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OLULINE

Enne seadme kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit
hoolikalt ning säilitage see edaspidiseks.
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0

0

0

Hoidke laadija ja/või puhastaja eemal veest. Ärge asetage ega
hoidke neid vee lähedal, nt vannis, duðikabiinis, kraanikausis
jne. Ärge kastke laadijat ja/või puhastajat vette või mõnesse
teise vedelikku. Pärast puhastamist nin enne vooluvõrku
lülitamist tehke kindlaks, et laadija ja/või puhastaja on
täielikult kuiv.

Enne vooluvõrguga ühendamist veenduge, et seadmel toodud
pinge vastab kohalikule vooluvõrgu pingele.

Voolujuhet ei saa asendada. Kui voolujuhe saab kahjustada,
visake laadija ja/või puhastaja ära.

Ohu vältimiseks asendage laadija ja/või puhastaja vaid
originaalsega.

Ärge kasutage laadijat ja/või puhastajat väljas ega kuumade
pindade läheduses.

Kui seade saab ükskõik millisel moel (harjapea, hambaharja
käepide, laadija ja/või puhastaja) kahjustada, siis lõpetage
koheselt selle kasutamine. See seade sisaldab osasid, mida
tavakasutaja ei ole võimeline parandama. Kui seade on
kahjustunud, siis võtke ühendust Teie riigi klienditeenindusega
(vaadake peatükki “Garantii ja hooldus“).

See seade ei ole mõeldud kasutamiseks väheste teadmiste ja
kogemustega ning vähenenud füüsiliste ja vaimsete võimetega
inimestele (kaasa arvatud lapsed), välja arvatud juhul kui neid
on nende tervise eest vastutav isik juhendanud, kuidas seadet
kasutada.

Lastele peab selgeks tegema, et nad seadmega ei mängiks.

Lõpetage puhastaja kasutamine, kui UV lamp jääb ukse
avamisel põlema. UV valgus võib olla kahjulik inimeste
silmadele ja nahale. Hoidke puhastaja alati lastele
kättesaamatus kohas.

Oht

Hoiatus

SISSEJUHATUS

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi
kasutajaks! Et täielikult osa saada Philipsi poolt
pakutavast, registreerige oma toode veebileheküljel
www.philips.com/welcome.
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MÄRKUSED

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. (KPENV). Kõik õigused
kaitstud.

PHILIPS ja Philipsi logo on KPENV registreeritud kaubamärgid.

Quadpacer, Sonicare ja Sonicare logo on Philips Oral Healthcare,
Inc. ning/või KPENV kaubamärgid.
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Ettevaatust

Elektromagnetilised väljad (EMF)
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Ärge puhastage harjapead, käepidet, laadijat, laadija katet
ja/või puhastajat nõudepesumasinas.

Kui Teil on viimase 2 kuu jooksul toimunud igemeoperatsioon,
siis konsulteerige enne hambaharja kasutuselevõttu oma
hambaarstiga.

Konsulteerige oma hambaarstiga, kui hambaharja kasutades
ilmneb veritsusi või kui veritsused jätkuvad pärast 1 nädalat
hambaharja kasutamist.

Sonicare hambahari vastab elektromagnetseadmete
ohutusstandarditele. Kui Teil on südamestimulaator või mõni
teine siirdatud seade, siis kontakteeruge enne seadme
kasutamist oma arstiga.

Kui Teil on probleeme oma tervisega, siis konsulteerige enne
arstiga, kui hakkate Sonicare'i kasutama.

See seade on mõeldud vaid hammaste, igemete ja keele
puhastamiseks. Ärge kasutage seda teistel eesmärkidel. Kui
kogete seadme kasutamisel ebamugavust või valu, siis
lõpetage seadme kasutamine ning konsulteerige oma arstiga.

Sonicare'i hambahari on mõeldud vaid personaalseks
kasutamiseks ning ei ole mõeldud kasutamiseks mitmete
patsientide peal hambaravi institutsioonides.

Lõpetage harjapea kasutamine, millel on katkised või
väändunud harjased. Vahetage harjapead iga 3 kuu tagant või
tihedamini, kui esineb kulumist.

Ärge kasutage teistsuguseid harjapeasid, kui neid, mis on
tootja poolt soovitatud.

