkę Philips
Sonicare. (rys. 7)

7 Delikatnie przyłóż włosie do zębów na linii dziąseł. Szczotkuj zęby
krótkimi ruchami do przodu i do tyłu, tak aby włosie mogło dotrzeć
między zęby (rys. 8).
Uwaga: Włosie nieznacznie się wygina. Nie szoruj.

8 Aby wyczyścić wewnętrzne powierzchnie przednich zębów,
przechyl uchwyt szczoteczki do połowy odległości do pozycji
pionowej i na każdym zębie wykonaj kilka pionowych,
nakładających się ruchów szczotkujących. (rys. 9)

9 Aby dokładnie wyczyścić wszystkie zęby, podziel jamę ustną na 4
części, korzystając z funkcji Quadpacer. (rys. 10) Funkcja
Quadpacer wywołuje sygnał dźwiękowy po 30 sekundach.

10 Szczotkuj zęby przez pełne 2 minuty zgodnie z zaleceniami funkcji
Quadpacer. (rys. 11) Szczoteczka wyłączy się automatycznie po
upływie dwóch minut.
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W trybie wybielania (White) po upływie 2 minut szczoteczka
będzie pracować jeszcze przez 30 sekund, aby umożliwić
rozjaśnienie i wypolerowanie przednich zębów.

W trybie pielęgnacji dziąseł (Gum Care) po upływie 2 minut
szczoteczka będzie pracować jeszcze przez minutę, aby
umożliwić delikatne masowanie dziąseł.

- Po zakończeniu cyklu szczotkowania można przeznaczyć
dodatkowy czas na czyszczenie powierzchni żujących zębów oraz
miejsc, w których powstają przebarwienia. (rys. 12)

Szczoteczki Philips Sonicare można bezpiecznie używać na:

- Aparatach korekcyjnych (w takim przypadku główki szczoteczki
szybciej się zużywają)

- Wypełnieniach (plomby, koronki, licówki)
Uwaga: W przypadku używania szczoteczki Philips Sonicare w
badaniach klinicznych, należy z niej korzystać w trybie Clean (w
badaniach dotyczących kamienia nazębnego i dziąseł) lub w trybie
White (w badaniach dotyczących wybielania) oraz stosować wysoką
intensywność przy wyłączonej funkcji EasyStart.

Cechy
- EasyStart
- Wskaźnik konieczności wymiany główki szczoteczki
- Czujnik nacisku
- Quadpacer

EasyStart 
Ten model szczoteczki Philips Sonicare ma aktywną funkcję
EasyStart. Aby pozwolić użytkownikowi przyzwyczaić się do
szczoteczki Philips Sonicare, funkcja EasyStart stopniowo zwiększa
moc podczas pierwszych 14 szczotkowań. Funkcja EasyStart działa we
wszystkich trybach.
Informacje dotyczące wyłączania funkcji EasyStart znajdują się w
rozdziale „Włączanie i wyłączanie funkcji”.
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Wskaźnik konieczności wymiany główki szczoteczki
Szczoteczka Philips Sonicare jest wyposażona w technologię
BrushSync, która sprawdza zużycie główki szczoteczki. (rys. 13)
1 Podczas podłączania nowej inteligentnej główki szczoteczki po raz

pierwszy wskaźnik konieczności wymiany główki szczoteczki
zamiga trzykrotnie na zielono. Oznacza to potwierdzenie, że
główka szczoteczki Philips jest wyposażona w technologię
BrushSync.

2 W miarę upływu czasu w zależności od siły nacisku oraz czasu
użytkowania czujnik w uchwycie będzie monitorował zużycie
główki szczoteczki w celu określenia optymalnego momentu do jej
wymiany. Ta funkcja daje Ci gwarancję najlepszego czyszczenia i
dbania o zęby.

3 O konieczności wymiany główki szczoteczki informuje wskaźnik
świecący się na bursztynowo.

Informacje o dezaktywowaniu wskaźnika konieczności wymiany
główki szczoteczki znajdują się w rozdziale „Włączanie i wyłączanie
funkcji”.

Czujnik nacisku
Szczoteczka Philips Sonicare jest wyposażona w zaawansowany
czujnik mierzący siłę nacisku podczas szczotkowania. Jeśli będziesz
stosować za duży nacisk, szczoteczka natychmiast zasygnalizuje, że
musisz zmniejszyć nacisk. Zauważysz to po zmianie sposobu wibracji i
odczuciu podczas szczotkowania.
Informacje dotyczące wyłączania czujnika nacisku znajdują się w
rozdziale „Włączanie i wyłączanie funkcji”.

