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Ancak Oral-B, çevreyi korumak için adaptörün pil tekrar şarj 
gerektirene kadar prizden çekilmesini tavsiye eder.
Şarj edilebilir pilin kapasitesini korumak için en az altı ayda bir 
kere şarj cihazını prizden çekerek fırçayı düzenli kullanıp pilin 
boşalmasını sağlayın.

Not: Şarj ışığı hemen yanmasa da şarja devam edin. 10–15 dakika 
içinde yanacaktır.

Fırçanın kullanımı

Herhangi bir diş macunu kullanabilirsiniz. Diş macununun çevreye 
sıçramaması için fırçayı çalıştırmadan önce fırça başını dişlerinize 
götürün. Fırça başını yavaşça dişten dişe geçirin ve her bir dişte 
birkaç saniye bekleyin. Dişlerin önce dış yüzeyini, sonra iç yüzeyini, 
ardından çiğneme yüzeyini fırçalayın. Fırçayı sert bastırmayın veya 
sürtmeyiniz; sadece fırça başını dişlerinizin üzerinde gezdirmeniz 
yeterli olacaktır.

Fırçalama seçenekleri (ürün modeline göre değişiklik 
gösterebilir)
«Daily Clean» Olağanüstü ağız temizliği sağlar. 
«Sensitive» Hassas bölgeleri yıpratmadan derinlemesine 

temizler. 
«Whitening» Her gün veya zaman zaman kullanılabilir ve 

beyazlatma etkisi gösterir. En iyi sonucu almak 
için Braun Oral-B 3D WHITE fırça başını kullanın.
Braun Oral-B 3D WHITE fırça başı ortodontik 
tedavi gören kişilere önerilmemektedir. 12 yaşın 
altındaki çocuklar Braun Oral-B 3D WHITE fırça 
başını kullanmamalıdır. 

Tüm fırça başlarında, fırçanın ne zaman değiştirilmesi gerektiğini 
gösteren mavi INDICATOR kıllar vardır. Dişler günde iki kez iki 
dakika süreyle fırçalandığında, bu kılların mavi rengi yaklaşık 3 ayda 
yarıya kadar solar, bu da fırçanın değiştirilmesi gerektiğini gösterir.

Fırçalama seçenekleri arasında geçiş yapmak için:
Açma kapama düğmesine (c) bastığınızda otomatik olarak 
«Daily Clean» seçenek çalışır. 
«Sensitive» ve «Whitening» seçeneklerine geçmek için, açma 
kapama düğmesine üst üste basın. 
Fırçanızı «Whitening» seçeneğindeyken kapatmak için, açma 
kapama düğmesine bir kez daha basın. 
Fırçanızı «Daily Clean» veya «Sensitive» seçeneklerindeyken 
kapatmak için, açma kapama düğmesini motor durana kadar basılı 
tutun.

Basınç Sensörü
Dişlerinizi ve dişetlerinizi sert fırçalamanın zararlarından korumak 
için diş fırçanızda basınç kontrol özelliği vardır. Fazla basınç 
uygularsanız, kırmızı basınç sensörü ışığı (b) yanarak size basıncı 
azaltmanızı bildirecektir. Ayrıca fırçalama sırasında farklı bir ses 
de duyarsınız. Basınç sensörünün çalışır durumda olup olmadığını 
denemek için fırçanızı kullanırken ara sıra hafifçe bastırarak 
denemenizi öneririz.

Profesyonel Sayaç
30 saniyelik aralıklarla çıkan kısa bir tıklama sesi, ağzınızın dört 
bölümünü eşit fırçalamanızı hatırlatır. Uzun bir tıklama sesi ise diş 
hekimlerinin tavsiye ettiği 2 dakikalık fırçalama süresinin bittiğini 
bildirir. Fırçalama sırasında fırçayı kısa bir süreyle kapattığınızda, 
o ana kadarki fırçalama süresi hafızada kalır. Fırçayı 30 saniyeden 
uzun süre kapatırsanız sayaç başa dönecektir.

