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Úvod
Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips.  
Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje,  
zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome. 

Důležité
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto 
uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí 
použití.

Nebezpečí
 - Dbejte na to, aby nabíječka nepřišla do styku 

s vodou.

 - Nepokládejte ani neskladujte přístroj na místech,  
ze kterých by mohl spadnout nebo být stažen do 
vany, umyvadla, dřezu atd.

 - Nabíječku neponořujte do vody ani do jiné kapaliny.
 - Před připojením nabíječky k napájení se ujistěte,  

že je po čištění zcela suchá.
Varování

 - Napájecí kabel nelze vyměnit. Je-li napájecí kabel 
poškozen, nabíječku zlikvidujte. Vždy nechte 
nabíječku vyměnit za originální typ, aby bylo 
používání přístroje bezpečné. 

 - Pokud dojde k jakémukoli poškození přístroje  
(hlavy kartáčku, rukojeti kartáčku nebo nabíječky), 
přestaňte jej používat.
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 - Tento přístroj neobsahuje žádné součásti, které by 
vyžadovaly údržbu. Pokud dojde k jeho poškození, 
obraťte se na středisko péče o zákazníky ve vaší 
zemi (viz kapitola „Záruka a podpora“).

 - Nepoužívejte nabíječku venku ani blízko horkých 
povrchů.

 - Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let, 
osoby s fyzickým, smyslovým nebo duševním 
postižením nebo osoby s nedostatkem zkušeností a 
znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly 
poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí 
všem rizikům spojeným s používáním přístroje. 
Čištění a údržbu by neměly provádět děti, které jsou 
mladší než 8 let a jsou bez dozoru. Přístroj a jeho 
kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.

 - Děti si s přístrojem nesmí hrát.
Upozornění

 - Pokud jste v posledních 2 měsících podstoupili 
operaci zubu či dásní, poraďte se před použitím 
zubního kartáčku se svým zubním lékařem.

 - Pokud po použití kartáčku dochází k výraznému 
krvácení nebo pokud krvácení neustává po 1 týdnu 
používání, obraťte se na svého zubního lékaře.

 - Máte-li zdravotní pochybnosti, obraťte se před 
použitím kartáčku Sonicare na svého lékaře.
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 - Zubní kartáček Sonicare splňuje bezpečnostní 
standardy pro elektromagnetická zařízení. Pokud 
máte kardiostimulátor nebo jiné implantované 
zařízení, před použitím kartáčku se poraďte 
s lékařem nebo s výrobcem implantovaného zařízení.

 - Tento přístroj je určen pouze k čištění zubů, dásní a 
jazyka. Nepoužívejte jej k žádným jiným účelům. 
Pokud je vám používání nepříjemné nebo máte 
pocity bolesti, ihned přístroj přestaňte používat a 
obraťte se na svého lékaře.

 - Nepoužívejte jiné hlavy kartáčku než ty, které jsou 
doporučeny výrobcem.

 - Pokud používáte zubní pastu s peroxidem, jedlou 
sodou nebo jinými bikarbonáty (běžně se vyskytují v 
bělicích zubních pastách), po každém použití 
důkladně očistěte hlavu kartáčku a rukojeť mýdlem 
a vodou. Jinak by mohl plast prasknout.
Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům 
týkajícím se elektromagnetických polí.

Všeobecný popis (Obr. 1)
 1 	Vyměnitelná	hlava	kartáčku	Sonicare
 2 	Kontrolka	nabití	baterie	(pouze	některé	typy)
 3 	Vypínač
 4 	Rukojeť
 5 	Nabíječka	
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Příprava k použití
Nasazení hlavy kartáčku

 1 	Zarovnejte	přední	část	hlavice	kartáčku	s	přední	částí	rukojeti	
zubního	kartáčku.	

 2 	Zatlačte	hlavice	kartáčku	na	kovový	hřídel	(Obr.	2).
Poznámka: Mezi hlavou kartáčku a rukojetí je malá mezera.

Nabíjení přístroje
 1 	Zapojte	zástrčku	nabíječky	do	síťové	zásuvky.
 2 	Postavte	rukojeť	na	nabíječku.
 - Kontrolka nabití baterie zobrazuje přibližné zbývající nabití baterie (Obr. 3).
 - Svítící zelená: 50–100 %
 - Blikající zelená: 5–49 % 
 - Blikající zelená a 3 pípnutí po cyklu čištění: méně než 5 % a zubní 

kartáček musíte nabít.

