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IMPORTANT SAFEGUARDS  
 
 

SVARĪGI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI 
 
Lietojot elektroierīces, jo īpaši, ja tuvumā atrodas bērni,  
vienmēr būtu jāveic pamata drošības pasākumi,  
tai skaitā: 
 

 
PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISU INSTRUKCIJU. 

 

BRĪDINĀJUMS: 
 

Lai mazinātu traumu gūšanas risku: 
• Nenovirziet ūdeni zem mēles, ausī, degunā vai citās jutīgās vietās. Šis izstrādājums spēj radīt tādu spiedienu, 

kas var nopietni bojāt šīs vietas. 

• Nenovirziet ūdeni uz degunu vai ausī. Krāna ūdenī vai hloru nesaturošā akas ūdenī var būt dzīvībai bīstamas 
amēbas Naegleria fowleri, kas, nonākot šajās daļās, var būt nāvējošas. 

• Izmantojiet šo izstrādājumu tikai tā, kā norādīts šajā instrukcijā vai kā ieteicis jūsu zobu kopšanas speciālists. 
• Šajā izstrādājumā neievietojiet uzlādējamās vai maināmās litija baterijas. Šāda tipa baterijas var radīt lietotājam 

neērtu spiedienu, turklāt tas var bojāt ierīci. Ja tiks izmantotas litija baterijas, garantija nebūs spēkā.
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• Izmantojiet tikai Water Pik, Inc. ieteiktos uzgaļus un 
piederumus. 

• Izstrādājuma atverē neievietojiet/nebāziet nekādus 
svešķermeņus. 

• Neizmantojiet šo izstrādājumu ārā un vietās, kur izmanto 
aerosola (izsmidzināmus) izstrādājumus vai kur piekļūst 
skābeklis. 

• Kopā ar šo izstrādājumu neizmantojiet jodu, balinātāju vai 
ūdenī nešķīstošu koncentrētu ēterisko eļļu. To izmantošana 
var pasliktināt izstrādājuma darbību un saīsināt izstrādājuma 
kalpošanas laiku. 

• Uzpildiet tvertni tikai ar ūdeni vai citu zobu kopšanas 
speciālista ieteiktu šķīdumu. 

• Pirms šā izstrādājuma lietošanas izņemiet mutes rotas. 
 

• Nelietojiet, ja uz mēles vai mutē ir vaļējas brūces. 
• Ja jūsu ārsts pirms zobu kopšanas procedūras ir ieteicis ārstēšanu 

ar antibiotikām, tad pirms šīs ierīces vai jebkura cita mutes 
dobuma higiēnas līdzekļa lietošanas jums būtu jākonsultējas ar 
savu zobārstu. 

• Nepieciešama stingra uzraudzība, ja ierīci izmanto bērni vai cilvēki ar 
īpašām vajadzībām, vai viņu klātbūtnē ierīci izmanto cita persona.  

• Pieskatiet bērnus un gādājiet par to, lai viņi nerotaļātos ar ierīci.  

   SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU
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PRODUCT DESCRIPTION 
 

Uzgalis 
 
 
 
 

Uzgaļa noņemšanas poga 
 

     Ieslēgšanas/spiediena 
slēdzis 

 
 
 
 
 
 

Rokturis 
 
 
 
 

Bateriju nodalījuma vāciņš 

Aizverama 
ūdens 
ieliešanas 
atvere 

 
 
 
 
 

Tvertne
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Orthodontic Tip BEST FOR 
 

Braces 
General Use 

Pik Pocket™ Tip BEST FOR 
 

Periodontal Pockets 
Furcations 

 Plaque Seeker® uzgalis PIEMĒROTS 
 

Implants       Retainers 
Crowns         Vispārīgai 
Bridges 

  Zobu birstes uzgalis PIEMĒROTS 

 
Vispārīgai lietošanai 

 

 
 
 
 

 Mainīt ik pēc 3 mēnešiem  Mainīt ik pēc 6 mēnešiem 
 

                            
Klasiskais smidzinātāja uzgalis       PIEMĒROTS 

 
Vispārīgai lietošanai 

 
 
 

Mēles tīrītājs                       PIEMĒROTS 

 
Svaigākai elpai 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PIEZĪME: ne visi uzgaļi ir visos modeļos. 
 Maināmos uzgaļus/piederumus var iegādāties interneta veikalā www.waterpik.lt vai zvanot pa tālruni +37062026601. Lai iegūtu plašāku 
informāciju par uzgaļiem, citiem piederumiem un izstrādājuma lietošanu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni: www.waterpik.lt.

         VISPIEMĒROTĀKAIS Ortodontiskais uzgalis 

Breketēm 
 

Vispārīgai lietošanai

         VISPIEMĒROTĀKAIS „Pik Pocket™” uzgalis 
Periodonta kabatām 
Sazarojumiem

         VISPIEMĒROTĀKAIS „Plaque Seeker®” uzgalis

Implantiem    Venīriem 
Kronīšiem Vispārīgai lietošanai 
Tiltiem
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AR KO SĀKT 

G ETTING STARTED 
1. Bateriju ievietošana 
 
1 

Noņemiet ūdens tvertni. 