Herhangi bir pilli diş fırçasını kullanmaya başladığınız ilk günlerde 
dişetleriniz biraz kanayabilir. Kanama genellikle birkaç gün sonra 
durur. Kanamanın iki haftayı aşması halinde lütfen diş hekiminize 
başvurun. Dişleriniz ve dişetleriniz hassassa, Oral-B, «Sensitive» 
modu (bazı modellerde) kullanmanızı tavsiye eder.

Temizleme önerileri

Dişinizi fırçaladıktan sonra fırça başını akan suyun altında iyice 
durulayın. Fırçayı kapatın ve fırça başını fırça gövdesinden çıkarıp 
her iki parçayı suyun altında ayrı ayrı temizleyip fırça gövdesini 
şarj ünitesine yerleştirmeden önce silerek kurulayın. Şarj ünitesini 
temizlemeden önce parçalarına ayırmayı unutmayınız. Fırça başı 
yuvası, fırça başı bölmesi ve koruyucu kapak bulaşık makinesinde 
yıkanabilir.

êÛÒÒÍËÈ

Зубная щетка Oral-B® Professional Care была специально 
разработана, чтобы предложить Вам и Вашей семье 
уникальный метод чистки зубов, который одновременно 
является и безопасным для Ваших зубов и эффективным. 

•

•

•

•

•
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Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед тем, 
как начать пользоваться этой щеткой.

ВАЖНО
Периодически проверяйте шнур электропитания на наличие 
повреждений. В случае наличия повреждений, отнесите 
зарядное устройство в сервисный центр Oral-B Braun. Не 
используйте поврежденное или неработающее устройство.
Данный продукт не предназначен для использования детьми 
до 3-х лет.
Это устройство не предназначено для использования детьми 
или лицами с ограниченными физическими или  умственными 
возможностями за исключением случаев, когда они находя-
тся под наблюдением лиц, отвечающих за их общую безопас-
ность. Рекомендуется хранить устройство в недоступных для 
детей местах.
Если зубную щетку уронили, насадку необходимо заменить 
перед следующим использованием, даже если нет видимых 
повреждений.
Не рекомендуется размещать или хранить зарядное устрой-
ство в местах, откуда устройство может упасть в раковину 
или ванну.
Не погружайте зарядное устройство в воду или иную 
жидкость.
Не пытайтесь достать упавшее в воду зарядное устройство. 
Немедленно отключите его от электропитания.
Не пытайтесь самостоятельно модифицировать или 
ремонтировать данный продукт. Это может привести к 
возгоранию, поражению электрическим током или иным 
повреждениям. В случае необходимости ремонта данного 
продукта следует обратиться к продавцу данного товара или 
в сервисный центр Oral-B Braun. Не разбирайте данное 
устройство самостоятельно  исключением случаев замены 
батареек.
При замене батареек действуйте осторожно, стараясь не 
замкнуть положительный (+) и отрицательные (–) контакты.
Не размещайте посторонние предметы в отверстия данного 
продукта/зарядного устройства.
Не дотрагивайтесь до штекера шнура электропитания 
влажными руками. Это может привести к поражению 
электрическим током.
Во время отключения устройства от электропитания, всегда 
держитесь за штекер шнура, а не за сам шнур.
Используйте данное устройство только по назначению, как 
описано в данном руководстве. Не используйте запасные или 
дополнительные детали, не рекомендованные фирмой-
изготовителем.
В случае если Вы проходите стоматологическое лечение, 
проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом-стомато-
логом перед началом пользования данной зубной щеткой.

Описание

a Сменная насадка Oral-B Precision Clean
b Датчик давления
с Кнопка включения/выключения
d Рукоятка
e Индикатор зарядки
f Индикатор низкого уровня зарядки
g Зарядное устройство
h Держатель для насадки (в зависимости от модели)
i Контейнер для насадки с защитной крышкой (в зависимости 

от модели)

Спецификация:
Тип: 3757
Напряжение: 220–240 В
Частота: 50–60 Гц
Сила тока: 1,2 Вт
Уровень шума: 63,5 дБ (A)
IP: 67

Подсоединение и зарядка 

Рукоятка Вашей зубной щетки водонепроницаема, электри-
чески безопасна и Вы можете без сомнений использовать 
ее в ванной комнате.

