
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAYBRUSH 

ΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ BLUETOOTH 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

 

 



ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

1. Φορτίστε την βάση πλήρως. 

2. Τοποθετήστε οποιαδήποτε χειροκίνητη οδοντόβουρτσα στη βάση 

ευθυγραμμίζοντας και τα 3 βέλη με την κεφαλή της οδοντόβουρτσας. 

3. Προσεκτικά κουνήστε την βάση δυο φορές για να την ενεργοποιήσετε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ενεργοποιήστε το Bluetooth του smartphone ή του Tablet σας. 

5. Εγκαταστήστε ένα από τα παιχνίδια της Playbrush (αναζητήστε “Utoothia”. 

6. Ξεκινήστε την εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδέσετε την 

Playbrush σας. Όταν θα έχει συνδεθεί θα ανάψει ένα πράσινο ενδεικτικό 

φωτάκι. 

 

 

 

 

 

Εάν δεν βρίσκετε τις απαντήσεις που αναζητάτε σε αυτό το εγχειρίδιο μπορείτε να 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.playbrush.com/faq ή να μας στείλτε email 

στο support@playbrush.com 

http://www.playbrush.com/faq
mailto:support@playbrush.com


1. ΦΟΡΤΙΣΗ 

Παρακαλούμε φορτίστε πλήρως την Playbrush πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη 

φορά. Η φόρτιση χρειάζεται μερικές ώρες. 

1. Αφαιρέστε το άσπρο κάτω μέρος από την πολύχρωμη 

βάση στήριξης της οδοντόβουρτσας. 

2. Συνδέστε το καλώδιο micro-USB στο άσπρο μέρος σε 

όποια συσκευή έχει υποδοχή USB για να φορτίσει. 

3. Δείτε το χρώμα της ενδεικτικής λυχνίας: 

 

 

Κόκκινο & πράσινο που 
αναβοσβήνει: 

Απαιτείται φόρτιση 

Κόκκινο που αναβοσβήνει: 

Γίνεται φόρτιση 

Συνεχόμενο πράσινο: 

Έτοιμο για χρήση, πλήρως 
φορτισμένο 

 

Όταν φορτιστεί πλήρως, επανασυνδέστε το άσπρο κάτω μέρος με την πολύχρωμη 

βάση της οδοντόβουρτσας, επιβεβαιώνοντας και πάλι την ευθυγράμμιση της 

οδοντόβουρτσας με τα βέλη. 

 

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ 

Τοποθετήστε οποιαδήποτε χειροκίνητη οδοντόβουρτσα στη βάση, 

φροντίζοντας να ευθυγραμμιστούν τα 3 βέλη με την κεφαλή της 

οδοντόβουρτσας. Οι τρίχες της οδοντόβουρτσας πρέπει να 

κοιτάζουν στην ίδια κατεύθυνση με τα βέλη.  

 



3. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

Η Playbrush χρησιμοποιεί τον ανιχνευτή κίνησης για να ενεργοποιηθεί και να 

απενεργοποιηθεί. 

Για να ενεργοποιήσετε την Playbrush, κουνήστε την προσεκτικά δυο 

φορές καθέτως. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να ανάβει. Η 

Playbrush σας είναι τώρα έτοιμη να συνδεθεί. 

Η Playbrush σας θα μπει σε λειτουργία αδράνειας εφόσον παραμείνει 

αδρανής πάνω από 1 λεπτό. Για να την ενεργοποιήσετε και πάλι 

απλώς κουνήστε την. Όσο είναι σε λειτουργία αδράνειας δεν 

καταναλώνει ενέργεια, για αυτό μπορείτε να την αφήνετε σε 

λειτουργία αδράνειας από το ένα βούρτσισμα στο άλλο. 

Για να απενεργοποιήσετε την Playbrush σας, κουνήστε την και πάλι 

δυο φορές καθέτως και η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει. 

 

4. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ BLEUTOOTH 

Για να χρησιμοποιήσετε την Playbrush θα πρέπει το smartphone ή το Tablet 

σας να υποστηρίζουν Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart, Bluetooth 4.0, 

κλπ). Παρακαλούμε ενεργοποιήστε το Bluetooth σας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να συνδέσετε κινητά Andoid με την Playbrush μέσω Bluetooth, παρακαλούμε 

δώστε τις άδειες που ζητά η εφαρμογή. 

 

 

 

 

 

 



5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Αναζητήστε το «Utoothia» στο App Store ή στοPlay Store και 

εγκαταστήστε κάποιο από τα πολλά παιχνίδια. Το smartphone ή το 

tablet σας πρέπει να πληροί τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:  

Apple: iPhone 4S/iPad 3 και Ios 8. 

Android: Android 4.4 KitKat με Bluetooth Low Energy (BLE) 

Kindle: 4ης γενιάς Kindle Fire HD (2014) και Fire OS 4. 

 

Σημείωση: Για τα μικρότερα παιδιά σας συστήνουμε να ξεκινήσετε με το παιχνίδι 

“Utoothia Sky”. 