Quadpacer
Quadpacer to stoper, który emituje sygnały dźwiękowe i na krótko
zatrzymuje działanie szczoteczki, aby przypomnieć użytkownikowi o
przejściu do kolejnej sekcji jamy ustnej. W zależności od wybranego
trybu szczotkowania (patrz rozdział „Tryby szczotkowania”)
Quadpacer emituje sygnały dźwiękowe w różnych odstępach czasu
podczas cyklu szczotkowania.
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Włączanie i wyłączanie funkcji
Można włączać i wyłączać następujące funkcje szczoteczki:
- EasyStart
- Wskaźnik konieczności wymiany główki szczoteczki
- Czujnik nacisku

Aby aktywować lub dezaktywować te funkcje, należy postępować
zgodnie z poniższymi instrukcjami:

EasyStart
1 Umieść uchwyt na podłączonej ładowarce.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, nie zdejmując uchwytu z

ładowarki.
3 Przytrzymaj przycisk zasilania aż usłyszysz pojedynczy krótki

sygnał (po 2 sekundach).
4 Zwolnij przycisk zasilania.

- Sygnał składający się z trzech dźwięków o rosnącej tonacji
oznacza, że funkcja EasyStart została aktywowana. Wskaźnik
wymiany główki szczoteczki i wskaźnik naładowania
akumulatora zamrugają jednocześnie 3 razy, potwierdzając
aktywację.

- Sygnał składający się z trzech dźwięków o malejącej tonacji
oznacza, że funkcja EasyStart została dezaktywowana.
Wskaźnik wymiany główki szczoteczki i wskaźnik naładowania
akumulatora zamrugają jednocześnie 3 razy na pomarańczowo,
potwierdzając dezaktywację.

Uwaga: Aby uzyskać skuteczność kliniczną, należy wyłączyć funkcję
EasyStart.

Wskaźnik konieczności wymiany główki szczoteczki
1 Umieść uchwyt na podłączonej ładowarce.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, nie zdejmując uchwytu z

ładowarki.
3 Przytrzymaj przycisk zasilania aż usłyszysz serię dwóch krótkich

sygnałów (po 4–5 sekundach).
4 Zwolnij przycisk zasilania.
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- Sygnał składający się z trzech dźwięków o rosnącej tonacji
oznacza, że funkcja przypominająca o konieczności wymiany
główki szczoteczki została aktywowana. Wskaźnik wymiany
główki szczoteczki i wskaźnik naładowania akumulatora
zamrugają jednocześnie 3 razy, potwierdzając aktywację.

- Sygnał składający się z trzech dźwięków o malejącej tonacji
oznacza, że funkcja przypominająca o konieczności wymiany
główki szczoteczki została dezaktywowana. Wskaźnik wymiany
główki szczoteczki i wskaźnik naładowania akumulatora
zamrugają jednocześnie 3 razy na pomarańczowo,
potwierdzając dezaktywację.

Czujnik nacisku
1 Umieść uchwyt na podłączonej ładowarce.
2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, nie zdejmując uchwytu z

ładowarki. 
3 Przytrzymaj przycisk zasilania aż usłyszysz serię trzech krótkich

sygnałów (po 6–7 sekundach).
4 Zwolnij przycisk zasilania.

- Sygnał składający się z trzech dźwięków o rosnącej tonacji
oznacza, że czujnik nacisku został włączony. Wskaźnik wymiany
główki szczoteczki i wskaźnik naładowania akumulatora
zamrugają jednocześnie 3 razy, potwierdzając aktywację.

- Sygnał składający się z trzech dźwięków o malejącej tonacji
oznacza, że czujnik nacisku został wyłączony. Wskaźnik
wymiany główki szczoteczki i wskaźnik naładowania
akumulatora zamrugają jednocześnie 3 razy na pomarańczowo,
potwierdzając dezaktywację.

Jeżeli po trzech krótkich sygnałach wciąż będziesz przytrzymywać
przycisk zasilania, sekwencja włączania/wyłączania zostanie
powtórzona.

