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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  
ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μάρκα GUM® στηρίζεται στη βασική φιλοσοφία της πρόληψης, της καινοτομίας και της ποιότητας, όλα 
με γνώμονα το πρωτοποριακό όραμα της SUNSTAR για «διατήρηση ενός υγιούς σώματος μέσα από 
ένα υγιές στόμα». Στη GUM® είμαστε αφοσιωμένοι στο να βοηθάμε τους ανθρώπους να διατηρούν υγιή 
ούλα και δόντια σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 

Η Σημασία της Καλής Στοματικής Φροντίδας
Το στόμα είναι γεμάτο βακτήρια. Αν δε βουρτσίζετε καλά τα δόντια σας ή δε χρησιμοποιείτε τα σωστά 
προϊόντα, η οδοντική πλάκα μπορεί να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει πέτρα. Tα βακτήρια και η πέτρα 
μπορεί να προκαλέσουν φλεγμονή των ούλων, γνωστή και ως ουλίτιδα. Τα ούλα πρήζονται, γίνονται 
κόκκινα και αιμορραγούν. Χωρίς έγκαιρη αντιμετώπιση, αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε περιοδοντίτιδα, η 
οποία μπορεί να οδηγήσει τελικά σε απώλεια δοντιού. 
Οι ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες είναι πιο αποτελεσματικές στην αφαίρεση πλάκας, επειδή βοηθούν στη 
βελτίωση της τεχνικής βουρτσίσματος και στη συμμόρφωση χρόνου (2 λεπτά). 
Η GUM® PowerCARE™ έχει μία μοναδική κεφαλή, με ultra-λεπτές τρίχες, η οποία παρέχει βαθύ καθαρι-
σμό ακόμα και στις δυσπρόσιτες περιοχές, κάτω από τη γραμμή των ούλων και μεταξύ των δοντιών, για 
να βοηθήσει στη διατήρηση βέλτιστης στοματικής υγείας. 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (Γράφημα 1)  
1.  Κεφαλή με ultra-λεπτές τρίχες 
2.  Εργονομική λαβή
3.  Κουμπί ΟΝ/OFF/ΜΟDE 
4.  Προειδοποιητική φωτεινή ένδειξη του αισθητήρα πίεσης 
5.  2 λειτουργίες βουρτσίσματος
6.  Φωτεινή ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
7.  Βάση φόρτισης με καλώδιο 

3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά προϊόντα, ειδικά όταν βρίσκονται παιδιά στο χώρο, 
βασικές προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να ακολουθούνται, συμπεριλαμβανομέ-
νων των παρακάτω:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
1. Μη βυθίζετε το φορτιστή στο νερό ή σε άλλα υγρά.
2. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν στο ντους.
3. Μην πιάνετε το φορτιστή αν έχει πέσει μέσα στο νερό. Βγάλτε από την πρίζα 

αμέσως.
4. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε το φορτιστή σε σημείο που μπορεί να πέσει ή 

να σπρωχτεί σε μπανιέρα, ντους ή νιπτήρα. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυμα-
τισμού ανθρώπων: 
1. Στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν το προϊόν χρησιμοποιείται από, σε ή κο-

ντά σε παιδιά ή ανθρώπους με αναπηρία.
2. Το προϊόν δεν ενδείκνυται για χρήση από παιδιά κάτω των 3 ετών.
3. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
4. Καθαρισμός της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά.
5. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από ανθρώπους (συμπεριλαμβα-

νομένων των παιδιών) με μειωμένες κινητικές, αισθητηριακές ή πνευματικές 
ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν έχουν επίβλεψη ή κα-
θοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την 
ασφάλειά τους. Γράφημα 1
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 READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING AND SAVE 
THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE 