Kui Teie hambapasta sisaldab peroksiidi, söögisoodat või
bikarbonaati (tavaline valgendavates hambapastades), siis
peske pärast igakordset kasutamist harjapea hoolikalt  seebi ja
veega. See hoiab ära võimalikku plastiku purunemist.

UV lamp on puhastamistsükli ajal ning pärast seda kuum.
Ärge puudutage UV lampi, kui see on kuum.

Ärge kasutage puhastajat ilma kaitseekraanita, mis aitab ära
hoida kontakti kuuma lambiga.

See Philipsi seade on vastavuses kõikide elektromagnetiliste
väljadega (EMF) seotud standarditega. Kui seda seadet
kasutatakse õigesti vastavalt selles kasutusjuhendis toodud
instruktsioonidele, siis on see ohutu, vastavalt täna
saadavalolevatele teaduslikele uuringutele.
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KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Miks UV puhastaja lamp
ei lähe põlema?

Kas ma vajan
spetsiaalset laadijat, kui
reisin oma
Sonicare'iga?

Pistikus puudub vool. Koos tule
väljalülitumisega katkeb vool
mõnikord ka kraanikausside kohal
olevates peeglikappides ning
vannitubades olevates
voolupistikutes.

Te peate puhastaja ukse sulgema.

Te peate UV lambi asendama
(vaadake peatükki “Asendamine“).

Reisilaadijat, luksluslikku laadijat
ning puhastajat võib kasutada
tavalistes maailma vooluvõrkudes
100-240V AC, 50 või 60 Hz juures.
Te vajate vaid tavalist voolupistikut.

Küsimus Vastus

Reisinõuanne: Laetud Sonicare'i aku
on loodud kestma kuni 3 nädalat.
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KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

See peatükk toob välja küsimused, mis selle on selle seadma
kohta kõige sagedamini esitatud. Kui Te ei leia vastust oma
küsimusele, siis võtke ühendust oma riigi
klienditeeninduskeskusega.

Küsimus

Miks Sonicare
hambahari ei tööta?

Miks ma tunnen
kõdistavat tunnet, kui
ma kasutan oma
Sonicare'i?

Miks on harjaste
liikumises lühike paus,
kui ma hambaid pesen?

Miks hambahari tundub
vähese võimsusega?

Miks reþiimi vahetamise
nupp ei tööta harjamise
ajal?

Vastus

Te peate oma Sonicare'i laadima.
Laadige Sonicare'i vähemalt 24
tundi.

Pistikus puudub vool. Koos tule
väljalülitumisega katkeb vool
mõnikord ka kraanikausside kohal
olevates peeglikappides ning
vannitubades olevates

Te peate harjapea asendama või
uuesti kinnitama.

Te võite kogeda kerget kõdistavat
tunnet, kui kasutate Sonicare'i
esimest korda. Kui harjute oma
Sonicare'iga ära, siis see tunne
kaob.

See on Quadpacer funktsioon, mis
tuletab Teile meelde, et on aeg
liikuda järgmisesse sekstiooni oma
suus. See funktsioon võimaldab Teil
veeta võrdselt aega kõikides oma
suu piirkondades (vaadake peatüki
Sonicare'i kasutamine“ sektsiooni
Harjamise instruktsioonid“).

“
“

Te peate Sonicare'i laadima.

Easy-start (kerge alustamise)
funktsioon võib olla sisse lülitatud.
Lülitage Easy-start (kerge
alustamise) funktsioon välja

Te peate harjapea asendama.

Puhastusre iimi peate valima enne
Sonicare'i sisse lülitamist.

þ
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ÜLDINE KIRJELDUS
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Hügieeniline kate

Harjapea

Vahetatav värvitud rõngas

Pehme käepide

Voolu sisse- ja väljalülitamise nupp

Re iimi vahetamise nupp

Puhastamisre iimid

Aku täituvuse indikaator

UV puhastaja alus sisseehitatud laadijaga ning voolujuhtme
kerijaga (vaid erimudelitel)

UV puhastaja (vaid erimudelitel)

Luksuslik laadija (vaid erimudelitel)

Laadija kate harjapea hoidjaga

Reisilaadija

Laadija alus voolujuhtme kerijaga

þ

þ

Ei ole näidatud: UV lamp

Ei ole näidatud: Puhastaja tilgakoguja

Ei ole näidatud: UV lambi kaitseekraan

0

0

0
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KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE

Värvitud rõnga vahetamine

Harjapea kinnitamine

Sonicare'i laadimine

Sonicare harjapeadega on kaasas vahetatavad värvitud rõngad, et
oma harjapead eristada.