Stan akumulatora i ładowanie
1 Włóż wtyczkę ładowarki do gniazdka elektrycznego.
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2 Umieść uchwyt na ładowarce.
- Ładowarka wyda 2 krótkie sygnały, potwierdzając prawidłowe

umieszczenie uchwytu.
- Migający wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

sygnalizuje, że szczoteczka się ładuje.
- Gdy uchwyt na ładowarce jest w pełni naładowany, wskaźnik

akumulatora świeci w sposób ciągły na zielono przez 30
sekund, a potem się wyłącza.

Uwaga: Nowa szczoteczka jest wstępnie naładowana. Po pierwszym
użyciu należy ładować urządzenie przez co najmniej 24 godziny.

Stan akumulatora (gdy uchwyt nie znajduje się w
ładowarce)
Po zdjęciu szczoteczki Philips Sonicare z ładowarki wskaźnik
naładowania akumulatora, znajdujący się u dołu szczoteczki,
pokazuje stan naładowania akumulatora.
- Dioda LED świeci na zielono: w pełni naładowany akumulator
- Dioda LED miga na zielono: średni poziom naładowania

akumulatora
- Dioda LED miga na pomarańczowo, a szczoteczka wydaje trzy

sygnały dźwiękowe: niski poziom naładowania akumulatora
- Dioda LED miga na pomarańczowo, a szczoteczka wydaje dwie

serie pięciu sygnałów dźwiękowych: Zapas energii nie wystarczy na
szczotkowanie (naładuj szczoteczkę)

Czyszczenie
Uwaga: Nie czyść główki szczoteczki, uchwytu ani etui podróżnego w
zmywarce.

Uchwyt szczoteczki
1 Zdejmij główkę szczoteczki i wypłucz metalowy trzonek w ciepłej

wodzie. Sprawdź, czy nie zostały na niej pozostałości pasty do
zębów (rys. 14).
Uwaga: Gumowej uszczelki, znajdującej się na metalowym trzonku,
nie należy dociskać ostrymi narzędziami, gdyż może to
spowodować jej uszkodzenie.
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2 Wytrzyj całą powierzchnię urządzenia wilgotną szmatką.
Uwaga: Do czyszczenia uchwytu szczoteczki nie używaj alkoholu,
octu ani wybielacza, ponieważ może to spowodować jego
odbarwienie.

Główka szczoteczki
1 Po każdym użyciu, opłucz główkę szczoteczki i włosie. (rys. 15)
2 Co najmniej raz w tygodniu zdejmij główkę szczoteczki z uchwytu i

opłucz ciepłą wodą miejsce podłączenia główki.

Ładowarka
1 Przed rozpoczęciem czyszczenia ładowarki wyjmij wtyczkę z

gniazdka elektrycznego.
2 Przetrzyj obudowę ładowarki wilgotną szmatką.

Przechowywanie
Jeśli zamierzasz nie używać szczoteczki Philips Sonicare przez
dłuższy czas, wyjmij wtyczkę ładowarki z gniazdka elektrycznego,
wyczyść urządzenie i ustaw je w chłodnym i suchym miejscu, gdzie
nie będzie narażone na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.

Znajdowanie numeru modelu
Numer modelu (HX682x/HX683x) znajduje się na spodzie uchwytu
szczoteczki do zębów Philips Sonicare.

Recykling
- Symbol przekreślonego kontenera na odpady (rys. 24), oznacza, że

produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami
Dyrektywy 2012/19/UE.

- Symbol przekreślonego kontenera na odpady (rys. 25), oznacza, że
produkt zawiera baterie lub akumulatory, które podlegają
selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy
2006/66/WE.
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- Takie oznakowanie informuje, że produkt oraz baterie i
akumulatory po okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucone
wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego.

- Użytkownik ma obowiązek oddać zużyty produkt oraz baterie i/lub
akumulatory do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system
zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu,
lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt oraz
baterie i akumulatory mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko i
zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych
substancji, mieszanin oraz części składowych.

- W celu profesjonalnego usunięcia akumulatora należy udać się do
podmiotu prowadzącego zbieranie akumulatorów lub centrum
serwisowego firmy Philips.

- Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do
ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym
recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy,
które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste
środowisko naturalne.

Wyjmowanie akumulatora
Ostrzeżenie: Przed wyrzuceniem zużytego urządzenia należy wyjąć z
niego jedynie akumulator. Usuwając akumulator, należy upewnić się,
że jest on całkowicie rozładowany.