Включите зарядное устройство (g) или собранное зарядное 
устройство (см. рис. B/C, стр. 2) в электрическую розетку 
и поставьте рукоятку (d) на зарядное устройство.
Зеленый индикатор зарядки (e) мигает, пока рукоятка 
заряжается. Когда рукоятка будет полностью заряжена, 
зеленый индикатор зарядки будет гореть непрерывно 
в течение 5 секунд и затем погаснет. Для полной зарядки 
щетки требуется не менее 17 часов. После полной зарядки 
Вы можете примерно одну неделю чистить зубы щеткой 
2 раза в день по 2 минуты до полной ее разрядки.
При низком уровне заряда аккумулятора загорится красный 
индикатор (f), он начнет мигать после выключения 
устройства.
При ежедневном использовании щетки Вы можете хранить 
рукоятку на зарядном устройстве, чтобы поддерживать 
полный уровень заряда щетки. Перезарядка аккумулятора 
невозможна. Однако в целях защиты окружающей среды, 
Oral-B рекомендует Вам отключать зарядное устройство 
от электропитания до того момента, когда понадобится 
следующая подзарядка аккумулятора.
Для того чтобы поддерживать максимальную емкость 
аккумуляторной батареи, не реже 1 раза в 6 месяцев 
отключайте зарядное устройство от сети и используйте 
щетку регулярно до ее полной разрядки.

Внимание: Если индикатор заряда не загорелся сразу, 
продолжайте заряжать рукоятку, индикатор снова начнет 
мигать через 10–15 минут.

Использованиe электрической щетки

Вы можете пользоваться любым типом зубной пасты. Чтобы 
избежать разбрызгивания, коснитесь насадкой зубов до 
включения щетки. Медленно передвигайте щетку от одного 
зуба к другому, задерживаясь на поверхности каждого зуба 
несколько секунд. Чистите десны таким же образом, как и 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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зубы, сначала снаружи, а затем внутри. На заключительном 
этапе почистите жевательные поверхности зубов. Не 
нажимайте на щетку слишком сильно и не пытайтесь тереть. 
Просто позвольте щетке сделать всю работу за Вас.

Режимы чистки (в зависимости от модели)
«Daily Clean» Tщательная чистка.
«Sensitive» Mягкая, но тщательная чистка чувствительных 

областей полости рта.
«Whitening» Исключительное качество полировки и 

отбеливания для ежедневного или 
приуроченного к определенным случаям 
использования. Для достижения эффективных 
результатов чистки используйте, насадку 
Braun Oral-B 3D WHITE. Не рекомендуется 
использовать насадку Braun Oral-B 3D WHITE, 
если у вас есть брекеты. Также данная 
насадка не должна использоваться детьми 
до 12 лет.

У всех насадок есть голубые щетинки INDICATOR для того, 
чтобы помочь Вам узнать о времени, когда Вам необходимо 
заменить насадку. При ежедневной тщательной чистке зубов 
дважды в день по 2 минуты, голубые щетинки постепенно 
обесцвечиваются в течение 3 месяцев, таким образом инфор-
мируя Вас, о необходимости замены насадки.

Для переключения между режимами:
Нажмите кнопку включения/выключения (с), и щетка 
автоматически включит режим «Daily Clean».
Для переключения в режимы «Sensitive» и «Whitening», 
нажмите кнопку включения/выключения несколько раз 
подряд.
Чтобы отключить режим «Whitening», нажмите кнопку 
включения/выключения еще раз.
Чтобы выключить щетку из режима «Daily Clean» или 
«Sensitive», нажмите кнопку включения/выключения и 
удерживайте до тех пор, пока она не остановит работу.

Датчик давления
Для  защиты Ваших зубов и десен от чрезмерной нагрузки,  
Ваша щетка имеет датчик давления. Если Вы слишком сильно 
нажимаете на щетку, датчик давления загорается красным (b), 
напоминая Вам, что нужно уменьшить давление. Вы почув-
ствуете и услышите это. Периодически необходимо проверять 
функционирование датчика давления, слегка нажимая на 
головку щетки во время использования.

Профессиональный таймер
Короткий прерывающийся звук через каждые 30 секунд 
напоминает о необходимости равномерной чистки каждого 
квадранта Вашего рта. Более долгий прерывающийся звук 
извещает о том, что с начала времени чистки прошло 2 минуты 
(оптимальное время чистки, рекомендуемое стоматологами). 
Пройденное время чистки фиксируется встроенным таймером 
даже при кратковременном отключении щетки (не более 
30 секунд) во время чистки. При паузе во время чистки свыше 
30 секунд, таймер обнуляется.

