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Turinys

Naudojimo instrukcija
(Buitinis) Burnos irigatorius

Modelio Nr. EW1311

Dėkojame, kad įsigijote „Panasonic“ gaminį.
Prieš naudodami šį prietaisą, perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.



Lietuvių

Dėmesio!
• Nemerkite įkroviklio į vandenį ir neplaukite jo vandeniu.
 Priešingu atveju gali įvykti elektros smūgis arba gaisras dėl 
trumpojo jungimo.

• Valydami įkroviklį, visada ištraukite maitinimo laido kištuką iš 
namų lizdo.

 Priešingu atveju gali įvykti elektros smūgis arba galima 
susižaloti.

• Maitinimo laido negalima pakeisti. Jei įkroviklis sugadintas, 
prietaisą reikia išmesti.

 Priešingu atveju gali įvykti nelaimingas atsitikimas arba 
galima susižaloti.

• Prižiūrimi, burnos irigatorius gali naudoti nuo 8 metų ir 
vyresni vaikai ir asmenys, turintys fi zinių, jutimo arba protinių 
sutrikimų arba patirties bei žinių trūkumą.
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• Burnos irigatorių galima naudoti tik su šaltu arba šiltu 
vandeniu arba specialiais tirpalais, nurodytais gamintojo 
instrukcijose.

• Vaikams negalima žaisti su prietaisu.
• Nenaudokite kitokio adapterio, išskyrus pridedamą įkroviklį. 
Be to, su įkrovikliu nekraukite kitų gaminių. (Žr. 10 psl.)

 Priešingu atveju gali įvykti elektros smūgis arba gaisras dėl 
užtrumpinimo.

• Šis simbolis rodo, kad elektros prietaisui jungti prie tinklo 
reikalingas atskiras nuimamas maitinimo įtaisas. Maitinimo 
įtaiso tipo nuoroda nurodyta šalia simbolio.
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Sauga

Simbolių paaiškinimas

PAVOJUS

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS

DĖMESIO

Siekiant sumažinti rimto arba mirtino sužalojimo, elektros 
smūgio, gaisro pavojų ir žalos įrangai arba turtui pavojų, 
visada laikykitės šių atsargumo priemonių.

Žymi galimą pavojų, 
kada galima sunkiai 
susižeisti arba žūti.

Žymi galimą sunkių 
arba mirtinų traumų 
pavojų

Reiškia pavojų 
nesmarkiai susižeisti 
arba sugadinti turtą.

Šie simboliai naudojami klasifi kuoti ir aprašyti pavojus, 
sužalojimus ir turtinę žalą, kuri atsiranda, nesilaikant 
nurodymų ir netinkamai naudojant prietaisą.

Šie simboliai naudojami klasifi kuoti ir aprašyti nurodymus, 
kurių reikia laikytis.

Šis simbolis naudojamas įspėti naudotojus apie 
tam tikrą veiksmą, kurio atlikti negalima.

Šis simbolis naudojamas įspėti naudotojus apie 
tam tikrą veiksmą, kurį reikia atlikti, norint saugiai 
valdyti prietaisą.

Nelaimingų atsitikimų vengimas
Laikykite vaikams arba kūdikiams nepasiekiamoje 
vietoje. Neleiskite jiems naudoti prietaiso.
- Tai gali sukelti nelaimingą atsitikimą arba žalą 

atsitiktinai prarijus nuimamas dalis.
Maitinimas

Neįjunkite arba neatjunkite maitinimo laido į / iš 
namų lizdo šlapiomis rankomis.
- Tai gali sukelti elektros smūgį arba sužalojimą.
Nedėkite įkroviklio virš arba netoli pilnos 
vandens kriauklės arba vonios.
Nenaudokite, kai laidas arba maitinimo kištukas 
yra pažeistas, arba kai namų lizdas yra laisvas.
Negadinkite, nekeiskite, nelankstykite per jėgą 
nesukite, netraukite, nestumkite ar netampykite 
laido bei kištuko.
Be to, nedėkite nieko sunkaus ant maitinimo 
laido ei kištuko ir jų nežnybkite.
- Priešingu atveju gali įvykti elektros smūgis arba 

gaisras dėl trumpojo jungimo.
Naudokite tik buityje ir nenaudokite, jei prietaiso 
parametrai neatitinka buitinio elektros tinklo 
parametrų.
- Viršijus buitinio elektros tinklo parametrus, lizdas 

gali sukelti gaisrą, nes prietaisas gali perkaisti.
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DĖMESIO