Aby wyjąć akumulator, potrzebny jest ręcznik lub szmatka, młotek i
płaski (standardowy) śrubokręt. W trakcie wykonywania tych
czynności należy stosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa.
Należy chronić oczy, dłonie, palce oraz powierzchnię, na której
ustawione jest urządzenie.
1 Aby całkowicie rozładować akumulator, wyjmij uchwyt z ładowarki,

włącz szczoteczkę Philips Sonicare i poczekaj, aż samoczynnie
zakończy pracę. Powtarzaj czynność do czasu, aż nie będzie
możliwe uruchomienie szczoteczki Philips Sonicare.

2 Zdejmij główkę szczoteczki z urządzenia i wyrzuć ją. Przykryj cały
uchwyt ręcznikiem lub szmatką (rys. 16).
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3 Przytrzymaj górną część uchwytu jedną ręką i uderz dolną część
obudowy uchwytu w odległości 1 cm od końca. Aby odłączyć
końcową nasadkę (rys. 17), zdecydowanie uderz młotkiem
wszystkie 4 strony.
Uwaga: Konieczne może być kilkakrotne uderzenie końca uchwytu
w celu przełamania wewnętrznych zacisków.

4 Zdejmij końcową nasadkę z uchwytu szczoteczki. Zdejmij końcową
nasadkę z uchwytu szczoteczki. Powtarzaj krok 3 do momentu, aż
nasadka zostanie odłączona (rys. 18).

5 Trzymając uchwyt dołem do góry, dociśnij trzonek do twardej
powierzchni. Jeśli elementy wewnętrzne nie odchodzą łatwo od
korpusu, powtarzaj krok 3 aż zostaną odłączone (rys. 19).

6 Zdejmij gumową przykrywkę z komory akumulatora.
7 Wsuń śrubokręt między akumulator i czarną ramkę w dolnej części

elementów wewnętrznych. Wsuń śrubokręt pod akumulator, aby
złamać dolną część czarnej ramki (rys. 20).

8 Włóż śrubokręt między dolną część akumulatora a czarną ramkę,
aby złamać metalowy zacisk łączący akumulator z zieloną płytką
drukowaną. Spowoduje to zwolnienie dolnej części akumulatora z
ramki (rys. 21).

9 Chwyć akumulator i wyciągnij go spomiędzy elementów
wewnętrznych, tak aby złamać drugi metalowy zacisk (rys. 22)
akumulatora.
Przestroga: Zwróć uwagę na ostre krawędzie zacisków
akumulatora, aby uniknąć skaleczenia palców.

10 Zaklej styki akumulatora taśmą, aby zapobiec spięciom
pochodzącym z pozostałej energii akumulatora. Akumulator może
być teraz poddany recyklingowi, a reszta urządzenia może zostać
zutylizowana zgodnie z przepisami (rys. 23).

Gwarancja i pomoc techniczna
Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź
stronę www.philips.com/support lub zapoznaj się z międzynarodową
ulotką gwarancyjną.
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Ograniczenia gwarancji
Gwarancja międzynarodowa nie obejmuje:
- Główki szczoteczki.
- Uszkodzeń spowodowanych wskutek korzystania z

niezatwierdzonych części zamiennych.
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem,

brakiem konserwacji, przeróbkami lub naprawami dokonanymi
przez nieupoważnione do tego osoby.

- Normalnego zużycia, w tym odprysków, zarysowań, otarć,
odbarwień ani wyblakłych kolorów.

118 Polski

www.shop-dent.pl

	 Important
	Danger
	Warning
	Caution
	Electromagnetic fields (EMF)
	Radio Equipment Directive

	Introduction
	Your Philips Sonicare (Fig. 1) 
	Brush heads
	Philips Sonicare BrushSync Technology
	Brushing modes
	Clean mode
	White mode
	Gum Care mode

	Using your Philips Sonicare
	Brushing instructions

	Features
	EasyStart 
	Brush head replacement reminder
	Pressure sensor
	Quadpacer

	Activating or deactivating features
	EasyStart
	Brush head replacement reminder
	Pressure sensor

	Battery status and charging
	Battery status (when handle is not on charger)

	Cleaning
	Toothbrush handle
	Brush head
	Charger

	Storage
	Locating the model number
	Recycling
	Removing the rechargeable battery

	Warranty and support
	Warranty restrictions
	Důležité
	Nebezpečí
	Varování
	Upozornění
	Elektromagnetická pole (EMP)
	Směrnice o rádiových zařízeních