Värvitud rõnga vahetamiseks:

Tõmmake värvitud rõngast harjapea alt.

Paigaldage uus rõngas, libistades uue rõnga ühe ääre üle
harjapea põhja.

Liigutage harjapead nii, et harjased oleksid käepideme
nuppude poole.

Vajutage harjapea tugevalt metallist võlli otsa, kuni see peatub.

Ühendage laadija või puhastaja voolujuhe seinakontaktiga.

Asetage käepide laadijale või puhastajale.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Märkus:

Märkus:

Märkus:

Märkus:

Värvitud rõnga ja käepideme vahele jääb väikene vahe.

Kui Teie Sonicare'i akud hakkavad tühjaks saama, siis
kuulete 3 piiksu ning 1 LED tuluke vilgub kollasena 30 sekundi
jooksul pärast puhastamistsükli lõpetamist.

Et hoida oma Sonicare'i aku alati täis, siis võite teda
koguaeg hoida laadija peal. Kui Sonicare on täielikult täis laetud,
siis laadija võtab seinast minimaalselt voolu.

Aku täielikult täis laadimiseks kulub vähemalt 24 tundi.

» Aku täituvuse indikaatori vilkumine näitab, et hambahari laeb.

1 roheline LED tuluke näitab, et hambahari on 34-66% laetud.

2 rohelist LED tulukest näitavad, et hambahari on 67-94%
laetud.

3 rohelist LED tulukest näitavad, et hambahari on täielikult
laetud.

0

0

0
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GARANTII JA HOOLDUS

Kui Te vajate lisainformatsiooni või Teil on probleem, siis
külastage Philipsi veebilehekülge www.philips.com või
kontakteeruge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega
(telefoninumbri leiate ülemaailmselt garantii broðüürist). Kui Teie
riigis puudub Philipsi klienditeeninduskeskus, siis pöörduge oma
Philipsi edasimüüja poole või kontakteeruge Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV teeninduskeskusega.

Rahvusvahelise garantii tingimused ei laiene järgnevale:

Harjapeadele

Kahjustustele, mis on tekkinud väärkasutamisest, kurjasti
kasutamisest, nende juhiste eiramisest või seadme omapäi
parandamisest

Tavakasutusest tekkinud kahjustustele, nt kriimustused,
hõõrdumised, värvuse kulumine ja luitumine

UV lambipirnile

0

0

0

0

Piirangud garantiile
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KESKKOND

0

0

Sisseehitatud aku sisaldab aineid, mis võivad keskkonda
kahjustada. Alati eemaldage aku, enne kui viite selle ametlikku
kogumispunkti. Visake aku ametlikku akude kogumispunkti.
Kui Teil tekib raskusi aku eemaldamisel, võite seadme viia ka
Philipsi teeninduskeskusesse. Selle keskuse töötajad
eemaldavad Teie eest aku ning hävitavad selle keskkonnale
ohutul viisil.

Ärge hävitage seadet või UV lampi (pirn sisaldab elavhõbedat)
nende eluea lõppedes oma hariliku majapidamisprügi hulgas,
vaid viige need ametlikku kogumispunkti. Nii tehes aitate Te
säästa keskkonda.

Pange tähele, et Teil ei ole pärast seda protsessi võimalik akut
taas sisestada.

Taaslaetava aku eemaldamiseks vajate Te tavalist (miinus)
kruvikeerajat.

Taaslaetava aku tühjendamiseks eemaldage käepide laadijast,
lülitage Sonicare sisse ning laske sellel töötada, kuni see
seiskub. Korrake seda, kuni Te ei saa enam Sonicare'i sisse
lülitada.

Sisestage tavaline (miinus) kruvikeeraja käepideme all
olevasse pesasse. Keerake kruvikeerajaga vastupäeva, et
avada alumine kaas.

Hoidke käepidet allapoole suunatuna ning tõmmake võllist, et
vabastada käepideme sisemised osad.