1. INTRODUCTION
The GUM® brand builds on a basic philosophy of prevention, innovation, and quality, all 
on the back of SUNSTAR’s pioneering vision of “sustaining a healthy body through a 
healthy mouth”. At GUM® we are dedicated to helping people maintain healthy gums 
and teeth throughout their life. 
The Importance of Good Oral Care
The mouth is full of bacteria. If you don’t brush your teeth well or use the right pro-
ducts, dental plaque can build up and create tartar. Bacteria and tartar can cause an 
inflammation of the gums, also known as gingivitis. The gums become swollen, red, 
and bleed. Without early treatment, this can even develop into periodontitis which can 
ultimately result in tooth loss.
Power toothbrushes are more effective at plaque removal, because they help improve 
the brushing technique and time compliance (2 minutes).
GUM® PowerCARE™ has a unique brush head with ultra-slim bristles that provides a 
deep clean even in the hard to reach areas, below the gumline and between the teeth, 
to help maintain an optimal oral health. 

2. PRODUCT DESCRIPTION (Figure 1) 
1. Brush head with ultra-slim bristles
2. Ergonomic handle 
3. On/Off/Mode button 
4. Pressure sensor warning light 
5. 2 Brushing modes 
6. Battery light
7. Charger base with cord

3. SAFETY AND WARNINGS

IMPORTANT SAFEGUARDS 
When using electrical products, especially when children are 
present, basic safety precautions should be followed, including the 
following: 

DANGER 
1. Do not immerse the charger in water or other liquids.
2. Do not use the unit while bathing.
3. Do not reach for the charger if it has fallen into water. Unplug 

immediately. 
4. Do not place or store the charger where it can fall or be pulled 

into a bathtub, shower, or sink.

WARNING
To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons: 
1. Close supervision is necessary when the product is used by, on, 

or near children or a person with a disability.
2.  This product is not intended for use by children under age three.
3.  Children shall not play with the appliance.
4. Cleaning of the appliance shall not be performed by children.
5. This appliance is not intended for use by persons (including 

children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, 
or lack of experience and knowledge, unless they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance 
by a person responsible for their safety

1

2
3

4

5
6

7

Figure 1
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6. Χρησιμοποιήστε μόνο για την προβλεπόμενη χρήση, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
7. Ποτέ μη θέσετε σε λειτουργία αυτό το προϊόν αν έχει φθορά σε καλώδιο ή βύσμα, αν δε λειτουργεί 

σωστά, αν έχει πέσει ή καταστραφεί ή αν ο φορτιστής έχει πέσει μέσα σε νερό. 
8. Κρατήστε το καλώδιο του φορτιστή μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
9. Ποτέ μη ρίχνετε τη συσκευή κάτω ή μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο σε οποιοδήποτε άνοιγμά της.
10. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο ή όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα aerosol (σπρέι). 

Μη χρησιμοποιείτε όπου χορηγείται οξυγόνο. 
11. Συνδέστε αυτό το προϊόν σε σωστά γειωμένη πρίζα μόνο. 
12. Ποτέ μην πιέζετε το βύσμα στην πρίζα. 
13. Το καλώδιο τροφοδοσίας δε μπορεί να αντικατασταθεί. Αν το καλώδιο έχει φθαρεί, παρακαλείστε 

να απορρίψετε το φορτιστή.

4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σημειώστε τα παρακάτω για την ασφάλειά σας: 
1. Επικοινωνήστε με τον οδοντίατρό σας πριν τη χρήση αν έχετε υποβληθεί σε περιοδοντική ή άλλη 

επέμβαση στη στοματική κοιλότητα τους τελευταίους 12 μήνες ή αν λαμβάνετε θεραπεία για οποια-
δήποτε άλλη κατάσταση της στοματικής κοιλότητας. 

2. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, κάθε ήπια έως μέτρια αιμορραγία των ούλων που προκύπτει θα πρέπει 
να σταματήσει όταν τα ούλα γίνονται υγιή και πάλι. Επικοινωνήστε με τον οδοντίατρό σας αν προ-
κύψει εκτεταμένη αιμορραγία, αν η αιμορραγία επιμείνει μετά από 2 εβδομάδες βουρτσίσματος με 
αυτό το προϊόν, ή αν βιώνετε οποιαδήποτε δυσφορία ή πόνο όταν βουρτσίζετε.