	Úvod
	Váš kartáček Philips Sonicare (obr. 1) 
	Hlavy kartáčků
	Technologie Philips Sonicare BrushSync
	Režimy čištění
	Režim Clean
	Režim White
	Režim Gum Care

	Použití kartáčku Philips Sonicare
	Pokyny k čištění zubů

	Funkce
	EasyStart 
	Připomenutí výměny hlavy kartáčku
	Snímač tlaku
	Quadpacer

	Aktivace nebo deaktivace funkcí
	EasyStart
	Připomenutí výměny hlavy kartáčku
	Snímač tlaku

	Stav baterie a nabíjení
	Stav baterie (když rukojeť není v nabíječce)

	Čištění
	Rukojeť kartáčku
	Hlavice kartáčku
	Nabíječka

	Skladování
	Umístění čísla modelu
	Recyklace
	Vyjmutí dobíjecího akumulátoru

	Záruka a podpora
	Omezení záruky
	Oluline
	Oht
	Hoiatus
	Ettevaatust
	Elektromagnetväljad (EMF)
	Raadiosideseadmete direktiiv

	Sissejuhatus
	Philips Sonicare (joonis 1) 
	Harjapead
	Philips Sonicare BrushSync Technology
	Harjamisrežiimid
	Režiim Clean
	Režiim White
	Režiim Gum Care

	Philips Sonicare hambaharja kasutamine
	Harjamisjuhised

	Omadused
	EasyStart 
	harjapea väljavahetamise meeldetuletus
	Surveandur
	Quadpacer

	Funktsioonide sisse- ja väljalülitamine
	EasyStart
	harjapea väljavahetamise meeldetuletus
	Surveandur

	Aku olek ja laadimine
	Aku seisund (kui käepide ei ole laaduril)

	Puhastamine
	Hambaharja käepide
	Harjapea
	Laadija

	Hoiundamine
	Mudeli numbri asukoht
	Ringlussevõtt
	Laetava aku eemaldamine

	Garantii ja tootetugi
	Garantiipiirangud
	Važno
	Opasnost
	Upozorenje
	Oprez
	Elektromagnetska polja (EMF)
	Direktiva o radio opremi

	Uvod
	Četkica Philips Sonicare (sl. 1) 
	Glave četkice
	Philips Sonicare BrushSync Technology
	Načini četkanja
	Način rada Clean (Čišćenje)
	Način rada White (izbjeljivanje)
	Način rada Gum Care (njega desni)

	Uporaba četkice Philips Sonicare
	Upute za četkanje

	Značajke
	EasyStart 
	Podsjetnik za zamjenu glave četkice
	Senzor pritiska
	Quadpacer

	Aktivacija ili deaktivacija značajki
	EasyStart
	Podsjetnik za zamjenu glave četkice
	Senzor pritiska

	Status baterije i punjenje
	Status baterije (kada drška nije na punjaču)

	Čišćenje
	Drška četkice za zube
	Glava četkice
	Punjač

	Pohrana
	Lociranje broja modela
	Recikliranje
	Uklanjanje punjive baterije

	Jamstvo i podrška
	Svarīgi!
	Bīstami
	Brīdinājums
	Ievērībai
	Elektromagnētiskie lauki (EML)
	Radioiekārtu direktīva

	Ievads
	Philips Sonicare lietošana (1. attēls) 
	Sukas uzgaļi
	Philips Sonicare BrushSync tehnoloģija
	Zobu tīrīšanas režīmi
	Tīrīšanas režīms
	Balināšanas režīms
	Smaganu aprūpes režīms

	Philips Sonicare lietošana
	Zobu tīrīšanas norādījumi

	Funkcijas
	EasyStart 
	Sukas uzgaļa maiņas atgādinājuma indikators
	Spiediena sensors
	Quadpacer

	Funkciju aktivizēšana vai deaktivizēšana
	EasyStart
	Sukas uzgaļa maiņas atgādinājuma indikators
	Spiediena sensors

	Baterijas statuss un uzlādēšana
	Akumulatora statuss (kad rokturis nav ievietots lādētājā)

	Tīrīšana
	Zobu sukas rokturis
	Sukas uzgalis
	Lādētājs

	Glabāšana
	Modeļa numura atrašanās vieta
	Otrreizējā pārstrāde
	Atkārtoti uzlādējamās baterijas izņemšana

