
 

 

 

  

 

 

 ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΟΓΟΝΣΟΒΟΤΡΣΑ SONIC 

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ 



εκαληηθό 

Γηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην ρξήζεο πξνζεθηηθά πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή θαη 

θπιάμηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε. 

Κίλδπλνο 

Γηαηεξήζηε ηνλ θνξηηζηή καθξηά από ην λεξό. Μελ ηνλ ηνπνζεηείηε ή ηνλ απνζεθεύεηε 

πάλσ από ή θνληά ζε κπαληέξα, ληπηήξα θηι. γεκάηα κε λεξό. Με βπζίζεηε ηνλ θνξηηζηή 

ζην λεξό ή νπνηνδήπνηε άιιν πγξό. Μεηά ηνλ θαζαξηζκό ζηγνπξεπηείηε όηη ν θνξηηζηήο 

είλαη απνιύησο ζηεγλόο πξηλ ηνλ ζπλδέζεηε  ζηε ξεύκα.  

Πξνεηδνπνίεζε 

Διέγμηε όηη ε ηάζε ηεο θεληξηθήο παξνρήο ξεύκαηνο ζπκθσλεί κε απηήλ ηεο ζπζθεπήο 

όπσο αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα ηεο, πξηλ ηε ζπλδέζεηε ζηελ πξίδα. 

Τν θαιώδην ξεύκαηνο δελ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί. Δάλ θαηαζηξαθεί, απνξξίςηε ηνλ 

θνξηηζηή. 

Αληηθαζηζηάηε ηνλ θνξηηζηή πάληνηε κε απζεληηθό γηα λα απνθύγεηε θηλδύλνπο.  

Με ρξεζηκνπνηείηε ηνλ θνξηηζηή ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο ή θνληά ζε ζεξκαηλόκελεο 

επηθάλεηεο. 

Δάλ ε ζπζθεπή θαηαζηξαθεί κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν (ε θεθαιή, ε ιαβή, ν θνξηηζηήο), 

ζηακαηήζηε ηε ρξήζε ηεο. Απηή ε ζπζθεπή δελ πεξηιακβάλεη επηζθεπάζηκα κέξε. Δάλ ε 

ζπζθεπή θαηαζηξαθεί επηθνηλσλήζηε κε ην ηκήκα εμππεξέηεζεο πειαηώλ ηεο ρώξαο ζαο.  

Απηή ε ζπζθεπή δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη από νπνηνλδήπνηε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παηδηώλ) κε κεησκέλεο ζσκαηηθέο, αηζζεηεξηαθέο ή πλεπκαηηθέο 

ηθαλόηεηεο ή από νπνηνλδήπνηε κε αλεπαξθή εκπεηξία ή γλώζε ρξήζεο ηεο ζπζθεπήο, 

εθηόο εάλ βξίζθεηαη ππό ηελ επίβιεςε ή ηνπ έρνπλ δνζεί νδεγίεο εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε 

ρξήζε ηεο ζπζθεπήο από ην άηνκν πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ. 

Πξνζνρή 

Μελ θαζαξίδεηε ηελ θεθαιή, ηε ιαβή, ηνλ θνξηηζηή, ην θάιπκκα ηνπ θνξηηζηή ζην 

πιπληήξην πηάησλ. Δάλ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 2 κήλεο πξαγκαηνπνηήζαηε ρεηξνπξγείν ζην 

ζηόκα ή ηα νύια, ζπκβνπιεπηείηε ηνλ νδνληίαηξό ζαο πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ 

νδνληόβνπξηζα. Σπκβνπιεπηείηε ηνλ νδνληίαηξό ζαο εάλ δεκηνπξγεζεί ππεξβνιηθή 

αηκνξξαγία κεηά ηε ρξήζε ηεο νδνληόβνπξηζαο ή εάλ ε αηκνξξαγία ζπλερηζηεί κεηά από 1 

εβδνκάδα ρξήζεο.  

Η sonic νδνληόβνπξηζα είλαη ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ησλ 

ειεθηξνκαγλεηηθώλ ζπζθεπώλ. Δάλ έρεηε βεκαηνδόηε ή άιιε εκθπηεπκέλε ζπζθεπή, 

επηθνηλσλήζηε κε ηνλ γηαηξό ζαο ή ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο εκθπηεπκέλεο ζπζθεπήο πξηλ ηε 

ρξήζε.  

Δάλ έρεηε ηαηξηθέο αλεζπρίεο, ζπκβνπιεπηείηε ηνλ γηαηξό ζαο πξηλ ηε ρξήζε.  