3. Μη χρησιμοποιείτε κεφαλή με κατεστραμμένες ή λυγισμένες τρίχες. Αντικαταστήστε άμεσα με νέα 
κεφαλή.

4. Ελέγχετε περιοδικά τη λαβή, την κεφαλή, το καλώδιο του φορτιστή, το βύσμα και το σημείο εισόδου 
του καλωδίου στο φορτιστή για πιθανή βλάβη. Μη συνεχίζετε τη χρήση ενός προϊόντος με βλάβη. 

5. Μην πιάνετε το φορτιστή ή το βύσμα τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια, καθώς αυτό μπορεί να προ-
καλέσει ηλεκτροπληξία.

6. Μη συνδέετε το φορτιστή σε ηλεκτρική πρίζα αμέσως μετά από κατά λάθος πτώση του σε νερό ή άλλο 
υγρό. Αφήστε το φορτιστή να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες πριν τον συνδέσετε σε ηλεκτρική πρίζα. 

7. Αν η οδοντόβουρτσα πέσει κάτω, η κεφαλή πρέπει να αντικατασταθεί πριν την επόμενη χρήση ακό-
μα και αν δεν είναι εμφανής κάποια βλάβη. 

8. Όταν αποσυνδέετε το φορτιστή, πάντα να το κάνετε κρατώντας το βύσμα τροφοδοσίας και όχι το 
καλώδιο. 

9. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει μέρη που επιδιορθώνονται από το χρήστη. Μην επιχειρήσετε την επι-
σκευή, τροποποίηση ή αποσυναρμολόγηση κανενός μέρους της λαβής ή του φορτιστή. Αν το κάνετε 
αυτό μπορεί να προκληθεί τραυματισμός, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

5.  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ  
GUM® POWERCARE™

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ ΣΑΣ
Πριν την πρώτη χρήση, φορτίστε πλήρως την οδοντόβουρτσα GUM® PowerCARE™ για τουλάχιστον  
16 ώρες. 
1. Συνδέστε το φορτιστή στην ηλεκτρική πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη 

πριν τη φόρτιση. Δε μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. 
2. Η πλήρης φόρτιση χρειάζεται τουλάχιστον 16 ώρες και θα πρέπει να καλύπτει 10 ημέρες βουρτσί-

σματος, με βάση πρόγραμμα βουρτσίσματος 2 λεπτών δύο φορές την ημέρα. 
3. Όταν η λαβή είναι στο φορτιστή, η ένδειξη της μπαταρίας (δείτε στο Γράφημα 1, νούμερο 6) θα 

αναβοσβήνει πράσινη, υποδεικνύοντας ότι φορτίζει. Όταν το φως γίνει σταθερό πράσινο και δεν 
αναβοσβήνει πια, η λαβή είναι φορτισμένη πλήρως. 

4. Όσο χρησιμοποιείτε τη βούρτσα, η ένδειξη της μπαταρίας θα παραμείνει πράσινη, υποδεικνύοντας 
ότι η βούρτσα είναι φορτισμένη πλήρως. 

5. Όταν η μονάδα χρειάζεται φόρτιση, η ένδειξη της μπαταρίας (δείτε στο Γράφημα 1, νούμερο 6) θα 
γίνει κόκκινη όσο η λαβή είναι ενεργοποιημένη. Στη συνέχεια, θα αναβοσβήσει κόκκινο για 15 δευ-
τερόλεπτα, όταν η λαβή απενεργοποιηθεί. 

Η οδοντόβουρτσα μπορεί να αποθηκεύεται πάνω στη βάσης φόρτισης (δείτε στο Γράφημα 1, νούμερο 7)  
για να διατηρείται πλήρως φορτισμένη. Για να φορτίσετε / ξαναφορτίσετε την οδοντόβουρτσα GUM® 
PowerCARE™, χρησιμοποιήστε μόνο το φορτιστή που παρέχεται μαζί με το προϊόν. 