	Garantija un atbalsts
	Garantijas ierobežojumi
	Svarbu
	Pavojus
	Įspėjimas
	Dėmesio!
	Elektromagnetiniai laukai (EML)
	Radijo įrangos direktyva

	Įvadas
	„Philips Sonicare“ naudojimas (1 pav.) 
	Šepetėlių galvutės
	„Philips Sonicare BrushSync“ technologija
	Dantų valymo režimai
	Režimas „Clean“ (Valymas)
	Balinimo režimas
	Dantų priežiūros režimas

	„Philips Sonicare“ naudojimas
	Dantų valymo nurodymai

	Funkcijos
	„EasyStart“ 
	Šepetėlio galvutės keitimo priminimas
	Spaudimo jutiklis
	„Quadpacer“

	Funkcijų įjungimas arba išjungimas
	„EasyStart“
	Šepetėlio galvutės keitimo priminimas
	Spaudimo jutiklis

	Baterijos būsena ir įkrovimas
	Baterijos būsena (kai rankenėlė ne ant įkroviklio)

	Valymas
	Dantų šepetėlio rankenėlė
	Šepetėlio galvutė
	Įkroviklis

	Laikymas
	Kaip rasti modelio numerį
	Perdirbimas
	Pakartotinai įkraunamos baterijos išėmimas

	Garantija ir pagalba
	Garantijos apribojimai
	Fontos
	Veszély
	Vigyázat!
	Figyelem!
	Elektromágneses mezők (EMF)
	Rádióberendezésre vonatkozó irányelv

	Bevezetés
	A Philips Sonicare fogkefe (1. ábra) 
	Fogkefefejek
	Philips Sonicare BrushSync technológia
	Fogmosási üzemmódok
	Clean (Tisztítás) üzemmód
	White (Fehérítés) üzemmód
	Fogínyápoló üzemmód

	A Philips Sonicare fogkefe használata
	Utasítások fogmosáshoz

	Jellemzők
	Egyszerű bevezető program 
	Fogkefefej csereemlékeztetője
	Nyomásérzékelő
	Quadpacer

	A funkciók bekapcsolása vagy kikapcsolása
	Egyszerű bevezető program
	Fogkefefej csereemlékeztetője
	Nyomásérzékelő

	Az akkumulátor állapotát és a töltést jelző fény
	Akku állapota (amikor a markolat nincs a töltőn)

	Tisztítás
	Fogkefe markolata
	Fogkefefej
	Töltő

	Tárolás
	A modellszám helye
	Újrahasznosítás
	Az akkumulátor eltávolítása

	Garancia és terméktámogatás
	A garancia feltételei
	Ważne
	Niebezpieczeństwo
	Ostrzeżenie
	Uwaga
	Pola elektromagnetyczne (EMF)
	Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego

	Wprowadzenie
	Szczoteczka Philips Sonicare (Ilustracja 1) 
	Główki szczoteczki
	Technologia BrushSync w szczoteczkach Philips Sonicare
	Tryby szczotkowania
	Tryb czyszczenia
	Tryb White (wybielanie)
	Tryb Gum Care

	Używanie szczoteczki Philips Sonicare
	Instrukcje dotyczące szczotkowania zębów

	Cechy
	EasyStart 
	Wskaźnik konieczności wymiany główki szczoteczki
	Czujnik nacisku
	Quadpacer

	Włączanie i wyłączanie funkcji
	EasyStart
	Wskaźnik konieczności wymiany główki szczoteczki
	Czujnik nacisku

	Stan akumulatora i ładowanie
	Stan akumulatora (gdy uchwyt nie znajduje się w ładowarce)

	Czyszczenie
	Uchwyt szczoteczki
	Główka szczoteczki
	Ładowarka

	Przechowywanie
	Znajdowanie numeru modelu
	Recykling
	Wyjmowanie akumulatora

	Gwarancja i pomoc techniczna
	Ograniczenia gwarancji
	Important
	Pericol
	Avertisment
	Atenţie
	Câmpuri electromagnetice (EMF)
	Directiva privind echipamente radio

	Introducere
	Periuța dvs. Philips Sonicare (Fig. 1) 
	Capete de periere
	Tehnologia BrushSync Philips Sonicare
	Moduri de periere
	Modul Curățare
	Modul Albire
	Mod de îngrijire a gingiilor

