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6 English

Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to
Philips! To fully benefit from the support that Philips
offers, register your product at
www.philips.com/welcome. 

Important safety information
Only use the product for its intended purpose. Read
this important information carefully before you use
the product and its batteries and accessories, and
save it for future reference. Misuse can lead to
hazards or serious injuries.

Intended use
3000 Series power toothbrushes are intended to
remove adherent plaque and food debris from the
teeth to reduce tooth decay and improve and
maintain oral health. 3000 Series power toothbrushes
are intended for consumer home use. Use by children
should be with adult supervision. 

Your Philips Sonicare toothbrush
1 Hygienic travel cap
2 Brush head
3 Handle
4 Power on/off button
5 Brush head replacement reminder
6 Battery level indicator
7 USB charger (wall adapter not included)
8 Travel case (Specific models only)
Note: Wall adapter not included. Only use 5V IPX4
adapter (Type A).

Note: Brush heads may vary.
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Getting started

Attaching the brush head
1 Align the brush head so the bristles point in the

same direction as the front of the handle.

2 Firmly press the brush head down onto the metal
shaft until it stops.

Note: It is normal to see a slight gap between the
brush head and the handle. This allows the brush
head to vibrate properly.

Charging your Philips Sonicare
1 Plug the USB charging cord into a wall adapter that

is connected to a electrical outlet.
2 Place the handle on the charger.

- The light of the battery level indicator
illuminates and the handle beeps twice. This
indicates that the toothbrush is charging.

Note: It can take up to 24 hours to fully charge the
battery, but you can use the Philips Sonicare
toothbrush before it is fully charged.

Using your Philips Sonicare toothbrush
If you are using your Sonicare toothbrush for the first
time, it is normal to feel more vibration than when
using a non-electric toothbrush. It is common for first
time users to apply too much pressure. Only apply
gentle pressure and let the toothbrush do the
brushing for you. Please follow brushing instructions
below for the best experience. To help you transition
to your new Sonicare power toothbrush, it comes with
the EasyStart feature turned on. This feature gently
increases the power over the first 14 brushings to help
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you adapt to brushing with a Philips Sonicare
toothbrush.

Brushing instructions
1 Wet the bristles and apply a small amount of

toothpaste.
2 Place the toothbrush bristles against the teeth at a

slight angle (45 degrees), pressing gently to make
the bristles reach the gumline or slightly beneath
the gumline.
Note: Keep the center of the brush in contact with
the teeth at all times.

3 Press the power on/off button to turn on the
Philips Sonicare.

4 Gently keep the bristles placed on the teeth and in
the gumline. Brush your teeth with small back and
forth motion so the bristles reach between the
teeth. Continue this motion throughout your
brushing cycle.
Note: The bristles should slightly flare. It is not
recommended to scrub as you would with a
manual toothbrush.

5 To clean the inside surfaces of the front teeth, tilt
the brush handle semi-upright and make several
vertical overlapping brushing strokes on each
tooth.
Note: To make sure you brush evenly throughout
the mouth, divide your mouth into 4 sections using
the Quadpacer feature (see chapter ‘Features’).

2

4

3

1
6 Begin brushing in section 1 (outside upper teeth)

and brush for 30 seconds before you move to
section 2 (inside upper teeth). Continue brushing in
section 3 (outside lower teeth) and brush for 30
seconds before you move to section 4 (inside
lower teeth).
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7 After you have completed the brushing cycle, you
can spend additional time brushing the chewing
surfaces of your teeth and areas where staining
occurs. You can also brush your tongue, with the
toothbrush turned on or off, as you prefer.
Your Philips Sonicare toothbrush should be safe to
use on braced (brush heads wear out sooner when
used on braces) and dental restorations (fillings,
crowns, veneers) if they are properly adhered and
not compromised. If a problem occurs, please
follow up with a dental professional.

Note: When the Philips Sonicare toothbrush is used in
clinical studies, the handle should be fully charged
and the EasyStart feature deactivated.

Charging and battery status
1 Attach the USB charging cord to a wall adapter,

plug the wall adapter into an electrical wall outlet.
2 Place the handle on the charger. 

Note: The handle will emit 2 short beeps to confirm
that the handle is placed properly on the charger and
is charging.

Note: This Philips Sonicare toothbrush is designed to
provide at least 28 brushing sessions, each session
lasting 2 minutes (14 days if used twice per day). The
battery level indicator shows the battery status when
you complete the 2-minute brushing session, when
you pause the handle, or while it is charging.

Battery status (when handle is on a working charger)

Battery status Battery indicator

Full Solid green (turns off after 30
seconds)

Charging Flashing green
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Battery status (When handle is not placed on charger)

Battery status Battery indicator Sound

Full Solid green -

Partially full Flashing green -

Low Flashing orange 3 beeps

Empty Flashing orange 2 sets of 5 beeps

Note: To save energy, the battery light will turn off
when not in use.

Note: When the battery is completely empty, the
Philips Sonicare toothbrush turns off. Place the Philips
Sonicare toothbrush on the charger to charge it.

Note: To keep the battery fully charged at all times,
you may keep your Philips Sonicare toothbrush on the
charger when not in use.

Features
- Intensities
- EasyStart
- Brush head replacement reminder
- Pressure sensor
- Quadpacer
- SmarTimer

Intensities
Your power toothbrush gives you the option to
choose between low and high intensity.
Note: When you use the toothbrush for the first time,
the default setting is the low intensity.
- Press the power button once to turn on the

toothbrush.
- Press a second time within 2 seconds to change

the intensity.
- Press a third time within 2 seconds to pause.
After 2 seconds of brushing, pressing the power
button again will also pause the toothbrush.
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EasyStart
This Philips Sonicare model comes with the EasyStart
feature activated. The EasyStart feature gently
increases the power over the first 14 brushings to help
you get used to the brushing with the Philips Sonicare. 
To deactivate EasyStart see 'Activating or deactivating
features'.

Brush head replacement reminder
Your Philips Sonicare is equipped with BrushSync
technology that tracks the wear of your brush head.
Note: This feature only works with Philips Sonicare
smart brush heads with BrushSync technology.

1 When attaching a new smart brush head for the
first time the handle recognizes that you have a
Philips brush head with BrushSync technology and
begins tracking brush head wear.

2 Over time, based on the pressure you apply and
the amount of time used, the handle will track
brush head wear in order to determine the optimal
time to change your brush head. This feature gives
you the guarantee for the best cleaning and care
of your teeth.

3 When the brush head replacement reminder light
lights up amber, you should replace your brush
head.

To deactivate the brush head replacement reminder
see 'Activating or deactivating features'.

Pressure Sensor
Your Philips Sonicare is equipped with an advanced
sensor that measures the pressure you apply while
brushing. If you apply too much pressure, the
toothbrush will provide immediate feedback to
indicate that you need to reduce the pressure. This
feedback is given by a change in vibration and
therefore brushing sensation and sound. Additionally,
the brush head replacement reminder light will flash
amber.
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To deactivate the pressure sensor see 'Activating or
deactivating features'.

QuadPacer

2

4

3

1
The QuadPacer is an interval timer that has a short
beep and pause to remind you to brush the 4 sections
of your mouth evenly and thoroughly. This Philips
Sonicare toothbrush comes with the QuadPacer
feature activated.

SmarTimer
The SmarTimer indicates that your brushing cycle is
complete by automatically turning off the toothbrush
at the end of the brushing cycle.
Dental professionals recommend brushing no less
than 2 minutes twice a day.
Note: If you press the power on/off button after you
started the brushing cycle, the toothbrush will pause.
After a pause of 30 seconds, the SmarTimer resets.

Activating or deactivating features
You can activate or deactivate the following features
of your toothbrush:
- EasyStart
- Brush head replacement reminder
- Pressure sensor
To activate or deactivate these features, follow the
instructions below:

EasyStart
1 Put the handle on the plugged-in charger. 

2 Press and hold the power on/off button while the
handle remains on the charger. 

3 Keep the power on/off button pressed until you
hear a single short beep (after 3 seconds). 

4 Release the power on/off button.
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- Triple tone of low-med-high means the EasyStart
feature has been activated. The battery level
indicator light will also blink green 2 times to
confirm activation.

- Triple tone of high-med-low means the EasyStart
feature has been deactivated. The battery level
indicator light will blink amber 1 time to confirm
deactivation. 

Note: To achieve clinical efficacy, EasyStart needs to
be deactivated.

