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ÕNNITLUS

Õnnitleme! Valides Waterpik® UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas – Teie igemed
hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim!
Kliiniliselt testitud pulsseeriva veejoaga Waterpik® Ultra Dental Water Jet eemaldab
sügavale hammaste ja igemete vahele kogunenud bakterid, mida vaid hambaharjaga kätte
ei saa.
Oleme veendunud, et Te ei kahetse ja jääte rahule uue Waterpik® Ultra Dental Water
Jetiga. Täname, et olete valinud Waterpik® Ultra Dental Water Jet.
Traditsiooniline suuhooldus

Tavaline hambapesu ei eemalda kõiki kogunenud
toidujääke ja kahjulikke baktereid.

Hambaniit piirab ligipääsu igemepiirist allapoole.

Suuhooldus Waterpik® Ultra Dental Water Jetiga.

Waterpik® Ultra Dental Water Jet eemaldab sügavale igemete
vahele jäänud toidujäägid ja kahjulikud bakterid.
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OLULISED OHUTUSNÕUDED

OLULISED OHUTUSNÕUDED
Kasutades elektriseadmeid, eriti siis, kui tegevuses osalevad lapsed, peate alati jälgima
alljärgnevaid ohutusnõudeid.
ENNE KASUTAMIST LUGEGE LÄBI KASUTUSJUHEND.

OHT:
Et vältida õnnetusjuhtumeid, järgige alljärgnevaid juhiseid:
• Kui olete lõpetanud seadme kasutamise, lülitage see alati välja.
• Ärge lülitage seadet välja märgade kätega.
• Ärge asetage seadet kohta, kust ta võib kukkuda vanni, dušikabiini või kraanikaussi.
• Ärge kasutage seadet vannis olles.
• Ärge asetage seadet vette või teistesse vedelikesse.
• Ärge üritage tõsta seadet välja, kui see on kukkunud ükskõik millisesse vedelikku. Võtke
pistik kohe vooluvõrgust välja.
• Kontrollige toitejuhet võimalike kahjustuste osas enne seadme esimest kasutamist ja ka
hiljem kogu kasutamise aja.
HOIATUS!
Et vähendada põletuste, elektrišoki, tulekahju, tõsise kahjustuste või väiksemate vigastuste
ohtu:
• Ärge kasutage seadet, kui juhe või ühendus on kahjustatud, kui see ei tööta nõuetekohaselt,
on maha kukkunud või kahjustatud või kukkunud mõne vedeliku sisse. Tagastage seade
volitatud teeninduskeskusesse või Water Pik, Inc.
• Õpetage ja jälgige lapsi või erivajadustega isikuid, kes soovivad seadet kasutada.
• Ärge suunake veejuga keele alla, kõrva, ninasse või muudesse tundlikesse kohtadesse.
Seade võib tekitada sellist rõhku, mis võib tõsiselt kahjustada neid kehaosasid. Vt
„Kasutusjuhend“, kuidas kasutada seadet nõuetekohaselt.
• Kasutage seda seadet vaid nii, nagu on sätestatud selles instruktsioonis või nagu soovitas
Teie hambaarst.
• See toode on valmistatud nii, et seda saaks kasutada järjest 5 minuti vältel. Kui seadet
kasutab enam kui üks isik, laske seadmel puhata umbes 5 minutit pärast iga kasutamist.
• Kasutage seadet ainult koos standardotsikute, Pik Pocket® otsikute, keelekaabitsa ja
ortodontiliste otsikutega, mille kasutamist soovitab Water Pik, Inc.
• Ärge eemaldage Pik Pocket® paindlikku otsikut selle varrelt. Kui otsik mingil
põhjusel ära tuleb, visake ära mõlemad – nii otsik kui ka vars – ning asendage uue Pik
Pocket® otsikuga.
• Reservuaari valage vett või muid soovitatud vedelikke.
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Elektrijuhet hoidke võimalikult kaugel kuumaks minevatest pindadest
Ärge kasutage seadet seal, kus kasutatakse hapniku- või aerosoolpihusteid.
Seade on kasutamiseks tubastes tingimustes. Ärge kasutage seadet õues.
Ärge kasutage seadet, kui kannate suuehteid. Eemaldage need enne iga kasutamist.
Ärge kasutage seadet ka siis, kui keelel on lahtiseid haavu.
Kui Teie arst või kardioloog soovitas Teil tarbida antibiootikume enne iga hambaprotseduuri,
enne selle seadme kasutama hakkamist või mõne muu seadmega suuhügieeni tagamist, peate
konsulteerima oma odontoloogiga.
JÄRGIGE KASUTUSJUHENDIS ÄRA TOODUD JUHISEID.

