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OLULISED OHUTUSNÕUDED 
 
 
OLULISED 
OHUTUSNÕUDED 

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

 
ENNE KASUTAMIST LUGEGE 
LÄBI KASUTUSJUHEND. 

 

OHT: 
 
   Et vähendada elektrilöögi tekkimise ohtu: 
 Kui olete lõpetanud seadme kasutamise, ärge 

unustage seade lülitada välja. 
 Ärge katsuge seadet märgade kätega. 
 Ärge asetage seadet vette või teistesse vedelikesse. 
 Ärge kasutage vannis olles. 
 Ärge hoidke seadet seal, kust ta võib kukkuda vanni 

või kraanikaussi. 
 Ärge üritage tõsta seadet välja, kui see on kukkunud 

vette. 
 Võtke pistik kohe vooluvõrgust välja. 

HOIATUS: 
 

Et vähendada põletuste, elektrišoki, tulekahju, tõsise kahjustuste või 
väiksemate vigastuste ohtu: 

• Ärge kasutage seadet süsteemis, mis erineb seadmel või 
laadijal märgitud pingega süsteemist. 

• Ärge kasutage seadet, kui juhe või ühendus on kahjustatud, kui 
see ei tööta nõuetekohaselt, on maha kukkunud või kahjustatud 
või kukkunud mõne vedeliku sisse. Võtke ühendust Water Pik, 
Inc. kohaliku esindajaga UAB Vilniaus medicinos servisas 
www.waterpik.lt 

• 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. 

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

• Kasutage ainult WaterPik, Inc. soovitatud otsikuid ja lisasid. 
• Ärge toppige mingeid kõrvalisi esemeid seadme avaustesse  
• Hoidke toitejuhet eemal kuumadest pindadest. 
• 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. 

• Kui Pik Pocket otsik (ei ole kõigis mudelites) 
• Kui mingilgi põhjusel ei sobi seadmele, asendage 

vana otsik uue Pik Pocket otsikuga. 
• Ärge kasutage seadet kauem kui 5 minutit 

kahetunnise perioodi jooksul. 

• Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega. 
•     Seade on varustatud polariseeritud pistikut (üks osa on laiem kui 

teine). Et vähendada elektrilöögist tekkida võivat riski, selle 
pistiku saab vooluvõrku panna vaid ühte kindlat pidi. Kui pistik 
ei mahu pistikupesasse, pöörake see ringi ja proovige veel üks 
kord. Kui see ikka ei mahu, pöörduge abi saamiseks 
kvalifitseeritud elektriku poole. Ärge üritage ise vahetada juhet 
või pistikut. 

 
     HOIDKE SEE KASUTUSJUHEND 
      ALLES.
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TOOTE KIRJELDUS 
 
 
 
 

Otsik 
 
                                Reservuaar 
 
 
 
 
 

 

 

Reservuaari klapp                O          I                                                                                                                                            Otsiku eemaldamise nupp 

Sisselülitamise/väljalülitamise käepide 

 
Alus                     1         2 
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Rõhu reguleerimise nupp 

 
 
Käepide
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Vahetada iga 3 kuu tagant                                      Vahetada iga 6 kuu tagant
 

Ortodontiline otsik                 SOBIVAIM 
 

        Breketid 
        Üldkasutus 

 
 

Pik Pocket™ otsik                SOBIVAIM 
 

 Periodont. taskutele 
 Hargnemistele 

 
Plaque Seeker® otsik          SOBIVAIM 

 
Implantaadid      Sillad 

Hambakroonid   Üldkasutus  

Hambaharjaotsik                  SOBIVAIM  
                                                                                  

Üldkasutus 

 
 Klassikaline pihustusotsik       SOBIVAIM 
 

      Üldkasutus  

 
  Keelekaabits                      SOBIVAIM 
 

              Suuõõne 
        värskendamiseks

 
 

MÄRKUS: Otsikuid mudeli komplektis ei ole. 
Vajalikud otsikud/seadmed saate soetada  www.waterpik.lt  või telefonil  +37062026601. Põhjalikumat teavet otsikute, muude lisade ja seadme kasutamise kohta võite leida meie 
kodulehelt www.waterpik.lt. www.waterpik.lt.
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MILLEST ALUSTADA 
 
 

 
Seadme sisselülitamine 
 
Ühendage seade vooluvõrku. Kui seadet juhitakse 
seinalülitist, veenduge, et see on sisselülitatud.. 
 
Ettevalmistamine ja kasutamine 
 
Nõuetekohase kasutusjuhendi leiate juhendi alguses. 
 
Pärast kasutamist 
 
Lülitage seade välja. Valage reservuaarist välja ülejäänud 
vesi. Võtke seade vooluvõrgust välja. 
 
OTSIKU KASUTAMINE  
Pik PocketTM  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 liikuge sellega igemejoonel. 
Keele puhastamise otsik 
 
Keele puhastusotsiku kasutamiseks,  
valige seadmel kõige madalam surve,  
hoidke otsikut keele keskel võimalikult  
taga. Lükake ette õrnalt vajutades. 
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 ja breketi juures.
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          Hambaharja otsik  

 
 

Asetage hambaharjapeaga seade suhu hammaste ja 
igemete joonele. 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..
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PUHASTAMINE JA RIKETE TUVASTAMINE 

 
 Puhastamine 

Enne puhastamist tõmmake pistik vooluvõrgust 
välja. 
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. 
MÄRKUS: Eemaldage reservuaariklapp enne kui 
asetate reservuaari nõudepesumasinasse. 

 

 
 
 
 

Eemaldage                   Asendage 
 

Katlakivi eemaldamine 
Sisemiste osade puhastamine: täitke reservuaar sooja 
veega, lisage 2 supilusikatäit söögiäädikat. Seadistage 
rõhu reguleerimise käepide maksimumasendisse ja 
suunake käepide ja otsik valamusse. Lülitage seade 
sisse ja laske töötada seni, kuni reservuaar on tühi. 
Peske veel kord täites reservuaar puhta sooja veega 

 
Lekked 
 
Kui leke tekib seoses kahjustatud voolikuga, asendatavad 
voolikud ja käepidemed saab soetada www.waterpik.lt või 
võttes ühendust Water Pik Inc. esindajaga  
UAB Vilniaus medicinos servisas. Kui leke  
on reservuaarist, veenduge, et klapp on üles  
tõstetud paremal või võtke ühendust  UAB Vilniaus medicinos 
servisas klapi vahetuse küsimustes. 
 
Teenindus 
 
Waterpik® irrigaatorid on elektrilised seadmed, millele ei kehti 

teenindusteenuste osutamine ja pidev teenindus. 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. 
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       PIIRATUD KAHEAASTANE GARANTII 
 

 
Water Pik, 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. 
 

 
Installeerimise eest vastutab ostja, garantii ei hõlma seda punkti. 

Piiratud garantii ei hõlma lisasid või kasutatavaid osasid, nagu otsikud jne. 

See garantii tagab teile konkreetsed juriidilised õigused. Teile võivad kehtida ka muud õigused, mis erinevad olenevalt Teie elukohas 

kehtivatest seadustest.



 