Spiediena iestatīšana 
Zobstarpu tīrītāja ar ūdens strūklu spiedienu varat iestatīt, 
vienkārši pabīdot uz roktura esošo jaudas/spiediena slēdzi. 
Pabīdot jaudas slēdzi uz augšu par vienu

 
No aizvēršanas pozīcijas 

pagrieziet bateriju nodalījuma 
vāciņu pa kreisi, tā atvērsiet 
vāciņu, pēc tam noņemiet to 
no ierīces. 

                 
                  3                   Ievietojiet 3 AA baterijas tā,  
                                        kā parādīts attēlā. 
 
              4                           

 iedaļu, spiediens būs zems (l), par 2 iedaļām (ll) 
— spiediens būs augsts. 

Ieteicamā tīrīšanas tehnika 
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, sāciet no 
aizmugurējiem zobiem un tīriet virzienā uz 
priekšējiem zobiem. 

- Spiediena iestatīšana 

 
 
 
Baterijas mainiet tad, kad pamanāt samazinātu spiedienu. 

Tvertnes piepildīšana 
Paceliet tvertnes vāciņu un piepildiet ar 
remdenu ūdeni. 
Uzgaļu uzlikšana un noņemšana 
Uzlieciet uzgali tam paredzētā vietā irigatora roktura centrā.  
Lai noņemtu uzgali no roktura, nospiediet uzgaļa noņemšanas 
pogu un noņemiet uzgali no roktura. 

Saudzīgi virziet uzgali gar smaganu līniju, īsi apturot, lai iztīrītu 
zobstarpas. Turpiniet tik ilgi, kamēr iztīrīsiet zobstarpas gan no ārpuses, 
gan iekšpuses. Novirziet smidzinātāja strūklu uz smaganām 90 grādu 
leņķī. Mazliet paveriet lūpas un ļaujiet ūdenim iztecēt izlietnē. Lai 
sasniegtu vislabāko rezultātu, izmantojot ierīci, turiet to vertikāli. 
Pēc lietošanas 
Izslēdziet ierīci. Izlejiet atlikušo šķidrumu no tvertnes. Vajadzības gadījumā varat 
noņemt tvertni no ierīces roktura, pabīdot tvertni uz leju virzienā uz ierīces 
pamatni. Lai uzliktu tvertni atpakaļ savā vietā uz ierīces roktura, vienkārši bīdiet to 
uz augšu virzienā uz ierīces augšpusi.

Lai aizvērtu elementu vāciņu, 
izlīdziniet to ar rādītājiem, 
nospiediet un pagrieziet. 
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CLEANING AND TROUBLE SHOOTING YOUR WATERPIK® ATER FLOSSER 
 

 UZGAĻA LIETOŠANA 
Pik Pocket™ uzgalis 
Pik Pocket™ uzgalis ir īpaši paredzēts ūdens  
vai antibakteriālo šķīdumu smidzināšanai dziļi smaganu 
kabatās. Lai izmantotu Pik Pocket® uzgali, ierīcē 
noregulējiet zemāko spiedienu.  
Mīksto uzgali tuviniet zobam 45 grādu leņķī un maigi 
virziet uzgali zem smaganu līnijas, uz kabatu. Ieslēdziet 
ierīci un turpiniet pa visu smaganu līniju. 
Mēles tīrīšanas uzgalis 
 Lai izmantotu mēles tīrītāja uzgali,  
iestatiet zemāko spiedienu, turiet uzgali 
mēles vidū, tuvāk mēles saknei, un  
ieslēdziet zobstarpu tīrītāju ar ūdens strūklu. Bīdiet virzienā uz mēles  
galu, viegli paspiežot. Palieliniet spiedienu pēc savām vajadzībām. 
Ortodontiskais uzgalis 
 Lai izmantotu ortodontisko uzgali, maigi slidiniet  
uzgali gar smaganu līniju, īsi apturot, lai  
maigi iztīrītu vietu starp zobiem un ap ortodontiskajām 
breketēm, pirms pārejat pie nākamā zoba.  
Zobu birstes uzgalis 
Zobu birstes uzgali var izmantot ar zobu pastu  
vai bez tās. Ieslēdziet zobstarpu tīrītāju ar ūdens  
strūklu, lai ūdens sāktu plūst caur uzgali. Izmantojot nelielu spiedienu 
(sariņiem nebūtu jālokās), īsām kustībām masējiet uz priekšu un atpakaļ 
tā, kā jūs to darītu ar parasto zobu birsti. 
 