В течение первых дней использования десны могут кровото-
чить. Если кровоточивость сохраняется более двух недель, 
обратитесь к стоматологу. Если у вас чувствительные зубы 
и десны, Oral-B рекомендует использовать режим «Sensitive» 
(в зависимости от модели). 

Рекомендации по чистке

После использования промойте головку щетки или насадку под 
струей воды в течение нескольких секунд. Ручка должна быть 
включена.  Выключите ручку и снимите насадку. Промойте все 
части отдельно под струей воды, затем вытрите их насухо 
перед тем, как вы снова соберете щетку. Отсоедините заряд-
ное устройство от щетки перед чисткой. Ни в коем случае не 
помещайте зарядное устройство в посудомоечную машину или 
в воду. Зарядное устройство следует периодически вытирать 
влажной тряпкой. Держатель для насадки, контейнер для 
насадки и защитную крышку можно мыть в посудомоечной 
машине. 

В инструкцию могут быть внесены изменения без уведомления.

Гарантия
На данное изделие распространяется гарантия в течение двух 
лет с момента покупки. 
В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем 
ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые 
заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством 
материала или сборки.
В случае невозможности ремонта в гарантийный период, 
изделие может быть заменено на новое или аналогичное в 
соответствии с Законом о защите прав потребителей.
Гарантия обретает силу только, если дата покупки 
подтверждается печатью и подписью дилера (магазина) на 
последней странице оригинальной инструкции по эксплуатации 
Braun, которая является гарантийным талоном.
Данные гарантийные обязательства действуют во всех 
странах, где изделие распространяется самой компанией 
Braun или ее компанией-дистрибьютором, и где никакие 
ограничения по импорту или другие правовые положения не 
препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания.
Осуществление гарантийного обслуживания не влияет на дату 
истечения срока гарантии. Гарантия на замененные части 
истекает в момент истечения гарантии на данное изделие.

Данная гарантия не распространяется на случаи повреждения 
или поломки изделия в результате неправильного 
использования (см. список ниже), естественного износа, 
особенно в отношении насадок для рукоятки щетки, а также 
дефектов изделия не имеющих эффекта для 
функционирования данного устройства. Гарантия не является 
действительной в случае ремонта изделия не 

•

•

•

•
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авторизованными сервисными службами и в случае 
неиспользования оригинальных запасных частей Braun.
Для осуществления гарантийного обслуживания, передайте 
данное изделие в авторизованный сервисный центр Oral-B 
Braun вместе с чеком, подтверждающим покупку изделия, 

Все другие требования, включая требования возмещения 
убытков, исключаются, если наша ответственность не 
установлена в законном порядке.
Рекламации, связанные с коммерческим контрактом с 
продавцом, не попадают под эту гарантию
В соответствии с законом РФ № 2300-1 от 7.02.1992 г. «О 
Защите прав потребителей» и принятым дополнением к закону 
РФ от 9.01.1996 г. «О внесении изменений и дополнений в 
закон «О Защите прав потребителей» и «Кодекс РСФСР об 
административных нарушениях», Oral-B Braun устанавливает 
срок службы на свои изделия равный двум годам с момента 
производства, если дату продажи установить невозможно.
Изделия Oral-B Braun изготовлены в соответствии с высокими 
требованиями европейского качества. При бережном 
использовании и при соблюдении правил по эксплуатации, 
приобретенное Вами изделие Oral-B Braun может иметь 
значительно больший срок службы , чем срок, установленный 
в соответствии с Российским законом.

Случаи, на которые гарантия не распространяется:
– дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
– использование в профессиональных целях;
– нарушение требований инструкции по эксплуатации;
– неправильная установка напряжения питающей сети (если 

это требуется);
– внесение технических изменений;
– механические повреждения;
– повреждения по вине животных, грызунов и насекомых 

(в том числе случаи нахождения грызунов и насекомых 
внутри приборов);

– для приборов, работающих от батареек, – работа с 
неподходящими или истощенными батарейками, любые 
повреждения, вызванные истощенными или текущими 
батарейками (советуем пользоваться только 
предохраненными от протекания батарейками).