Απηή ε ζπζθεπή έρεη ζρεδηαζηεί απνθιεηζηηθά γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ δνληηώλ, νύισλ θαη 

γιώζζαο. Με ηε ρξεζηκνπνηείηε γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπό. Σηακαηήζηε ηε ρξήζε ηεο 

θαη ζπκβνπιεπηείηε ηνλ γηαηξό ζαο εάλ ληώζεηε δπζάξεζηα ή πόλν. 

Η νδνληόβνπξηζα είλαη ζπζθεπή πξνζσπηθήο θξνληίδαο θαη δελ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε 

από πνιινύο ρξήζηεο ζε θάπνην ίδξπκα. 

Σηακαηήζηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ νδνληόβνπξηζα κε θνκκέλεο ή ιπγηζκέλεο ίλεο. 

Αληηθαζηζηάηε ηελ θεθαιή θάζε 3 κήλεο ή ιηγόηεξν εάλ εκθαληζηνύλ ζεκάδηα θζνξάο. 

Με ρξεζηκνπνηείηε άιιεο θεθαιέο εθηόο απηώλ πνπ ζπληζηώληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

Δάλ ε νδνληόθξεκά ζαο πεξηέρεη ππεξνμείδην (peroxide), καγεηξηθή ζόδα (baking soda) ή 



δηηηαλζξαθηθό (bicarbonate)(ζπλεζηζκέλν ζηηο νδνληόθξεκεο ιεύθαλζεο), θαζαξίζηε 

δηεμνδηθά ηε βνύξηζα κε ζαπνύλη θαη λεξό κεηά από θάζε ρξήζε. Απηό εκπνδίδεη ην 

πηζαλό ξάγηζκα ηνπ πιαζηηθνύ.  

 

Πεξηγξαθή 

A. Κάιπκκα ηαμηδίνπ 

B. Κεθαιή βνύξηζαο 

C. Αληαιιαθηηθή θεθαιή 

D. Λαβή κε καιαθή επέλδπζε 

E. Κνπκπί on/off θαη επηινγέαο ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο 

F. Έλδεημε ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο βνύξηζαο 

G. Έλδεημε θόξηηζεο 

H. Βάζε θόξηηζεο 

 

 

 

 

Δθαξκόδνληαο ηελ θεθαιή ηεο βνύξηζαο 

1. Δπζπγξακκίζηε ηελ θεθαιή ώζηε νη ίλεο λα «βιέπνπλ» ζηελ 

κπξνζηηλή πιεπξά ηεο ιαβήο.  

2. Πηέζηε δπλαηά ηελ θεθαιή ηεο βνύξηζαο πξνο ηα θάησ πξνο ην κεηαιιηθό ζώκα κέρξη 

λα ζηακαηήζεη.  

 

Υξεζηκνπνηώληαο ηε ζπζθεπή 

Οδεγίεο βνπξηζίζκαηνο 

1. Βξέμηε ηηο ίλεο θαη εθαξκόζηε κηα κηθξή πνζόηεηα νδνληόθξεκαο 

2. Τνπνζεηήζηε ηελ νδνληόβνπξηζα πάλσ ζηα δόληηα ππό γσλία πξνο ηα νύια. 

3. Πηέζηε ην θνπκπί on/off θαη ελεξγνπνηήζηε ηελ νδνληόβνπξηζα. 

4. Πηέζηε ειαθξά γηα λα κεγηζηνπνηήζεηε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο νδνληόβνπξηζαο 

θαη αθήζηε ηε λα βνπξηζίζεη αληί γηα εζάο. 

5. Μεηαθηλείηε ηελ θεθαιή απαιά θαηά κήθνο ησλ δνληηώλ κε κηθξέο θηλήζεηο κπξνο-

πίζσ ώζηε νη καθξύηεξεο ίλεο λα θηάζνπλ αλάκεζα ζηα δόληηα. 

Σπλερίζηε απηήλ ηελ θίλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βνπξηζίζκαηνο. 

6. Σρ.2 Ξεθηλήζηε ην βνύξηζηζκα ζηνλ ηνκέα 1 (εμσηεξηθή πιεπξά άλσ 

δνληηώλ) θαη βνπξηζίζηε γηα 30 δεπηεξόιεπηα πξηλ κεηαβείηε ζηνλ 

ηνκέα 2 (εζσηεξηθή πιεπξά άλσ δνληηώλ). Σπλερίζηε ην βνύξηζηζκα 

ζηνλ ηνκέα 3 (εμσηεξηθή πιεπξά θάησ δνληηώλ) θαη βνπξηζίζηε γηα 30 

δεπηεξόιεπηα, πξηλ κεηαβείηε ζηνλ ηνκέα 4 (εζσηεξηθή πιεπξά θάησ 

δνληηώλ). 

