DUSUL BUCAL WATERPIK WP-660 (pentru detalii complete va rugam sa urmariti figuratiile din cartea
produsului.)
FELICITARI! Alegand Waterpik sunteti pe drumul cel bun pentru o igiena orala corecta si gingii mai
sanatoase. Dovezile clinice arata clar faptul ca dusul bucal Waterpik indeparteaza placa dentara din zonele
interdentare si de sub linia gingiei cu ajutorul combinatiei ideale dintre presiunea apei si pulsatii.
IMPORTANT
CAND FOLOSITI PRODUSE ELECTRICE TREBUIE SA RESPECTATI URMATOARELE REGULI, IN
SPECIAL CAND AVETI IN PREAJMA COPII.
CITITI INSTRUCTIUNILE INAINTE DE FOLOSIRE
PERICOLE!
• Scoateti din priza aparatul dupa folosire
• Nu tineti cablul si prizele cu mainile ude
• Nu plasati aparatul in zone din care poate cadea in chiuveta sau cada
• Nu folositi aparatul in timp ce faceti baie
• Nu scufundati aparatul in apa sau alte lichide
• Nu atingeti un aparat care a cazut in apa si este conectat la retea
• Verificati firul daca este intact inainte de prima folosire
Verificati voltajul prizei la care urmeaza sa alimentati aparatul. Trebuie sa fie identic cu cel de pe aparat.
Nu folositi aparate care nu fuctioneaza corect sau care au firul rupt. Nu folositi aparate care au cazut intr-un
lichid. Instruiti si supravegheati cu atentie copii si persoanele cu nevoi speciale care folosesc Waterpik.
Nu directionati jetul de apa direct sub limba, ureche, nas sau alte zone delicate. Acest aparat poate produce
raniri importante in acele zone.
Folositi produsul numai dupa instructiuni sau dupa sfatul medicului.
Nu folositi produsul mai mult de 5 minute la interval de minimum 2 ore. Aparatul se opreste automat dupa 5
minute de utilizare.
Folositi capete produse doar de Waterpik.
In cazul in care capatul varfului PoketTip se rupe sau iese din varful de plastic, intregul varf trebuie inlocuit.
Feriti firul de surse de caldura.
Nu folositi aparatul cand surse de oxigen sau spray cu aerosoli sunt deschise.
Nu se foloseste in spatii exterioare.
Inlaturati bijuteriile in timpul folosirii dusului bucal.
Nu folositi daca aveti rani deschise in cavitatea bucala sau pe limba.
Daca aveti prescrise antibiotice inaintea unei vizite la medicul stomatolog, verificati cu medicul stomatolog
daca e recomandata folosirea dusului bucal.
Instruiti cu atentie copii peste 8 ani si persoanele cu dizabilitati inainte de utilizarea acestui produs.
Copii trebuie supravegheati pentru a observa daca nu folosesc aparatul ca pe o jucarie.
Nu exista parti care necesita service sau mentenanta specializata.
Umpleti rezervorul doar cu apa sau solutii recomandate de medic. PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI.
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Descrierea produsului.
Capat de curatare.
Capacul rezervorului cu balamale.
Maner cu capat rotativ.
Rezervorul
Butonul pentru scoaterea capatului de curatare.
Butonul de pornire/oprire
Maner
Butonul pentru selectarea modului de curatare
Indicator cu LED
Regulatorul de presiune de la 1 la 10
Furtun pentru apa.
Baza.
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Toate modelele de capete. Nu sunt incluse, toate, in pachetul original.
INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE (paginile 8-13)
Conectati aparatul la priza.
PREGATIREA REZERVORULUI. Scoateti rezervorul din baza si scoateti capacul. Umpleti-l cu apa la 37
de grade. Puneti rezervorul si capacul pe baza si apasati ferm.
INTRODUCEREA/SCOATEREA CAPULUI DE CURATARE. Introduceti capul in maner ca in figura de
la pagina 8.( capatul colorat trebuie sa acopere complet capatul). Pentru a scoate varful trebuie sa apasati pe
buton si sa trageti de capatul de curatare.
AJUSTAREA PRESIUNII. La inceput presiunea va fi fixata la nivelul 1 si puteti creste gradual presiunea
dupa preferinta sau dupa cum v-a recomandat medicul.
Introduceti capatul de curatare in gura spre fata dintilor, iar cu mana libera dati drumul la aparat de la buton.