ìÍ‡ªÌÒ¸Í‡

Зубна щітка Oral-B® Professional Care була спеціально 
розроблена, щоб запропонувати Вам і Вашій родині унікальний 
метод чищення зубів, який одночасно є і безпечним для Ваших 
зубів, і ефективним. Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію 
перед тим, як почати користуватися цією щіткою.

ВАЖЛИВО
Періодично перевіряйте шнур електроживлення на наявність 
пошкоджень. В разі наявності пошкоджень, віднесіть 
зарядний пристрій в сервісний центр Oral-B Braun. Не 
використовуйте пошкоджений або непрацюючий пристрій.
Цей продукт не призначений для використання дітьми до 3-х 
років.
Цей пристрій не призначений для використання дітьми 
або особами з обмеженими фізичними або  розумовими 
можливостями за винятком випадків, коли вони знаходяться 
під спостереженням осіб, що відповідають за їх загальну 
безпеку. Рекомендується зберігати пристрій в недоступних 
для дітей місцях.
Якщо зубну щітку упустили, насадку необхідно замінити, 
навіть якщо немає видимих пошкоджень.
Не рекомендується розміщувати або зберігати зарядний 
пристрій в місцях, звідки пристрій може впасти в раковину 
або ванну.
Не занурюйте зарядний пристрій у воду або іншу рідину.
Не намагайтеся дістати зарядний пристрій, що впав у воду. 
Негайно відключіть його від електроживлення.
Не намагайтеся самостійно модифікувати або ремонтувати 
цей продукт. Це може привести до спалаху, ураження 
електричним струмом або інших пошкоджень. У разі потреби 
ремонту цього продукту слід звернутися до продавця цього 
товару або в сервісний центр ORAL-B. Не розбирайте цей 
пристрій самостійно за  виключенням випадків заміни 
батарей.

•

•

•

•

•

•
•

•
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При заміні батарей дійте обережно, намагайтесь не замкнути 
позитивний (+) і негативні (–) контакти.
Не розміщуйте сторонні предмети в отвори цього продукту/
зарядного пристрою.
Не торкайтеся до штекера шнура електроживлення вологими 
руками. Це може привести до ураження електричним 
струмом.
Під час відключення пристрою від електроживлення, завжди 
тримаєтеся за штекер шнура, а не за сам шнур.
Використовуйте цей пристрій лише за призначенням, як 
описано в цій інструкції. Не використовуйте запасні або 
додаткові деталі, не рекомендовані фірмою-виробником.
У випадку якщо Ви  проходите стоматологічне лікування, 
проконсультуйтеся з Вашим лікарем-стоматологом перед 
початком використання цієї зубної щітки.

Опис

а Змінна насадка Oral-B Precision Clean
b Датчик тиску
с Кнопка включення/виключення
d Рукоятка
e Індикатор зарядки
f Індикатор низького рівня зарядки
g Зарядний пристрій
h Тримач для насадки (залежно від моделі)
i Контейнер для насадки із захисною кришкою (залежно від 

моделі)

Специфікація:
Тип: 3757
Напруга: 220–240 В
Частота: 50-60–Гц
Сила струму: 1,2 Вт
Рівень шуму: 63,5 дБ (A)
IP: 67

Підключення і зарядка 

Рукоятка Вашої зубної щітки водонепроникна, електрично 
безпечна і Ви можете без сумнівів використовувати її у ванній 
кімнаті.