SEADME KIRJELDU

Seadme osad:
• Reservuaari kaas/otsikute hoidmise koht
• Otsik
• Reservuaar
• Otsiku eemaldamise nupp
• Käepide
• Peatamise nupp
• Rõhu juhtimise käepide
• Sisse- /väljalülitamise nupp
• Alus

PRIETAISO APRAŠYMAS

Standardotsik; Keelekaabits; Otsik Pik Pocket®; Ortodontiline otsik; Hambaharja otsik
ETTEVALMISTUS KASUTAMISEKS

Įjunkite laido kištuką į elektros lizdą. Jei el. lizdas yra valdomas sieniniu jungikliu,įsitikinkite,kad
jis yra įjungtas.

Reservuaari ettevalmistamine
Võtke reservuaar ja kaas aluse küljest lahti. Täitke reservuaar leige
veega. Vajutage reservuaar aluse sisse.

Ühendage seadme toitejuhe vooluvõrku. Kui seadet juhitakse
seinalülitist, veenduge, et see on sisselülitatud

Otsiku vahetamine
Asetage otsik seadme käepideme ülemisse osasse. Kui
fikseerite otsiku õigesti, ühendub värviline rõngas korralikult
käepideme otsikuga. Otsiku käepidemelt eemaldamiseks
vajutage otsiku eemaldamise nuppu ja võtke otsik
käepidemelt.

ETTEVALMISTUS KASUTAMISEKS

Rõhu reguleerimine
Esimene kord seadet kasutades pöörake rõhu reguleerimise käepide
madalaimasse asendisse (märge nr 1).Järk-järgult tõstke rõhku
vajaliku tasemeni, mida nagu on soovitanud Teie odontoloog.

Asend suus
Kummarduge ette kraanikausi kohale ja asetage otsik suhu.
Suunake otsik hammaste suunas.
Vaba käega lülitage seade sisse. Seadistage Teile vajalik
rõhk.

Suunake voolu, pöörates ümmarguse käepideme osa, mis asub käepideme ülemises osas.

ETTEVALMISTUS KASUTAMISEKS

Soovitatav tehnika

Suunake vool 90-kraadise nurga all igemete suunas. Pange huuled veidi
koomale, et vältida veepritsmeid, kuid lubage veel voolata suust
kraanikaussi. Kui soovite saavutada parimaid tulemusi, alustage
purihammastest (tagumised hambad) ja liikuge esimeste hammaste suunas.
Laske seadme otsikul liikuda hammaste joonel, peatuge lühidalt
hambavahede juures. Jätkake seni, kuni kõik kohad hammaste ümber ja
nende vahel on puhtad.

Peatamise nupp
Saate ajutiselt peatada seadme töö igal ajahetkel, kui vajutate alla nupu, mis on käepidemel .

Lõpetamine
Lülitage seade välja. Valage reservuaarist välja kogu ülejäänud vesi. Lülitage seade vooluvõrgust
välja.