Brush head replacement reminder
Note: You can only activate or deactivate the brush
head replacement reminder when a smart brush head
is on the handle.

Note: New smart brush heads come with the brush
head replacement reminder feature activated.

1 Put the handle on the plugged-in charger. 

2 Press and hold the power on/off button while the
handle remains on the charger. 

3 Keep the power on/off button pressed until you
hear a series of two short beeps (after 5 seconds). 

4 Release the power on/off button. 
- Triple tone of low-med-high means the brush

head replacement reminder feature has been
activated. The battery level indicator light will also
blink green 2 times to confirm activation.

- Triple tone of high-med-low means the brush
head replacement reminder feature has been
deactivated. The battery level indicator light will
blink amber 1 time to confirm deactivation.

Pressure sensor
1 Put the handle on the plugged-in charger. 

2 Press and hold the power on/off button while the
handle remains on the charger. 

3 Keep the power on/off button pressed until you
hear a series of three short beeps (after 7 seconds). 

4 Release the power on/off button. 
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- Triple tone of low-med-high means the pressure
sensor feature has been activated. The battery
level indicator light will also blink green 2 times to
confirm activation.

- Triple tone of high-med-low means the pressure
sensor feature has been deactivated. The battery
level indicator light will blink amber 1 time to
confirm deactivation. 

If you continue holding the power on/off button after
the three short beeps, the activate/deactivate
sequence repeats.

Cleaning
You should clean your Philips Sonicare toothbrush
regularly to remove toothpaste and other residue.
Failure to clean your Philips Sonicare toothbrush may
result in an unhygienic product and damage to it may
occur.

Warning: Do not clean product or accessories
with sharp objects or in dishwasher, microwave,
with chemicals or in boiling hot water

Toothbrush handle
1 Remove the brush head and rinse the metal shaft

area with warm water. Make sure you remove any
residual toothpaste.

Caution: Do not push on the rubber seal on the metal
shaft with sharp objects, as this may cause damage.

2 Wipe the entire surface of the handle with a damp
cloth.

Note: Do not tap the handle on the sink to remove
excess water.
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Brush head
1 Rinse the brush head and bristles after each use.

2 Remove the brush head from the handle and rinse
the brush head connection with warm water at
least once a week. Rinse the travel cap as often as
needed.

Charger
1 Unplug the charger before you clean it.

2 Wipe the surface of the charger with a damp cloth.

Travel case
Rinse with warm water and use a damp cloth to clean
inside of travel case

Storage
If you are not going to use the product for a long time,
unplug it, clean it (see chapter 'Cleaning') and store it
in a cool and dry place away from direct sunlight.

Replacement

Brush head
Replace Philips Sonicare brush heads every 3 months
to achieve optimal results. Use only Philips Sonicare
replacement brush heads.

Locating the model number
Look on the bottom of the Philips Sonicare
toothbrush handle for the model number (HX36XX).

Warranty and support
If you need information or support, please visit
www.philips.com/support or read the international
warranty leaflet.

Warranty restrictions
The terms of the international warranty do not cover
the following:
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- Brush heads.
- Damage caused by use of unauthorized

replacement parts.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect,

alterations or unauthorized repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches,

abrasions, discoloration or fading.

Recycling
- This symbol means that electrical products and

batteries shall not be disposed of with normal
household waste.

- Follow your country’s rules for the separate
collection of electrical products and batteries.

Removal of built-in rechargeable battery
The built-in rechargeable battery must only be
removed by a qualified professional when the
appliance is discarded. Before removing the battery,
make sure that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you
handle tools to open the appliance and when you
dispose of the rechargeable battery. Be sure to
protect your eyes, hands, fingers, and the surface
on which you work.

When you handle batteries, make sure that your
hands, the product and the batteries are dry.

To avoid accidental short-circuiting of batteries
after removal, do not let battery terminals come
into contact with metal objects (e.g. coins,
hairpins, rings). Do not wrap batteries in
aluminum foil. Tape battery terminals or put
batteries in a plastic bag before you discard
them.
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Removing the rechargeable battery
The built-in rechargeable battery must only be
removed by a qualified professional when the
appliance is discarded. Before removing the battery,
make sure that the battery is completely empty.
To remove the rechargeable battery, you need a towel
or cloth, a hammer and a flat-head (standard)
screwdriver. 
1 To deplete the rechargeable battery of any charge,

remove the handle from the charger, turn on the
Philips Sonicare and let it run until it stops. Repeat
this step until you can no longer turn on the Philips
Sonicare.

2 Remove and discard the brush head. Cover the
entire handle with a towel or cloth.

1

2

3 Hold the top of the handle with one hand and
strike the handle housing 0.5 inch above the
bottom end. Strike firmly with a hammer on all 4
sides to eject the end cap.
Note: You may have to hit on the end several times
to break the internal snap connections.

4 Remove the end cap from the toothbrush handle.
If the end cap does not release easily from the
housing, repeat step 3 until the end cap is
released.

5 Holding the handle upside down, press the shaft
down on a hard surface. If the internal components
do not easily release from the housing, repeat step
3 until the internal components are released.
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6 Wedge the screwdriver between the battery and
the white frame at the bottom of the internal
components. Then pry the screwdriver away from
the battery to break the bottom of the white frame.

7 Insert the screwdriver between the bottom of the
battery and the white frame to break the metal tab
connecting the battery to the green printed circuit
board. This will release the bottom end of the
battery from the frame.

8 Grab the battery and pull it away from the internal
components to break the second metal battery
tab.
Caution: Be aware of the sharp edges of the
battery tabs so as to avoid injury to your fingers.

9 Cover the battery contacts with tape to prevent
any electrical short from residual battery charge.
The rechargeable battery can now be recycled and
the rest of the product discarded appropriately.
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Введение
Поздравляем с покупкой продукции Philips! Чтобы
воспользоваться всеми преимуществами
поддержки Philips, зарегистрируйте изделие на
веб-сайте www.philips.com/welcome. 

Важные сведения о безопасности - Дополнение к
эксплуатационной документации

Используйте прибор только по назначению. Перед
началом эксплуатации прибора, аккумуляторов и
аксессуаров к нему внимательно ознакомьтесь с
этой важной информацией и сохраните ее для
дальнейшего использования в качестве
справочного материала. Неправильное
использование прибора может привести к
опасным последствиям или серьезным травмам.

Предупреждения
- Заряжайте устройство только с помощью

адаптеров Philips WAA1001, WAA2001, или
аналогичных сертифицированных по
безопасности адаптеров с входными
характеристиками (100–240 В~; 50/60 Гц; 3,5 Вт)
и выходными значениями стандарта USB (5 В
постоянного тока; 2,5 Вт). Список адаптеров см.
на странице Philips.com/support

- Перед подсоединением кабеля USB убедитесь,
что рукоятка абсолютно сухая.

- Дети и лица с ограниченными физическими или
умственными возможностями, а также лица с
недостаточным опытом и знаниями могут
пользоваться этим прибором только под
присмотром или после получения инструкций
по безопасному использованию прибора. Дети
могут осуществлять очистку и уход за прибором
только под присмотром взрослых.

- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Пользуйтесь только оригинальными

аксессуарами и расходными материалами
Philips. Используйте только USB-кабель,
поставляемый с прибором.



20 Русский

- Это устройство не содержит деталей,
нуждающихся в обслуживании пользователем.
Если устройство повреждено, прекратите его
использование и обратитесь в центр
поддержки потребителей в вашей стране (см.
«Гарантия и поддержка»).

- Не заряжайте изделие вне помещений или
рядом с нагревающимися поверхностями.

- Детали прибора нельзя мыть в посудомоечной
машине.

- Данное устройство предназначено для чистки
зубов, десен и языка. 

- Прекратите использование прибора и
обратитесь к стоматологу/врачу при наличии
сильного кровотечения после использования,
если кровотечение не прекращается после 1
недели использования или при появлении
неприятных или болевых ощущений.

- Если за последние 2 месяца вы перенесли
операцию в ротовой полости или на деснах,
перед использованием этого прибора
проконсультируйтесь со стоматологом.

- Если у вас установлен кардиостимулятор или
другое имплантированное устройство,
проконсультируйтесь с врачом или
производителем имплантированного
устройства перед использованием.

- При наличии сомнений перед использованием
этого прибора проконсультируйтесь у врача.

- Этот продукт — устройство для личной гигиены,
не предназначенное для использования
несколькими пациентами стоматологической
клиники или учреждения.