Включіть зарядний пристрій (g) або зібраний зарядний 
пристрій (див. мал. B/C, стор. 2) в електричну розетку і 
поставте рукоятку (d) на зарядний пристрій.
Зелений індикатор зарядки (e) мигає, поки рукоятка 
заряджається. Коли рукоятка буде повністю заряджена, 
зелений індикатор зарядки горітиме безперервно протягом 
5 секунд і потім згасне. Для повної зарядки щітки потрібно 
не менше 17 годин. Після повної зарядки Ви можете 
приблизно один тиждень чистити зуби щіткою 2 рази на 
день по 2 хвилини до повної її розрядки.
При низькому рівні заряду акумулятора спалахне червоний 
індикатор (f), він почне миготіти після виключення пристрою.
При щоденному використанні щітки Ви можете зберігати 
рукоятку на зарядному пристрої, щоб підтримувати повний 
рівень заряду щітки. Перезарядка акумулятора неможлива. 
Проте в цілях захисту довкілля, Oral-B рекомендує Вам 
відключати зарядний пристрій від електроживлення до того 
моменту, коли знадобиться наступна зарядка акумулятору. 
Для того, щоб підтримувати максимальну ємкість акумуля-
торної батареї, не рідше за 1 раз в 6 місяців відключайте 
зарядний пристрій від мережі і використовуйте щітку регу-
лярно до її повної розрядки.

Увага: Якщо індикатор заряду не спалахнув відразу, 
продовжуйте заряджати рукоятку, індикатор знову почне 
миготіти через 10–15 хвилин.

Використання електричної щітки

Ви можете користуватися будь-яким типом зубної пасти. 
Щоб уникнути розбризкування, торкніться насадкою зубів до 
включення щітки. Повільно пересувайте щітку від одного зуба 
до іншого, затримуючись на поверхні кожного зуба декілька 
секунд. Чистіть ясна так само, як і зуби, спочатку зовні, а потім 
усередині. На завершальному етапі почистіть жувальні 
поверхні зубів. Не натискайте на щітку дуже сильно і не 
намагайтеся терти. Просто дозвольте щітці зробити всю роботу 
за Вас.

Режими чищення (залежно від моделі)
«Daily Clean» Pетельне чищення.
«Sensitive» M’яке, але ретельне чищення чутливих 

областей ротової порожнини.
«Whitening» Виняткова якість поліровки і відбілювання для 

щоденного або нерегулярного використання. 
Для досягнення ефективних результатів 
чищення використовуйте, насадку Braun 
Oral-B 3D WHITE. Не рекомендується 
використовувати насадку Braun Oral-B 
3D WHITE, якщо у вас є брекети. Також ця 
насадка не повинна використовуватися дітьми 
до 12 років.

У всіх насадок є блакитні щетини INDICATOR для того, щоб 
допомогти Вам дізнатися про час, коли Вам необхідно замінити 
насадку. При щоденному ретельному чищенні зубів двічі на 
день по 2 хвилини, блакитні щетини поступово знебарвлюються 
протягом 3 місяців, таким чином інформуючи Вас про необхід-
ність заміни насадки.

Для перемикання між режимами:
Натискайте  кнопку включення/виключення (с), і щітка 
автоматично включить режим «Daily Clean».
Для перемикання в режими «Sensitive» і «Whitening», 
натискайте кнопку включення/виключення кілька разів підряд.
Щоб відключити режим «Whitening», натискайте кнопку 
включення/виключення ще раз.
Щоб вимкнути щітку з режиму «Daily Clean» або «Sensitive», 
натискайте кнопку включення/виключення і утримуйте до тих 
пір, поки вона не зупинить роботу.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Датчик тиску
Для  захисту Ваших зубів і ясен від надмірного навантаження, 
Ваша щітка має датчик тиску. Якщо Ви дуже сильно 
натискаєте на щітку, датчик тиску спалахує червоним (b), 
нагадуючи Вам, що потрібно зменшити тиск. Ви відчуєте і 
почуєте це. Періодично необхідно перевіряти функціонування 
датчика тиску, злегка натискаючи на голівку щітки під час 
використання.

Професійний таймер
Короткий звук, який Ви можете почути, через кожних 30 секунд 
нагадує про необхідність рівномірного чищення кожного 
квадранта Вашого рота. Довший звук сповіщає про те, що з 
початку часу чищення минуло 2 хвилини (оптимальний час 
чищення, що рекомендується стоматологами). Пройдений 
час чищення фіксується вбудованим таймером навіть при 
короткочасному відключенні щітки (не більше 30 секунд) під 
час чищення. При паузі під час чищення понад 30 секунд, 
таймер обнуляється.

Протягом перших днів використання ясна можуть кровоточити. 
Якщо кровоточивість триває більше двох тижнів, зверніться 
до стоматолога. Якщо у вас чутливі зуби і ясна, Oral-B 
рекомендує використовувати режим «Sensitive» (залежно від 
моделі). 

