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ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εισαγωγή
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και 
καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε 
πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η 
Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση 
www.philips.com/welcome.
Χρησιμοποιήστε το AirFloss για την 
καθημερινή φροντίδα της στοματικής σας 
υγιεινής. Αυτή η συσκευή βουρτσίζει και 
ταυτόχρονα συμβάλλει στη μείωση της 
πλάκας.

Σημαντικό
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης 
προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή 
και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Κίνδυνος
 - Διατηρείτε τη βάση φόρτισης μακριά από 

νερό. Μην την τοποθετείτε και μην την 
αποθηκεύετε κοντά σε μπανιέρες, νιπτήρες 
και άλλα σημεία που μπορεί να περιέχουν 
νερό. Μην βυθίζετε τη βάση φόρτισης σε 
νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Αφού 
καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η 
βάση φόρτισης είναι εντελώς στεγνή πριν 
την συνδέσετε στην πρίζα.

Προειδοποίηση
 - Το καλώδιο δεν μπορεί να αντικατασταθεί. 

Εάν το καλώδιο φθαρεί, απορρίψτε τη 
βάση φόρτισης. Αντικαθιστάτε πάντα τη 
βάση φόρτισης με γνήσια προς αποφυγή 
κινδύνων. 

 - Εάν η συσκευή υποστεί οποιαδήποτε 
βλάβη (στόμιο ψεκασμού, λαβή ή/και βάση 
φόρτισης AirFloss), σταματήστε να τη 
χρησιμοποιείτε.

 - Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει μέρη 
που δεν επισκευάζονται. Εάν η συσκευή 
υποστεί βλάβη, επικοινωνήστε με το 
Κέντρο εξυπηρέτησης καταναλωτών στη 
χώρα σας (βλ. κεφάλαιο “Εγγύηση και 
υποστήριξη”).

 - Μην χρησιμοποιείτε τη βάση φόρτισης 
σε εξωτερικούς χώρους ή κοντά σε 
θερμαινόμενες επιφάνειες.

 - Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, 
καθώς και από άτομα με περιορισμένες 
σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές 
ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με 
την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό 
επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά 

με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν 
τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά 
δεν πρέπει να καθαρίζουν τη συσκευή ή να 
εκτελούν διεργασίες συντήρησης, εκτός κι 
αν είναι πάνω από 8 ετών και επιβλέπονται 
από κάποιον ενήλικα. Κρατήστε τη 
συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά 
κάτω των 8 ετών.

 - Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη 
συσκευή.

Προσοχή
 - Αν έχετε χειρουργηθεί πρόσφατα στο 

στόμα ή τα ούλα, αν πάσχετε από κάποια 
χρόνια πάθηση των δοντιών ή αν έχετε 
υποβληθεί τους τελευταίους 2 μήνες 
σε εκτεταμένη οδοντιατρική θεραπεία, 
συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας πριν 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

 - Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας εάν 
παρουσιαστεί υπερβολική αιμορραγία μετά 
τη χρήση αυτής της συσκευής ή εάν η 
αιμορραγία εξακολουθεί να παρουσιάζεται 
μετά από 1 εβδομάδα χρήσης.

 - Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας, 
συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν 
χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή.

 - Αυτή η συσκευή της Philips συμμορφώνεται 
με τα πρότυπα ασφαλείας για τις ηλεκτρο-
μαγνητικές συσκευές. Εάν χρησιμοποιείτε 
βηματοδότη ή οποιαδήποτε άλλη εμφυτευ-
μένη συσκευή, επικοινωνήστε με το γιατρό 
σας ή με τον κατασκευαστή της εμφυτευμέ-
νης συσκευής πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν 
τη συσκευή της Philips.

 - Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικά 
εξαρτήματα από αυτά που συνιστά ο 
κατασκευαστής.

 - Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο άκρο 
κατεύθυνσης του στομίου ψεκασμού.

 - Για να αποφύγετε τους τραυματισμούς, 
μην γεμίζετε το δοχείο με ζεστό νερό. Μην 
βάζετε ξένα αντικείμενα στο δοχείο.

