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MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE
Vă rugăm să citiți instrucțiunile de siguranță înainte de utilizarea acestui produs. Instrucțiunile de siguranță
furnizate aici sunt pentru a vă ajuta să utilizați acest produs în siguranță și în mod corect și pentru a preveni
vătămarea dvs. și a celorlalți.
Atunci când folosiți produse electrice, în special atunci când sunt prezenți copii, trebuie urmate măsuri de
siguranță de bază, inclusiv cele ce urmează:

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE FOLOSIRE

ATENȚIE









Copiilor și persoanele care nu sunt capabile să manevreze acest dispozitiv nu trebuie să li se permită acest
lucru. Vă rugăm să îl păstrați departe de accesul copiilor.
Nu folosiți dispozitivul în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat.
Scoateți întotdeauna dispozitivul din priză după folosire.
Nu atungeți ștecherul cu mâinile ude.
Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide.
Nu așezați dispozitivul acolo unde poate cădea sau poate aluneca în cadă sau chiuvetă.
A nu se folosi atunci când faceți baie.
Nu încercați să ajungeți la un produs care a căzut în apă. Scoateți-l din priză imediat.

AVERTIZĂRI















Acest dispozitiv nu este destinat a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau cu lipsă de experință și cunoștințe, decât dacă li s-a acordat o supraveghere
corespunzătoare sau o instruire în ceea ce privește utilizarea produsului de către un adult responsabil pentru
siguranța lor.
Păstrați dispozitivul departe de suprafețe încălzite.
Nu folosiți alte vărfuri decăt cele recomandate.
Nu folosiți dispozitivul dacă ați pierdut furtunul.
Păstrați furtunul departe de copii mici. Furtunul este îndeajuns de mic pentru a fi înghițit și poate rămâne în
gât.
Nu direcționați apă sub limbă, în ureche, nas sau alte zone delicate.
A nu se folosi pentru alte scopuri decât cel de curățare.
Nu umpleți recipientul cu apă mai caldă de 40°C.
Anumite tipuri de apă de gură pot deteriora echipamentul cauzând crăparea recipientului. Așadar, nu folosiți
apă de gură în recipientul de apă.
Persoanele care experimentează dureri ale dinților sau gingiilor nu trebuie să folosească acest dispozitiv și
trebuie să consulte un dentist.
Nu apăsați furtunul prea tare pe dinți sau gingii. Făcând acest lucru vă puteți răni gingiile.
Doar pentru uz domestic, a nu se folosi în spații deschise.
Umpleți recipientul cu apă pură și nu introduceți alte părți decât cele recomandate.

IDENTIFICAREA PĂRȚILOR

a. Recipient de apă
b. Clapeta furtunului
c. Capac
d. Comutator pentru ajustarea presiunii
e. Buton de pornire
f. Picior de cauciuc
g. Capac jack

h. Marcaj de volum
i. Furtun
j. Carasă
k. Marcaj de presiune
m. Furtun de apă
n. Mâner
o. Bază
p. Valvă recipient

Accesorii

Furtun standard x 4 buc.
Curățitor pentru limbă
Vârf ortodontic (opțional)
Vărf de periaj (opțional)
Vărf pentru pungi (opțional)

MODALITĂȚI DE UTILIZARE
PREGĂTIRE
Așezați dispozitivul pe o platformă fără obiecte ascuțite și verificați cablul pentru a fi uscat și a nu prezenta
deteriorări.
1. Introduceți ștecherul în jack-ul DC din partea inferioară a bazei și conectați cablul
adaptorului într-o priză electrică. (fig. 1)

2. Încercați să aprindeți dispozitivul și asigurați-vă că este conectat corect la priza
electrică, apoi asigurați-vă ca îl opriți. (fig. 2)

3. Scoateți recipientul de apă și așezați valva recipientului în poziția corectă.
4. Umpleți recipientul de apă cu lichid corespunzător, nu mai cald de 40°C, nu puneți
sare, pastă de dinți sau alte substanțe chimice, apoi repuneți recipientul deasupra
unității principale și apăsați recipientul de apă. (fig. 3)