- Не пользуйтесь насадкой-щеткой со смятыми
или загнутыми щетинками. Заменяйте насадку-
щетку каждые три месяца или чаще, если
появились признаки износа.
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- Если зубная паста содержит пероксид,
питьевую соду или другие бикарбонаты (часто
используемые в отбеливающих зубных пастах),
тщательно мойте щетку водой с мылом после
каждого использования. Это предотвратит
возможное появление трещин.

- Не допускайте прямого контакта с продуктами,
которые содержат эфирные или кокосовые
масла. Такой контакт может привести к
повреждению щетинок.

- Зарядка, использование и хранение изделия
должны производиться при температуре от 32
°F / 0  °C до 104 °F / 40  °C.

- Храните прибор и батареи вдали от источников
огня и не подвергайте воздействию прямого
солнечного света или высоких температур.

- Если изделие сильно нагревается или издает
неприятный запах, меняет цвет, а также если
зарядка изделия занимает больше времени,
чем обычно, прекратите его использование и
зарядку и обратитесь в информационный центр
Philips в вашей стране (номер телефона центра
указан на гарантийном талоне).

- Запрещается помещать изделия и батареи к
ним в микроволновую печь или на
индукционные плиты.

- Чтобы не допустить нагрева батарей или
высвобождения токсичных или опасных
веществ, не открывайте, не модифицируйте, не
прокалывайте, не повреждайте и не
разбирайте прибор или батареи. Не допускайте
короткого замыкания батарей, не заряжайте их
выше установленной нормы или без
соблюдения полярности.

- Если батареи повреждены или протекают, не
допускайте их контакта с кожей или глазами.
Если это все же произойдет, сразу тщательно
промойте затронутые места водой и
обратитесь за медицинской помощью.
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Электромагнитные поля (ЭМП)
Это устройство Philips соответствует всем
применимым стандартам и нормам по
воздействию электромагнитных полей.

Назначение
Электрические зубные щетки Series 3000
предназначены для удаления зубного налета и
остатков пищи с зубов с целью снижения риска
образования кариеса и улучшения здоровья зубов
и полости рта. Электрические зубные щетки Series
3000 предназначены для удаления зубного налета
и остатков пищи с зубов с целью снижения риска
развития кариеса и улучшения здоровья зубов и
полости рта. Электрические зубные щетки Series
3000 предназначены исключительно для
домашнего использования. Использование детьми
допускается только под присмотром взрослых. 

Описание вашей зубной щетки Philips Sonicare
1 Гигиенический защитный колпачок
2 Насадка
3 Рукоятка
4 Кнопка включения/выключения
5 Индикатор напоминания о замене насадки
6 Индикатор заряда аккумулятора
7 Зарядное устройство USB (адаптер для

настенной розетки в комплект не входит)
8 Дорожный футляр (только для некоторых

моделей)
Примечание. Адаптер для настенной розетки в
комплект не входит. Используйте только адаптер
5 В IPX4 (USB тип А).

Примечание. Тип насадки зависит от
приобретенной модели щетки.
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Начало работы

Установка чистящей насадки
1 Установите насадку так, чтобы

щетина находилась напротив передней части
ручки.

2 Прижмите насадку к металлическому валу до
упора.

Примечание. Между насадкой и рукояткой
находится небольшой зазор. Это нормально. Это
позволяет насадке вибрировать должным
образом.

Зарядка аккумуляторов Philips Sonicare
1 Подсоедините кабель зарядки USB к адаптеру

для настенной розетки, подключенному к
электророзетке.

2 Установите рукоятку на зарядное устройство.
- Индикатор заряда аккумулятора загорится, и

рукоятка издаст два звуковых сигнала. Это
свидетельствует о том, что зарядка
осуществляется.

Примечание. Полная зарядка аккумулятора может
занять до 24 часов, однако зубную щетку Philips
Sonicare можно использовать и при неполной
зарядке.

Использование Philips Sonicare
При первом использовании зубной щетки Sonicare
ощущается более сильная вибрация, чем при
использовании неэлектрической щетки, и это
нормальное явление. Обычно при первом
использовании пользователи прилагают слишком
большое давление. Мягко надавливайте на зубную
щетку и позвольте ей выполнить всю работу за вас.
Для получения наилучших результатов следуйте
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приведенным ниже инструкциям. Чтобы упростить
переход к использованию новой электрической
зубной щетки Sonicare, она поставляется с
включенной функцией EasyStart. Эта функция
постепенно увеличивает мощность чистки в
течение первых 14 процедур, что помогает
привыкнуть к использованию зубной щетки Philips
Sonicare.

Рекомендации по чистке
1 Намочите щетку и выдавите на нее немного

зубной пасты.
2 Поднесите чистящую насадку к зубам под углом

45 градусов и осторожно прижмите щетинки
таким образом, чтобы они касались линии
десен или области под линией десен.
Примечание. Щетинки в середине насадки
должны всегда соприкасаться с зубами.

3 Нажмите кнопку включения/выключения для
включения Philips Sonicare.

4 Аккуратно прижмите щетинки к зубам и к линии
десен. Передвигайте щетку вперед и назад так,
чтобы щетинки очищали межзубные
промежутки. Продолжайте выполнять эти
движения в течение всего цикла чистки.
Примечание. Щетинки должны свободно
перемещаться. Не рекомендуется делать
чистящие движения, как при использовании
обычной зубной щетки.

5 Для очистки внутренней поверхности передних
зубов наклоните ручку щетки немного вперед.
Очищайте каждый зуб, перемещая устройство
вверх и вниз.
Примечание. Для того чтобы обеспечить
равномерную чистку зубов, условно разделите
полость рта на 4 участка и используйте
функцию Quadpacer (см. главу
«Функциональные особенности»).
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2
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3

1
6 Начните с участка 1 (наружная сторона верхних

зубов) и чистите в течение 30 секунд, потом
перейдите к участку 2 (внутренняя сторона
верхних зубов). Продолжайте процедуру чистки
на участке 3 (наружная сторона нижних зубов) и
очищайте в течение 30 секунд, затем перейдите
к участку 4 (внутренняя сторона нижних зубов).

7 После завершения цикла чистки можно
потратить немного времени на очистку
жевательной поверхности зубов и
труднодоступных мест. Можно также очистить
язык выключенной или включенной щеткой, в
зависимости от ваших предпочтений.
Зубную щетку Philips Sonicare можно безопасно
использовать при наличии брекетов (при
использовании на брекетах насадки
изнашиваются быстрее) и замещений дефектов
зубов (пломб, коронок, виниров), если они
плотно зафиксированы, а зубные пломбы не
имеют дефектов. При возникновении проблем
обратитесь к стоматологу.

Примечание. Во время клинических исследований
щетки Sonicare аккумулятор в рукоятке должен
быть полностью заряжен, а функция EasyStart —
отключена.

Зарядка и уровень заряда аккумулятора
1 Подсоедините кабель зарядки USB к адаптеру

для настенной розетки и подключите адаптер к
розетке электросети.

2 Установите рукоятку на зарядное устройство. 

Примечание. Рукоятка издаст 2 коротких звуковых
сигнала, сообщая, что она установлена правильно
в зарядное устройство и выполняется зарядка.

Примечание. Данная щетка Philips Sonicare
обеспечивает как минимум 28 сеансов чистки
продолжительностью по 2 минуты (14 дней, если
щетка используется два раза в день). Индикатор
заряда аккумулятора отображает состояние
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аккумулятора при выполнении 2-минутного
сеанса чистки, при остановке рукоятки или во
время зарядки.

Состояние аккумулятора (когда рукоятка установлена в
подключенное зарядное устройство)

Состояние заряда
аккумулятора

Индикатор заряда
аккумулятора

Полный заряд Горит ровным зеленым светом
(отключается через 30 секунд)

Зарядка Мигающий зеленый свет

Индикатор заряда аккумулятора (когда рукоятка не
установлена в зарядное устройство)

Состояние заряда
аккумулятора

Индикатор заряда
аккумулятора

Звуковой сигнал

Полный заряд Ровный зеленый свет -

Неполный заряд Мигающий зеленый
свет

-

Низкий заряд Мигающий
оранжевый свет

3 сигнала

Полностью разряжен Мигающий
оранжевый свет

2 серии из 5 сигналов

Примечание. Для экономии энергии индикатор
заряда аккумулятора отключается, если он не
используется.