 - Χρησιμοποιείτε το AirFloss αποκλειστικά 
για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, 
όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο 
χρήσης.

 - Για να αποφύγετε τους τραυματισμούς, μην 
ψεκάζετε κάτω από τη γλώσσα ή μέσα στα 
αυτιά, τη μύτη, τα μάτια ή άλλες ευαίσθητες 
περιοχές.

 - Μην καθαρίζετε το στόμιο ψεκασμού, τη 
λαβή, τη βάση φόρτισης, το δοχείο νερού 
και το κάλυμμα του AirFloss σε πλυντήριο 
πιάτων ή σε φούρνο μικροκυμάτων.

 - Μην βάζετε ισοπροπυλική αλκοόλη ή άλλα 
υγρά καθαρισμού στο δοχείο, ώστε να 
αποφύγετε τον κίνδυνο κατάποσης.

 - Το AirFloss είναι συσκευή προσωπικής 
φροντίδας και δεν προορίζεται για χρήση 
σε πολλούς ασθενείς σε οδοντιατρεία ή 
ιατρικά κέντρα.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips 
συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα 
και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση 
σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Γενική περιγραφή (Εικ. 1)
1 Άκρο κατεύθυνσης
2 Στόμιο ψεκασμού AirFloss
3 Κουμπί ενεργοποίησης
4 Δοχείο και κάλυμμα 
5 Λαβή
6 Ένδειξη φόρτισης
7 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
8 Αποσπώμενη υποδοχή για το στόμιο 

ψεκασμού (μόνο σε συγκεκριμένους 
τύπους)

9 Βάση φόρτισης

Σημείωση: Το περιεχόμενο της συσκευασίας 
ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

Φόρτιση 
Φορτίστε το AirFloss για 24 ώρες πριν το 
χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

 1 	Συνδέστε	το	φις	της	βάσης	φόρτισης	
στην	πρίζα	(Εικ.	2).

 2 	Τοποθετήστε	τη	λαβή	στη	βάση	
φόρτισης	(Εικ.	3).

 , Η	ένδειξη	φόρτισης	αναβοσβήνει	με	
πράσινο	χρώμα,	υποδεικνύοντας	ότι	η	
συσκευή	φορτίζεται	(Εικ.	4).

Σημείωση: Όταν το AirFloss είναι πλήρως 
φορτισμένο, έχει διάρκεια λειτουργίας έως και  
2 εβδομάδες (14 χρήσεις).
Σημείωση: Όταν η ένδειξη φόρτισης αναβοσβήνει 
με κίτρινο χρώμα, η στάθμη της μπαταρίας είναι 
χαμηλή και χρειάζεται επαναφόρτιση (απομένουν 
λιγότερες από 3 χρήσεις).

Προετοιμασία για χρήση 
 1 		Τοποθετήστε	το	στόμιο	ψεκασμού	

με	το	άκρο	του	στραμμένο	προς	την	
πρόσοψη	της	λαβής	και	πιέστε	το	προς	
τα	κάτω	μέχρι	να	στερεωθεί	στη	λαβή	
(“κλικ”)	(Εικ.	5).

Σημείωση: Για βέλτιστα αποτελέσματα, 
αντικαταστήστε το στόμιο ψεκασμού κάθε 6 μήνες. 
Αντικαταστήστε επίσης το στόμιο ψεκασμού εάν 
χαλαρώσει ή δεν στερεώνεται στη λαβή.
 2 	Ανοίξτε	το	κάλυμμα	του	δοχείου	

(“κλικ”)	(Εικ.	6).
 3 	Γεμίστε	το	δοχείο	με	στοματικό	διάλυμα	ή	

νερό	(Εικ.	7).
Σημείωση: Το AirFloss πρέπει να περιέχει 
είτε στοματικό διάλυμα είτε νερό για να είναι 
αποτελεσματικό. 
Συμβουλή: Για μεγαλύτερη αίσθηση φρεσκάδας, 
χρησιμοποιήστε στοματικό διάλυμα αντί για νερό.
Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε στοματικό 
διάλυμα που περιέχει μυριστικό ισοπροπύλιο, 
καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
 4 	Κλείστε	το	κάλυμμα	του	δοχείου	

(“κλικ”)	(Εικ.	8).
 5 	Πιέστε	το	κουμπί	ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης	(Εικ.	9).
 , Τότε	θα	ανάψει	η	πράσινη	ένδειξη	
φόρτισης.

