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TÄHTSAD OHUTUSNÕUDED 
 
 

OLULISED OHUTUSNÕUDED 
 
Elektriseadmete kasutamisel, eriti kui läheduses viibivad lapsed, tuleb alati järgida peamisi ohutusnõudeid, kaasa arvatud: 
 

 
ENNE KASUTAMIST LUGEGE LÄBI KASUTUSJUHEND. 

 

HOIATUS: 
 

Vigastuste vältimiseks: 
• Ärge suunake veejuga keele alla, kõrva, ninasse või muudesse tundlikesse kohtadesse. See toode võib tekitada 

sellist survet, mis võib neid kohti tõsiselt vigastada. 

• Ärge suunake veejuga ninasse või kõrva. Kraanivees või kloreerimata kaevuvees võivad olla eluohtlikud 
amööbid Naegleria fowleri, mis ninasse või kõrva sattumisel võivad põhjustada inimese surma. 

• Kasutage seda toodet ainult nii, nagu on kirjeldatud selles kasutusjuhendis või nagu on soovitanud teie 
suuhügienist. 

• Ärge pange sellesse seadmesse laetavaid või vahetatavaid liitiumpatareisid. Seda tüüpi patareid võivad tekitada 
sellist survet, mis põhjustab tarbijale ebamugavust ning võib olla seadme rikke põhjuseks. Liitiumpatareide 
kasutamise korral seadme garantii ei kehti.
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• Kasutage ainult WaterPik, Inc. soovitatud otsikuid ja lisasid. 

• Ärge loopige seadet ega toppige mingeid kõrvalisi esemeid 
seadme avaustesse. 

• Ärge kasutage seadet õues ega seal, kus kasutatakse 
pihustatavaid aerosooltooteid või kus toimub hapnikuga 
varustamine. 

• Ärge kasutage selles seadmes joodi, valgendit või 
mittelahustuvaid kontsentreeritud eeterlikke õlisid. Nende 
kasutamine võib halvendada seadme toimimist ja lühendada 
kasutusaega. 

• Reservuaari valage vett või suuhügienisti soovitatud muid 
vedelikke. 

• Enne selle seadme kasutamist eemaldage suust kõik ehted. 
 
• Ärge kasutage, kui keelel või suus on haavandeid. 
• Kui hambaarst soovitas teile enne hambahoolduse protseduure   

antibiootikumiravi, siis peate enne selle või mõne teise suuõõne 
hügieeniseadme kasutamist pidama nõu oma suuhügienistiga. 

• Range järelevalve on vajalik, kui seadet kasutavad lapsed või 
puudega isikud või kui need isikud viibivad läheduses siis, kui 
seadet kasutab teine isik.  

• Jälgige, et lapsed ei mängiks selle seadmega.  

   HOIDKE SEE KASUTUSJUHEND ALLES, ET SAAKSITE SEDA 
VAJADUSEL UUESTI LUGEDA
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TOOTE KIRJELDUS 
 
 

Otsik 
 
 
 
 

Otsiku eemaldamise nupp 
Sisse/välja lülitamise  
ja  surve  
reguleerimise lüliti 

 
 
 
 
 
 
 

Käepide 
 
 
 
 

Patareipesa kaas 

Suletav 
reservuaari veega 
täitmise avaus 
 

 
 
 
 
 

Reservuaar
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Ortodontiline otsik SOBIVAIM 
 

Breketit
ele 

Üldkasutus 
Pik Pocket™ otsik SOBIVAIM 

 
Periodont.taskud 
Furcations 

Plaque Seeker® otsik SOBIVAIM 
 

Implanaadid       
Hambakroonid     Sillad 

Hampaharja otsik SOBIVAIM 

 
Üldkasutus 

 

 
 
 
 

Vahetada iga 3 kuu järel  
 

 Vahetada iga 6 kuu järel 
                           

Klassikaline pihustusotsik              SOBIVAIM 

 
Üldkasutus 

 
 

Keelepuhastaja                       SOBIVAIM 
 
Suuõõne värskendamiseks 

 
 
 
 
 
 
 
 

MÄRKUS: Kõiki neid otsikuid ei ole kõikide mudelite komplektides. 
 Vahetatavaid otsikuid / lisasid saab osta internetikauplusest www.waterpik.lt või tellida telefonil +37062026601. Põhjalikumat teavet otsikute, 
muude lisade ja seadme kasutamise kohta võite leida meie kodulehelt:  

www.waterpik.lt

Breketid 
Üldkasutus 

√ Implantaadid    √ Hambaplaadid 
√ Hambakroonid √ Üldkasutus Sillad 

         SOBIVAIM Ortodontiline otsik 

         SOBIVAIM „Pik Pocket™“ otsik 
Periodont. taskutele 
Hargnemistele 

         SOBIVAIM Plaque Seeker® otsik 

    Üldkasutus 
 

Toothbrush Tip         SOBIVAIM 
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MILLEST ALUSTADA?
 