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ ΣΑΣ
1. Εισάγετε την κεφαλή στο πάνω μέρος της λαβής, με τις τρίχες 

να έχουν φορά προς τα μπροστά (δείτε Γράφημα 2).
2.  Με μέτρια πίεση, πιέστε την κεφαλή προς τα κάτω, μέχρι το 

κάτω μέρος της να σταματήσει στο πάνω μέρος της λαβής 
(δείτε Γράφημα 2).

3. Αν η κεφαλή δεν πιέζεται προς τα κάτω, ίσως δεν έχει φορά 
προς τα μπροστά και δε βρίσκεται στο κέντρο του άξονα της 
λαβής. Επαναλάβετε το παραπάνω Βήμα 1. 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ  
ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΟ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ
1. Για να βοηθήσει την προστασία των δοντιών και των ούλων από το πολύ δυνατό βούρτσισμα, ένας 

αισθητήρας πίεσης έχει ενσωματωθεί στην ηλεκτρική οδοντόβουρτσα.
2. Αν εφαρμόζεται έντονη πίεση κατά το βούρτσισμα, η προειδοποιητική φωτεινή ένδειξη του αισθητή-

ρα πίεσης (δείτε στο Γράφημα 1, νούμερο 4) θα γίνει μπλε και θα αναβοσβήνει για όσο η υπερβολική 
πίεση συνεχίζει να εφαρμόζεται. Αυτό είναι μία υπενθύμιση για τη μείωση της πίεσης ενώ βουρτσί-
ζετε. Όταν μειώσετε τη πίεση, το μπλε φως θα σβήσει αυτόματα. 

2-ΛΕΠΤΟΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΕ ΣΗΜΑΤΑ ΑΝΑ 30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ
1. Οι οδοντίατροι συστήνουν βούρτσισμα όλου του στόματος για τουλάχιστον δύο λεπτά ή 30 δευτε-

ρόλεπτα για κάθε ένα από τα τέσσερα τεταρτημόρια του στόματός σας. Ένα τεταρτημόριο περιλαμ-
βάνει όλες τις επιφάνειες των δοντιών, από το μπροστά κέντρο του στόματος μέχρι το τελευταίο 
δόντι πίσω. Υπάρχουν τέσσερα τεταρτημόρια, αριστερά και δεξιά, κάτω και πάνω. 

2. Στο τέλος των 30, 60 και 90 δευτερολέπτων, θα γίνουν 2 σύντομες δονήσεις. Αυτές οι δονήσεις 
σηματοδοτούν ότι είναι ώρα να περάσετε σε νέο τεταρτημόριο. Στο τέλος των 2 λεπτών, θα γίνουν 
4 σύντομες δονήσεις. Η βούρτσα θα συνεχίσει να λειτουργεί μετά τα 2 λεπτά, με δονήσεις ανά 30 
δευτερόλεπτα.

ΠΩΣ ΝΑ ΒΟΥΡΤΣΙΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ GUM® POWERCARE™
1. Εφαρμόστε ποσότητα οδοντόπαστας σε μέγεθος μπιζελιού στην επιφάνεια των τριχών.
2. Εισάγετε την οδοντόβουρτσα στο στόμα σας και τοποθετείστε την κεφαλή σε ένα δόντι στη πίσω 

πλευρά. Πιέστε το κουμπί ON/OFF/MODE (δείτε στο Γράφημα 1, νούμερο 3). Βουρτσίστε με την 
«Καθημερινή λειτουργία» ή πιέστε το κουμπί ON/OFF/MODE ξανά για να αλλάξετε σε «Ευαίσθητη 
λειτουργία». 

3. Για βέλτιστο καθαρισμό, βουρτσίστε απαλά κατά μήκος της γραμμής των ούλων, κάθε ένα δόντι, 
τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική επιφάνεια. Στη συνέχεια, καθαρίστε τη μασητική επι-
φάνεια με οριζόντιες κινήσεις. 