Η νδνληόβνπξηζα θάλεη κηα παύζε θάζε 30 δεπηεξόιεπηα γηα λα 

κεηαβαίλεηε ζηνλ επόκελν ηνκέα. 

7. Αθνύ νινθιεξώζεηε έλαλ θύθιν βνπξηζίζκαηνο, κπνξείηε λα 

ζπλερίζεηε ην βνύξηζηζκα ησλ επηθαλεηώλ κάζεζεο ησλ δνληηώλ θαη 

πεξηνρέο πνπ έρνπλ ιεθέδεο. Μπνξείηε επίζεο λα βνπξηζίζεηε ηε 



γιώζζα ζαο, κε ηελ νδνληόβνπξηζα ελεξγνπνηεκέλε ή απελεξγνπνηεκέλε, αλάινγα 

κε ηηο πξνηηκήζεηο ζαο.  

Μεηά από 2 ιεπηά ε νδνληόβνπξηζα ζα απελεξγνπνηεζεί.  

 

Σξόπνη ιεηηνπξγίαο βνπξηζίζκαηνο 

Λεηηνπξγία θαζαξηζκνύ 

Η ηππηθή ιεηηνπξγία γηα αλώηεξν θαζαξηζκό ησλ δνληηώλ. 

Λεηηνπξγία επαίζζεηωλ δνληηώλ 

Απαιόο αιιά δηεμνδηθόο θαζαξηζκόο γηα επαίζζεηα νύια θαη δόληηα. 

Λεηηνπξγία καζάδ 

Απαιή δηέγεξζε νύισλ. 

 

Καζαξηζκόο 

Μελ θαζαξίδεηε ηηο θεθαιέο ηεο βνύξηζαο, ηε ιαβή, ηνλ θνξηηζηή ηαμηδίνπ, ην θάιπκκα 

θνξηηζηή ζην πιπληήξην πηάησλ. 

Λαβή νδνληόβνπξηζαο 

1. Αθαηξέζηε ηελ θεθαιή θαη μεπιύλεηε ηε κεηαιιηθή βάζε ζε ριηαξό λεξό. 

Μελ πηέζεηε ηε ιαζηηρέληα αζθάιεηα γύξσ από ηε κεηαιιηθή βάζε κε αηρκεξά 

αληηθείκελα γηαηί κπνξεί λα πξνθιεζεί δεκηά. 

2. Χξεζηκνπνηήζηε λσπό παλί γηα λα ζθνππίζεηε όιε ηελ επηθάλεηα ηεο ιαβήο. 

Κεθαιή βνύξηζαο 

1. Ξεπιύλεηε ηελ θεθαιή θαη ηηο ίλεο κεηά από θάζε ρξήζε 

2. Αθαηξέζηε ηελ θεθαιή από ηε ιαβή θαη μεπιύλεηε ηνλ ζύλδεζκν ηεο θεθαιήο 

ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα κε δεζηό λεξό.  

 

Απνζήθεπζε 

Δάλ δελ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, 

αθαηξέζηε ην θηο από ηελ πξίδα. Έπεηηα θαζαξίζηε ηε ζπζθεπή θαη απνζεθεύζηε ηε ζε 

δξνζεξό θαη μεξό κέξνο καθξηά από ην απεπζείαο θσο.  

 

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Ιζρύο: 2W 

Τξνθνδνζία: 100-240V ~50/60Hz 

  

 

Γηα θάζε ιόγν βειηίωζεο, ε Beper δηαηεξεί ην δηθαίωκα λα ηξνπνπνηήζεη ή λα 
βειηηώζεη ην πξνϊόλ ρωξίο εηδνπνίεζε.  

 

Η επξσπατθή νδεγία 2011/65/EU ζρεηηθά κε ηα Απόβιεηα εηδώλ Ηιεθηξηθνύ θαη Ηιεθηξνληθνύ 

Δμνπιηζκνύ (ΑΗΗΔ) απαηηεί νη παιηέο νηθηαθέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο λα κελ απνξξίπηνληαη ζηνπο 

ηππηθνύο δεκνηηθνύο θάδνπο ζθνππηδηώλ. Οη παιηέο ζπζθεπέο πξέπεη λα ζπιιέγνληαη μερσξηζηά 

ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε αμηνπνίεζε θαη ε αλαθύθισζε ησλ πιηθώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη λα 

κεηώλεηαη ε επίδξαζε ζηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ θαη ζην πεξηβάιινλ. Τν ζύκβνιν ηνπ θάδνπ κε ην 

Χ ζαο ππελζπκίδεη ηελ ππνρξέσζή ζαο όηαλ πεηάηε ηε ζπζθεπή λα ζπιιέγεηαη μερσξηζηά. 