Ca in figura de la pagina 9. Rotiti cu un deget rotita de la baza capatului de curatare ca in figura de la pag.9.
TEHNICA RECOMANDATA. La pagina 10 aveti figurate modurile recomandate de curatare. Directionati
jetul cu un unghi de 90 de grade fata de linia gingiilor. Inchideti buzele pentru a evita stropirea, dar permiteti
ca apa sa se scurga din gura. Pentru rezultate mai bune porniti de la molari spre dintii din fata. Ghidati jetul
de apa la linia gingiei si accentuati in spatiile interdentare. Acoperiti astfel intreaga gura.
Puteti intrerupe oricand curatarea apasand pe butonul de pauza.
Dupa curatarea completa opriti unitatea, goliti rezervorul si scoateti aparatul din priza.
CAPETELE SPECIALE DE CURATARE.
PIK POCKET. Ghideaza jetul de apa sau de solutii anti-bacteriale adanc in pungile parodontale. Varful
siliconic se plaseaza in unghi de 45 de grade, cu mare grija, sub linia gingiei in punga parodontala. Porniti
aparatul la presiunea cea mai mica si curatati cu atentie spatiul. Urmariti linia gingiei la toti dintii.
CURATATORUL DE LIMBA. Folosind presiunea cea mai mica, ca in figura de la pagina 11, se plaseaza
capul de curatare pe limba si se trage usor spre inainte.
CAPATUL DE CURATARE PENTRU ORTODONTIE. Acest capat unic ca si design curata in zonele greu
accesibile din jurul bracketurilor. Curatarea se face cu ajutorul periilor si al jetului de apa.
CAPATUL DE CURATARE – PERIUTA DE DINTI. Plasati capatul cu periuta pe dinte pana la nivelul
gingiei. Puteti folosii accesoriul cu sau fara pasta. Dati drumul la dusul bucal, apa apare printre perii
periutei. Cu o usoara presiune, perii periutei nu trebuie sa se indoaie, incepeti sa va spalati in acelasi mod
cum folositi o periuta normala. Apa curata si clateste dintii.
PLAQUE SEEKER (CAUTAORUL DE PLACA). Se foloseste ca si capatul de curatare normal, lasand perii
sa curete la nivelul gingiei.
Waterpik poate fi folosit cu apa sau cu diferite solutii, dupa recomandarea medicului. Dupa fiecare folosire
cu solutii se recomanda curatarea aparatului cu apa normala care se introduce in rezervor, iar capatul se
introduce in chiuveta si se lasa sa functioneze cateva minute.
Aparatul se curata in exerior cu o carpa moale dupa ce este scos din priza . Daca este expus la temperaturi
scazute se recomanda golirea completa a rezervorului .
Capetele PENTRU ORTODONTIE, PIK POCKET, PERIUTA DE DINTI, PLAQUE SEEKER se
inlocuiesc la fiecare 3 luni, iar restul de capete la un interval de 6 luni.
Contactati distribuitorul pentru orice alte informatii. www.dent-a-america2000.ro
PROBLEME DE FUNCTIONARE
In caz de scurgeri pe langa capetele de curatare. capul nu este complet prins in maner. Se va scoate capul si
se va re-introduce.
Capul PIKPOCKET, se va inlocui obligatoriu daca varful siliconic este afectat sau rupt..
Daca exista scurgeri pe furtun, acesta trebuie inlocuit.
Pentru scurgeri de apa din rezervor.se va verifica valva dintre rezervor si baza, si se va repozitiona.
Pentru presiune scazuta: rezervorul nu e pozitionat corect. Se va scoate rezervorul, se va repozitiona si apoi
se va apasa ferm.
Motorul nu functioneaza. Verificati alimentarea cu curent electric.
GARANTIA PRODUSULUI ESTE DE UN AN DE LA CUMPARARE, PASTRATI BONUL DE
ACHIZITIE PE CARE TREBUIE SA FIE TRECUTA DATA. WATERPIK VA INLOCUI
APARATE STRICATE DOAR DACA ACESTEA SUNT FOLOSITE CONFORM
INSTRUCTIUNILOR SI NU AU SUFERIT AVARII DATORATE UNEI FOLOSIRI INCORECTE.
CAPETELE DE CURATARE NU SUNT SUB GARANTIE.