5. Apăsați clapeta și introduceți vârful în centrul mânerului, apoi încercați să trageți afară
vârful. Dacă nu puteți înseamnă că vârful este blocat. (fig. 4)

6. Apăsați comutatorul pe „ ” înainte de folosire. (fluxul de apă va fi întrerupt în timpul
setării „ ”) (fig. 5)

Observații:
Înainte de folosire ar putea rămâne resturi de lichid înăuntru (recipient, tubul de aspirație, etc.), aceasta este apa
distilată rămasă, care a fost folosită pentru testul de performanță (fluxul de apă), așadar nu există îngrijorări din
punct de vedere al sănătății.

Nu conectați dispozitivul la curent electric înainte de a băga furtunul în gură.
1. Țineți mânerul și direcționați furtunul către chiuvetă, apoi apăsați butonul de pornire pentru
a porni dispozitivul, lucru care este indicat printr-o lumină albastră în jurul butonului. (fig. 6)

2. Ajustați presiunea apei glisând comutatorul, apoi opriți dispozitivul. (fig 7)

Observații:
Pentru prima utilizare vă recomandăm să folosiți presiunea mai scăzută, apoi să creșteți gradual presiunea apei
până la nivelul dorit.
1. Ajustați direcția furtunului și apoi aplecați-vă deasupra chiuvetei și puneți vârful în gură.
(Închideți ușor gura astfel încât apa să nu se împrăștie.) (fig. 8)

2. Porniți din nou dispozitivul pentru a vă bucura de o irigare orală adecvată.
3. Poziționați fluxul jetului de apă la un unghi de 90 de grade către dinți și gingii. (fig. 9)

4. Mutați ușor jetul de apă de-a lungul dinților și întoarceți vârful în jur pentru a iriga orice
zonă dorită. (fig. 10)

Observații:
În timpul irigării, puteți ajusta presiunea apei glisând comutatorul pe mâner și puteți de asemenea ajusta direcția
jeturilor de apă rotând clapeta furtunului.

După utilizare
1. Detașați recipientul de apă și aruncați apa din recipient.
2. Apăsați comutatorul către presiunea cea mai înaltă și goliți apa din dispozitiv.
3. Opriți dispozitivul și ștergeți-l cu o cârpă uscată. (fig. 11)

4. Apăsați clapeta din partea superioară a mânerului, scoateți furtunul, apoi așezați-l în
compartimentul de depozitare. (fig. 12)

5. Deconectați adaptorul.
6. Răsturnați și depozitați recipientul de apă. (fig. 13)

Vârf funcțional
Curățitor de limbă
Atunci când doriți să vă curățați limba, așezați ușor curățitorul de limbă pe linia mediană a
suprafeței limbii cam la jumătate față de partea din spate setând presiunea luminii mai întâi
și creșteți în mod treptat presiunea în funcție de necesitate. (fig. 14)

Vârf ortodontic
Vârful ortodontic este special destinat pentru tineri și persoane care poartă aparate dentare. Poate ajuta la
curățarea în profunzime a zonelor greu de atins din jurul arapatelor ortodontice și de îngrijire dentară.
Țintiți jetul de apă la 90° față de dinți la linia gingiilor, începeți de la ultimul molar (dintele din spate) și glisați ușor
de-a lungul liniei gingiilor. Faceți o scurtă pauză pentru a folosi periuța pentru a curăța zonele în mod egal între
dinți și în jurul aparatului ortodontic.