Примечание. Когда аккумулятор полностью
разряжен, щетка Philips Sonicare выключается. Для
зарядки установите щетку Philips Sonicare в
зарядное устройство.
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Примечание. Чтобы аккумулятор всегда был
заряжен, можно оставлять щетку Philips Sonicare
после использования в зарядном устройстве.

Функциональные особенности
- Интенсивность
- Функция EasyStart
- Напоминание о замене насадки
- Датчик давления
- Таймер QuadPacer
- Функция SmarTimer

Интенсивность
Некоторые модели электрических зубных щеток
(см. Дополнение к руководству пользователя) дают
возможность выбрать высокий или
низкий уровень интенсивности.
Примечание. При первом использовании зубной
щетки по умолчанию установлена низкая
интенсивность.
- Нажмите кнопку питания один раз для

включения зубной щетки.
- Нажмите кнопку еще раз в течение 2 секунд

для изменения интенсивности.
- Нажмите кнопку в третий раз в течение 2

секунд, чтобы приостановить работу щетки.
Если нажать кнопку питания еще раз после 2
секунд чистки, работа зубной щетки также будет
приостановлена.

Функция EasyStart
В данной модели Philips Sonicare функция EasyStart
изначально включена. Функция EasyStart
постепенно увеличивает мощность чистки в
течение первых 14 процедур, что помогает
привыкнуть к использованию Philips Sonicare. 
Чтобы выключить функцию EasyStart, см. раздел
«Включение или отключение функций».
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Напоминание о замене насадки
Зубная щетка Philips Sonicare поддерживает
технологию BrushSync, отслеживающую износ
насадки.
Примечание. Эта функция работает только с
интеллектуальными насадками Philips Sonicare с
технологией BrushSync.

1 При первом подсоединении новой
интеллектуальной насадки рукоятка распознает
наличие насадки Philips с технологией
BrushSync и начнет отслеживать износ насадки.

2 Со временем в зависимости от прилагаемого
вами во время чистки давления и
продолжительности использования щетки
рукоятка будет отслеживать износ насадки,
чтобы определить оптимальное время ее
замены. Эта функция гарантирует получение
наилучших результатов при чистке зубов и
уходе за ними.

3 Если индикатор напоминания горит желтым
цветом, следует заменить насадку.

Чтобы отключить функцию напоминания о замене
насадки, см. раздел «Включение или отключение
функций».

Датчик давления
Зубная щетка Philips Sonicare оборудована
новейшим датчиком, который измеряет
прилагаемое вами во время чистки давление. Если
давление слишком велико, зубная щетка
немедленно уведомит вас об этом. Вы
почувствуете изменение вибрации и,
соответственно, ощущений во время чистки.
Также будет воспроизведен звуковой сигнал.
Кроме того, индикатор напоминания о замене
насадки замигает желтым светом.
Чтобы отключить датчик давления, см. раздел
«Включение или отключение функций».
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QuadPacer

2

4

3

1
QuadPacer — это таймер, который напоминает о
необходимости равномерной и тщательной
очистки каждой из 4 зон полости рта при помощи
короткого звукового сигнала и приостановки
работы щетки. В данной модели Philips Sonicare
функция QuadPacer изначально включена.

Функция SmarTimer
Функция SmarTimer показывает завершение цикла
чистки, автоматически выключая зубную щетку в
конце цикла.
Стоматологи рекомендуют чистить зубы не менее
2-х минут дважды в день.
Примечание. При нажатии на кнопку
включения/выключения после начала цикла
чистки работа зубной щетки будет
приостановлена. После паузы
продолжительностью 30 секунд функция
SmarTimer будет сброшена.

Включение или отключение функций
Можно включать или отключать следующие
функции зубной щетки:
- Функция EasyStart
- Напоминание о замене насадки
- Датчик давления
Чтобы включить или отключить эти функции,
выполните следующие действия:

Функция EasyStart
1 Установите рукоятку на зарядное устройство,

подключенное к электросети. 
2 Нажмите и удерживайте кнопку

включения/выключения пока рукоятка
находится в зарядном устройстве. 

3 Удерживайте кнопку включения/выключения
нажатой до тех пор, пока не услышите один
короткий звуковой сигнал (через 3 секунды). 

4 Отпустите кнопку питания.
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- Трехтональный звуковой сигнал (низкий,
средний и высокий) оповестит о включении
функции EasyStart. Индикатор заряда
аккумулятора также мигнет зеленым светом
2 раза, подтверждая включение функции.

- Трехтональный звуковой сигнал (высокий,
средний и низкий) оповещает о выключении
функции EasyStart. Индикатор заряда
аккумулятора однократно мигнет желтым
светом, подтверждая выключение функции. 

Примечание. Для достижения клинической
эффективности функцию EasyStart необходимо
отключить.

Напоминание о замене насадки
Примечание. Включить или отключить функцию
напоминания о замене насадки можно, только
когда интеллектуальная насадка установлена на
рукоятке.

Примечание. Новые интеллектуальные насадки
поставляются с активированной функцией
напоминания о замене насадки.

1 Установите рукоятку на зарядное устройство,
подключенное к электросети. 

2 Нажмите и удерживайте кнопку
включения/выключения пока рукоятка
находится в зарядном устройстве. 

3 Удерживайте кнопку включения/выключения
нажатой до тех пор, пока не услышите
последовательность из двух коротких звуковых
сигналов (через 5 секунд). 

4 Отпустите кнопку питания. 
- Трехтональный звуковой сигнал (низкий,

средний и высокий) оповещает о включении
функции напоминания о замене насадки.
Индикатор заряда аккумулятора также мигнет
зеленым светом 2 раза, подтверждая
включение функции.
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- Трехтональный звуковой сигнал (высокий,
средний и низкий) оповещает о выключении
функции напоминания о замене насадки.
Индикатор заряда аккумулятора однократно
мигнет желтым светом, подтверждая
выключение функции.

Датчик давления
1 Установите рукоятку на зарядное устройство,

подключенное к электросети. 
2 Нажмите и удерживайте кнопку

включения/выключения пока рукоятка
находится в зарядном устройстве. 

3 Удерживайте кнопку включения/выключения
нажатой до тех пор, пока не услышите
последовательность из трех коротких звуковых
сигналов (через 7 секунд). 

4 Отпустите кнопку питания. 
- Трехтональный звуковой сигнал (низкий,

средний и высокий) оповестит о включении
датчика давления. Индикатор заряда
аккумулятора также мигнет зеленым светом
2 раза, подтверждая включение функции.

- Трехтональный звуковой сигнал (высокий,
средний и низкий) оповестит о выключении
датчика давления. Индикатор заряда
аккумулятора однократно мигнет желтым
светом, подтверждая выключение функции. 

Если вы продолжите удерживать кнопку
включения/выключения после трех коротких
звуковых сигналов, последовательность
включения/выключения повторится.

Очистка
Необходимо регулярно очищать щетку Philips
Sonicare от зубной пасты и других загрязнений. Это
делается во избежание повреждений, а также в
целях соблюдения гигиены.

Предупреждение. Запрещается очищать
устройство или принадлежности к нему с
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помощью острых предметов, а также в
посудомоечной машине, микроволновой печи,
в кипящей горячей воде или используя
химические вещества

Рукоятка зубной щетки
1 Снимите чистящую насадку и промойте область

вокруг металлического вала теплой водой.
Проверьте, чтобы остатки зубной пасты были
полностью удалены.

Внимание! Не надавливаете острыми предметами
на резиновое уплотнение на металлическом вале,
так как это может привести к повреждению.

2 Протирайте поверхность ручки влажной
тканью.

Примечание. Не касайтесь рукояткой раковины и
не стучите по ней, чтобы удалить лишнюю воду.

Насадка
1 Ополаскивайте чистящую насадку после

каждого использования.
2 Не реже одного раза в неделю снимайте

насадку и промывайте место крепления к ручке
теплой водой. Промывайте защитный колпачок
по необходимости.

Зарядное устройство
1 Перед очисткой прибора отсоединяйте его от

электросети.
2 Протирайте поверхность зарядного устройства

влажной тканью.

Дорожный футляр
Для очистки внутренней поверхности дорожного
футляра промойте его теплой водой и протрите
влажной тканью.

Хранение
Если вы не планируете использовать устройство в
течение длительного времени, рекомендуется
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отключить его от электросети, очистить (см. главу
«Очистка») и хранить в сухом прохладном месте
вдали от прямых солнечных лучей.