 6 	Πατήστε	παρατεταμένα	το	κουμπί	
ενεργοποίησης,	μέχρι	να	αρχίσει	
να	εκτοξεύεται	υγρό	από	το	άκρο	
ψεκασμού	(Εικ.	10).

Χρήση της συσκευής
 1 	Βεβαιωθείτε	ότι	το	AirFloss	είναι	

ενεργοποιημένο	(Εικ.	9).
 2 	Τοποθετήστε	το	άκρο	ανάμεσα	στα	

δόντια	σας	και	πιέστε	απαλά.	Κλείστε	
ελαφρώς	τα	χείλη	σας	γύρω	από	το	
στόμιο	ψεκασμού	όταν	βρίσκεται	στην	
επιθυμητή	θέση,	ώστε	να	αποφύγετε	το	
πιτσίλισμα	(Εικ.	11).

Συμβουλή: Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης με 
το δάχτυλό σας.
Σημείωση: Το AirFloss προορίζεται για χρήση 
μόνο στην μπροστινή/εξωτερική επιφάνεια των 
δοντιών.
 3 	Πατήστε	μία	φορά	το	κουμπί	

ενεργοποίησης,	για	να	εκτοξευτεί	μία	ριπή	
αέρα	και	στοματικού	διαλύματος	ή	νερού	
σε	μορφή	μικροσταγονιδίων	ανάμεσα	
στα	δόντια.	Εναλλακτικά,	πατήστε	
παρατεταμένα	το	κουμπί	ενεργοποίησης	
για	να	εκτοξεύονται	συνεχόμενες	ριπές	
στοματικού	διαλύματος	ή	νερού	περίπου	
κάθε	1	δευτερόλεπτο	(Εικ.	12).



 2 	Χρησιμοποιήστε	ένα	κατσαβίδι	για	να	
ανοίξετε	τη	λαβή	(Εικ.	22).

 3 	Κόψτε	τα	καλώδια	και	αφαιρέστε	την	
μπαταρία	από	τη	συσκευή	τηρώντας	τις	
βασικές	προφυλάξεις	ασφαλείας	(Εικ.	23).

Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, 
επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/
sonicare ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο 
της διεθνούς εγγύησης. 

Περιορισμοί εγγύησης
Οι όροι της διεθνούς εγγύησης δεν καλύπτουν 
τα εξής:
 - Στόμιο ψεκασμού AirFloss.
 - Βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση, 

κατάχρηση, αμέλεια, τροποποιήσεις ή μη 
εξουσιοδοτημένη επισκευή.

 - Φυσική φθορά και ρωγμές, 
συμπεριλαμβανομένων χτυπημάτων, 
γρατσουνιών, γδαρσιμάτων, 
αποχρωματισμού ή ξεθωριάσματος.

 2 	Πατήστε	το	κουμπί	ενεργοποίησης	μέχρι	
να	μην	εκτοξεύεται	υγρό	από	το	στόμιο	
ψεκασμού.

 3 	Αποσυνδέστε	τη	βάση	φόρτισης	από	την	
πρίζα	(Εικ.	17).

 4 	Καθαρίστε	το	στόμιο	ψεκασμού,	τη	λαβή	
και	τη	βάση	φόρτισης	του	AirFloss.

 5 	Αποθηκεύστε	το	AirFloss	σε	δροσερό	και	
ξηρό	μέρος,	μακριά	από	άμεσο	ηλιακό	
φως.

Παραγγελία εξαρτημάτων
Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, 
επισκεφτείτε τη διεύθυνση  
www.shop.philips.com/service ή 
απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Philips 
στην περιοχή σας. Μπορείτε επίσης να 
επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα 
βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο 
της διεθνούς εγγύησης). 