Рекомендації по чищенню

Після використання промийте голівку щітки або насадку під 
струменем води протягом декількох секунд. Ручка має бути 
включена. Вимкніть ручку і зніміть насадку. Промийте всі 
частини окремо під струменем води, потім витріть їх досуха 
перед тим, як ви знову зберете щітку. Від’єднайте зарядний 
пристрій від щітки перед чищенням. Ні в якому разі не 
поміщайте зарядний пристрій в посудомийну машину або у 
воду. Зарядний пристрій слід періодично витирати вологою 
ганчіркою. Тримач для насадки, контейнер для насадки і 
захисну кришку можна мити в посудомийній машині. 

В інструкцію можуть бути внесені зміни без повідомлення.

Гарантія
На Цей виріб поширюється гарантія протягом двох років з 
моменту покупки. 
Протягом гарантійного періоду ми безкоштовно усунемо 
шляхом ремонту, заміни деталей або заміни всього виробу 
будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю 
матеріалу або збірки.
В разі неможливості ремонту в гарантійний період, виріб може 
бути замінений на новий або аналогічний відповідно до Закону 
України «Про захист прав споживачів».
Гарантія дійсна лише, якщо дата покупки підтверджується 
печаткою і підписом дилера (магазина) на останній сторінці 
оригінальної інструкції з експлуатації Braun, яка є гарантійним 
талоном.
Дані гарантійні зобов’язання діють у всіх країнах, де виріб 
розповсюджується самою компанією Braun або її компанією-
дистриб’ютором, і де жодні обмеження по імпорту або інші 
правові положення не перешкоджають наданню гарантійного 
обслуговування.
Здійснення гарантійного обслуговування не впливає на дату 
закінчення терміну гарантії. Гарантія на замінені частини 
закінчується у момент закінчення гарантії на Цей виріб.

Ця гарантія не поширюється на випадки пошкодження або 
поломки виробу в результаті неправильного використання (див. 
список нижче), природного зносу, особливо відносно насадок 
для рукоятки щітки, а також дефектів виробу що не мають 
ефекту для функціонування цього пристрою. Гарантія не є 
дійсною в разі ремонту виробу неавторизованими сервісними 
службами і в разі невикористання оригінальних запасних 
частин Braun.
Для здійснення гарантійного обслуговування, передайте цей 
виріб в авторизований сервісний центр ORAL-B Braun разом 
з чеком, що підтверджує покупку виробу. 

Всі інші вимоги, включаючи вимоги відшкодування збитків, 
виключаються, якщо наша відповідальність не встановлена 
в законному порядку.
Вироби ORAL-B Braun виготовлені відповідно до високих вимог 
європейської якості. 

Випадки, на які гарантія не поширюється:
– дефекти, викликані форс-мажорними обставинами;
– використання в професійних цілях;
– порушення вимог інструкції з експлуатації;
– неправильна установка напруги мережі живлення(якщо це 

потрібно);
– внесення технічних змін;
– механічні пошкодження;
– пошкодження з вини тварин, гризунів і комах (у тому числі 

випадки знаходження гризунів і комах усередині приладів);
– для приладів, що працюють від батарей (робота з 

невідповідними батареями або батареями з вичерпаним 
ресурсом, будь-які пошкодження, викликані батареями з 
вичерпаним ресурсом або проточними батареями (радимо 
користуватися лише безпечними від протікання батареями).

Увага! Оригінальний Гарантійний Талон підлягає вилученню 
при зверненні в сервісний центр для гарантійного ремонту. 
Після проведення ремонту Гарантійним Талоном буде 
заповнений оригінал Аркуша виконання ремонту з штампом 
сервісного центру і підписаний споживачем після отримання 
виробу з ремонту. Вимагайте проставлення дати повернення 
з ремонту, термін гарантії подовжується на час знаходження 
виробу в сервісному центрі.
В разі виникнення складнощів з виконанням гарантійного або 
післягарантійного обслуговування прохання повідомляти про це 
в Інформаційну Службу Сервісу ORAL-B Braun за телефоном 
(044) 4286505.
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Номінальна кількість основного виробу – 1 шт.
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