Замена

Насадка
Для достижения оптимальных результатов
заменяйте насадки Philips Sonicare каждые
3 месяца. Пользуйтесь только сменными
насадками Philips Sonicare.

Где указан номер модели?
Модель (тип) зубной щетки указан на упаковке.
Комплектации моделей зубных щеток смотри в
Дополнении к настоящему руководству
пользователя. Модель ручки указана в ее нижней
части.

Гарантия и поддержка
Для получения дополнительной информации
посетите веб сайт www.philips.com/support или
обратитесь в центр поддержки потребителей
Philips в вашей стране по номеру, указанному в
гарантийном талоне.

Ограничения по гарантии
Условия международной гарантии не
распространяются на:
- Чистящие насадки.
- Повреждения, вызванные использованием

неоригинальных запчастей.
- Повреждения, вызванные неправильной

эксплуатацией, использованием не по
назначению, небрежностью, модификацией
прибора или неквалифицированным ремонтом.

- Обычный износ, включая трещины, царапины,
потертости, изменение или потерю цвета.
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Утилизация
- Этот символ означает, что данные

электротехнические изделия и батареи
запрещено утилизировать вместе с обычным
бытовым мусором.

- Соблюдайте правила своей страны по
раздельному сбору электротехнических
изделий и батарей.

Извлечение встроенной аккумуляторной батареи
При утилизации прибора встроенный аккумулятор
должен быть извлечен только
квалифицированным специалистом. Перед
извлечением аккумулятора убедитесь, что
аккумулятор полностью разряжен.

При открывании прибора с использованием
инструментов и при утилизации
аккумуляторной батареи соблюдайте
необходимые правила техники безопасности.
Обязательно защитите глаза, руки, пальцы и
поверхность, на которой вы работаете.

При выполнении каких-либо действий с
батареями, следите за тем, чтобы ваши руки,
изделие и батареи были сухими.

Во избежание случайного короткого
замыкания батарей после их извлечения, не
допускайте контакта клемм батарей с
металлическими предметами (например, с
монетами, шпильками, кольцами).
Запрещается заворачивать батареи в
алюминиевую фольгу. Прежде чем
утилизировать батареи, заклейте их клеммы
клейкой лентой или поместите батареи в
пластиковый пакет.

Извлечение аккумулятора
Чтобы извлечь аккумулятор, необходимо
подготовить полотенце/ткань, молоток и плоскую
(обычную) отвертку. 
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1 Чтобы разрядить аккумулятор любого уровня
заряда, извлеките ручку из зарядного
устройства, включите щетку Philips Sonicare и
подождите, пока она не прекратит работу.
Повторяйте это действие, пока щетка Philips
Sonicare не перестанет включаться.

2 Снимите и выбросьте насадки. Полностью
накройте ручку полотенцем или тканью.

1

2

3 Придерживая верхнюю часть ручки, ударьте
молотком по нижней части корпуса ручки (на
1 см выше нижней кромки). Затем ударьте
молотком по корпусу с четырех сторон, чтобы
снять заглушку.
Примечание. Возможно, для отсоединения
внутренних защелок потребуется ударить по
корпусу еще несколько раз.

4 Снимите заглушку с ручки зубной щетки. Если
заглушку не удается отсоединить от корпуса,
повторяйте шаг 3, пока заглушка не будет
извлечена.

5 Переверните ручку и прижмите вал к твердой
поверхности. Если внутренние элементы не
удается отсоединить от корпуса, повторяйте
шаг 3, пока они не будут отсоединены.
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6 Вставьте отвертку в щель между
аккумулятором и белой рамкой в нижней части
блока внутренних элементов. Затем подденьте
аккумулятор с помощью отвертки, чтобы
отсоединить нижнюю часть белой рамки.

7 Вставьте отвертку в щель между нижней
частью аккумулятора и белой рамкой, чтобы
снять металлический фиксатор, соединяющий
аккумулятор с зеленой печатной платой.
Нижняя часть аккумулятора будет извлечена из
рамки.

8 Потяните аккумулятор из отсека для внутренних
элементов, чтобы отсоединить второй
металлический фиксатор аккумулятора.
Осторожно! Во избежание повреждения кожи
соблюдайте осторожность при прикосновении
к острым краям фиксаторов аккумулятора.

9 Заклейте контакты аккумулятора лентой, чтобы
избежать их замыкания (от оставшегося заряда
аккумулятора). Аккумуляторы готовы для
передачи в специализированный пункт
утилизации; остальные элементы прибора
подлежат утилизации в соответствии с
применимыми правилами.
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Кіріспе
Осы затты сатып алуыңызбен құттықтаймыз және
Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын
қолдауды толық пайдалану үшін өнімді
www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз. 

Маңызды қауіпсіздік ақпараты - Қосымша пайдалану
құжаттамасын

Өнімді тек арнайы мақсатына пайдаланыңыз. Өнімді
және оның батареялары мен аксессуарларын
қолданбас бұрын осы маңызды ақпаратты мұқият
оқып шығып, оны келешекте қарау үшін сақтап
қойыңыз. Дұрыс пайдаланбау қауіптерге немесе ауыр
жарақаттарға әкелуі мүмкін.

Ескертулер
- Тек Philips WAA1001, WAA2001, UL немесе кіріс

көрсеткіштері (100–240 В; 50/60 Гц; 3,5 Вт) және
шығыс көрсеткіштері (5 В тұрақты ток; 2,5 Вт)
баламалы қауіпсіз адаптерлермен
қуаттандырыңыз. Адаптерлер тізімін
Philips.com/support веб-бетінен қараңыз

- USB-C кабелін жалғамас бұрын, сап толық құрғақ
болсын.

- Бұл құрылғыны қауіпсіз пайдалану жөніндегі
нұсқаулар беріліп, басқа біреу қадағалаған және
құралды пайдалануға қатысты қауіп-қатерлер
түсіндірілген жағдайда, осы құралды балалар және
физикалық мүмкіндігі мен ойлау, сезу қабілеті
шектеулі, білімі мен тәжірибесі аз адамдар
пайдалана алады. Тазалау мен пайдаланушыға
техникалық қызмет көрсету қызметтерін
бақылаусыз балаларға орындауға болмайды.

- Балалар құрылғымен ойнамауы керек.
- Тек түпнұсқа Philips аксессуарларын немесе

тұтынушылық заттарын пайдаланыңыз. Өніммен
бірге берілген USB кабелін ғана пайдаланыңыз.
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- Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін
бөлшектер жоқ. Құрылғы зақымдалған болса, оны
пайдалануды тоқтатып, еліңіздегі тұтынушыларға
қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз (көріңіз
'Кепілдік және қолдау көрсету').

- Өнімді далада немесе қызып тұрған заттардың
жанында зарядтамаңыз.

- Өнімнің ешбір бөлігін ыдыс жуғыш машинада жууға
болмайды.

- Бұл құрылғы тек тістер, қызыл иектер мен тілді
тазалауға арналған. 

- Пайдаланғаннан кейін көп қан ақса, 1 апта
пайдаланғаннан кейін де тістің қанауы тоқтамаса
немесе қолайсыздық немесе ауырсыну сезілсе,
құрылғы қолданысын тоқтатып, тіс дәрігеріне
хабарласыңыз.

- Осы құрылғыны қолданар алдында, егер сіз 2 ай
шамасында жақ сүйекке, бетіңізге немесе тіс етіне
операция жасаған болсаңыз, дәрігеріңізбен
кеңесіңіз.

- Егер сізде кардиостимулятор немесе басқа
импланттық құрылғы болса, пайдаланар алдында
дәрігеріңізге немесе импланттық құрылғының
өндірушісіне хабарласыңыз.

- Егер сізде медициналық проблемалар болса, осы
құралды пайдаланар алдында дәрігеріңізбен
кеңесіңіз.

- Бұл құрылғы — жеке күтім құрылғысы және
стоматологиялық жұмыста немесе мекемеде көп
емделушілерге қолдануға арналмаған.

- Қылшықтары жаншылған немесе майысқан щетка
басын қолданбаңыз. Щетка басын 3 ай сайын
немесе тозу белгілері байқалса, одан да ертерек
ауыстырыңыз.

- Егер тіс пастаңызда пероксид, ас немесе екі көмір
қышқылды содасы (ағартатын тіс пасталарында
көбіне кездеседі) болса, щетка басын әрбір
пайдаланған соң сабындап, сумен мұқият
тазалаңыз. Бұл пластиктің шытынауынан қорғайды.
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- Құрамында эфирлік май немесе кокос майы бар
өнімдерді тікелей ұстауға болмайды. Байланыс
қылшықтардың бөлінуіне әкелуі мүмкін.

