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סוג מטען: 3757
סוג ידית: 4729

מברשת השיניים חשמלית
 Oral-B ג'וניור 
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המלצות ניקוי
המברשת  ראש  את  לשטוף  יש  השיניים,  צחצוח  לאחר 
הידית  כאשר  שניות  מספר  במשך  זורמים  למים  מתחת 
מופעלת. לאחר מכן יש לכבות את ידית המברשת ולנתק 
ידית  את  במים  לשטוף  יש  המברשת.  ראש  את  ממנה 
המברשת וראש המברשת בנפרד. יש לנגבם עד שתייבשו. 
מעת לעת יש לנקות את המטען באמצעות מטלית לחה 

(ראה איור 5). לעולם אין לשטוף את המטען במים. 
תושבת ראש המברשת (F) ניתנת לניקוי במדיח כלים. 

הגנת הסביבה
אלקטרוניים  חלקים  ו\או  סוללות  מכיל  זה  מוצר 
הסביבה,  איכות  על  לשמירה  למחזור.  הניתנים 
בגמר חיי המוצר, אין להשליכם לאשפה הביתית. 
איסוף הפסולת  או  בנקודות המחזור  להשליכם  יש 

האלקטרונית המקומית המתאימה.

העלון נתון לשינויים ללא הודעה מראש.

אחריות
האחריות  שנתיים.  של  לתקופה  אחריות  מעניקים  אנו 
האחריות  בתקופת  המוצר.  רכישת  ביום  לתוקף  נכנסת 
שנגרם  במכשיר  פגם  בכל  ללקוח,  עלות  ללא  נטפל, 
או בתהליך הרכבתו, אם  כתוצאה מבעיה בחומרי הגלם 
עינינו.  כראות  בשלמותו  המכשיר  בהחלפת  אם  בתיקון, 
אחריות זו תקפה בכל מדינה בה בראון או מפיצים מטעמה 

מספקים את המכשיר. 
ראוי,  לא  כתוצאה משימוש  נזק  אינה מכסה:  זו  אחריות 
וכן  במיוחד של ראשי המברשות,  או שימוש סביר,  בלאי 
או  המכשיר  של  מערכו  מורידים  שאינם  זניחים  פגמים 
פוגעים ביכולת הפעולה שלו. תוקפה של האחריות יפקע 
במקרה של תיקונים שיבוצעו בידי אנשים שאינם מורשים 

ואם לא נעשה שימוש בחלקים מקוריים של בראון.
לקבלת שרות בתקופת האחריות, יש להעביר או לשלוח 
שירות  למרכז  אחריות  בתעודת  כמפורט  המכשיר  את 

מורשה של אוראל-בי ובראון.

אחריות לראשי המברשת להחלפה
אחריות אורל בי על המוצר אינה תקפה במקרה בו נגרם 
נזק לחלק החשמלי של ידית הנטענת כתוצאה משימוש 
בראשי צחצוח שאינם של אורל בי. אורל בי אינה ממליצה 

להשתמש בראשי מברשת שאינם מתוצרת החברה.
לאורל בי אין שליטה על איכותם של ראשי מברשת של   •
יצרנים אחרים. לכן, איננו יכולים לערוב לאיכות הניקוי 
שלהם, כמצוין במפורש בעת רכישת הידית הנטענת.

אורל בי אינה יכולה לערוב להתאמה טובה של ראשי   •
צחצוח של יצרנים אחרים. 

ארוכות  ההשפעות  את  לחזות  יכולה  אינה  בי  אורל   •
הטווח של השימוש בראשי צחצוח של יצרנים אחרים 

על בלאי הידית.
על כל ראשי המברשת להחלפה של אורל בי מופיע הלוגו 
של אורל בי (Oral-B) המבטיח כי המוצר עומד בסטנדרטי 

האיכות הגבוהים של אורל בי.
אורל בי אינה משווקת ראשי מברשת או חלקי ידיות באף 

שם מותג אחר.

מוצר זה מיובא מחו"ל יש להתייחס לכיתוב בעברית בלבד.
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את זיפי ראש המברשת על השיניים בזווית קלה כלפי קו 
החניכים. יש להפעיל לחץ קל ולהתחיל לצחצח בתנועה 
שיניים  מברשת  עם  שעושים  כפי  ואחורה,  קדימה  של 

ידנית (ראה איור 3).
לצחצח  יש  המברשות  ראשי  בכל  משתמשים  כאשר 

תחילה את החלק החיצוני של השן, לאחר
מכן את החלק הפנימי ולבסוף את אזור השיניים הטוחנות. 
אחיד. מומלץ  באופן  לצחצח את ארבעת חלקי הפה  יש 
שיטת  לגבי  השיננית  או  השיניים  רופא  עם  להתייעץ  גם 

הצחצוח המתאימה לכם.
בימים הראשונים לשימוש בכל מברשת שיניים חשמלית, 
ייתכן דימום קל מהחניכיים. ככלל, הדימום אמור להיפסק 
כעבור מספר ימים. אם הדימום נמשך יותר משבועיים, יש 

להתייעץ עם רופא השיניים או השיננית. 