 

6.ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟ ΒΟΥΡΤΣΙΣΜΑ ΔΟΝΤΙΩΝ 

Ξεκινήστε το παιχνίδι και ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής 

για να συνδέσετε την Playbrush σας. Όταν θα έχει συνδεθεί, η 

ενδεικτική λυχνία θα ανάψει πράσινη. Σας συστήνουμε να 

βουρτσίσετε τα δόντια σας 2 φορές την ημέρα! 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η PLAYBRUSH ΣΑΣ? 

 

Σύνδεση Playbrush 

 Παρακαλούμε ελέγξτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το Bluetooth στο smartphone 

ή στο tablet σας. 

 Επιβεβαιώστε πως έχουν δοθεί οι απαραίτητες άδειες στην εφαρμογή εάν 

είστε χρήστες Andoid 6.0. 

 Εάν αντιμετωπίζετε ακόμα προβλήματα, παρακαλούμε κάντε 

απεγκατάσταση της εφαρμογής, απενεργοποιήστε το Bluetooth σας και 

έπειτα ενεργοποιήστε τα ξανά και εγκαταστήστε την εφαρμογή εκ νέου. 

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την λειτουργία της Playbrush 

παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

Η έμφυτη τάση των παιδιών για παιχνίδι μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες 

καταστάσεις και κινδύνους για τους οποίους ο κατασκευαστής δεν μπορεί να 

θεωρηθεί υπεύθυνος. Τα παιδιά θα πρέπει να εκπαιδευτούν στο πώς να 

χρησιμοποιήσουν την Playbrush, ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι και να είναι υπό την 

επίβλεψή σας διαρκώς. Η Playbrush GmbH δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για 

ατυχήματα που προκαλούνται από την χρήση της Playbrush.   

Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση από παιδιά κάτω των 

36 μηνών, καθώς περιλαμβάνει μικρά μέρη επικίνδυνα για 

πνιγμό. 

 

 



 Όταν κάνετε οποιαδήποτε θεραπεία για την στοματική σας φροντίδα, 

συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας πριν την χρήση.  

 Η Playbrush δουλεύει σχεδόν με όλες τις χειροκίνητες οδοντόβουρτσες, 

όμως υπάρχει η πιθανότητα μεγαλύτερες οδοντόβουρτσες να μην είναι 

κατάλληλες. 

 Χρησιμοποιήστε την Playbrush μόνο για το βούρτσισμα των δοντιών σας και 

μην την βάζετε στο στόμα σας. 

 Η Playbrush δεν είναι αδιάβροχη όταν το άσπρο κάτω μέρος και η 

πολύχρωμη βάση είναι αποσυνδεδεμένα, για αυτό μην τα καθαρίζετε με 

νερό ή άλλα υγρά. 

 Ισχυρά μαγνητικά πεδία θα πρέπει πάντοτε να αποφεύγονται καθώς 

ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες ή ζημιές. 

 Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας την Playbrush για κανέναν 

λόγο. Η απόπειρα επισκευής ακυρώνει την εγγύηση του προϊόντος. 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

Η ασφάλεια των παιδιών σας είναι η πρώτη μας έννοια. Η Playbrush έχει περάσει με 

επιτυχία όλους τους σχετικούς ελέγχους για την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τον Καναδά 

(EN71, BSEN 62115, BSEN 60825, REACH, ASTM F963, CPSIA, Wireless Regulatory 

RTTE Europe/FCC/IC, EMC for CE/FCC/IC, SAR, Bluetooth ISG, Radio Certificate 

USA/Canada). 

FCC ID: 2AF47PBR2 IC: 20694-PBR2 Model No.: PBR2 

 

 

 



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

O κατασκευαστής: Playbrush GmbH δηλώνει ότι το προϊόν Playbrush 

συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της 

Οδηγίας 1995/5/EC, 2009/84/EC και 2004/108/EC. 

 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 

 Αυτό το προϊόν εμπεριέχει μια μη επισκευάσιμη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία 

ιόντων λιθίου. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή για να αντικαταστήσετε 

την μπαταρία μόνοι σας. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον επίσημο αντιπρόσωπο 

για την αντικατάστασή της. Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας. Εάν υπάρξει 

διαρροή υγρού από τη συσκευή ή την μπαταρία, μην το αγγίξετε. Εάν έρθει σε 

επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετέ τα προσεκτικά με νερό και αναζητήστε ιατρική 

βοήθεια. Μην τρίψετε τα μάτια σας. Εάν υποπτευθείτε πως η μπαταρία είναι 

ελαττωματική λόγω απρόβλεπτης συμπεριφοράς, όπως μικρή διάρκεια ζωής της 

εκάστοτε φόρτισης, παρακαλούμε απενεργοποιήστε το προϊόν και επικοινωνήστε 

με τον προμηθευτή σας. 

 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 

Παρακαλούμε μην ρίχνετε το προϊόν ή μέρη του στους κοινούς κάδους 

απορριμμάτων.  

 

 

 


