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IRYGATOR WATER GENIUS
model: Nr PM-1136

 
Dziękujemy za wybór naszego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi dla zapewnienia jego 

bezpiecznej i efektywnej obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Wykaz elementów: 
A) Zbiorniczek
B) Wskaźnik maksymalnego poziomu wody
C) Rurka ssąca
D) Przycisk
E) Pompka
F) Wężyk z dyszą

 

W trakcie używania należy irygator trzymać pionowo. W innym przypadku woda może wyciekać przez szpary na łączeniu zbiorniczka.

Czynności wstępne: 
Przed rozpoczęciem użytkowania oddziel zbiorniczek od urządzenia z pompką i zanurz je w wodzie tak, aby zatopić rurkę 
ssącą oraz wężyk z dyszą. Naciśnij kilkakrotnie przycisk. Następnie unieś wężyk z dyszą nad poziom wody i ponownie naciśnij 
przycisk, aby upewnić się, że urządzenie działa prawidłowo i wydobywa się z niego strumień wody ze stałą mocą.

Napełnianie zbiorniczka: 
1. Ustaw irygator pionowo, dyszą do góry, przekręć delikatnie zbiorniczkiem w lewo, a następnie zdejmij go z pompki.
2. Napełnij zbiorniczek wodą do poziomu maksymalnego (ewentualnie płynem do płukania ust).
Uwaga: Używaj wyłącznie takiego płynu, który ma podobną konsystencję (gęstość) jak zwykła woda.
3. Załóż zbiorniczek, wkładając do niego pompkę i przekręcając w prawo. Wtedy zbiorniczek będzie dobrze się trzymał na 
swoim miejscu.

Sposób użycia:
1. Połóż palec na przycisku (zob. rysunek powyżej).
2. Podczas higieny ust trzymaj irygator poziomo, ewentualnie skierowany dyszą w górę.
3. Naciśnij przycisk kilkakrotnie tak, aż płyn zacznie wydobywać się z dyszy. Szybkość i intensywność przepływu można regulować 

zmieniając siłę nacisku na przycisk. Dla uzyskania jak najlepszych efektów w trakcie używania należy naciskać przycisk z różną siłą 
oraz zmieniać kąt ustawienia dyszy.

4. Aby wyczyścić przestrzeń między zębami, skieruj dyszę w szczelinę między zębami, zaciśnij usta wokół wężyka i naciśnij 
przycisk. Aby osiągnąć optymalny efekt spryskaj przednią i tylną część zęba a następnie przejdź do kolejnego.

5. Czyszcząc mostki, aparaty dentystyczne, implanty lub inne elementy należy rurkę z dyszą umieścić pod nimi i nacisnąć przycisk. 
Dla uzyskania lepszego efektu spryskuj obie strony zęba kilkakrotnie ustawiając dyszę za każdym razem pod innym kontem. 
Ustawiaj dyszę pod każdym możliwym kątem.

 
Czyszczenie: 
1. Każdorazowo po użyciu opróżnij zbiorniczek i kilkakrotnie naciśnij przycisk, aby usunąć pozostałości płynu z urządzenia. 
Przetrzyj irygator wilgotną szmatką zanurzoną w letniej wodzie, a następnie dobrze go wysusz.
2. Ze względów higienicznych nie wolno z nikim dzielić irygatora.
3. Urządzenie należy przechowywać w higienicznie czystym miejscu tak, aby nie uszkodzić wężyka z dyszą.
4. Podczas podróży, irygator powinien być tak przechowywany, aby nie doszło do jego uszkodzenia. 
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OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Po upływie okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej 
utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw 
potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ 
nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki 
odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami 
krajowymi.
 
Serwis:
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Podczas użytkowania 
produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli 
wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów 

zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie 

użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia 
transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za 
błędy powstałe w druku.
Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.