	Utilizarea periuţei dvs. Philips Sonicare
	Instrucțiuni de periere

	Caracteristici
	EasyStart 
	Memento înlocuire cap de periere
	Senzor de presiune
	Quadpacer

	Activarea sau dezactivarea caracteristicilor
	EasyStart
	Memento înlocuire cap de periere
	Senzor de presiune

	Stare baterie şi încărcare
	Starea bateriei (când mânerul nu se află pe încărcător)

	Curăţarea
	Mâner pentru periuța de dinți
	Cap de periere
	Unitate de încărcare

	Depozitare
	Localizarea numărului modelului
	Reciclarea
	Îndepărtarea bateriei reîncărcabile

	Garanţie şi asistenţă
	Restricţii de garanţie
	Pomembno
	Nevarnost
	Opozorilo
	Pozor
	Elektromagnetna polja (EMF)
	Direktiva o radijski opremi

	Uvod
	Ščetka Philips Sonicare (sl. 1) 
	Glave ščetke
	Tehnologija Philips Sonicare BrushSync
	Načini ščetkanja
	Način Clean
	Način White
	Način Gum Care

	Uporaba ščetke Philips Sonicare
	Navodila za ščetkanje

	Funkcije
	Funkcija za enostaven začetek 
	opozorilo za zamenjavo glave ščetke
	Senzor pritiska
	Funkcija Quadpacer

	Vklop ali izklop funkcij
	Funkcija za enostaven začetek
	opozorilo za zamenjavo glave ščetke
	Senzor pritiska

	Stanje baterije in polnjenje
	Stanje baterije (ko ročaj ni na polnilniku)

	Čiščenje
	Ročaj zobne ščetke
	Glava ščetke
	Polnilnik

	Shranjevanje
	Mesto številke modela
	Recikliranje
	Odstranitev akumulatorske baterije

	Garancija in podpora
	Garancijske omejitve
	Dôležitý
	Nebezpečenstvo
	Varovanie
	Výstraha
	Elektromagnetické polia (EMF)
	Smernica o rádiových zariadeniach

	Úvod
	Vaša zubná kefka Philips Sonicare (obr. 1) 
	Kefkové nástavce
	Technológia BrushSync zubných kefiek Philips Sonicare
	Režimy čistenia
	Režim čistenia Clean
	Režim bielenia White
	Režim starostlivosti o ďasná

	Používanie zubnej kefky Philips Sonicare
	Pokyny na čistenie zubov

	Vlastnosti a funkcie
	Funkcia EasyStart 
	Upozornenie na výmenu kefkového nástavca
	Snímač tlaku
	Funkcia Quadpacer

	Zapínanie alebo vypínanie funkcií
	Funkcia EasyStart
	Upozornenie na výmenu kefkového nástavca
	Snímač tlaku

	Stav a nabíjanie batérie
	Stav batérie (ak rukoväť nie je na nabíjačke)

	Čistenie
	Rukoväť zubnej kefky
	Kefkový nástavec
	Nabíjačka

	Skladovanie
	Umiestnenie čísla modelu
	Recycling
	Vybratie nabíjateľnej batérie

	Záruka a podpora
	Obmedzenia záruky
	Važno
	Opasnost
	Upozorenje
	Oprez
	Elektromagnetna polja (EMF)
	Direktiva o radijskoj opremi

	Uvod
	Četkica za zube Philips Sonicare (slika 1) 
	Glave sa četkicom
	Tehnologija BrushSync četkice za zube Philips Sonicare
	Režimi pranja zuba
	Režim Clean (Čišćenje)
	Režim White (Izbeljivanje)
	Režim za negu desni

	Upotreba Philips Sonicare četkice za zube
	Uputstva za pranje zuba

	Karakteristike
	EasyStart 
	Podsetnik za zamenu glave sa četkicom
	Senzor pritiska
	Quadpacer

	Aktiviranje ili deaktiviranje funkcija
	EasyStart
	Podsetnik za zamenu glave sa četkicom
	Senzor pritiska

	Status i punjenje baterije
	Status baterije (kada drška nije na punjaču)

	Čišćenje
	Drška četkice za zube
	Glava sa četkicom
	Punjač

	Odlaganje
	Pronalaženje broja modela
	Reciklaža
	Uklanjanje punjive baterije

	Garancija i podrška
	важно
	Опасност
	Предупреждение
	Внимание
	Електромагнитни полета (EMF)
	Директива за радио оборудване