- Өнімді тек 32 °F / 0 °C және 104 °F / 40 °C
аралығындағы температурада зарядтаңыз,
қолданыңыз және сақтаңыз.

- Өнім мен батареяларды өрттен сақтаңыз және
тікелей күн сәулесі немесе жоғары температура
әсеріне ұшыратуға болмайды.

- Өнім қатты қызып кетсе немесе иіс шықса, түсі
өзгерсе немесе зарядтау бұрынғыдан да ұзақ
уақыт алса, өнімді пайдалану мен зарядтауды
тоқтатып, Philips компаниясына хабарласыңыз.

- Өнімдерді және батареяларын микротолқынды
пештерге немесе индукциялық плитаға салуға
болмайды.

- Батареяларды қызудан немесе улы не қауіпті
заттардың шығуынан қорғау үшін өнімді немесе
батареяны ашуға, өзгертуге, тесуге, зақымдауға
немесе бөлшектеуге болмайды. Батареяларды
қысқа тұйықтауға, артық зарядтауға немесе кері
күйде зарядтауға болмайды.

- Батареялар зақымдалса немесе кемісе, теріге
немесе көзге тигізбеңіз. Осы орын алса, бірден
сумен жақсылап шайып, медициналық көмекке
жүгініңіз.

Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)
Бұл Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге
қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен
ережелерге сәйкес келеді.

Пайдалану мақсаты
3000 Series электрлік тіс щеткалары тістің бұзылуын
азайту және ауыз саулығын жақсарту үшін тістен
жабысқақ дақ пен тағам қалдықтарын кетіреді. 3000
Series электрлік тіс щеткалары тұрмыста қолдануға
арналған. Балалар үнемі ересек адамның
қадағалауымен пайдалануы керек. 
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Philips Sonicare тіс щеткасы
1 Гигиеналық жол қақпағы
2 Щетка саптамасы
3 Сап
4 Қуатты қосу/өшіру түймесі
5 Щетка басын ауыстыру керектігін еске салғыш
6 Батарея деңгейі индикаторы
7 USB зарядтағышы (қабырға адаптері жинақта жоқ)
8 Жол қалтасы (кейбір модельдерге ғана тән)
Ескертпе: Қабырға адаптері жинақта жоқ. 5 В IPX4
адаптерін ғана қолданыңыз (А үлгісі).
Ескертпе: Щеткалардың саптамалары әр түрлі болуы
мүмкін.

Жұмыс жасатуды бастау
Щетка саптамасын бекіту

1 Щетка басын қылшықтар сабының алдымен бірдей
бағытта тұратын етіп туралаңыз.

2 Тоқтағанша щетка басын металл білікке кіргізіңіз.
Ескертпе: Щетка басы мен сап арасында шамалы
аралықтың болуы қалыпты. Бұл тіс щеткасының дұрыс
дірілдеуіне мүмкіндік береді.

Philips Sonicare құрылғысын зарядтау
1 USB зарядтау сымын ток көзіне жалғанған қабырға

адаптеріне қосыңыз.
2 Сапты зарядтағышқа қойыңыз.

- Батарея деңгейі индикаторы жанса, сабынан
дыбыстық сигнал екі рет шығады. Бұл — тіс
щеткасы зарядталып жатқанын көрсетеді.

Ескертпе: Батареяны толық зарядтауға 24 сағатқа
дейін уақыт кетуі мүмкін, бірақ Philips Sonicare тіс
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щеткасын толық зарядтамай тұрып пайдалануға
болады.

Philips Sonicare тіс щеткасын пайдалану
Sonicare тіс щеткасын алғаш рет пайдалансаңыз,
электр емес тіс щеткасын пайдаланудан діріл көбірек
сезіледі. Алғашқы кезде пайдаланушылардың тым көп
күш қолдануы — қалыпты жағдай. Ақырын күш
қолданып, тіс щеткасының сіз үшін тазалауына
мүмкіндік беріңіз. Ең жақсы тәжірибе үшін төмендегі
щеткамен тазалау нұсқауларын орындаңыз. Жаңа
Sonicare қуатты тіс щеткасына ауысуға көмектесу үшін
ол EasyStart мүмкіндігімен қосулы келеді. Philips
Sonicare тіс щеткасымен тазалауды үйрену үшін бұл
мүмкіндік алғашқы 14 реттік тазалау кезінде қуатты
аздап арттырады.

Щеткамен тазалау туралы нұсқаулар
1 Қылшықтарды сулап, тіс пастасының азғана

мөлшерін жағыңыз.
2 Тіс щеткасының қылдарын тіске қарай (45 градус)

қисайтып ұстаңыз, сосын жайлап басып, қылдар
қызыл иек сызығына немесе қызыл иек сызығының
астыңғы жағына дейін жеткізіңіз.
Ескертпе: Щетканың ортасы әрқашан тіске тиіп
тұруы керек.

3 Philips Sonicare құрылғысын қосу үшін қосу/өшіру
түймесін басыңыз.

4 Тіс пен қызыл иекте орналасқан қылшықтарды
ұстаңыз. Қылшықтар тіс арасына жетуі үшін әрі-
бері ақырын қозғалтып тісті жуыңыз. Осылай
щеткамен тазалау барысында жылжытып
отырыңыз.
Ескертпе: Қылшықтар жарқырауы қажет. Қолмен
реттелетін тіс щеткасымен қырған дұрыс емес.
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5 Алдыңғы тістердің ішкі беттерін тазалау үшін щетка
тұтқасын жартылай тік ұстап, әр тісті бірнеше рет
қабаттастыра жүргізіңіз.
Ескерту: Бүкіл ауыз қуысын тазалау үшін, ауызды
Quadpacer мүмкіндігін пайдаланып 4 бөлікке бөліңіз
(«Мүмкіндіктер» тарауын қараңыз).

2

4

3

1 6 1-бөлікті тазалаудан бастаңыз (жоғарғы тістердің
сыртқы жағы) және 30 секунд тазалағаннан кейін
2-бөлікке өтіңіз (жоғарғы тістердің ішкі жағы).
Содан кейін 3-бөлікті тазалаңыз (төменгі тістердің
сыртқы жағы) және 30 секунд тазалағаннан кейін
4-бөлікке өтіңіз (төменгі тістердің ішкі жағы).

7 Щеткамен тазалау циклін аяқтағаннан кейін, қалған
уақытты тістердің шайнау беттерін және дақтар
пайда болатын аймақтарды щеткамен тазалауға
жұмсауға болады. Сондай-ақ, қаласаңыз, щетка
қосулы немесе өшірулі кезде щеткамен тілді
тазалауға болады.
Брекеттер (брекеттерде қолданылған кезде
щетканың бастары жылдам тозады) және қалпына
келтірілген тістер (пломбалар, қаптамалар,
сыналар) дұрыс салынса және бұзылмаса, оларды
Philips Sonicare тіс щеткаңызбен тазалағанда
мұқият болу керек. Егер қандай да бір мәселе
туындаса, тіс дәрігеріне хабарласыңыз.

Ескертпе: Philips Sonicare тіс щеткасы клиникалық
зерттеулерде пайдаланылса, сап толығымен
зарядталған болуы және EasyStart мүмкіндігі өшірілуі
керек.

Зарядтау және батарея күйі
1 USB зарядтау сымын қабырға адаптеріне қосыңыз,

сосын қабырға адаптерін розеткаға қосыңыз.
2 Сапты зарядтағышқа қойыңыз. 
Ескертпе: Зарядтағышқа саптың дұрыс қойылғанын
және зарядталып жатқанын растау үшін саптан 2
қысқа дыбыстық сигнал шығады.
Ескертпе: Бұл Philips Sonicare тіс щеткасы әрқайсысы
2 минуттай болатын кемінде 28 тазалау мүмкіндігімен
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қамтамасыз етеді (егер күніне екі рет пайдаланылса,
14 күнге жетеді). Батарея деңгейі индикаторы 2
минуттық тазалау сеансын аяқтаған кездегі, сапты
кідірткендегі немесе ол зарядталып жатқан кездегі
батареяның күйін көрсетеді.