 



ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΔΓΓΤΗΗ 

Απηή ε ζπζθεπή έρεη ειεγρζεί ζην εξγνζηάζην. Από ηελ εκέξα αγνξάο ηζρύεη εγγύεζε 24 κελώλ γηα 

ειαηηώκαηα πιηθώλ θαη θαηαζθεπήο. Γηα ηε ρξήζε ηεο εγγύεζεο ζα πξέπεη λα επηδείμεηε ηελ απόδεημε 

αγνξάο καδί κε ην πηζηνπνηεηηθό εγγύεζεο.   

Η εγγύεζε ηζρύεη κόλν κε ην πηζηνπνηεηηθό εγγύεζεο θαη ηελ απόδεημε αγνξάο πνπ απνδεηθλύεη 

ηελ εκεξνκελία αγνξάο θαη ην κνληέιν ηεο ζπζθεπήο.  

Γηα ηερληθή ππνζηήξημε, παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε απεπζείαο κε ηνλ έκπνξν ή ηα θεληξηθά καο, ώζηε λα 

δηαηεξήζεηε ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο ζπζθεπήο θαη ΝΑ ΜΗΝ αθπξώζεηε ηελ εγγύεζε. 

Όξνη εγγύεζεο 

Δάλ ε ζπζθεπή παξνπζηάζεη θάπνην πξόβιεκα ιόγσ ειαηησκαηηθήο θαηαζθεπήο ή/θαη πιηθνύ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο, εγγπόκαζηε δσξεάλ επηζθεπή ππό ηνλ όξν όηη: 

 Η ζπζθεπή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά θαη γηα ην ζθνπό πνπ πξννξίδεηαη 

 Η ζπζθεπή δελ έρεη παξαπνηεζεί, αιιηώο δελ κπνξεί λα ζπληεξεζεί.  

 Θα επηδείμεηε ηελ απόδεημε αγνξάο 

 Τπρόλ θπζηθή θζνξά ηεο ζπζθεπήο ιόγσ ρξήζεο δελ ζα θαιπθζεί από ηελ παξνύζα εγγύεζε. 

Καη’ επέθηαζε, νπνηνδήπνηε θνκκάηη πνπ ζα κπνξνύζε λα ζπάζεη από αηύρεκα ή κέξε πνπ 

θαηαλαιώλνληαη κε εκθαλή ζεκάδηα θζνξάο (όπσο ιάκπεο, κπαηαξίεο, κέξε πνπ παξάγνπλ 

ζεξκόηεηα…)θαη ηα αηζζεηηθά θνκκάηηα εμαηξνύληαη από ηελ εγγύεζε, θαζώο θαη θάζε αιινίσζε πνπ 

πξνθύπηεη από ηε κε εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ρξήζεο, από ηελ ακέιεηα θαηά ηε ρξήζε θαη/ή ηε 

ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο, ηελ απξνζεμία, ηε ιάζνο ή αθαηάιιειε εγθαηάζηαζε, ηε δεκηά θαηά ηε 

κεηαθνξά θαη νπνηαδήπνηε άιιε δεκηά πνπ δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζηνλ θαηαζθεπαζηή. 

Γηα θάζε βιάβε πνπ δελ κπνξεί λα επηζθεπαζηεί εληόο ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο, ε ζπζθεπή ζα 

αληηθαζίζηαηαη δσξεάλ.  

Σε θάζε πεξίπησζε, εάλ ην ηκήκα πξνο αληηθαηάζηαζε ιόγσ ειαηηώκαηνο, ζξαύζεο ή δπζιεηηνπξγίαο 

είλαη έλα αμεζνπάξ θαη/ή έλα αθαηξνύκελν κέξνο ηνπ πξντόληνο, ε Beperδηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

αληηθαηαζηήζεη κόλν ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο θαη όρη όιν ην πξντόλ.  

Σερληθή ππνζηήξημε 

Αθόκα θαη κεηά ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο πάληα ζα επηθεληξσλόκαζηε ηελ επηζθεπή ειαηησκαηηθώλ 

ζπζθεπώλ. Γηα ηερληθή ππνζηήξημε θαη/ή επηζθεπέο κεηά ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο, κπνξείηε λα απεπζπλζείηε 

απεπζείαο ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε: 

Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξόζσπν ζηε ρώξα ζαο ή κε ην Τκήκα Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ ηεο Beper ζην 

email assistenza@beper.com, ην νπνίν ζα πξνσζήζεη ην αίηεκά ζαο ζηνλ αληηπξόζσπν ηεο ρώξαο ζαο 

 

 

Αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ Ελλάδασ: 

 

Τηλ: 2314400428 

mailto:assistenza@beper.com