Continuați așa până când terminați curățarea în partea interioară și exterioară a dinților.
(fig. 15)

Vârf pentru periaj
Vârful pentru periaj poate fi folosit cu sau fără pastă de dinți care este concepută special pentru periuță de dinți
manuală.
Așezați capul periuței de dinți pe dinți la linia gingiilor. Atunci când dispozitivul
funcționează, apa curge prin vârful de periaj și glisați vârful de-a lungul liniei gingiilor
până când toate zonele sunt tratate. Apa curge prin vârf ajutând la curățarea suprafeței
dinților. (fig. 16)

Vârf pentru pungi (Opțional)
Vârful pentru pungi este special destinat pentru curățarea și îndepărtarea bacteriilor din pungile parodontale.
Pentru a folosi vârful pentru pungi, trebuie obligatoriu să setați dispozitivul la cea mai mică presiune.
1. Așezați vârful sensibil pe un dinte la 45 de grade și așezați ușor vârful sub linia
gingii, apoi introduceți-l în pungă. (fig. 17)

2. Porniți unitatea și continuați de-a lungul liniei gingii urmărind ca toate pungile
parodontale să fie tratate. (fig. 18)

Observații:
Acest vârf trebuie folosit doar cu cea mai scăzută presiune a apei pentru a extinde viața vârfului sensibil deoarece
se poate rupe ușor.

ÎNTREȚINERE
Folosiți doar apă sau agenți de curățare neutri pentru a curăța dispozitivul. Nu folosiți niciodata agenți caustici sau
abrazivi (oțet sau soluții de îndepărtare cu lămâie), deoarece pot deteriora dispozitivul. Nu îl spălați folosind apă
fierbinte la peste 50 °C. Păstrați dispozitivul departe de zone cu temperaturi ridicate și evitați expunerile directe la
razele soarelui.
Unitatea principală
1. Îndepărtați recipientul de apă și scurgeți apa rămasă în interiorul dispozitivului.
2. Curățați cu o cârpă moale cu săpun lichid și apoi uscați cu o cârpă moale uscată.
3. Nu scufundați unitatea principală în apă pentru a o curăța.
Mâner
1. Spălați-l cu apă și ștergeți-l cu o cârpă.
2. Nu îl aplecați, nu trageți de el și nu îl răsuciți.
Recipient cu apă
1. Spălați-l cu apă și ștergeți-l cu o cârpă.
2. Asigurați-vă că valva este fixată bine și întoarceți-l pentru depozitare.
Furtun
3. Spălați-l cu apă și ștergeți-l cu o cârpă.
4. Așezați furtunul în compartimentul de depozitare.
5. Înlocuiți furtunul la fiecare 6 luni pentru furtunul clasic și cel pentru curățitorul de limbă și o dată la 3 luni pe
cele pentru celelalte vârfuri.
Adaptorul de încărcare
Ștergeți părțile metalice a ștecherului de alimentare cu o cârpă uscată la fiecare 6 luni.
1. Așezați furtunul
2. Nu îl aplecați, nu trageți de el și nu îl răsuciți.

Problemă

DETECTAREA DEFECȚIUNILOR TEHNICE
Cauză posibilă
Soluție

Unitatea nu funcționează.

Motorul nu funcționează.

Presiunea apei este foarte
scăzută

Nu iese apă

Există murdărie în furtun.

Asigurați-vă că adaptorul este conectat bine la
priză și la unitate.
Asigurați-vă că priza și unitatea sunt funcționale.
Curățați sau înlocuiți furtunul.

Furtunul este deformat.

Înlocuiți furtunul.

Există murdărie în valva recipientului.

Curățați valva și umpleți recipientul cu apă curată.

Recipientul este gol.

Umpleți recipientul.

Presiunea apei este sub setarea cea
mai joasă

Glisați comutatorul pentru a regla presiunea.

Recipientul are scurgeri

Valva s-a pierdut
Valva nu este instalată

Apăsați pe recipient sau reasamblați
recipientului.
Înlocuiți o nouă valvă pentru recipient
Scoateți valva și repuneți-o la loc.

Deteriorări ale vârfului pentru
pungi

Capul vârfului este uzat

Înlocuiți-l cu un nou furtun.

Valva recipientului nu se deschide

ARUNCARE

valva

Nu dezasamblați produsul altcândva decât atunci când doriți să îl aruncați. Dacă faceți acest lucru mai devreme
veți distruge produsul.Dispozitivul trebuie să fie deconectat de la sursele de alimentare atunci când îl
dezasamblați.