4. Μην πιέζετε υπερβολικά δυνατά κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος. Στο τέλος κάθε διαστήματος 
30 δευτερολέπτων, αλλάξτε τεταρτημόριο και επαναλάβετε όπως επισημαίνεται στο Βήμα 3, μέχρι 
να επιτευχθεί ο προτεινόμενος χρόνος βουρτσίσματος των 2 λεπτών. 

Σημείωση: Ήπια αιμορραγία μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια των πρώτων λίγων ημερών χρήσης. 
Αν η αιμορραγία επιμείνει για περισσότερες από δύο εβδομάδες, επικοινωνήστε με τον οδοντίατρό 
σας. 

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑΤΟΣ
1. Καθημερινή – Για βαθύ και απαλό καθημερινό καθαρισμό.
2. Ευαίσθητη – Extra απαλή, για ευαίσθητα δόντια ή ούλα.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑΤΟΣ
1. Όταν η οδοντόβουρτσα είναι ενεργοποιημένη (δείτε στο Γράφημα 1, νούμερο 3), θα ξεκινήσει αυ-

τόματα με «Καθημερινή λειτουργία». Η πάνω φωτεινή ένδειξη λειτουργίας (δείτε στο Γράφημα 1, 
νούμερο 5) θα γίνει πράσινη.

2. Για να αλλάξετε σε «Ευαίσθητη λειτουργία», πιέστε το κουμπί ΟΝ/OFF/MODE για δεύτερη φορά. Η 
κάτω φωτεινή ένδειξη λειτουργίας (δείτε στο Γράφημα 1, νούμερο 5) θα γίνει τότε πράσινη. 

3. Πιέστε το κουμπί ON/OFF/MODE ξανά για να απενεργοποιήσετε την οδοντόβουρτσα ή δύο φορές 
για να επιστρέψετε στην «Καθημερινή λειτουργία».

ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΥΡΤΣΑΣ  
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ASSEMBLING YOUR BRUSH
1. Insert brush head on top of the handle with bristles 

facing forward (see Figure 2). 
2. With moderate pressure, push brush head down until 

bottom of the brush head stops at the top of the 
handle (see Figure 2). 

3. If the brush head does not push down, it may not 
be facing forward and centered on the handle shaft. 
Repeat Step 1 above.

PRESSURE SENSOR FOR PROTECTION FROM BRUSHING TOO HARD
1. To help protect teeth and gums from brushing too hard, a pressure sensor feature 

has been built into the power toothbrush. 
2. If too much pressure is being applied during brushing, the pressure sensor warning 

light (See Figure 1-4) will turn blue and remain flashing as long as the excessive 
pressure continues to be applied. This is a reminder to reduce pressure while brus-
hing. When you reduce pressure, the blue light will go off automatically.

2-MINUTE TIMER WITH 30-SECOND QUADRANT SIGNALS
1. Dental professionals recommend brushing the whole mouth for at least two minutes 

or 30 seconds for each of the four quadrants of your mouth. A quadrant includes 
all tooth surfaces from the front center of the mouth to the last tooth in the back. 
There are four quadrants, left and right, bottom and top.

2. At the end of 30, 60 and 90 seconds, there will be 2 short pulses. Those pulses 
signal that it is time to switch to a new quadrant. At the end of 2 minutes, there will 
be 4 short pulses. The brush will continue to run after 2 minutes with pulses at 30 
second intervals.

HOW TO BRUSH WITH GUM® POWERCARE™ TOOTHBRUSH
1. Apply toothpaste in a pea sized bead on the surface of the bristles. 
2. Insert the toothbrush in your mouth and position the brush head on a back tooth. 

Press On/Off/Mode button. (See Figure 1-3) Brush in the Daily Mode or press the 
On/Off/Mode button again to switch to Sensitive Mode

3. For an optimal cleaning gently brush along the gumline, tooth by tooth, on both 
outer and inner surfaces. Then clean the chewing surface using horizontal move-
ments.

4. Do not press too hard while brushing. At the end of each 30 -second interval, 
switch to another quadrant and repeat as indicated in Step 3, until the 2-minute 
recommended brushing time has been reached.

