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1 ВАЖНО

Прочетете инструкцията внимателно преди да 
използвате уреда и я запазете за справки в бъдеще.

Опасно
•  Пазете зарядното от вода. Не поставяйте и 
    съхранявайте зарядното над или близо до 
    съдове с вода като вани, мивки и т.н. Не потапяйте 
    зарядното във вода или други течности. 
    След почистване, се уверете, че зарядното е 
    напълно сухо преди да го включите в контакта.

Внимание
•  Захранващия кабел не може да се подменя. 
    Ако е повреден, изхвърлете зарядното. 
    Винаги подменяйте зарядното с оригинално, 
    за да избегнете опасност.
•  Ако уреда е повреден по някакъв начин 
    (накрайник, дръжка и/или зарядно), 
    спрете да го използвате.
•  Уреда не съдържа части, които да могат да се 
    поправят. Ако уреда е повреден се свържете с 
    потребителския център в държавата ви 
    (погледнете раздел 'Гаранция и услуги').
•  Не използвайте зарядното на открито или 
    до загрети повърхности.
•  Уреда не е предназначен за употреба от хора 
    (включително деца) с намалени физически, 
    сетивни или умствени способности, или такива 
    с липса на опит или знание, освен ако не са 
    наблюдавани или инструктирани относно 
    употребата ма уреда от хората, отговорни 
    за тяхната безопасност.
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•  Децата трябва да бъдат наблюдавани, 
    за да сте сигурни, че те не си играят с уреда.

    

    
    
    

    
    

    
    
    
    

    

    
    

Внимание
•  
    венеца в рамките на 2 месеца, се консултирайте

със зъболекаря си преди да използвате уреда.
•  Консултирайте със зъболекаря си ако има силно 

кръвотечение след употреба на уреда или ако 
кръвотечението продължи да се случва 1 седмица 
след употреба.

•  Ако имате медицински заболявания, 
се консултирайте със зъболекаря си преди 
да използвате уреда.

•  Този уред Philips съответства на стандартите за 
безопасност за електромагнитни устройства. 
Ако имате пейс мейкър или други имплантирани 
устройства, се свържете с лекар или 
производителя на импланти, преди употреба.

•  Не използвайте приложения различни от 
упоменатите от производителя.

•  Не почиствайте накрайника, дръжката, зарядното,
резервоара за вода и капачето му в миялна или 
микровълнова.

Електромагнитни полета (EMF)
Този уред Philips съответства на всички стандарти 
отнасящи се до електромагнитните полета (EMF). 
Ако се използва правилно и според инструкциите 
на инструкцията, той е безопасен въз основа на 
научните доказателства достъпни днес.

Ако имате устна операция или операция на 
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2

A
B
C
D
E

Насочващ накрайник
Накрайник на AirFloss
Бутон за активиране
Резервоар за вода и капаче
Дръжка

Индикатор за зареждане
Бутона за 
включване/изключване
Подвижно капаче за 
зарядното 
(само определени модели)
Зарядно

F
G

H

I
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3 ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

Зареждане -
Зареждайте AirFloss за 24 часа преди първата употреба. 
Индикатора за зареждане мига в зелено до пълното зареждане. 
Бързото мигане на жълто означава, 
че батерията е слаба (останали са по-малко от 3 употреби). 
Пълното зареждане издържа 2 седмици (или 14 употреби).
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4 ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

Подготовка за употреба -
Прикачете накрайника, напълнете резервоара с вода или 
течност за зъби. След като го напълните, натиснете бутона за 
включване/изключване, за да включите четката. След това натиснете
бутона за активиране около 6 пъти или докато се появи струя. 
Резервоара съдържа достатъчно течност за  2 употреби.
Подменяйте накрайника всеки 6 месеца за оптимален резултат.
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5 УПОТРЕБА

3

Употреба на AirFloss -
AirFloss е предназначена да се използва от външната страна 
на зъбите. Поставете накрайника между зъбите и приложете лек 
натиск. Натиснете бутона за активиране, за да пуснете струя 
въздух или вода. Приплъзнете насочващия накрайник по линията 
на венеца докато усетите, че се намества между следващите 
два зъба. Натиснете бутона за включване отново и повторете това 
за всички между зъбни пространства, включително и за тези зад 
зъбите. Натиснете бутона за включване/изключване, 
за да изключите след употреба.
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6 АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
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7 ПОЧИСТВАНЕ

Почистване -
махнете накрайника и изплакнете с вода. 
Използвайте клечка за уши за да избършете резервоара, 
ако желаете. Уверете се, че няма чужди предмети останали там. 
Не използвайте почистващи средства, за да почиствате уреда. 
Не го мийте в миялна машини или други почистващи устройства.
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8 СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИЯ AIRFLOSS

Съхранение -
Ако Airfloss няма да се използва дълго време, изпразнете 
резервоара, натиснете бутона за включване докато няма повече 
струя, изключете зарядното, почистете уреда и го съхранявайте 
на хладно, сухо място, далеч от директна слънчева светлина.
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9 ОКОЛНА СРЕДА

ИЗВАЖДАНЕ НА ВГРАДЕНАТА БАТЕРИЯ
Моля отбележете, че процеса е необратим.
Натиснете бутона за включване 
неколкократно, докато Airfloss не издухва 
повече въздух. Използвайте отверка, за да 
отворите дръжката и извадете батерията. 
Спазвайте основните правила за 
безопасност.

Не изхвърляйте продукта с домакинските отпадъци в края на 
живота му, а го занесете на място предназначено за рециклиране.
Като правите това, спомагате за опазването на околната среда.

Вградената презареждаща се батерия съдържа субстанции, 
които може да замърсят природата. Винаги изваждайте батерията
преди да изхвърлите и предадете продукта на мястото за събиране.
Изхвърлете батерията на специално предназначено за това място.
Ако имате проблем с махането на батерията, можете да занесете
уреда до сервизен център на Филипс. Персонала там ще махне
батерията и ще я изхвърли по безопасен за природата начин.
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10 ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗ

Ако се нуждаете от сервиз или информация или имате проблем,
посетете уеб сайта на Филипс на www.philips.com/sonicare или
се свържете с потребителския център на Филипс. 
Ще намерите телефона на центъра в брошурата на гаранцията.
Ако няма такъв център във вашата държава, посетете местния 
вносител на Филипс.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА
Условията на международната гаранция не покриват следните 
неща:
•  Накрайника на Airfloss
•  Повреда причинена от грешна употреба, злоупотреба, 
    небрежност, странична употреба или неодобрена поправка
•  Нормално износване, включително отлюспвания, драскотини, 
    абразиви, обезцветяване или избледняване.
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100% recycled paper

www.philips.com/Sonicare

©2012 Koninklijke Philips Electronics NV (KPENV). Всички права запазени.
PHILIPS и щита на Philips са регистрирани търговски марки на KPENV.
AirFloss, Sonicare и логото Sonicare са търговски марки на 
Philips Oral Healthcare, Inc. и/или KPENV.

Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:

email:
чрез страницата за поддръжка на адрес

www.philips.bg

02 / 491 62 74
цената на разговора е в зависимост от
използвания (мобилен) тарифен план

4235.020.5185.1 
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