1 Patareide sisse panemine 
 
1 

Eemaldage 
veereservuaar. 

 
Surve reguleerimine 
Veesurvet saate reguleerida väga lihtsalt, liigutades käepidemel asuvat 
survelülitit üles-alla.                                      Surve  
                                                                   reguleerimine 
Kui lükkate lüliti ühe sammu võrra üles,

 
Keerake patareipesade kaant 

vasakule ja eemaldage kaas 
seadmelt. 

                 
                                    
                                         

3    Pange patareipesasse kolm 
AA   patareid nii, nagu on 

                                          näidatud joonisel. 
 
                   
                 4 

                            

 on surve nõrk (l), keskmine 2 (ll), tugev surve. 

Soovitatav puhastusviis 
Parima tulemuse saavutamiseks alustage 
hammaste puhastamist tagumistest hammastest 
ja liikuge esihammaste poole.  
 
Liigutage otsikut õrnalt igemete piiril, peatudes 
hetkeks iga hambavahe juures. Jätkake, kuni 
olete ära puhastanud kõik hambavahed nii seest- 
kui väljastpoolt. Suunake veejuga igemetele 90-
kraadise nurga all. Avage suu ja laske suhu 
kogunenud veel valamusse joosta. Parima 
tulemuse saavutate, kui hoiate seadme otsikut 
hammastega risti.

-      

Seadmesse tuleb panna uued patareid, kui märkate, et veesurve on 
vähenenud. 

Reservuaari täitmine 
Tõstke üles reservuaari kaas ja täitke 
reservuaar leige veega. 
Otsikute  kinnitamine ja eemaldamine 

Asetage otsik selleks ette nähtud kohta irrigaatori käepideme keskel.  
Otsiku  käepidemelt eemaldamiseks vajutage otsiku eemaldamise nuppu 
ja võtke otsik käepidemelt. 
Pärast kasutamist 
Lülitage seade välja. Valage reservuaarist välja ülejäänud vesi. Vajadusel saate 
reservuaari käepidemelt eemaldada, lükates reservuaari alla seadme aluse poole. 
Kui soovite reservuaari tagasi seadme käepidemele paigaldada, lükake seda lihtsalt 
ülesse seadme ülemise osa poole.

Parateipesa kaane sulgemiseks keerake 
see nooltega kohakuti, vajutage ja  
keerake kinni. 
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TEIE WATERPIK® HAMMASTE JA HAMBAVAHEDE PUHASTAMINE SURVEVEEGA JA RIKETE KÕRVALDAMINE 
 

 OTSIKU KASUTAMINE 
Pik Pocket™ otsik 
Pik Pocket™ otsik on ette nähtud spetsiaalselt vee 
või bakterivastase lahuse pihustamiseks sügavale 
igemetaskutesse. 
Pik Pocket® otsiku kasutamiseks valige seadmel 
kõige madalam surve. Asetage pehme otsik hambale 
45-kraadise nurga all ja suruge otsik õrnalt igemete 
alla igemetaskusse. Lülitage seade sisse ja jätkake 
sama tegevust kogu igemepiiril. 
Keele puhastamise otsik 
 Keele puhastusotsiku kasutamiseks,  
 valige seadmel kõige madalam surve, hoidke 
otsikut keele keskel võimalikult taga. Lülitage seade 
sisse ja liikuge kaabitsotsikuga kergelt keele pinnal 
tagant ette surudes keeleotsa poole. 
 Suurendage survet vastavalt oma vajadustele. 
Ortodontiline otsik 
 Ortodontilise otsiku kasutamiseks liigutage otsikut 
õrnalt igemepiiril,  
peatudes hetkeks iga hamba juures, et puhastada 
hammaste ja ortodontiliste klambrite ümbrus. 
Jätkake tegevust iga hamba juures. 
Hampaharja otsik 
Hambaharjaotsikut võib kasutada kas hambapastaga või ilma. 
Lülitage seade sisse nii, et vesi hakkaks voolama läbi otsiku. 
Valige madal surve (hambaharja harjased ei tohi painduda), 
puhastage hambad lühikeste liigutustega ette-taha nii, nagu 
peseksite hambaid tavalise hambaharjaga. 
Plaque Seeker®  otsik 
Plaque Seeker® otsiku kasutamiseks hoidke seda hammaste 
lähedal nii, et hambaharja harjased puutuks õrnalt vastu hambaid. 
 Liigutage otsikut õrnalt igemepiiril,  
peatudes hetkeks hambavahede kohal,  
et saaksite õrnalt puhastada hambavahed 
 ja lasta veel voolata läbi hammaste vahede. 
 
