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יש לקרוא בעיון את הוראות השימוש והבטיחות לפני השימוש הראשון.
חשוב ואזהרות
• יש להתקין ולמקם את המכשיר באופן כזה שאינו יוכל ליפול ולא להימשך לתוך מים
 /נוזל אחר  /רצפה  /אמבטיה  /כיור וכד' .אין לנסות להוציא את המכשיר באם נפל
למים ,יש לנתק מהחשמל באופן מיידי .התקע חייב להיות נגיש בכל עת.
• כאשר מנתקים את המכשיר מהחשמל ,יש לאחוז בתקע ולא למשוך את הכבל .אין
לגעת בתקע בידיים רטובות ,שהרי זה עלול לגרום להתחשמלות.
• יש לבדוק את הכבל מעת לעת ולוודא שאינו פגום .אם הכבל פגום ,יש להביא את
יחידת הטעינה למרכז השירות של אוראל בי בראון .לא ניתן להשתמש ביחידת
הטענה פגומה או שאינה פועלת.
• אין לפרק את המכשיר .אין לשנות או לתקן את המוצר על מנת להימנע מסכנת
שריפה ,שוק חשמלי ,או פציעה.
• המוצר אינו מיועד לשימוש לילדים שגילם מתחת ל 12 -שנים .אנשים עם יכולות
גופניות ,סנסוריות או מנטאליות או חסרי הידע והניסיון בשימוש במוצר ,יכולים
להשתמש במוצר רק אם הם תחת השגחה או לאחר שקיבלו הדרכה לגבי השימוש
הבטוח במוצר ומבינים את הסכנות האפשריות.
• ככלל ,אנו ממליצים לשמור את המכשיר הרחק מהישג ידם של ילדים .אסור לתת
לילדים לשחק עם המכשיר.
• אין להכניס שום חפץ דרך פתחי המכשיר.
• ניתן להשתמש בנוזלים לשטיפות רק לפי הוראות היצרן.
• אם המוצר נפל ,יש להחליף את ראש המברשת לפני השימוש הבא ,אף אם אין
נזק הנראה לעין.
• אם הנכם עוברים טיפול כלשהו בחלל הפה ,עליכם להתייעץ עם הרופא המטפל
לפני השימוש במכשיר.
• יש להשתמש במוצר זה למטרה המיועדת בלבד ובהתאם להוראות השימוש
כמתוארים במדריך זה .אין להשתמש באביזרי עזר או מטענים שאינם מומלצים
על ידי היצרן.
תיאור
 .aצינור שטיפה
 .bמתג הצינור
 .cתא הצינורות
 .dכפתור שחרור הצינור
 .eמתג הפעלה/כיבוי
חוגה לבקרת לחץ המים )עוצמה(
.f
 .gמתג הידית )הפסקה והפעלה של זרם המים(
 .hידית מתקן השטיפה
מיכל מים ) 600מ"ל(
.i
תא אחסון לכבל חשמלי
.j
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מפרט
למפרט הזרם החשמלי ,ראו בצד התחתון של יחידת הטעינה .רמת רעש. 68 dB (A) :
שימוש במכשיר
לפני השימוש הראשון במכשיר ,יש למלא את מיכל המים ) (iולאפשר למים לזרום לכיור
תוך כדי אחיזה ביחידת מתקן השטיפה ).(h
 .1יש לחבר לידית את אחד מצינורות השטיפה עד למצב נעילה ) .(1יש למלא את מיכל
המים במים פושרים .אם אתם רוצים להוסיף מי פה למים ,יש לוודא שאתם ממלאים
את המיכל עם מים פושרים ולאחר מכן מוסיפים את המי פה הרצוי.
 .2יש להפעיל את צינור השטיפה באמצעות לחיצה על מתג ההפעלה ) .(e) (2מתג
הידית ) (gצריך להיות במיקום הנמוך ביותר = עצירת המים.
 .3יש לבחור את לחץ המים הרצוי באמצעות חוגת הבקרה ) = 1) (fעדין = 5 ,חזק( ).(3
אנו ממליצים להתחיל במצב  ,1בייחוד אם החניכיים שלכם נוטות לדמם או אם ילדים
)ראו אזהרות( משתמשים במכשיר.
 .4יש להתכופף מעל הכיור ולכוון את צינור השטיפה כלפי השיניים והחניכיים .יש
להחליק את מתג הידית ) (gלכיוון מעלה להפעיל את זרימת המים ) .(4יש לשמור
על הפה פתוח במעט לאפשר למים לזרום לכיור.
ניתן לבחור בין  2פונקציות של הצינור באמצעות החלקת מתג הצינור ) (bכלפי מטה
או מעלה )לפני שתעשו זאת ,יש להפסיק את זרם המים באמצעות הסטת מתג הידית
כלפי מטה(:
 .1זרם סיבובי לניקוי כללי ועיסוי חניכיים )מתג הצינור במצב נמוך( :הסיבוב של זרם
המים והבועות הזעירות תוכננו כך שיאפשרו חדירה קלה ועיסוי חניכיים עדין ).(6
 .2זרם אחד )מתג הצינור במצב עליון( :זרם המים הישר מיועד לניקוי ממוקד ).(7
זמן הפעלה מירבי 15 :דקות.
זמן צינון :שעתיים.
באופן כללי ,אנו ממליצים להחליף את הצינורית שטיפה כל שלושה חודשים.
לאחר השימוש
יש להקפיד לרוקן את מיכל המים לחלוטין לאחר כל שימוש .אם רופא השיניים שלכם
המליץ על הוספת מי פה לשטיפה ,יש לאפשר הזרמת מים נקיים לפני ריקון המיכל על
מנת למנוע הצטברות משקעים.
יש לוודא שהמכשיר פועל עד סיום זרימת המים דרך צינורית המכשיר ,למניעת הצטברות
חיידקים במים עומדים.
יש ללחוץ על מתג הפעלה/כיבוי על מנת לכבות את המכשיר.
על מנת להסיר את צינורית השטיפה ,יש ללחוץ על כפתור השחרור של הצינורית ).(5) (d
יש לנגב את הצינורית והידית תמיד לצורך ייבושם .יש למקם בחזרה את הידית על
הבסיס ולאחסן את הצינורית בתא הצינורית ).(c
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ניקוי
יש לנקות את התושבת באופן סדיר ,עם מטלית לחה .מיכל המים ותא הצינוריות ניתנים
לניתוק מהמכשיר ולשטיפה בטוחה במדיח כלים.
הגנה על הסביבה
מוצר זה כולל סוללות נטענות .לשמירה על הסביבה ,בגמר חיי המוצר ,אין
להשליכו לאשפה הביתית .ניתן להביא את הסוללות לאחד ממרכזי או לנקודת
איסוף פסולת של בראון ,פרטי המרכזים מופיעים בתעודת האחריות של המוצר.
כפוף לשינוים ללא הודעה מראש.
מוצר זה מיובא מחו"ל ,יש להתייחס לכיתוב בעברית בלבד.
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