INSTRUKCJA OBSŁUGI IRYGATORA WP-450/462/463 E ULTRA WRAZ Z GWARANCJĄ
Dziękujemy za wybranie irygatora Waterpik E Ultra. Jego doskonała zdolność do masażu dziąseł oraz
oczyszczania bardzo trudno dostępnych przestrzeni w jamie ustnej została potwierdzona przez badania kliniczne.
Udowodniono naukowo, że irygator WATER PIK pomaga utrzymać zdrowe zęby i dziąsła oraz usunąć resztki
pożywienia i bakterie z tych przestrzeni jamy ustnej, do których normalne środki do płukania i czyszczenia nie
mogą dotrzeć.
PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PRODUKTU.
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: W przypadku każdego urządzenia elektrycznego
należy zawsze, szczególnie w obecności dzieci stosować się do poniższych zasad bezpieczeństwa.
NIEBEZPIECZEŃSTWO- aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, należy:
⦁
Nie dotykać ładowarki mokrymi rękami.
⦁
Nie zanurzać w wodzie lub innym płynie.
⦁
Przed pierwszym użyciem, a następnie okresowo należy sprawdzać czy przewód sieciowy nie jest
uszkodzony.
⦁
Nie używać urządzenia podczas kąpieli.
⦁
Nie ustawiać i nie trzymać urządzenia w miejscu, z którego może spaść lub zostać zrzucone do wanny
albo umywalki.
⦁
Nie dotykać urządzenia, które wpadło do jakiegokolwiek płynu. Urządzenie należy natychmiast
wyłączyć z gniazdka.
UWAGA- W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia, porażenia prądem, pożaru, poważnych obrażeń lub uszkodzeń
ciała należy:
⦁
Nie używać urządzenia, jeżeli jego przewód lub wtyczka są uszkodzone, jeżeli nie działa ono
prawidłowo, zostało upuszczone lub wpadło do jakiegokolwiek płynu. Należy skontaktować się z firmą
POLKARD Bis Sp. z o.o.
⦁
Dokładnie poinstruować i dopilnować dzieci oraz osoby specjalnej troski o właściwym użytkowaniu
urządzenia.
⦁
Nigdy nie używać kiedy jest się śpiącym lub ospałym.
⦁
Nie należy kierować strumienia wody pod język, do ucha, nosa lub innych delikatnych miejsc. Bez
odpowiednich końcówek zalecanych przez Waterpik Technologies, to urządzenie jest zdolne do
wytworzenia ciśnienia, które może spowodować poważne uszkodzenia w tych obszarach. Proszę
zapoznać się z instrukcją obsługi dla poprawnego użycia.
⦁
Używać to urządzenie w sposób zgodny z niniejszą instrukcją lub zalecany przez stomatologa.
⦁
Używać wyłącznie z końcówkami które są zalecane przez Waterpik Technologies.
⦁
Należy napełniać zbiornik wodą lub płynami przepisanymi przez stomatologa. Płynu należy używać w
stosunku 1:1.
⦁
Nie wrzucać lub wkładać żadnych obcych przedmiotów do otwartego urządzenia.
⦁
Nie włączać ani nie używać w miejscu, gdzie stosowany jest tlen lub preparaty w aerozolu.
⦁
Nie używać płynów do ust/płukanek które zawierają JOD lub wybielacze.