Note: Slight bleeding may occur during the first few days of use. If bleeding persists 
for more than two weeks, contact your dental professional.
2 BRUSHING MODES
1. Daily – For a deep and gentle everyday cleaning.
2. Sensitive– Extra gentle, for those who have sensitive teeth or tender gums.
HOW TO CHANGE BRUSHING MODES
1. When the brush is turned on, (See Figure 1-3), it will automatically start in the Daily 

Mode. The top Mode Indicator Light (See Figure 1–5) will light up green.
2. To switch to Sensitive Mode, press On/Off /Mode button a second time. The bottom 

Mode Indicator Light (See Figure 1-5) will then light up green.
3. Press On/Off/Mode Button again to turn toothbrush off or twice to return to the 

Daily Mode.
WHEN TO REPLACE THE BRUSH HEAD 

IP67

The brush head should be replaced every 3 months as recommended by dental profes-
sionals or earlier if it is showing visible bristle wear. A worn brush head will not provide 
effective teeth cleaning. 
HOW TO REPLACE THE TOOTHBRUSH HEAD
1. Grip handle in one hand and brush head in the other hand.
2. Pull brush head upwards off the handle (See Figure 2). 
3. Discard used brush head and insert new brush head on the handle.

Figure 2

Η κεφαλή πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 3 μήνες, όπως συστήνεται από τους οδοντίατρους ή νωρί-
τερα αν εμφανιστούν ορατά σημάδια φθοράς. Μία φθαρμένη κεφαλή δε θα παρέχει αποτελεσματικό 
καθαρισμό των δοντιών. 
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ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
1. Κρατήστε τη λαβή με το ένα χέρι και την κεφαλή με το άλλο 

χέρι.
2. Τραβήξτε την κεφαλή προς τα πάνω για να αποχωριστεί από 

τη λαβή (δείτε Γράφημα 2).
3. Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη κεφαλή και εισάγετε νέα κε-

φαλή στη λαβή.
4. Πιέστε την κεφαλή προς τα κάτω, μέχρι το κάτω μέρος της να 

σταματήσει στο πάνω μέρος της λαβής (δείτε στο Γράφημα 
1, νούμερο 1 και 2). 

Συμβατή μόνο με ανταλλακτικές κεφαλές βούρτσας GUM® 
PowerCARE™. Άλλες κεφαλές βούρτσας δεν είναι εγκεκριμέ-
νες για χρήση σε αυτό το προϊόν και μπορεί να ακυρώσουν την 
εγγύηση. 

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΙ 
ΤΗ ΒΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Σημαντικό: Καθαρίστε τη λαβή και την κεφαλή της οδοντόβουρ-
τσας μετά από κάθε χρήση, για να βελτιστοποιήσετε τη χρήση της 
ηλεκτρικής σας οδοντόβουρτσας. 

1.  Λαβή και κεφαλή: 
α)  Ξεπλύνετε τη λαβή της βούρτσας κάτω από τρεχούμενο νερό 

μέχρι να καθαρίσει (δείτε Γράφημα 3).
β)  Έχοντας τη λαβή απενεργοποιημένη, αφαιρέστε την κεφαλή 

(δείτε Γράφημα 2). Ξεπλύνετε τη λαβή, συμπεριλαμβανομένης 
της περιοχής γύρω από τον μεταλλικό άξονα που προσαρτά-
ται η κεφαλή , με χλιαρό τρεχούμενο νερό (δείτε Γράφημα 4).

γ)  Σκουπίστε τη λαβή και την κεφαλή για να στεγνώσουν (δείτε 
Γράφημα 5).

δ) Επανατοποθετήστε την κεφαλή στη λαβή.

2. Βάση φόρτισης: 
α) Αποσυνδέστε από την πρίζα πριν το καθάρισμα.
β)  Καθαρίστε τη βάση φόρτισης με ένα υγρό ύφασμα (MH βυθί-

σετε σε νερό ή άλλα υγρά, μην ξεπλύνετε με νερό ή μην εισά-
γετε μέσα σε νερό για να καθαρίσετε). Βεβαιωθείτε ότι έχει 
στεγνώσει τελείως πριν τη συνδέσετε πάλι στην ηλεκτρική 
πρίζα (δείτε Γραφήματα 6 και 7). 

