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IM P ORTANT SAFEG UAR DS 
 
 

SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS 
 
Naudojant elektros prietaisus, ypač vaikams esant šalia, 
visada reikėtų imtis pagrindinių saugumo priemonių,  
įskaitant: 
 

 
PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYTI VISAS INSTRUKCIJAS. 

 

ĮPĖJIMAS: 
 

Siekiant sumažinti pavojų susižeisti: 
• Nenukreipkite vandens po liežuviu, į ausį, nosį ar kitas jautrias vietas. Šis gaminys geba sudaryti tokius slėgius, kurie gali 

rimtai pažeisti šias sritis. 

• Nenukreipkite vandens į nosį ar ausį. Vandenyje iš čiaupo ar nechloruotame šulinio vandenyje gali būti pavojingų 
gyvybei amebų  Naegleria fowleri, kurios, patekusios į šias sritis, gali būti mirtinos. 

• Šį gaminį naudokite tik taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose, arba kaip rekomenduoja jūsų dantų priežiūros 
specialistas. 

• Į šį gaminį nedėkite įkraunamų arba keičiamų ličio baterijų. Tokio tipo baterijos gali sukelti slėgius, kurie vartotojui 
sudarys  nepatogumų, be to, jos gali padaryti žalą prietaisui. Naudojant ličio baterijas garantija negalios.
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• Naudokite tik Water Pik, Inc. rekomenduojamus antgalius ir 
priedus. 

• Nemeskite ir nekiškite jokių svetimkūnių į jokią gaminio 
angą. 

• Nenaudokite šio gaminio lauke ir nesinaudokite juo ten, kur 
naudojami aerozoliniai (purškiami) gaminiai arba kur 
tiekiamas deguonis. 

• Su šiuo gaminiu nenaudokite jodo, baliklio ar vandenyje 
netirpių koncentruotų eterinių aliejų. Jų naudojimas gali 
pabloginti gaminio veikimą ir sutrumpinti gaminio 
naudojimo laiką. 

• Rezervuarą pildykite tik vandeniu ar kitu dantų priežiūros 
specialisto rekomenduojamu tirpalu. 

• Prieš naudodami šį gaminį, pašalinkite burnos papuošalus. 
 

• Nenaudokite, jei ant liežuvio ar burnoje yra atvirų žaizdų. 
• Jei jūsų gydytojas jums rekomendavo parengtinį gydymą 

antibiotikais prieš dantų priežiūros procedūras, prieš naudodami šį 
prietaisą ar bet kokią kitą burnos higienos priemonę, turėtumėte 
pasikonsultuoti su savo odontologu. 

• Būtina griežta priežiūra, jeigu prietaisu naudojasi vaikai ar neįgalieji, ar 
jiems esant šalia prietaisu naudojasi kitas asmuo.  

• Būtina prižiūrėti ir užtikrinti, kad vaikai nežaistų su prietaisu.  

   IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS



5 5 
 
 
 

LI
ET

UV
IŲ

 

 
 

PRODUC T DE SCRIP TION 
 

Antgalis 
 
 
 
 

Antgalio  nuėmimo 
mygtukas 

 
Įhyngimo/Slėgio 

jungiklis 
 
 
 
 
 
 

Rankena 
 
 
 
 

Baterijų lizdo dangtelis 

Uždaroma 
vandens 
įpylimo anga 

 
 
 
 
 
Rezervuaras
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Orthodontic Tip BEST FOR 
 

Braces 
General Use 

Pik Pocket™ Tip BEST FOR 
 

Periodontal Pockets 
Furcations 

Plaque Seeker® 

antgalis 
TINKA 

 
Implants       Retainers 
Crowns         Bendram 
Bridges 

Dantų šepetuko 
antgalis 

TINKA 

 
Bendram 
naudojimui 

 

 
 
 
 

 Keisti kas 3 mėnesius  Keisti kas 6 mėnesius 
 

  
                           

Klasikinis purkštuko antgalis              TINKA 

 
Bendram naudojimui 

 
Liežuvio valiklis                       TINKA 

 
Gaivesniam kvapui 

 
 
 
 
 
 
 
 

PASTABA: Ne visi antgaliai yra visuose modeliuose. 
 Keičiamus antgalius / priedus galima įsigyti internetinėje parduotuvėje www.waterpik.lt arba telefonu +37062026601. Išsamesnės informacijos apie 
antgalius, kitus priedus ir gaminio naudojimą ieškokite mūsų tinklalapyje:  

www.waterpik.lt

         TINKAMIAUSIAS Ortodontinis antgalis 
Breketams 

Bendram naudoj.

         TINKAMIAUSIAS „Pik Pocket™“ antgalis 
Periodontin. kišenėms 
Išsišakojimams

         TINKAMIAUSIAS „Plaque Seeker®“ antg. 
Implantams    Dantų plokšt. 
Karūnėlėms Bendram naud. 
Tiltams
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NUO KO PRADĖTI 

G ET TING STARTE D 
1Baterijų įdėjimas 

1 
1 

Nuimkite vandens 
rezervuarą. 