Sisestage kruvikeeraja elektriplaadi alla, aku ühenduste
kõrvale ning väänake, et ühendused lõhkuda. Eemaldage
elektriplaat ning kangutage aku tema pesast välja.

1.

2.

3.

4.

Taaslaetava aku eemaldamine

7

KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE

Harjamise instruktsioonid

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tehke harjased märjaks ning kandke nende peale väike kogus
hambapastat.

Asetage hambaharja harjased vastu hambaid igemetega
väikese nurga all.

Vajutage sisse- ja väljalülitamise nuppu, et Sonicare sisse
lülitada.

Rakendage hambaharjale kerge surve, et Sonicare'i
efektiivsust suurendada ning võimaldada hambaharjal teha
hammaste puhastamine Teie enda eest.

Õrnalt ja aeglaselt liigutage harjapead mööda hambaid edasi-
tagasi rütmis, nii et pikemad harjased pääseksid Teie
hammaste vahele. Jätkake seda rütmi läbi kogu
puhastamistsükli.

Alustage harjamist sektsioonist 1 (ülemiste hammaste väline
pool) ning harjake 30 sekundit enne kui liigute sektsiooni 2
(ülemiste hammaste sisemine pool) juurde. Jätkake harjamist
sektsioonis 3 (alumiste hammaste väline pool) ning harjake
30 sekundit enne kui liigute sektsiooni 4 (alumiste hammaste
sisemine pool) juurde.

Kui olete puhastamistsükli lõpetanud, siis harjake lisaks
hammaste mälumispinnad ning piirkonnad, kus hambad on
kollakad. Te võite ka harjata oma keelt sisse- või väljalülitatud
hambaharjaga (nii nagu soovite).

Teie Sonicare on ohutu kasutada:

breketite puhul (samas harjapead kuluvad reketeid harjates
kiiresti)

pärast hammaste parandamist (plommid, hambakroonid,
võõpamised)

Märkus: Et olla kindel, et harjate ühtlaselt läbi oma suu, jagage
hambad 4 sektsiooni, kasutades Quadpacer funktsiooni (vaadake
peatükki “Funktsioonid“).

0

0
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SONICARE'I KASUTAMINE

Puhastamisreþiimid

Clean (puhas)

Gum Care (igemete hooldus)

Refresh (värskendus)

Sensitive (tundlik)

Massage (massaa )þ

Sonicare on vaikimisi automaatselt Clean (puhas) reþiimis.

Enne Sonicare'i sisselülitamist vajutage re iimi vahetamise
nuppu, et erinevate re iimide vahel valida.

Valida on võimalik järgmiste puhastusre iimide vahel:

Täielik hammaste puhastamine (2 minutit).

Täielik hammaste puhastamine (2 minutit) pluss õrn igemete ja
probleemsete kohtade puhastamine (1 minut).

Kiire hammaste puhastamine (1 minut).

Tundlike hammaste ja igemete õrn puhastamine (2 minutit).

Õrn igemete stimuleerimine (2 minutit).

1. þ
þ

Valitud puhastamisreþiim hakkab helendama.

Kui puhastamisreþiim on valitud, siis see jääb aktiivseks seni
kuni valite mõne teise puhastamisreþiimi.

þ

»

»

Märkus:

Märkus:

Kui hambahari on sisse lülitatud, siis ei saa re iime

vahetada.

Kui Sonicare'i kasutatakse kliiniliste õpingute puhul, siis
peate valima 2-minutilise Clean (puhas) reþiimi. Käepide peab
olema täielikult laetud. Deaktiveerige Easy-start (kerge alustamine)
funktsioon. Kollasemate piirkondade puhastamiseks soovitame
lisaks puhastada 30 sekundit, et kollaseid plekke eemaldada.

ž
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PESEMINE

4.

5.

6.

7.

8.

Eemaldage UV lambi ees olev kaitseekraan.
Ekraani eemaldamiseks võtke selle äärtest kinni, õrnalt
pigistage ning tõmmake see välja.

Eemaldage UV lamp.
Lambi eemaldamiseks võtke sellest kinni ning tõmmake
metallklambrist välja.

Puhastage kaitseekraan ning UV lamp niiske riidega.