Батарея күйі (сап істеп тұрған зарядтағышқа қойылғанда)
Батареяның күйі Батарея индикаторы

Толық Жасыл болып жанады (30
секундтан кейін сөнеді)

Зарядтау Жасыл болып жыпылықтап тұр

Батарея күйі (сап зарядтағышқа қойылмағанда)
Батареяның күйі Батарея индикаторы Дыбыс

Толық Жасыл болып жанып
тұр

-

Жартылай толық Жасыл болып
жыпылықтап тұр

-

Төмен Қызғылт сары болып
жыпылықтап тұр

3 рет дыбыс шығарады

Бос Қызғылт сары болып
жыпылықтап тұр

2 рет 5 дыбыс
шығарады

Ескертпе: Қуат үнемдеу үшін батарея шамы
қолданылмаған кезде сөніп қалады.
Ескертпе: Батарея қуаты толық таусылған кезде,
Philips Sonicare тіс щеткасы өшеді. Зарядтау үшін
Philips Sonicare тіс щеткасын зарядтағышқа қойыңыз.
Ескертпе: Батареяны барлық уақытта толық
зарядталған күйінде ұстау үшін пайдаланылмайтын
уақытта Philips Sonicare тіс щеткасын зарядтағышта
ұстауға болады.
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Мүмкіндіктер
- Қарқындылықтары
- EasyStart
- Щетка басын ауыстыру керектігін еске салғыш
- Қысым датчигі
- QuadPacer
- SmarTimer

Қарқындылықтары
Қуат тіс щеткасы төмен және жоғары қарқындылық
арасынан таңдау мүмкіндігін береді.
Ескертпе: Тіс щеткасын алғаш пайдаланған кезде
әдепкі параметр төмен қарқындылық болады.
- Тіс щеткасын қосу үшін, қуат түймесін бір рет

басыңыз.
- Қарқындылықты өзгерту үшін2 секунд ішінде екінші

рет басыңыз.
- Кідірту үшін2 секунд ішінде үшінші рет басыңыз.
2секунд тіс щеткасымен тазалағаннан кейін қуат
түймесін қайта басу тіс щеткасын кідіртеді.

EasyStart
Осы Philips Sonicare моделінің EasyStart мүмкіндігі
қосулы күйінде келеді. Philips Sonicare щеткасымен
тазартуға үйрену үшін EasyStart мүмкіндігі алғашқы 14
реттік тазалау кезінде қуат аздап артады. 
EasyStart мүмкіндігін өшіру үшін «Мүмкіндіктерді іске
қосу немесе өшіру» бөлімін қараңыз.

Щетка басын ауыстыру керектігін еске салғыш
Philips Sonicare құрылғысы щетка саптамасының
тозуын бақылайтын BrushSync технологиясымен
жабдықталған.
Ескертпе: Бұл функция тек BrushSync технологиясы
бар Philips Sonicare смарт щетка саптамаларымен
жұмыс істейді.
1 Алғаш рет жаңа смарт щетка саптамасын бекіту

кезінде сап сізде BrushSync технологиясы арқылы
Philips щетка саптамасын барын анықтайды және
щетка саптамасының тозуын бақылайды.
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2 Сабы уақыт өте келе щетка саптамасын
ауыстыруға оңтайлы уақытты анықтау үшін
қолданылған қысым мен пайдаланылған уақыт
мөлшеріне байланысты щетка саптамасының
тозуын бақылайды. Бұл мүмкіндік тісіңізді өте
жақсы тазалауға және күтім көрсетуге кепілдік
береді.

3 Щетка саптамасын ауыстыруды ескерту шамы
сары болып жанса, щетка саптамасын ауыстыру
керек.

Щетка саптамасын ауыстыру еске салғышын өшіру
үшін «Мүмкіндіктерді іске қосу немесе өшіру» бөлімін
қараңыз.

Қысым датчигі
Philips Sonicare құрылғысы щеткамен тазалау кезінде
қолданылған қысымды өлшейтін кеңейтілген
датчикпен жабдықталған. Егер тым көп қысым
қолданылса, тіс щеткасы қысымды азайтуды кері
байланыспен бірден білдіреді. Бұл кері байланыс діріл
өзгерісімен, щеткамен тазалау сезімімен және
дыбысымен беріледі. Сонымен қатар щетка
саптамасын ауыстыратын еске салғыш шамы сары
болып жыпылықтайды.
Қысым датчигін өшіру үшін «Мүмкіндіктерді іске қосу
немесе өшіру» бөлімін қараңыз.

QuadPacer

2

4

3

1
QuadPacer — ауыз қуысының 4 бөлігін біркелкі және
мұқият тазалауды ескертетін қысқа сигналы мен
кідірісі бар аралық таймер. Бұл Philips Sonicare тіс
щеткасының QuadPacer мүмкіндігі қосулы күйінде
келеді.

SmarTimer
SmarTimer щеткамен тазалау циклі соңында щетканы
автоматты түрде өшіру арқылы щеткамен тазалау
циклі аяқталғанын көрсетеді.
Тіс дәрігерлері тісті күніне екі рет ең кемі 2 минут
тазалауға кеңес береді.
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Ескертпе: Щеткамен тазалау циклін бастағаннан кейін
қосу/өшіру түймесін бассаңыз, тіс щеткасы уақытша
тоқтатылады. 30 секундтық кідірістен кейін SmarTimer
қалпына келеді.

Мүмкіндіктерді белсендіру немесе өшіру
Тіс щеткасының келесі мүмкіндіктерін белсендіруге
немесе өшіруге болады:
- EasyStart
- Щетка басын ауыстыру керектігін еске салғыш
- Қысым датчигі
Осы мүмкіндіктерді белсендіру немесе өшіру үшін,
төмендегі нұсқауларды орындаңыз:

EasyStart
1 Сапты розеткаға қосылған зарядтағышқа қойыңыз. 
2 Сап зарядтағышта болған кезде, қуат қосу/өшіру

түймесін басып тұрыңыз. 
3 Бір рет қысқа дыбыстық сигнал естілгенше (3

секундтан кейін), қуат қосу/өшіру түймесін басып
тұрыңыз. 

4 Қуат қосу/өшіру түймесін босатыңыз.
- Төмен-орташа-жоғары деңгейде үш рет шыққан

дыбыс EasyStart мүмкіндігінің іске қосылғанын
білдіреді. Батарея деңгейінің индикатор шамы да
іске қосуды растау үшін 2 рет жасыл болып
жыпылықтайды.

- Жоғары-орташа-төмен деңгейде үші рет шыққан
дыбыс EasyStart мүмкіндігінің өшірілгенін білдіреді.
Батарея деңгейінің индикатор шамы өшіруді растау
үшін 1 рет сары болып жыпылықтайды. 

Ескертпе: Емханалық тиімділікке қол жеткізу үшін
EasyStart мүмкіндігін өшіру керек.

Щетка басын ауыстыру керектігін еске салғыш
Ескертпе: Смарт щетка саптамасы сабына
қосылғанда, щетка саптамасын ауыстыру еске
салғышын ғана қосуға немесе өшіруге болады.
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Ескертпе: Жаңа смарт щетка саптамаларында щетка
саптамасын ауыстыруды еске салу функциясы
қосылып келеді.
1 Сапты розеткаға қосылған зарядтағышқа қойыңыз. 
2 Сап зарядтағышта болған кезде, қуат қосу/өшіру

түймесін басып тұрыңыз. 
3 Екі қысқа дыбыстық сигнал естілгенше (5 секундтан

кейін), қуат қосу/өшіру түймесін басып тұрыңыз. 
4 Қуат қосу/өшіру түймесін босатыңыз. 
- Төмен-орташа-жоғары деңгейде үш рет шыққан

дыбыс щетка саптамасын ауыстыруды еске салу
функциясының іске қосылғанын білдіреді. Батарея
деңгейінің индикатор шамы да іске қосуды растау
үшін 2 рет жасыл болып жыпылықтайды.

- Жоғары-орташа-төмен деңгейде үш рет шыққан
дыбыс щетка саптамасын ауыстыруды еске салу
функциясының өшірілгенін білдіреді. Батарея
деңгейінің индикатор шамы өшіруді растау үшін 1
рет сары болып жыпылықтайды.

Қысым датчигі
1 Сапты розеткаға қосылған зарядтағышқа қойыңыз. 
2 Сап зарядтағышта болған кезде, қуат қосу/өшіру

түймесін басып тұрыңыз. 
3 Үш қысқа дыбыстық сигнал естілгенше (7

секундтан кейін), қуат қосу/өшіру түймесін басып
тұрыңыз. 