Slėgio nustatymas 
Nustatyti savo tarpdančių valiklio vandens srove slėgį galite 
paprasčiausiai pastumdami galios/slėgio jungiklį, esantį ant rankenos. 
Pastūmus galios jungiklį aukštyn per vieną

 
Iš uždarymo pozicijos pasukite 

baterijų  lizdo dangtelį į kairę, 
taip atidarysite dangtelį, tada 
nuimkite jį nuo prietaiso. 

                 
                  3                   Įdėkite 3 AA baterijas taip,  
                                        kaip parodyta paveikslėlyje 
 

              4                           

 padalą, slėgis bus žemas (l), o per 2 padalas (ll) 
slėgis bus aukštas. 

Rekomenduojama valymo technika 
Siekdami geriausio rezultato, pradėkite nuo 
galinių dantų. ir valykite link priekinių dantų. 

-     Slėgio nustatymas 

 
 
Baterijas keiskite tada, kai pastebite sumažėjusi slėgį. 

Rezervuaro pripildymas 
Pakelkite rezervuaro dangtelį ir pripilkite 
drungo vandens. 
Antgalių uždėjimas ir nuėmimas 
Antgalį uždėkite į jam skirtą vietą, esančią irigatoriaus rankenos 
centre.  
Norėdami nuimti antgalį nuo rankenos, paspauskite antgalio 
nuėmimo mygtuką ir nuimkite antgalį nuo rankenos. 

Švelniai slinkite antgalį palei dantenų liniją trumpam sustodami ties 
tarpdančiais. Tęskite tol, kol išvalysite tarpdančius tiek iš išorės, tiek 
tiek iš vidaus. Nukreipkite purkštuko srovę į dantenas 90 laipsnių 
kampu.. Šiek tiek praverkite lūpą ir leiskite vandeniui išbėgti į kriauklę. 
Siekdami geriausio rezultato, naudodami prietaisą, jį laikykite statmenai. 
Pabaigus naudoti 
Išjunkite prietaisą. Išpilkite rezervuare likusį skystį. Esant poreikiui, rezervuarą nuo 
prietaiso rankenos galite nuimti pastumdami rezervuarą žemyn link prietaiso 
pagrindo. Norėdami rezervuarą uždėti atgal į vietą ant prietaiso rankenos, 
paprasčiausiai stumtelėkite jį aukštyn link prietaiso viršaus.

Norint uždaryti elementų dangtelį 
sulyginkite jį su lyg rodyklėmis 
paspauskite ir pasukite. 
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CLE ANING  AN D TROU B LE S HOOTING YOU R WATE R PIK®  WATE R FLOSS E R 
 

 ANTGALIO NAUDOJIMAS 
Pik Pocket™ antgalis 
Pik Pocket™ antgalis yra specialiai  skirtas vandens  
ar antibakterinių tirpalų purškimui giliai į dantenų 
kišenes. Norėdami naudoti Pik Pocket® antgalį, 
nustatykite žemiausią prietaiso slėgį. Dėkite 
minkštą antgalį prie danties 45 laipsnių kampu ir švelniai 
kiškite antgalį po dantenų linija į kišenę. Įjunkite 
prietaisą ir tęskite per visą dantenų liniją. 
Liežuvio valymo antgalis 
 Norėdami naudoti liežuvio valiklio antgalį,  
nustatykite žemiausią slėgį, laikykite antgalį 
ties liežuvio viduriu, arčiau liežuvio šaknies, ir  
įjunkite  tarpdančių valiklį vandens srove. Stumkite link liežuvio galo 
 lengvai paspausdami. Didinkite spaudimą pagal savo poreikius. 
Ortodontinis antgalis 
 Norėdami naudoti ortodontinį antgalį, švelniai slinkite  
antgalį  palei dantenų liniją, trumpam sustodami, kad  
švelniai pavalytumėte vietą tarp dantų ir aplink ortodontinių 
kabių dalį prieš pereidami prie kito danties.  
Dantų šepetėlio antgalis 
Dantų šepetėlio antgalį galima naudoti su arba be dantų pastos. Įjunkite 
tarpdančių valiklį vandens srove, kad vanduo pradėtų tekėti per 
antgalį.Naudodami nedidelį slėgį (šereliai neturėtų lenktis), masažuokite 
trumpais judesiais pirmyn - atgal taip, kaip darytumėte įprastu dantų 
šepetėliu. 
Plaque Seeker®  antgalis 
Norėdami naudoti Plaque Seeker® antgalį, 
laikykite jį netoli danties taip, kad šereliai  
švelniai liestų dantį. Švelniai slinkite antgalį palei dantenų liniją trumpam 
sustodami tarp dantų, kad švelniai išvalytumėte ir leistumėte vandeniui 
tekėti tarp dantų. 
Burnos skalavimo ir kitų skysčių naudojimas 
 Savo Waterpik®  irigatorių galite naudoti burnos skalavimo ir kitų 
antibakterinių tirpalų purškimui. Panaudoję specialųjį skystį, išplaukite 
prietaisą, kad užkirstumėte kelią užsikimšimui, dalinai pripildydami 