Sisestage UV lamp tagasi oma kohale.
Lambi sisestamiseks joondage lamp metallklambriga ning
lükake lamp klambri külge.

Sisestage kaitseekraan oma kohale.
Ekraani sisestamiseks joondage ekraanil olevad pesad UV
lambi lähedal oleval peegeldaval pinnal olevate pesadega.
Lükake ekraan otse puhastaja pesadesse.

SÄILITAMINE

0 Kui Te ei plaani seadet pikema aja jooksul kasutada, ühendage
see vooluvõrgust lahti. Seejärel puhastage seade ning hoidke
seda jahedas ning kuivas kohas, eemal otsesest
päikesevalgusest. Te saate kasutada voolujuhtme kerijat, et
voolujuhet tervena säilitada.

ASENDAMINE

Harjapea

UV lamp

0

0

0

Optimaalsete tulemuste saavutamiseks vahetage Sonicare
harjapeasid iga 3 kuu tagant.

Kasutage vaid Sonicare ProResults asenduspeasid.

Te saate uusi UV lampe tellida oma riigi
klienditeeninduskeskusest või selleks autoriseeritud Philipsi
teeninduskeskusest.
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PESEMINE

Ärge peske harjapead, käepidet, reisilaadijat, laadija katet
ning UV puhastajat nõudepesumasinas.

Ärge tõmmake kummitihendit metallvõllil teravate esemetga,
kuna see võib kahjustada seadet.

Ärge puhastage puhastajat, kui UV lamp on kuum.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

3.

Eemaldage harjapea ning loputage metallvõlli piirkond soojas
vees.

Kasutage niisket riiet, et pühkida terve käepideme pind.

Loputage harjapea ning harjased pärast kasutamist.

Eemaldage harjapea käepidemest ning loputage harjapea
ühendust vähemalt kord nädalas sooja veega.

Ühendage laadija vooluvõrgust lahti.

Laadija pinna puhastamiseks kasutage niisket riiet.

Optimaalseks efektiivsuseks on soovitatav puhastada puhastajat
kord nädalas.

Ühendage puhastaja vooluvõrgust lahti.

Tõmmake tilgakoguja otse välja. Loputage tilgakogujat ning
ning pühkige see niiske lapiga puhtaks.

Pühkige niiske lapiga kõik peegeldavad pinnad.

Hambaharja käepide

Harjapea

Laadija

Puhastaja (vaid erimudelitel)

9

FUNKTSIOONID

Easy-start (kerge alustamine)

Tark taimer (Smartimer)

Quadpacer

Easy-start (kerge alustamise) funktsiooni aktiveerimine ja
deaktiveerimine

0

0

0

0

0

Sellel Sonicare'i mudelil on aktiveeritud Easy-start (kerge
alustamise) funktsioon.

Easy-start (kerge alustamise) funktsioon suurendab kergelt
võimsust 14 esimesel harjamisel, et aidata Teil harjuda Sonicare
hambaharja kasutama.

Easy-start (kerge alustamise) funktsiooni deaktiveerimiseks:
Vajutage ja hoidke 2 sekundit all sisse- ja väljalülitamise nuppu. Te
kuulete piiksu, mis näitab, et Easy-start (kerge alustamise)
funktsioon on deaktiveeritud.

Easy-start (kerge alustamise) funktsiooni aktiveerimiseks:
Vajutage ja hoidke 2 sekundit all sisse- ja väljalülitamise nuppu. Te
kuulete kahte piiksu, mis näitavad, et Easy-start (kerge alustamise)
funktsioon on aktiveeritud.

Quadpacer on taimer, mis lühikeste piiksude ning pausidega
tuletab Teile meelde harjata oma hammaste 4 sektsiooni. Sõltuvalt
Teie poolt valitud puhastusreþiimist, piiksub Quadpacer erinevate
intervallide järel. Vaadake sektsiooni “Puhastusreþiimid“ peatükis
“Sonicare'i kasutamine“.

Kui kuulete 1 piiksu, siis on Quadpacer deaktiveeritud. Kui kuulete
2 piiksu, siis on Quadpacer aktiveeritud.

Märkus:

Märkus:

Kõik 14 esimest harjamist peaksid olema vähemalt 1 minut
pikad, et korrektselt läbida Easy-start (kerge alustamise) tsükkel.