 
Plaque Seeker® uzgalis 
Lai izmantotu Plaque Seeker® uzgali, 
turiet to tuvu zobam tā, lai sariņi  
maigi skartu zobu. Saudzīgi virziet uzgali gar smaganu līniju, īsi apturot 
starp zobiem, lai maigi iztīrītu un ļautu ūdenim plūst starp zobiem. 
Mutes skalošanas un citu līdzekļu lietošana 
Savu Waterpik® irigatoru varat izmantot mutes skalošanas un citu 
antibakteriālo šķīdumu izsmidzināšanai. Izmantojot speciālu šķidrumu, 
izmazgājiet ierīci, lai novērstu nosprostošanos, līdz pusei piepildiet 

tvertni ar siltu ūdeni un ieslēdziet ierīci, tās uzgali pavēršot uz izlietni, kamēr 
tvertne būs tukša.   
Tīrīšana  
Nekad nemērciet ierīci ūdenī. Nepieciešamības gadījumā tīriet 
izstrādājumu ar mīkstu lupatiņu un saudzīgu tīrīšanas līdzekli. 
Ūdens tvertne ir viegli noņemama, lai varētu viegli iztīrīt, turklāt to 
var droši mazgāt trauku mazgājamās mašīnas augšējā nodalījumā. 
Ieteicams noņemt tvertni un iztīrīt katru nedēļu. 
Cieto ūdens nogulšņu likvidēšana  
Atkarībā no ūdenī esošo minerālvielu daudzuma ierīcē var veidoties kaļķis. Ja 
nerūpēsieties par izstrādājumu, tas var ietekmēt ierīces darbu. Iekšējo daļu 
tīrīšana: pilnā tvertnē silta ūdens ielejiet 2 ēdamkarotes baltā etiķa. 
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LIMITED ONE-YEAR WARRANTY 
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Novirziet rokturi un uzgali uz izlietni. IESLĒDZIET ierīci un atstājiet to 
ieslēgtu, kamēr tvertne būs tukša. Izskalojiet, atkārtojot procedūru, tikai 
šoreiz piepildiet tvertni ar tīru siltu ūdeni. 
Lai nodrošinātu optimālu ierīces darbību, šo procedūru izpildiet ik pēc 
1–3 mēnešiem. 
AA bateriju kopšana un atbrīvošanās no tām 
• Alkaline un NiMH uzlādējamās baterijas ir piemērotas šai ierīcei. 
• Ievietojiet baterijas, jāievēro atbilstošā polaritāte. 
• Izmantotās baterijas ir jāizņem no zobstarpu tīrītāja un  
jānodod tās paredzētā vietā. 
• Enerģijas padeves spailes ir jāaizsargā no īssavienojuma. 
• Lai atbrīvotos no baterijām, nededziniet tās. 
• Izmantojamās AA baterijas tips un kvalitāte ietekmē izstrādājuma 
darbību. 
• Visas baterijas mainiet vienā reizē, izmantojot jaunas tāda paša tipa un 
veida baterijas. 
• Baterijas mainiet tad, kad pamanāt izmaiņas ierīces darbībā. 
• Ja ilgāku laiku neizmantosiet ierīci, izņemiet baterijas. 
BRĪDINĀJUMS: litija baterijas var bojāt  
ierīci, tādā gadījumā garantija nebūs spēkā. 

Apkalpošana  
Waterpik® irigatoram un ierīcēm nav nepieciešami tehniskās 
apkalpošanas pakalpojumi un regulāra apkalpošana. Visas daļas un 
piederumus atradīsiet adresē www.waterpik.lt. 
Jūs varat arī piezvanīt mums pa tālruņa numuru +37062026601. Visās 
sarakstēs norādiet sērijas numuru un modeļa numuru.  Šie numuri ir 
norādīti zem ierīces. Vai jums ir vēl kādi jautājumi? Apmeklējiet 
tīmekļa vietni www.waterpik.lt. Water Pik, Inc. jauniem šā 
izstrādājuma lietotājiem garantē, ka materiāliem nav defektu un atbild 
par izstrādājuma kvalitāti divus gadus no iegādes datuma. Tiks lūgts, 
lai pircējs iesniedz aizpildītu un apzīmogotu oriģinālo garantijas 
grāmatiņu kā iegādes datuma apliecinājumu un, ja nepieciešams, pašu 
izstrādājumu, lai pierādītu nepieciešamību pēc garantijas 
apkalpošanas. Water Pik, Inc., pēc saviem ieskatiem, nomainīs jebkuru 
izstrādājuma detaļu, kas, pēc tās domām, ir sabojājusies, ar 
nosacījumu, ka pēc iegādes apiešanās ar izstrādājumu notikusi pareizi 
un ka tas ticis pareizi izmantots saskaņā ar norādījumiem un tikai ar 
Water Pik, Inc. apstiprinātiem piederumiem un detaļām. Pircējs ir 
atbildīgs par ierīces iestatīšanu, un uz šo procesu garantija neattiecas. 
Šī ierobežotā garantija neietver piederumus vai izmantojamās detaļas, 
piemēram, uzgaļus, baterijas utt. Šī garantija sniedz jums konkrētas 
likumīgas tiesības. Jums var būt arī citas tiesības atkarībā no jūsu 
dzīvesvietā spēkā esošajiem tiesību aktiem. 



 

 