	Въведение
	Вашата Philips Sonicare (фиг. 1) 
	Глави за четката
	Технология BrushSync на Philips Sonicare
	Режими на четкане
	Режим на почистване
	Режим на избелване
	Режим "Грижа за венците"

	Използване на Philips Sonicare
	Инструкции за четкане

	Функции
	EasyStart 
	Напомняне за смяна на главата на четката
	Датчик за натиск
	Quadpacer

	Активиране или деактивиране на функции
	EasyStart
	Напомняне за смяна на главата на четката
	Датчик за натиск

	Състояние и зареждане на батерията
	Състояние на батерията (когато дръжката не е в зарядното устройство)

	Почистване
	Дръжка на четката за зъби
	Глава на четката
	Зарядно устройство

	Съхранение
	Намиране на номера на модела
	Рециклиране
	Изваждане на акумулаторната батерия

	Гаранция и поддръжка
	Важная информация
	Опасно!
	Предупреждение
	Внимание!
	Электромагнитные поля (ЭМП)
	Директива о радиотехническом оборудовании

	Введение
	Щетка Philips Sonicare (рис. 1) 
	Чистящие насадки
	Технология Philips Sonicare BrushSync
	Режимы чистки
	Режим Clean (Чистка)
	Режим White (Отбеливание)
	Режим Gum Care

	Использование щетки Philips Sonicare
	Рекомендации по чистке

	Функциональные особенности
	Функция EasyStart 
	Напоминание о замене насадки
	Датчик давления
	Таймер Quadpacer

	Включение или отключение функций
	Функция EasyStart
	Напоминание о замене насадки
	Датчик давления

	Уровень заряда аккумулятора и зарядка
	Индикатор заряда аккумулятора (когда ручка не находится в зарядном устройстве)

	Очистка
	Ручка зубной щетки
	Насадка
	Зарядное устройство

	Хранение
	Где указан номер модели?
	Утилизация
	Извлечение аккумулятора

	Гарантия и поддержка
	Ограничения гарантии
	Важливо
	Небезпечно
	Обережно
	Увага
	Електромагнітні поля (ЕМП)
	Директива щодо радіообладнання

	Вступ
	Зубна щітка Philips Sonicare (рис. 1) 
	Насадки
	Технологія Philips Sonicare BrushSync
	Режими чищення
	Режим "Чищення"
	Режим "Відбілювання"
	Режим "Турбота про ясна"

	Використання Philips Sonicare
	Вказівки з чищення

	Характеристики
	"Легкий старт" 
	Нагадування про заміну насадки
	Датчик натиску
	Quadpacer

	Увімкнення та вимкнення функцій
	"Легкий старт"
	Нагадування про заміну насадки
	Датчик натиску

	Стан батареї та зарядження
	Стан батареї (коли ручку не встановлено на зарядний пристрій)

	Чищення
	Ручка зубної щітки
	Головка щітки
	Зарядний пристрій

	Зберігання
	Розміщення номера моделі
	Утилізація
	Виймання акумуляторної батареї

	Гарантія та підтримка
	Обмеження гарантії
	Ескерту
	Қауіпті жағдайлар
	Абайлаңыз
	Абайлаңыз
	Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)
	Радио жабдығының директивасы

	Кіріспе
	Philips Sonicare (1-сурет) 
	Щетка бастары.
	Philips Sonicare BrushSync технологиясы
	Щеткамен тазалау режимдері
	Тазарту режимі
	Ағарту режимі
	Қызыл иектерді күту режимі

	Philips Sonicare пайдалану
	Щеткамен тазалау туралы нұсқаулар

	Мүмкіндіктер
	EasyStart 
	Щетка басын ауыстыру керектігін еске салғыш
	Қысым датчигі
	Quadpacer

	Мүмкіндіктерді белсендіру немесе өшіру
	EasyStart
	Щетка басын ауыстыру керектігін еске салғыш
	Қысым датчигі

	Батарея күйі және зарядтау
	Батареяның күйі (сап зарядтағышта болмағанда)

	Тазалау
	Щетка сабы
	Щетка басы
	Зарядтағыш

	Сақтау
	Үлгі нөмірін табу
	Өңдеу
	Қайта зарядталатын батареяларды алу

	Кепілдік және қолдау көрсету
	Кепілдік шектеулері