חיישן לחץ
במברשת השיניים שלך מותקנת תוכנת בקרת לחץ. 

אם לחץ רב מדי מופעל על השיניים בזמן הצחצוח, ראש 
המברשת ימשיך לנוע אך הפולסים יפסקו.
בנוסף, בזמן הצחצוח תשמעו צליל שונה.

טיימר מקצועי
לכם  יזכיר  שניות   30 של  במרווחים  מקוטע  קצר  צליל 

לצחצח באופן שווה בכל אחד מרבעי הפה.
(זמן  דקות   2 שחלפו  כך  על  יאותת  מקוטע  ארוך  צליל 

הצחצוח המומלץ) (ראה איור 4).
במידה ועוצרים את הצחצוח יותר מ30 שניות הטיימר מתאפס.

סוגי ראשי מברשת
 Oral-B CrossAction  ראש המברשת

זיפים  שלנו.  ביותר  המתקדם  המברשת  ראש 
מרימים  מדויק,  ניקוי  משיגים  בזווית  המוצבים 

ומסירים את הפלאק.

Oral-B FlossAction  ראש המברשת
פלאק  הסרת  המאפשרים   Micropulse סיבי  כולל 

מצוינת מבין השיניים. 

Oral-B Sensi Ultrathin  ראש המברשת
מורכב מסיבים רגילים לניקוי פני השטח של השיניים 

וסיבים דקים במיוחד לניקוי עדין של החניכיים.

בסיבי  מצוידים   Oral-B של  המברשת  ראשי  מרבית 
סימן  המהווים   (®INDICATOR) כחולים  אינדיקטור 
ביום  פעמיים  יסודי  בצחצוח  המברשת.  ראש  להחלפת 
אורך עד מחצית  ידהה  הכחול  הצבע  דקות,  למשך שתי 
הסיבים תוך בערך 3 חודשים ויסמן שהגיע הזמן להחליף

את ראש המברשת. אם סיבי ראש המברשת מתפצלים 
לפני שהצבע דהה, הרי שמופעל לחץ רב מידי על השיניים 

או החניכיים בעת הצחצוח (ראה איור 3)
 

למרכיבי גשר ליישור שיניים לא מומלץ להשתמש בראשי 
 Oral-B 3DWhite. או   Oral-B FlossAction המברשת 
המיועד   Oral-B Ortho ניתן להשתמש בראש המברשת

לניקוי סביב גשר ליישור השיניים והתיל האורתודנטי.
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יש להחליף ראש מברשת כל 3 חודשים או קודם אם   •
הוא ניזוק.

יש לנקות היטב את ראש המברשת לאחר כל שימוש   •
מבטיח  ראוי  ניקיון  לניקוי").  "המלצות  פסקה  (ראה 

שימוש בטוח וישמור על תקינות המברשת.

תיאור
A ראש המברשת 

B לחצן הפעלה/כיבוי
C ידית המברשת

D נורית חיווי טעינה
E מטען 

אביזרים (תלוי בדגם):
F תושבת לראש המברשת

הערה: התוכן עשוי להשתנות כתלות בדגם הנרכש.

מפרט
מפרט המתח החשמלי מוטבע בתחתית יחידת הטעינה.

רמת רעש: 

טעינה והפעלה
חשמלית  מבחינה  בטוחה  שלכם  החשמלית  המברשת 

ומעוצבת לשימוש בחדר האמבטיה.
הטעינה  יחידת  את  או   (E) המטען  את  לחבר  יש   •
ידית  את  ולהניח  החשמלי  לשקע   (F/E) המפורקת 

המברשת (C) על המטען.
נורית חיווי הטעינה הירוקה (D) מהבהבת בזמן טעינת   •

מברשת השיניים.
כאשר המברשת תהיה טעונה במלואה, הנורית תכבה.   •
ומאפשרת  שעות  כ-22  בדר"כ  נמשכת  הטעינה 
צחצוח שיניים על בסיס קבוע במשך 10 ימים (פעמיים 

ביום, למשך שתי דקות בכל פעם) (ראה איור 1).
יתכן  לחלוטין,  הסוללה  ריקון  אחרי  לבך:  לתשומת   
הנורית  מיד,  להבהב  תתחיל  לא  הירוקה  והנורית 

תתחיל להבהב תוך 10-15 דקות.
כאשר עוצמת הסוללה הנטענת נמוכה, נורית החיווי   •
האדומה (D) תהבהב במשך מספר שניות בעת לחיצה 

על כפתור הפעלה/כיבוי בידית המכשיר. 
המברשת  ידית  את  לאחסן  ניתן  יומיומי  בשימוש   •
ביחידת הטעינה על מנת לשמור אותה במצב טעינה 

מלא. טעינת יתר אינה אפשרית. 
יש  הנטענת  הסוללה  של  מירבית  קיבולת  לשמירת   •
לנתק את המטען ולרוקן את הסוללה לגמרי באמצעות 

שימוש רגיל לפחות פעם אחת מדי חצי שנה.