Prietaisą visada reikia jungti į elektros tinklą, kurio 
vardinė įtampa yra tokia, kaip nurodyta ant įkroviklio.
Iki galo įkiškite maitinimo kištuką.
- Priešingu atveju, gali įvykti elektros smūgis arba kilti 

gaisras.
Prietaisui veikiant nenormaliai arba sugedus

Nedelsiant nebenaudokite ir ištraukite maitinimo 
kištuką, jei yra triktis arba gedimas.
- Priešingu atveju galima susižaloti, gali įvykti elektros 

smūgis arba kilti gaisras.
< Gedimai ir neįprastas veikimas>
• Pagrindinis blokas, įkroviklis arba laidas yra 

deformuoti arba neįprastai karšti.
• Pagrindinis blokas arba įkroviklis smirda degėsiais.
• Pagrindinio prietaiso naudojimo arba įkrovimo metu 

iš įkroviklio arba laido girdisi nenormalus garsas.
- Iškart patikrinkite arba suremontuokite jį įgaliotame 

techninės priežiūros centre.

Šis gaminys
Šis gaminys turi įmontuotą įkraunamą bateriją. 
Negalima šildyti. Saugokite nuo ugnies.
- Taip jis gali perkaisti, atsirasti nuotėkis arba 

sprogti.
Prietaiso patys nepermontuokite ir neperdirbkite.
- Tai gali sukelti elektros smūgį, šoką arba sužalojimą.
 Dėl remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninio 

aptarnavimo centrą (baterijos keitimas ir t.t.).

Neardykite, išskyrus atvejus, kai išmetate gaminį.
- Tai gali sukelti elektros smūgį, šoką arba 

sužalojimą.
Valymas

Reguliariai valykite maitinimo kištuką, kad 
nesikauptų dulkės (kartą per pusę metų).
- To nepadarius, gali kilti gaisras dėl drėgmės 

sugadintos izoliacijos.
 Atjunkite maitinimo laidą ir nuvalykite sausu skudurėliu.

Apsauga nuo dantenų ir dantų pažeidimų
Asmenys, nemokantys naudoti šio prietaiso, 
neturėtų jo naudoti.
Asmenys su sutrikusiu rijimo refl eksu neturėtų 
naudoti šio prietaiso.
- Tokiu būdu galima sužeisti arba pažeisti dantis ir 

dantenas.

Asmenys, kurie gali turėti periodonto ligų, kurių 
dantys yra gydomi, arba kurie yra susirūpinę 
dėl burnoje esančių simptomų, prieš naudodami 
šepetėlį turėtų pasikonsultuoti su dantų gydytoju.
- To nepadarius, galima sužaloti arba pažeisti dantis 

ir dantenas.
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DĖMESIO
Šis gaminys

Nenaudokite šio prietaiso kitiems tikslams nei 
burnos valymas.
- Taip darant galima susižeisti, kai vandens srautas 

bus nukreiptas į akis, nosį, ausis, arba gerklę.
Nepildykite bakelio vandeniu, šiltesniu nei 40 ºC.
- Taip galima nusideginti.
Nesidalinkite purkštuku su savo šeima ar kitais 
asmenimis.
- Kitaip galite gauti infekciją arba uždegimą.
Nedėkite metalinių daiktų, pvz., monetų arba 
sąvaržėlių ant įkroviklio.
- Jie gali per daug įkaisti ir sukelti nudegimus.

Atkreipkite dėmesį į šias atsargumo priemones
Neleiskite prie elektros kištuko prilipti 
metaliniams daiktams ar šiukšlėms.
- Priešingu atveju gali įvykti elektros smūgis arba 

gaisras dėl trumpojo jungimo.
Negalima mėtyti ir trankyti prietaiso.
- Taip galite susižaloti.
Negalima apvynioti laido aplink įkroviklį laikymo 
metu.
- Taip laidas gali sulūžti ir sukelti gaisrą dėl trumpojo 

jungimo.

Jei ilgą laiką nenaudojate, atjunkite maitinimo 
kabelį nuo buitinio lizdo.
- To nepadarę, galite sukelti elektros smūgį arba 

gaisrą dėl elektros nuotėkio ir apgandintos 
izoliacijos.

Atjunkite maitinimo laidą, laikydami už kištuko, 
o ne laido.
- Priešingu atveju gali įvykti elektros smūgis arba 

gaisras dėl trumpojo jungimo.
Po naudojimo visada sutvarkykite ir išvalykite 
prietaisą. (Žr. 14 psl.)
- To neatlikus, susikaupę pelėsiai ir bakterijos gali 

pakenkti jūsų sveikatai.
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PAVOJUS
ĮSPĖJIMASIšimtos baterijos išmetimo tvarka

• Įkraunama baterija gali būti naudojama tik su 
šiuo prietaisu. Nenaudokite baterijų su kitais 
gaminiais.

• Negalima įkrauti baterijos, kai jis išimtas iš 
gaminio.

• Negalima šildyti. Saugokite nuo ugnies.
• Patys nelituokite, neardykite ir nekeiskite 

baterijos.
• Neleiskite, kad teigiama ir neigiama metalinės 

juostelės ant baterijos liestųsi su kitais 
metaliniais daiktais.