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΦΡΑΦΕΣ

Προδιαγραφές μπαταρίας
2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες υδριδίου νικελίου-μετάλλου 
(Ni-MH): 2.4V DC
Χωρίς κάδμιο, μόλυβδο και υδράργυρο. 

Τροφοδοσία φορτιστή
• Είσοδος: 220-240V ~50Hz
• Τροφοδοσία: 0.9W
Μη συνδέσετε σε ηλεκτρική πρίζα με τάση μεγαλύτερη από την 
προαναφερόμενη. 

7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Περιβαλλοντική σημείωση 
Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει ανακυκλώσιμα ηλεκτρικά απόβλητα και επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες υδριδίου νικελίου-μετάλλου (Ni-MH). Για προστασία του περιβάλλοντος και της 
ανθρώπινης υγείας, μην απορρίπτετε το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα. Όταν η οδοντό-
βουρτσα φτάσει στο τέλος της ζωής της ή πάθει ζημιά, παρακαλείστε να μεταφέρετε άθικτη 
τη λαβή στο κοντινό σας κέντρο ανακύκλωσης για απόρριψη. 
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4. Push the brush head down until the bottom of the brush head stops at the top of 

the handle. (See Figure 1-1 and 1-2). 
Compatible only with GUM® PowerCARE™ replacement brush heads. Other brush 
heads are not approved for use on this product and may void the warranty.

HOW TO CLEAN THE TOOTHBRUSH AND CHARGER BASE 
Important: Clean the brush handle and brush head 
after every use to optimize the useful life of your 
power toothbrush.
1. Handle and brush head:
a) Rinse the brush head under running water until 

clean. (See Figure 3)
b) With handle switched off, remove brush head. (See 

Figure 2) Rinse handle, including the area around 
the metal shaft where the brush head attaches, in 
lukewarm running water. (See Figure 4) 

c) Wipe handle and brush head dry. (See Figure 5)
d) Reinsert brush head onto handle. 
2. Charger base:
a) Unplug before cleaning.
b) Clean charger base with a damp cloth. (DO NOT 
immerse in water or other liquids, rinse with water, or 
insert into water to clean.) Make sure that it is com-
pletely dry before plugging it back into the electrical 
outlet. (See Figures 6 and 7)

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS
Battery specifications 
Two nickel-metal hydride (Ni-MH) rechargeable 
batteries: 2.4V DC
Free from cadmium, lead and mercury.
Charger power supply 
• Input: 220-240V~50Hz 
• Power: 0.9W
Do not plug into an electrical outlet with a voltage 
other than specified above. 

7. DISPOSAL
Environmental Notice 
This product contains recyclable electric was-
te and nickel-metal hydride (Ni-MH) rechar-
geable batteries. To protect the environment 
and human health, do not dispose of product 
in daily household waste. Once toothbrush 
has reached the end of its useful life, or has 
been damaged, please take the entire handle 
to your local recycling center for disposal. 

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 7
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8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ

Η οδοντόβουρτσα  
δεν ενεργοποιείται

•  Μπορεί να χρειάζεται φόρτιση •  Πιέστε απαλά το κουμπί ON/OFF/MODE 
ξανά

•  Φορτίστε την οδοντόβουρτσα σύμφωνα με 
τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου

•  Οδοντόπαστα μπορεί να έχει 
φράξει τις τρίχες

•  Αν οδοντόπαστα έχει φράξει τις τρίχες 
της κεφαλής, ακολουθείστε τις οδηγίες 
καθαρισμού που δίνονται σε αυτό το 
εγχειρίδιο

Η οδοντόβουρτσα χάνει τη 
φόρτισή της πολύ γρήγορα

•  Για την πρώτη χρήση ή 
μετά από μεγάλη περίοδο 
μη χρήσης, η μπαταρία 
χρειάζεται 16 ώρες φόρτιση