השימוש במברשת השיניים
שיטת הצחצוח

ולמרוח משחת  במים  להרטיב את ראש המברשת  יש   •
סוגי בכל  להשתמש  ניתן  המברשת.  ראש  על  שיניים 
ראש  את  להניח  יש  התזה,  למנוע  כדי  השיניים.  משחת 
המברשת על השיניים לפני הפעלת המכשיר (ראה איור 2).

מראשי המברשת  כאשר מצחצחים את השיניים באחד 
הרוטטים- מסתובבים, יש להעביר את מברשת השיניים 
באיטיות משן לשן ולהתעכב מספר שניות על שטח כל שן 

(ראה איור 3).
כאשר משתמשים בראש המברשת TriZone יש להניח 
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ברוכים הבאים לאורל בי!
לפני השימוש הראשון במברשת השיניים, יש לקרוא את 

ההוראות בעיון ולשמור את המדריך לעיון בעתיד.

חשוב

יש לבדוק מעת לעת את כל המוצר\ הכבל ולוודא שלא   •
ניזוקו. אם המוצר\ הכבל ניזוקו, אין להשתמש במוצר, 
רשימת  בראון.  אוראל-בי  של  השירות  למרכז  גשו 
לערוך  אין  אחריות.  בתעודת  מופיעה  השירות  מרכזי 
כזה  וניסיון  מאחר  לתקנו,  לנסות  או  במוצר  שינויים 

עלול לגרום להתלקחות, מכת חשמל או פציעה. 
מוצר זה אינו מיועד לשימושם של ילדים מתחת לגיל 3.   •
ילדים ואנשים עם יכולות גופניות, חושיות או שכליות 
מוגבלות, יכולים להשתמש במברשת שיניים זו, כאשר 
השימוש נעשה תחת השגחה ולאחר שקיבלו הוראות 
הסיכונים  את  והבינו  במכשיר  הבטוח  השימוש  לגבי 

הכרוכים בשימוש בו.
בו  לבצע  או  המכשיר  את  לנקות  לילדים  לאפשר  אין   •

פעולת תחזוקה.
אין להתיר לילדים לשחק עם המכשיר.  •

ובהתאם  המיועד  לשימוש  רק  במוצר  להשתמש  יש   •
להשתמש  אין  זה.  בעלון  כמתואר  השימוש  להוראות 

באביזרים שלא הומלצו על-ידי היצרן.

אזהרה

אין להניח את המטען במים או כל נוזל אחר. אין לאחסן   •
את המטען במקום ממנו הוא עלול ליפול לתוך אמבט 
או כיור. אם המטען נפל למים, אין לנסות להוציאו. יש 

לנתקו מיד מהחשמל.
אין  להחלפה.  ניתנות  שאינן  סוללות  מכיל  המוצר   •
את  להשליך  רוצים  כאשר  למעט  המוצר  את  לפרק 
הסוללה. כאשר מוציאים את הסוללה לשם השלכתה 
יש להקפיד לא לגרום לקצר (לסגור מעגל) בין הקוטב 

החיובי (+) והשלילי (-).
בתקע  לאחוז  יש  החשמל  מן  המכשיר  ניתוק  בעת   •
ולא בכבל החשמלי. אין לגעת בתקע החשמלי בידיים 

רטובות מחשש למכת חשמל.
במידה והנכם עוברים טיפול בחלל הפה יש להתייעץ   •

עם רופא השיניים לפני תחילת השימוש במכשיר.
מיועדת  ואינה  אישי  לשימוש  מיועדת  המברשת   •

לשימוש על  מטופלים רבים בקליניקות טיפוליות.
או  ללעוס  אין  בלבד.  השיניים  לצחצוח  מיועד  המוצר   •
לנשוך את המברשת. אין להשתמש במברשת כצעצוע 

ללא השגחת מבוגר.
בכדי להימנע משבירת ראש המברשת, העלולה לגרום   
ובכך  קטנים  לחלקים  המברשת  ראש  להתפרקות 

לגרום לסכנת חנק או נזק לשיניים:
מתאים  המברשת  שראש  לוודא  יש  שימוש,  כל  לפני   •
ומורכב היטב. יש להפסיק את השימוש במברשת אם 
להשתמש  אין  לעולם  מתאים.  אינו  המברשת  ראש 

במכשיר ללא ראש מברשת.
ראש  את  להחליף  יש  נפלה  המברשת  וידית  במידה   •
המברשת לפני השימוש הבא גם אם למראית עין לא 

נגרם כל נזק.
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