Poznámka: Chcete-li baterii mít neustále nabitou, nechávejte kartáček Sonicare 
v nabíječce, když jej nepoužíváte. Plné nabití baterie trvá minimálně 24 hodin.

Použití přístroje
 1 	Navlhčete	štětiny	a	naneste	na	ně	malé	množství	zubní	pasty.
 2 	Přiložte	štětiny	k	zubům	pod	mírným	úhlem	směrem	k	dásním	 

(Obr.	4).
 3 	Stisknutím	vypínače	zapněte	kartáček	Sonicare.
 4 	Abyste	dosáhli	maximální	účinnosti	kartáčku	Sonicare,	mírně	na	něj	

tlačte	a	nechte	jej,	aby	zuby	čistil	za	vás.	Nečistěte	zuby	stejně	jako	
obyčejným	kartáčkem.

 5 	Jemně	pohybujte	hlavou	kartáčku	po	zubech	krátkými	pohyby	sem	 
a	tam,	aby	se	delší	štětiny	dostaly	mezi	zuby.	Tímto	pohybem	
pokračujte	po	celý	cyklus	čištění.

Poznámka: Abyste rovnoměrně vyčistili všechny zuby, rozdělte ústa na 4 části 
pomocí funkce Quadpacer (viz kapitola Funkce).
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 6 	Každou	část	čistěte	po	dobu	30	sekund,	takže	celková	doba	čištění	
bude	2	minuty.	Začněte	částí	1	(vnější	strana	horních	zubů)	a	
pokračujte	částí	2	(vnitřní	strana	horních	zubů).	Dále	přejděte	
k	části	3	(vnější	strana	dolních	zubů)	a	nakonec	vyčistěte	část	4	
(vnitřní	strana	dolních	zubů).		(Obr.	5)

 7 	Po	dokončení	2minutového	cyklu	čištění	můžete	strávit	další	čas	
čištěním	žvýkacích	ploch	zubů	a	míst,	kde	se	vyskytují	skvrny.	
Můžete	také	čistit	jazyk,	a	to	se	zapnutým	nebo	vypnutým	
kartáčkem	podle	toho,	co	vám	více	vyhovuje	(Obr.	6).

 

Zubní kartáček Sonicare lze bezpečně používat k čištění:
 - Rovnátek (při použití k čištění s rovnátky se hlavy kartáčků rychleji 

opotřebovávají).
 - Zubních náhrad (výplně, korunky, fazety)

Poznámka: Když se kartáček Sonicare používá v klinických studiích, rukojeť 
by měla být plně nabitá. Vypněte funkci pro snadný začátek a v místech,  
kde se vyskytují skvrny, můžete prodloužit čištění o dalších 30 sekund,  
abyste odstranili skvrny.

Funkce
Snadný začátek

Model kartáčku Sonicare se dodává s aktivovanou funkcí pro snadný začátek. 
Funkce pro snadný začátek během prvních 14 čištění mírně zvyšuje výkon.

Poznámka: Abyste dokončili cyklus pro snadný začátek, musí každé z prvních 
14 čištění trvat alespoň 1 minutu.

Vypnutí nebo zapnutí funkce pro snadný začátek
 1 	Nasaďte	hlavu	kartáčku	na	rukojeť.
 2 	Umístěte	rukojeť	na	zapojenou	nabíječku.
 - Deaktivace funkce pro snadný začátek: 

Stiskněte a podržte vypínač na 2 sekundy. Ozve se 1 pípnutí na znamení, 
že funkce pro snadný začátek byla deaktivována.
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 - Aktivace funkce pro snadný začátek: 
Stiskněte a podržte vypínač na 2 sekundy. Ozvou se 2 pípnutí na znamení, 
že funkce pro snadný začátek byla aktivována.

Poznámka: Používání funkce pro snadný začátek po počátečním období 
postupného zvyšování výkonu se nedoporučuje a snižuje účinnost kartáčku 
Sonicare při odstraňování zubního povlaku.