4 Қуат қосу/өшіру түймесін босатыңыз. 
- Төмен-орташа-жоғары деңгейде үш рет шыққан

дыбыс қысым датчигі мүмкіндігінің іске қосылғанын
білдіреді. Батарея деңгейінің индикатор шамы да
іске қосуды растау үшін 2 рет жасыл болып
жыпылықтайды.

- Жоғары-орташа-төмен деңгейде үш рет шыққан
дыбыс қысым датчигі мүмкіндігінің өшірілгенін
білдіреді. Батарея деңгейінің индикатор шамы
өшіруді растау үшін 1 рет сары болып
жыпылықтайды. 

Егер үш қысқа дыбыстық сигналдан кейін қуат
қосу/өшіру түймесін басып тұра берсеңіз, іске
қосу/өшіру реті қайталанады.



48 Қазақша

Тазалау
Тіс пастасын және басқа қалдықты кетіру үшін Philips
Sonicare тіс щеткасын үнемі тазалап отыру керек.
Philips Sonicare тіс щеткасын тазалау салдарынан өнім
ластанып, зақымдалуы мүмкін.
Ескерту: Өнімді немесе керек-жарақтарды үшкір
заттармен немесе ыдыс жуғыш машинада,
микротолқынды пеште, химиялық заттармен
немесе қайнаған ыстық суда тазаламаңыз

Щетка сабы
1 Щетка басын алыңыз және металл білік аймағын

жылы сумен шайыңыз. Қалған тіс пастасының
кеткеніне көз жеткізіңіз.

Абайлаңыз: Металл біліктегі резеңке тығыздағышты
үшкір заттармен баспаңыз, себебі бұл зақымдауы
мүмкін.
2 Саптың бүкіл бетін дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
Ескертпе: Артық суды кетіру үшін шұңғылшадағы
сапты басуға болмайды.

Щетка басы
1 Әр пайдаланудан кейін щетка басын және

қылшықтарды шайыңыз.
2 Щетка басын саптан ажыратып, кемінде аптасына

бір рет щетка басының жалғанатын жерін жылы
сумен шайып тұрыңыз. Жол қақпағы қажетінше жиі
шайыңыз.

Зарядтағыш
1 Тазаламас бұрын зарядтағышты токтан

ажыратыңыз.
2 Зарядтағыштың бүкіл бетін дымқыл шүберекпен

сүртіңіз.

Жол қалтасы
Жылы сумен шайыңыз және дымқыл шүберекпен жол
қалтасының ішін тазалаңыз
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Сақтау
Егер өнімді ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын
болсаңыз, розеткадан суырып тазалаңыз («Тазалау»
тарауын қараңыз), сөйтіп оны тік күн сәулелері
түспейтін салқын және құрғақ жерде сақтаңыз.

Ауыстыру
Щетка басы

Оңтайлы нәтижелерге жету үшін Philips Sonicare
щетка бастарын 3 ай сайын ауыстырып тұрыңыз. Тек
Philips Sonicare қосалқы щетка бастарын қолданыңыз.

Модель нөмірінің орны
Тіс щеткалары моделінің нөмірі орамында басылған.
Тіс щеткалары толық жиынтығын, осы пайдаланушы
нұсқаулығына қосымша қараңыз. Тіс щеткалары түрі
оның төменгі бөлігінде орналасқан тұтқаның
көрсетілген.

Кепілдік және қолдау көрсету
Егер сізге ақпарат немесе қолдау қажет болса,
www.philips.com/support сайтына кіріңіз немесе
халықаралық кепілдік парақшасын оқыңыз.

Кепілдік шектеулері
Халықаралық кепілдік шарттары төмендегі
бөлшектерді қамтымайды:
- Щетка саптамалары.
- Рұқсат етілмеген алмастырылатын бөлшектерінен

болған зақым.
- Мақсатсыз пайдаланудан, асыра пайдаланудан,

немқұрайлылықтан, енгізілген өзгерістерден
немесе рұқсатсыз жөндеуден туындаған зақым.

- Қалыпты тозу, соның ішінде кертілу, сырылу,
мүжілу, түстің өзгеруі немесе түссіздену.
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Өңдеу
- Бұл белгі электр өнімдері мен батареяларды

күнделікті үй қоқыстарымен бірге тастауға
болмайтынын білдіреді.

- Электр өнімдері мен батареяларды бөлек жинау
бойынша жергілікті ережелерді орындаңыз.

Кірістірілген қайта зарядталатын батареяны алу
Құрылғы тасталған кезде, кірістірілген қайта
зарядталатын батареяны білікті маман ғана алуы
қажет. Батареяны алу алдында оның толығымен бос
екендігін тексеріңіз.
Құралды ашу үшін құралдарды қолдану кезінде
және қайта зарядталатын батареяны қоқысқа
тастау кезінде қажетті қауіпсіздік шараларын
орындаңыз. Көздерді, қолдарды, саусақтарды
және жұмыс істейтін бетті қорғаңыз.

Батареяларды қолданған кезде қолыңыз, өнім
және батареялар құрған екендігіне көз жеткізіңіз.

Батареяларды алғаннан кейін, кездейсоқ қысқа
тұйықтап алмау үшін батарея клеммаларын
металл заттарға (мысалы, тиындар,
қыстырғыштар, сақиналар) тигізбеңіз.
Батареяларды алюминий жұқалтырға орамаңыз.
Қоқысқа тастау алдында батарея клеммаларын
ораңыз немесе батареяларды пластик қалтаға
салыңыз.
Зарядтамалы батареяларды шығару
Құрылғы тасталған кезде, кірістірілген қайта
зарядталатын батареяны білікті маман ғана алуы
қажет. Батареяны алу алдында оның толығымен бос
екендігін тексеріңіз.
Қайта зарядталатын батареяны алу үшін сүлгі немесе
шүберек, балға мен жалпақ басты (стандартты)
бұрауыш қажет. 
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1 Кез келген зарядты қайта зарядталатын
батареяның зарядын бітіру үшін сапты
зарядтағыштан шығарып, Philips Sonicare қосып,
өзі тоқтағанға дейін қосып қойыңыз. Philips
Sonicare қосылмай қалғанша осы қадамды
қайталаңыз.

2 Щетка басын алып, қоқысқа лақтырыңыз. Бүкіл
сапты сүлгімен немесе шүберекпен жабыңыз.

1

2

3 Сабының жоғарғы жағын бір қолыңызбен ұстап,
төменгі жағынан 0,5 дюйм жоғары тұрған сап
корпусын ұрыңыз. Соңындағы қақпақты шығару
үшін барлық 4 жағынан да балғамен қатты ұрыңыз.
Ескерту: Ішкі ілмекті байланысты бұзу үшін,
ұшынан бірнеше рет ұруыңыз қажет болуы мүмкін.

4 Соңындағы қақпақты щетка сабынан шығарып
алыңыз. Егер соңындағы қақпақ корпусынан оңай
ажырамаса, оны шығарып алғанша 3-қадамды
қайталаңыз.

5 Сапты жоғарғы жағын төмен қаратып ұстап, білікті
қатты бетке басыңыз. Егер ішкі компоненттері
корпусынан оңай ажырамаса, оларды шығарып
алғанша 3-қадамды қайталаңыз.

6 Батарея мен ішкі компоненттердің төменгі
жағындағы ақ жақтау арасына бұрағышты кіргізіңіз.
Содан кейін бұрағышты батареядан көтеріп, ақ
жақтаудың төменгі жағын сындырыңыз.
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7 Батареяны жасыл жазулы схемалық тақтаға
жалғап тұрған металл ілмекті сындыру үшін
бұрағышты батареяның төменгі жағы мен ақ
жақтау арасына салыңыз. Бұл — батареяның
төменгі жағын жақтаудан ажыратады.

8 Екінші метал ілмекті сындыру үшін, батареяны
ұстап, ішкі құрамдастардан шығарып алыңыз.
Абайлаңыз: Саусақтарыңызды ауыртып алмас
үшін, батарея ілмектерінің өткір ұштарына тиіп
кетпеңіз.

9 Қалдық батарея зарядынан қысқа тұйықталуды
болдырмау үшін батарея түйіспелерін лентамен
жабыңыз. Енді зарядталмалы батареяны қайта
өңдеуге жіберуге және өнімнің қалған бөлігін
тиісінше қоқысқа тастауға болады.
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