Suuloputusvedeliku ja muude vedelike kasutamine 
 Oma Waterpik®  irrigaatorit saate kasutada suuloputusvedeliku 
ja teiste bakterivastaste vedelike pihustamiseks. PKui olete 

kasutanud mingit spetsiaalset vedelikku, peske seade pärast hoolikalt 
puhtaks, et vältida seadme ummistumist. Täitke reservuaar osaliselt 
sooja veega, lülitage seade sisse, suunake otsik valamusse ja laske 
töötada, kuni reservuaar on tühi.   
 
Puhastamine  
Mitte kunagi ärge kastke seadet vette. Vajadusel kasutage seadme 
puhastamiseks pehmet lappi ja õrnatoimelist puhastusvahendit. 
Veereservuaari eemaldamine on väga lihtne ja puhastamine kerge. 
Reservuaari võib ohutult pesta ka nõudepesumasina ülemises sahtlis. 
Soovitame reservuaar eemaldada ja puhastada üks kord nädalas. 
 
Katlakivi eemaldamine  
Sõltuvalt vee karedusest võib seadmes tekkida katlakivi. Kui te ei 
hoolda seadet, võib katlakivi seadme tööd häirida. Sisemiste osade 
puhastamine: täitke reservuaar sooja veega, lisage 2 supilusikatäit 
söögiäädikat. 
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PIIRATUD GARANTII ÜHEKS AASTAKS 
 

Suunake käepide ja otsik valamusse. Lülitage seade sisse ja laske 
töötada seni, kuni reservuaar on tühi.  Seadme loputamiseks korrake 
seda protseduuri, kuid seekord täitke reservuaar ainult sooja veega. 
Oma irrigaatori optimaalse toimimise tagamiseks, korrake seda 
protseduuri kord 1–3 kuu jooksul. 
AA patareide paigaldamine ja käitlemine 
• Sellele seadmele sobivad leeliselised ning NiMH laetavad patareid. 
• Patareid tuleb paigaldada vastavalt õigele polaarsusele. 
• Kasutatud patareid tuleb irrigaatorist välja võtta ja käidelda reeglite 
järgi.  
• Toitepatareid peavad olema kaitstud lühise eest. 
• Patareide põletamine ei ole lubatud, neid tuleb käidelda reeglite 
järgi. 
• Kasutatavate AA patareide tüüp ja kvaliteet võivad avaldada mõju 
seadme tööle. 
• Kõik patareid vahetage välja korraga. Paigutage seadmesse uued 
sama tüüpi ja liiki patareid. 
• Patareid vahetage uute vastu siis, kui märkate seadme töös häireid. 
• Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, võtke  
patareid seadmest välja. 
HOIATUS: Liitiumpatareide kasutamine võib seadet  
rikkuda ja sel juhul garantii ei kehti.  
 

Teenindus  
Waterpik® irrigaator ei vaja regulaarset  tehnilist hooldust. Seadme 
kõik osad ja lisad leiate internetist aadressil www.waterpik.lt 
Samuti võite meile helistada telefonil +37062026601. Kui vajate abi, 
nimetage alati seadme seeria ja mudeli numbrid.  Need numbrid on 
märgitud seadme põhjale. Kas teil on veel küsimusi? Külastage meie 
kodulehte www.waterpik.ltWaterPik, Inc. garanteerib selle seadme 
uutele kasutajatele, et kõik materjalid on defektideta, ning vastutab 
toote kvaliteedi eest soetamise päevast kahe aasta jooksul. 
Garantiiteeninduse korral palume, et ostja esitaks ostukuupäeva 
tõendamiseks seadme täidetud ja pitseriga kinnitatud 
garantiiraamatu originaali ning vajadusel ka seadme, et saaksime 
veenduda garantiiteeninduse vajaduses. WaterPik, Inc. vahetab omal 
äranägemisel välja seadme iga detaili, mis ettevõtte arvates on rikki 
läinud,  tingimusel, et seadet ei ole kuritarvitatud, et seda kasutati 
otstarbekohaselt, seda ei ole pärast soetamist muudetud ega rikutud, 
seadet on kasutatud vastavalt kasutusjuhendile ning ainult WaterPik, 
Inc. kinnitatud originaallisade ja -detailidega. Ostja vastutab selle 
seadme kasutamise eest ja sellele protsessile garantiid ei rakendata. 
See piiratud garantii ei hõlma lisasid ega kasutatavaid detaile, 
näiteks otsikud, patareid jms. 
 See garantii tagab teile konkreetsed juriidilised õigused. Teil võivad 
olla ka muud õigused, mis on seotud teie elukohas kehtivate 
seadustega.



 

 