Nõuanded
Pik Pocket™ otsik
Pik Pocket® otsikust liigub vesi või antibakteriaalne vedelik otse
hambavahedesse. Et kasutada Pik Pocket® otsikut, kummardage kraanikausi
kohale, hoidke pehmet otsikut hammaste kohal 45-kraadise nurga all ja
suruge otsik õrnalt igemete alla, hambavahedesse. Seadistage seade
madalaimasse rõhutasemesse ja puhastage õrnalt igemeid, asetades otsiku
hammaste vahele. Jätkake, liikudes otsikuga hambajoonel seni, kuni
reservuaar saab tühjaks.
Keelekaabits
Asetage keelekaabits keelele ja alustage puhastamist madalaima tasemega
ning tõstke seda nii, et Teil oleks mugav. Asetage keelekaabits keele
keskosale või keele keskjoonele umbes poole keele peale ja liikuge nõrgalt
vajutades allasuunas
Hambaharja otsik
Asetage hambaharjapeaga seade suhu hammaste ja igemete joonele.
Hambaharjaotsikut võib kasutada hambapastaga või ilma. Lülitage seade sisse nii, et vesi voolaks
läbi otsiku. Kui kasutate nõrka rõhku (harjased ei tohi vajuda), tõmmake harja ette ja taha lühikese
amplituudiga umbes nii, nagu seda teeksite käsihambaharjaga. Korrake seda kõikide hammastega.
Vesi voolab läbi hambaharja ning aitab samaaegselt puhastada ning loputada hamba pealmist osa.

Ortodontiline otsik
Alustage viimasest purihambast. Suunake otsik 90-kraadise nurga all
hambale igemete juures. Laske seadme otsikul liikuda hammaste joonel,
peatuge lühidalt hambavahede juures ja ortodontiliste breketite juures.
Jätkake seni, kuni kõik hambad on puhtad.
Loputusvedeliku kasutamine ja teised seadmed
Teie Water Pik® seadet võib kasutada loputusvedeliku ja teiste antibakteriaalsete vahenditega.
Paluge, et Teie ortodont soovitaks Teile sobivaima vahendi. Tähelepanu: mõningate
antibakteriaalsete vahendite kasutamine võib kahjustada Teie Waterpik® suu-irrigaatorit. Kui Teil
on tekkinud küsimusi teatud vahendite kasutamise kohta, võtke ühendust Water Pik, Inc
klienditeenindusega. Pärast ükskõik millist antibakteriaalse vahendi kasutamist reservuaaris,
loputage reservuaar. Täitke reservuaar poolenisti veega. Suunake irrigaator kraanikaussi. Lülitage
seade sisse ja oodake, kuni see on tühjaks voolanud. See aitab kaitsta otsikut saaste ja kahjustuste
eest, nii töötab Teie seade kauem.
Kui soovite saavutada optimaalseid tulemusi, soovitame asendada ortodontilised otsikuid 6-kuuse
kasutuse järel.

SUU-IRRIGAATORI HOOLDUS

Vajadusel puhastage seadet pehme kanga ja õrna puhastusvahendiga
Enne puhastamist tõmmake pistik vooluvõrgust välja.
Enne irrigaatori demonstreerimist külmemates tingimustest, võtke ära reservuaar ja valage kogu
vedelik ära.
RIKETE EEMALDAMINE

PROBLEEM

PÕHJUS

PARANDAMINE

Standartotsikud ja
keelekaabits
Leke otsiku ja
rõngakujulise käepideme
detaili kohal käepidemel.

Otsik ei ole täiesti sees

Võtke otsik välja ja asetage
tagasi

Pik Pocket® otsik
Ava pehmes otsikus
Suu-irrigaatori korpus
Veeleke käepidemes

Otsik on kulunud

Asendage uue otsikuga.

Vooliku defekt

Leke reservuaaris

Puuduv reservuaari klapp
Kas reservuaari klapp on
tagurpidi?

Seda saavad parandada
seadme tarnijad või Water
Pik, Inc.
Asendage
reservuaari
klapp (helistage Water
Pik, Inc. või seadme
tarnijatele).
Pöörake
klapp õigeks.

Mittesobiv rõhk

Valesti paigutatud
reservuaar

Tõstke reservuaar ümber,
vajutage kõvasti.

Seade ei käivitu

Mootor ei tööta.

Veenduge, kas elektripistik
töötab; kontrollige teise
seadme abil (kontrollige
ülekoormuse nuppu ja/või
seinalülitit)