WZÓR

OPIS RYSUNKÓW Z 6 i 7 STRONY INSTRUKCJI, OD LEWEJ STRONY.
⦁
Końcówka do irygacji
⦁
Pierścień obrotowy końcówki
⦁
Wyłącznik on/of
⦁
Przełącznik regulacji ciśnienia
⦁
Uchwyt - rękojeść
⦁
Gniazdo ładowarki
⦁
Przycisk do wyjmowania końcówek
⦁
Zbiornik 120ml.
⦁
Wlew wody
⦁
Końcówka do irygacji JT-100
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⦁
Końcówka do czyszczenia języka TC-100
⦁
Końcówka do koron i mostów oraz implantów PS-100
⦁
Końcówka ortodontyczna OD-100
⦁
Ładowarka.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA
UWAGA:
Przed rozpoczęciem użytkowania, irygator należy naładować. Pierwsze ładowanie nie powinno trwać krócej
niż 16 godzin. Nie używać irygatora w trakcie ładowania akumulatorów.
⦁
Otworzyć wlew zbiornika. Następnie napełnić go letnią wodą, płynem do płukania jamy ustnej lub
innym środkiem .
⦁
Należy wybrać odpowiednią końcówkę i umieścić ją w rączce zgodnie z rysunkami na 8 stronie
instrukcji. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów i przewodów urządzenia.
⦁
Należy ustawić ciśnienie wody za pomocą przełącznika regulacji ciśnienia oraz ustawić końcówkę w
wygodnej pozycji do irygacji. Opisane czynności znajdują się na 9-11 stronie instrukcji. Początkujący
użytkownik powinien ustawić ciśnienie na niższym poziomie.
⦁
Końcówkę irygatora należy umieścić w ustach tak, aby była ukierunkowana na zęby i pochylić się nad
umywalką z ustami lekko przymkniętymi wokół końcówki irygatora następnie włączyć urządzenie
wyłącznikiem 0/1. Po kilku sekundach strumień wody zacznie płynąć z końcówki irygatora. Strumień
wody należy kierować na dziąsła pod kontem prostym do zębów, niemal ich dotykając. Woda powinna
spływać z ust do umywalki. Irygacja powinna być prowadzona systematycznie wokół górnych i
dolnych zębów z przerwami dla dokładnego oczyszczenia przestrzeni międzyzębowych. Opisane
czynności oraz użycie końcówek specjalnych do irygacji poddziąsłowej , czyszczenia języka oraz
czyszczenia przestrzeni wokół i aparatów ortodontycznych są pokazane na 10,11 i 12 stronie instrukcji.
⦁
Nie wolno używać urządzenia odwróconego do góry zbiornikiem.
⦁
Po zakończeniu irygacji należy wyłączyć urządzenie wyłącznikiem 0/1.
⦁
Końcówkę irygatora należy usunąć z rączki przez naciśnięcie przycisku do wyjmowania końcówek.
Następnie należy umieścić końcówkę i rączkę w ich miejscach spoczynkowych. Zdjąć zbiornik,
opróżnić go i umieścić w podstawie.
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
⦁
Każdorazowo po przeprowadzeniu irygacji dowolnym płynem, urządzenie powinno zostać przepłukane.
W tym celu należy napełnić zbiornik ciepłą wodą z kranu, skierować końcówkę irygatora do umywalki,
a następnie włączyć urządzenie aż do opróżnienia się zbiornika.
⦁
Do czyszczenia, dezynfekcji i usuwania kamienia kotłowego zalecamy stosowanie preparatu
REDESEPT®. Preparat jest dostępny w miejscu zakupu irygatora.
⦁
Urządzenie należy czyścić miękką szmatką. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie. Przed
czyszczeniem należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
⦁
Irygator zawiera akumulator niklowo-kadmowy. Nie wrzucać urządzenia do otwartego ognia oraz
nie wyrzucać do kosza na śmieci w domu.

WZÓR

SERWIS i GWARANCJA 12 miesięcy
POLKARD Bis Sp. z o.o. gwarantuje pierwszemu nabywcy nowego urządzenia, że jest ono wolne od wad
wykonania i materiałowych w ciągu 1-go roku od daty zakupu urządzenia. Należy zachować i przedłożyć
oryginał dowodu zakupu urządzenia. POLKARD Bis Sp. z o.o. naprawi lub wymieni jakąkolwiek część
urządzenia, która w naszej opinii jest wadliwa zakładając, iż urządzenie było użytkowane zgodnie z jego
przeznaczeniem, nie zostało celowo uszkodzone, ani naprawiane poza autoryzowanymi punktami serwisowymi i
było używane zgodnie z powyższą instrukcją obsługi. Gwarancja nie obejmuje końcówek irygatora.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niewłaściwego działania , należy skontaktować się z serwisem:
POLKARD BIS Sp. z o.o. ul. Marka Kotańskiego 2, 10-166 Olsztyn, tel/fax 089/5338777, tel. 089/5334850 w
celu naprawy lub wymiany urządzenia. Koszty dostarczenia urządzenia do naprawy pokrywa nabywca natomiast
zwrot urządzenia po naprawie gwarancyjnej odbywa się na koszt serwisu.
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Dystrybucja w Polsce

Pieczęć i podpis sprzedawcy
Polkard Bis Sp. z o.o.
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www.polkardbis.pl
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