•  Εφαρμόστε μικρότερη πίεση όταν 
βουρτσίζετε

•  Φορτίστε συνεχόμενα για τουλάχιστον 
16 ώρες

Οι τρίχες της κεφαλής 
φθείρονται πριν το διάστημα 
αντικατάστασης των 3 
μηνών

Ενδεχομένως βουρτσίζετε 
πολύ δυνατά

Εφαρμόστε μικρότερη πίεση όταν 
βουρτσίζετε

Αίσθηση γαργαλήματος 
κατά τη διάρκεια του 
βουρτσίσματος

Αυτό είναι φυσιολογικό, 
ειδικά αν έχετε αλλάξει 
πρόσφατα από χειροκίνητη 
οδοντόβουρτσα

Μετά από μία εβδομάδα χρήσης, θα 
συνηθίσετε περισσότερο τη δόνηση

Τα ούλα ματώνουν ελαφρά •  Η λειτουργία βουρτσίσματος  
δεν είναι η βέλτιστη 

•  Μπορεί να συμβεί τις πρώτες 
μέρες χρήσης 

•  Δοκιμάστε την «Ευαίσθητη λειτουργία» 
αντί για την «Καθημερινή λειτουργία»

•  Η αιμορραγία θα πρέπει να σταματήσει 
μετά από μερικές μέρες. Αν επιμείνει 
για περισσότερες από 2 εβδομάδες, 
παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τον 
οδοντίατρό σας.

Αν δε μπορείτε να βρείτε λύση στο πρόβλημά σας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μπορείτε 
επίσης να συμβουλευτείτε το πεδίο FAQ στο www.SunstarGUM.com.

9. ΕΓΓΥΗΣΗ
Η Sunstar Europe SA εγγυάται ότι αυτό το προϊόν θα λειτουργεί χωρίς ελαττώματα σε υλικά και λειτουρ-
γικότητα, για μία περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. 
Με εξαίρεση τις παρακάτω περιπτώσεις, αν η οδοντόβουρτσα GUM® PowerCARE™ παρουσιάσει ελατ-
τώματα σε υλικά ή λειτουργικότητα εντός δύο ετών από την αρχική ημερομηνία αγοράς, η Sunstar θα 
αντικαταστήσει την οδοντόβουρτσά σας χωρίς χρέωση. Απλά στείλτε ολόκληρη τη μονάδα, μαζί με τον 
φορτιστή, με προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη, μαζί με ένα αντίγραφο της αρχικής απόδειξης αγοράς 
(με κυκλωμένη την τιμή) και μία σύντομη περιγραφή του προβλήματος. 

Εξαιρέσεις: αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει κεφαλές, οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται 
από τροποποιήσεις ή παραβίαση του προϊόντος, μη εξουσιοδοτημένη προσπάθεια επισκευής/μετα-
τροπής του προϊόντος, χρήση αντίθετη με τις Οδηγίες Χρήσης, φυσιολογική φθορά, καθαρά αισθητική 
ζημιά η οποία δεν επηρεάζει τη σωστή λειτουργία της οδοντόβουρτσας, καθώς και χρήση κεφαλών ή 
φορτιστή μη εγκεκριμένων για αυτό το προϊόν. 
Αυτή η Εγγύηση δε μεταφέρεται. Επίσης, μπορεί να έχετε και άλλα δικαιώματα που διαφέρουν από 
χώρα σε χώρα. Αυτή η εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις, που εκφράζονται ή υπονοούνται 
ή έχουν θεσπιστεί, συμπεριλαμβανομένων όποιων συνεπαγόμενων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, ευ-
εξίας για ένα συγκεκριμένο σκοπό ή αποτυχίας απαραίτητης θεραπείας. Σε κανένα ενδεχόμενο δεν θα 
είναι η Sunstar Europe SA υπεύθυνη για επακόλουθες ή τυχαίες φθορές. 

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα: INNOVIS PHARMA A.E.B.E
Λεωφ. Κηφισίας 44, Μαρούσι 15125, Τηλ: 216 2005600, email: info@innovispharma.gr