Easy-start (kerge alustamise) funktsiooni kasutamine pärast
14 esimest harjamist ei ole soovitatav, kuna vähendab Sonicare'i
efektiivsust hambakatu eemaldamisel.

1.

2.

1.

2.

Kinnitage oma harjapea käepideme külge.

Asetage käepide sisselülitatud laadijale.

Tark taimer näitab, et tehie puhastamistsükkel on lõppenud, lülitades
hambaharja automaatselt pärast puhastamistsükli lõppu välja.
Hambaarstid soovitavad hambaid puhastada vähemalt 2 minutit järjest
kaks korda päevas.

Sellel mudelil on Quadpacer aktiveeritud. Quadpaceri deaktiveerimiseks
või reaktiveerimiseks:

Asetage käepide (millel on harjapea otsas) sisselülitatud laadijale.

Vajutage ning hoidke 2 sekundit all reþiimi vahetamise nuppu.

»
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FUNKTSIOONID

Voolujuhtme kerija luksuslikul laadijal (vaid
erimudelitel)

Voolujuhtme kerija sisseehitatud laadijaga
puhastajal (vaid erimudelitel)

Kui Teie mudel sisaldab luksusliku laadija katet ja alust, siis on
reisilaadija paigaldatud katte sisse. Kui soovite voolujuhet
lühemaks teha, siis saate juhtme üleliigse osa kerida voolujuhtme
kerijale.

Laadija katte eraldamiseks laadija alusest vajutage kahele
hallile äärisele laadija alusel ning tõmmake valge laadija kaas
ülespoole.

Kerige üleliigne voolujuhe ümber halli laadija aluse nagu
kõrvaloleval joonisel näidatud. Veenduge, et keritud juhe jääb
kahe hoova vahele.

Kui olete üleliigsest voolujuhtmest lahti saanud, suruge
voolujuhe läbi väikese soone halli laadija aluse taga.

Et laadija kate taaskord kinnitada, vajutage see laadija aluse
peale, kuni see klõpsuga omale kohale kinnitub.

1.

2.

3.

4.

Nõuanne: Reisimise ajal võite eemaldada reisilaadija ning
kasutada seda ilma laadija katte ning aluseta.

0 Kui Teie mudel sisaldab puhastajat, siis saate üleliigset
voolujuhet hoida voolujuhtme kerijal, mis asub puhastaja all.

11

PUHASTAMINE (VAID ERIMUDELITEL)

0

0

UV puhastajaga saate puhastada oma harjapead pärast igat
kasutuskorda.

Veenduge, et harjapea harjased on UV lambi poole.

Puhastaja töötab kui sinine tuli kumab läbi akna.

Kui puhastamistsükkel on lõpetatud, lülitub puhastaja
automaatselt välja.

Lõpetage puhastaja kasutamine, kui UV lamp jääb ukse
avamisel põlema või kui sinine aken on katki/puhastajast
kadunud. UV valgus võib olla kahjulik inimeste silmadele ja
nahale. Hoidke puhastaja alati lastele kättesaamatus kohas.

Ühendage puhastaja vooluvõrgust lahti ning helistage koheselt
klienditeenindusse kui puhastajast tuleb suitsu või kõrbelõhna.

Ärge asetage harjapeale hügieenilist katet, kui soovite seda
puhastada puhastajas.

1.

2.

3.

4.

5.

Pärast harjamist loputage harjapea ning raputage üleliigne
vesi sellest välja.

Asetage oma sõrm puhastaja peal olevasse süvendisse ning
tõmmake uks lahti.

Asetage harjapea ühte kahest puhastaja pesast.

Veenduge, et puhastaja on ühendatud vooluvõrku.

Sulgege uks ning vajutage korra rohelisele sisse- ja
väljalülitamise nupule, et valida UV puhastamistsükkel.

Märkus:

Märkus:

Märkus:

Märkus:

Kasutage vaid Sonicare ProReults harjapeasid.

Te saate puhastaja sisse lülitada vaid siis, kui uks on
korrektselt suletud.

Seade lõpetab puhastamise, kui avate puhastamise ajal
puhastaja ukse.

Puhastamistsükkel vältab 10 minutit ning seejärel lülitub
seade automaatselt välja.

»

»