Περιβάλλον
 - Στο τέλος της ζωής της συσκευής 

μην την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα 
απορρίμματα του σπιτιού σας, αλλά 
παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο 
συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον 
τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του 
περιβάλλοντος (Εικ. 19).

 - Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία περιέχει ουσίες που ενδέχεται να 
μολύνουν το περιβάλλον. Πριν απορρίψετε 
και παραδώσετε τη συσκευή σε ένα 
επίσημο σημείο συλλογής, αφαιρέστε την 
μπαταρία. Απορρίψτε την μπαταρία σε 
επίσημο σημείο συλλογής για μπαταρίες. 
Εάν δεν μπορέσετε να αφαιρέσετε 
την μπαταρία, απευθυνθείτε σε ένα 
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips, 
όπου το προσωπικό θα αφαιρέσει την 
μπαταρία και θα την απορρίψει με τρόπο 
ασφαλή για το περιβάλλον (Εικ. 20).

Αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης 
μπαταρίας 

Παρακαλούμε	σημειώστε	ότι	η	διαδικασία	
αυτή	δεν	αναιρείται.
 1 	Για	να	αδειάσετε	την	μπαταρία,	πατήστε	

επανειλημμένα	το	κουμπί	ενεργοποίησης	
μέχρι	το	AirFloss	να	μην	εκτοξεύει	πλέον	
αέρα	(Εικ.	21).

 4 	Μετακινήστε	το	άκρο	κατεύθυνσης	κατά	
μήκος	της	γραμμής	των	ούλων,	μέχρι	να	
αισθανθείτε	ότι	έχει	τοποθετηθεί	ανάμεσα	
στα	επόμενα	δύο	δόντια.

 5 	Συνεχίστε	τη	διαδικασία	σε	όλα	τα	κενά,	
καθώς	και	στο	πίσω	μέρος	των	πίσω	
δοντιών	(Εικ.	13).

 6 	Για	να	απενεργοποιήσετε	το	AirFloss,	
πιέστε	ξανά	το	κουμπί	ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης.
Λειτουργία αυτόματης 
απενεργοποίησης

Η αυτόματη διακοπή λειτουργίας 
απενεργοποιεί αυτόματα το AirFloss, εάν δεν το 
χρησιμοποιήσετε για 4 λεπτά.

Καθάρισμα
Μην	καθαρίζετε	το	στόμιο	ψεκασμού,	τη	λαβή	
και	τη	βάση	φόρτισης	στο	πλυντήριο	πιάτων.
Μην	χρησιμοποιείτε	καθαριστικά	για	να	
καθαρίσετε	τη	συσκευή.

Λαβή και στόμιο ψεκασμού

 1 	Αφαιρέστε	το	στόμιο	ψεκασμού	από	τη	
λαβή.	Ξεπλένετε	το	στόμιο	ψεκασμού	μετά	
από	κάθε	χρήση	(Εικ.	14).

 2 	Ανοίξτε	το	δοχείο	και	ξεπλύνετέ	το	κάτω	
από	τη	βρύση	για	να	απομακρύνετε	τα	
υπολείμματα	(Εικ.	15).

Συμβουλή: Για να σκουπίσετε το δοχείο, μπορείτε 
επίσης να χρησιμοποιήσετε μια μπατονέτα.
Σημείωση: Μην βυθίζετε τη λαβή στο νερό.
 3 	Καθαρίστε	ολόκληρη	την	επιφάνεια	της	

λαβής	με	ένα	υγρό	πανί	(Εικ.	16).
Βάση φόρτισης

 1 	Αποσυνδέετε	τη	βάση	φόρτισης	από	την	
πρίζα	πριν	την	καθαρίσετε	(Εικ.	17).

 2 	Καθαρίστε	την	επιφάνεια	της	βάσης	
φόρτισης	με	ένα	υγρό	πανί	(Εικ.	18).

Συστήματα αποθήκευσης
Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε 
το AirFloss για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

 1 	Ανοίξτε	το	κάλυμμα	του	δοχείου	και	
αδειάστε	το.