Chytrý časovač
Po 2 minutách chytrý časovač automaticky vypne zubní kartáček.
Chcete-li pozastavit nebo zastavit čištění během 2minutového cyklu, 
stiskněte vypínač. Pokud během dalších 30 sekund stisknete vypínač, 
chytrý časovač bude pokračovat tam, kde jste skončili.

Quadpacer
Quadpacer je intervalový časovač. V intervalu 30, 60 a 90 sekund  
uslyšíte krátké pípnutí a proces čištění se pozastaví. Tento signál indikuje, 
abyste začali čistit další část úst.

Čištění 
Nemyjte	hlavu	kartáčku,	rukojeť	ani	nabíječku	v	myčce.
 1 	Po	každém	použití	opláchněte	hlavici	kartáčku	a	štětinky.	 

Hlavici	kartáčku	nechte	pouze	vyschnout	na	vzduchu	(Obr.	7).
 2 	Jednou	týdně	sejměte	hlavu	kartáčku	a	vyčistěte	spoj	mezi	hlavou	

kartáčku	a	rukojetí	(Obr.	8).
Netlačte	ostrými	předměty	na	gumové	těsnění,	můžete	tak	způsobit	
poškození.	
 3 	Pravidelně	omývejte	celou	rukojeť	vodou	s	mýdlem	a	navlhčeným	

hadříkem	(Obr.	9).
 4 	Před	čištěním	odpojte	nabíječku	z	napájení.	Pomocí	navlhčeného	

hadříku	otřete	její	povrch.
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Výměna
Hlava kartáčku

Hlavy kartáčku Sonicare vyměňujte každé 3 měsíce. Dosáhnete tak 
optimálních výsledků.

Recyklace
 - Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 

2012/19/EU (Obr. 10).

 - Symbol znamená, že výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii 
podléhající evropské směrnici 2006/66/ES, kterou nelze likvidovat 
s běžným domácím odpadem. Baterii vyjměte podle pokynů v části 
„Vyjmutí nabíjecí baterie“ (Obr. 11).

 -  Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu 
elektrických i elektronických výrobků a dobíjecích baterií. Dodržujte 
místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo dobíjecí baterie 
společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých 
výrobků a dobíjecích baterií pomůžete předejít negativním dopadům 
na životní prostředí a lidské zdraví.

Vyjmutí nabíjecí baterie
Nabíjecí	baterii	z	přístroje	vyjměte	pouze	tehdy,	až	budete	holicí	
strojek	likvidovat.	Budete-li	baterii	vyjímat,	ujistěte	se,	že	je	zcela	vybitá.
 1 	Aby	se	dobíjecí	baterie	zcela	vybila,	sejměte	rukojeť	z	nabíječky,	

zapněte	kartáček	Sonicare	a	nechte	jej	v	provozu,	dokud	se	
nezastaví.	Opakujte	tento	krok	tak	dlouho,	až	zubní	kartáček	
Sonicare nelze zapnout.

 2  Do	otvoru	v	dolní	části	rukojeti	vložte	špičku	šroubováku	a	otočením	
proti	směru	hodinových	ručiček	uvolněte	dolní	víko	(Obr.	12).

 3 	Držte	rukojeť	dnem	vzhůru	a	stisknutím	hřídele	uvolněte	vnitřní	
součásti	rukojeti	(Obr.	13).
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 4 	Zasuňte	šroubovák	pod	destičku	s	plošnými	spoji	vedle	konektorů	
baterie	a	otočením	konektory	přerušte.	Vyjměte	destičku	s	plošnými	
spoji	a	páčením	uvolněte	baterii	z	plastového	držáku	(Obr.	14).

Záruka a podpora
Více informací a podpory naleznete na adrese www.philips.com/
support nebo samostatném záručním listu s celosvětovou platností. 

Omezení záruky
Podmínky mezinárodní záruky se nevztahují na následující:
 - Hlavy kartáčků.
 - Poškození způsobené nesprávným použitím, úmyslné poškození, 

zanedbání, změny nebo neoprávněné opravy.
 - Obvyklé opotřebení, například naštípnutí, poškrábání, odření, 

odbarvení nebo vyblednutí.
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