rezervuarą šiltu vandeniu ir paleisdami įrenginį, kai šio antgalis nukreiptas į 
kriauklę, kol rezervuaras ištuštės.   
Valymas  
Niekada nemerkite prietaiso į vandenį. Kai reikia, gaminį valykite 
naudodami minkštą audinį ir švelnų valiklį. Vandens rezervuaras 
lengvai nuimamas, kad būtų galima lengvai išvalyti, taip pat saugu 
jį plauti viršutiniame indaplovės stalčiuje. Rekomenduojama 
rezervuarą nuimti ir išvalyti kas savaitę. 
Kietųjų vandens nuosėdų šalinimas  
Priklausomai nuo mineralų kiekio, esančio vandenyje, prietaise gali susikaupti 
kalkių. Jeigu gaminio neprižiūrėsite, jos gali trikdyti prietaiso darbą. Vidinių 
dalių valymas: į pilną rezervuarą šilto vandens įpilkite 2 valgomuosius šaukštus 
baltojo acto. 
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LIM ITE D ON E -YE AR WAR R ANT Y 
 

Nukreipkite rankeną ir antgalį į kriauklę. ĮJUNKITE įrenginį ir palikite 
jį veikti tol, kol rezervuaras ištuštės.  Išskalaukite pakartodami 
procedūrą, tik šį kartą rezervuarą pripildykite švariu šiltu vandeniu. 
Siekiant užtikrinti optimalų prietaiso veikimą, šią procedūrą atlikite kas 
1 - 3 mėnesius. 
AA Baterijų priežiūra ir išmetimas 
• Alkaline bei NiMH pakraunamos baterijos yra tinkamos šiam 
prietaisui. 
• Baterijos turi būti įdėtos atitinkamais poliais. 
• Panaudotos baterijos turi būti išmintos iš tarpdančių valiklio ir  
išmestos tam skirtoje vietoje. 
• Energijos tiekimo gnybtai turi būti apsaugoti nuo trumpo jungimo. 
• Nedeginkite baterijų norėdami jų atsikratyti. 
• Naudojamos AA baterijos tipas ir kokybė daro įtaką gaminio veikimui. 
• Visas baterijas keiskite vienu metu, naudodami naujas to paties tipo ir 
rūšies baterijas. 
• Baterijas keiskite tada, kai pastebite prietaiso veikimo pakitimus. 
• Jei prietaiso nenaudosite ilgą laiką, išimkite baterijas. 
ĮSPĖJIMAS: Ličio baterijų naudojimas gali padaryti žalą  
prietaisui, tokiu atveju garantija negalios. 

Aptarnavimas  
Waterpik® irigatoriui techninio aptarnavimo paslaugos ir prietaisams 
nereikalingas reguliarus aptarnavimas. Visas dalis ir priedus rasite 
adresu www.waterpik.lt 
Taip pat galite paskambinti mums numeriu +37062026601 Visuose 
susirašinėjimuose nurodykite serijos ir modelio numerius.  Šie 
numeriai yra nurodyti įrenginio apačioje. Vis dar turite klausimų? 
Apsilankykite tinklalapyje www.waterpik.lt..Water Pik, Inc. 
garantuoja naujiems šio gaminio naudotojams, kad medžiagos yra be 
defektų ir atsako už gaminio kokybę 2 metus nuo įsigijimo datos. Bus 
prašoma, kad pirkėjas pateiktų užpildyta ir anspauduota originalią 
garantinę knygelę kaip įsigijimo datos įrodymą ir, jei reikės, visą 
gaminį, kad įrodytų garantinio aptarnavimo poreikį. Water Pik, Inc. 
savo nuožiūra, pakeis bet kurią gaminio detalę, kuri, jos nuomone, yra 
sugedusi, su sąlyga, kad gaminiu nebuvo piktnaudžiaujama, kad jis 
nebuvo netinkamai naudojamas, keičiamas ar sugadintas po įsigijimo, 
nebuvo naudojamas ne pagal instrukcijas ir, kad buvo naudojamas tik 
su Water Pik, Inc. patvirtintais priedais ir naudojamomis detalėmis. 
Pirkėjas atsakingas už prietaiso diegimą ir šiam procesui garantija 
neteikiama. Ši ribota garantija neapima  
priedų ar naudojamų dalių, tokių kaip antgaliai, baterijos ir t.t. Ši 
garantija suteikia jums konkrečias juridines teises. Galite turėti ir  
kitų teisių, priklausomai nuo jūsų gyvenamojoje vietoje galiojančių 
įstatymų.



 

 