• Nenešiokite ir nelaikykite baterijų kartu su 
metalo papuošalais, pavyzdžiui, karoliais ir 
plaukų segtukais.

• Nenulupkite vamzdelio.
- Taip jis gali perkaisti, atsirasti nuotėkis arba 

sprogti.

Baterijoje yra šarminis skystis. Jam patekus į 
akis, netrinkite aki  ir kruopščiai plaukite švariu, 
pvz., vandentiekio vandeniu.
- To nepadarius, gali susilpnėti regėjimas.
 Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Nuėmę įkraunamą bateriją, laikykite ją vaikams 
ir kūdikiams nepasiekiamoje vietoje.
- Baterija kenkia organizmui, ją atsitiktinai nurijus.
 Jei taip atsitinka, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Baterijoje yra šarminis skystis. Patekus ant odos 
ar drabužių, plaukite švariu, pvz., vandentiekio 
vandeniu.
- To nepadarius, galima susižaloti odą.

• Į vandens bakelį nedėkite druskos, burnos skalavimo 
skysčio ar kitų cheminių medžiagų. Taip galite sukelti 
gedimą.

• Nedžiovinkite pagrindinio bloko su džiovintuvu ar 
ventiliatoriaus šildytuvu.

 To nepaisant galima sugadinti prietaisą arba sulankstyti 
jo dalis.

• Nevalykite naudodami skiediklių, benzino, alkoholio ir 
t.t. Jie gali sugadinti korpusą, sukelti jo skilinėjimą arba 
pakeisti jo spalvą.

• Po naudojimo vietoje laikykite prietaisą sausoje patalpoje. 
Jei prietaisą paliksite vonioje, gali kilti gedimas.

Paskirtis
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Įkrovimas

Priekis Galas

Pagrindinis blokas① Purkštuko atleidimo 
mygtukas② Maitinimo mygtukas③ Režimo perjungimas④ Režimo indikatorius⑤ Krovimo būsenos lemputė⑥ Vėdinimo anga⑦ Siurbimo žarna⑧ Filtras⑨ Vandens bakelis⑩ Vandens bakelio dangtelis

⑫ Laidas⑬ Maitinimo tinklo 
kištukas⑭ Purkštukų stovai⑮ Išgręžkite skylės sienoje

 montavimas
 Įkroviklį galima 

montuoti ant sienos 
naudojant du 
medvaržčius.

Purkštukas (x4)⑯ Purkštukas⑰ Identifi kavimo žiedelis⑱ Purkštuko rankena
Įkroviklis (RE8-47/RE8-53)
(Elektros šakutės forma 
skiriasi, priklausomai 
nuo regiono.)⑪ Įkrovimo skyrius

Standartinių priedų 
komplektas

2 varžtai

Pastaba
Pagrindiniame bloke (vandens bakelyje ir siurbimo 
žarnoje) gali būti drėgmės, likusios iš distiliuoto vandens 
atliekant produkto patikrinimą.

► Ant vonios stalviršio ar ant lentynos
1. Padėkite laidą dešinėje, centre arba 

kairėje laido kreipiklio, priklausomai nuo 
to, kur bus laikomas įkroviklis.

2. Padėkite įkroviklį ant lygaus, tvirto 
paviršiaus.

3. Įkiškite maitinimo laidą į tinklą.

Įdėkite pagrindinį bloką taip, kad 
jis stovėtų vertikaliai įkrovimo 
skyriuje.
Užsidegs įkrovimo indikatorius.
• Būtinai statykite prietaisą vertikaliai. Jei 

prietaisas yra pasviręs arba tiesiogiai 
nesiliečia su įkrovikliu, jis negalės 
tinkamai įsikrauti.

• Įkrovimas baigiasi maždaug po 15 val.
• Lemputė neišsijungia net ir tada, kai 

baigiasi įkrovimas..
• Su visiškai įkrauta baterija prietaisą 

galima naudoti apie 15 minučių.
 (Baterijoms senstant, prietaiso veikimo 

lakas trumpėja).

Dalių identifi kavimas
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Kaip naudotis

Pastabos
• Pirmą kartą naudojant prietaisą arba jei jis 

nenaudojamas ilgiau nei pusę metų, įkrovimo 
indikatorius gali įsijungti keletą minučių po įkrovimo 
pradžios arba veikimo laikas gali sutrumpėti. Tokiais 
atvejais įkraukite bateriją 23 valandas arba ilgiau.

• Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkrovimo 
metu yra 0–35 °C. Baterija gali veikti blogiau kitoje nei 
rekomenduojama temperatūroje.

Atjunkite maitinimo laidą, kai įkrovimas 
bus baigtas.
(saugumo sumetimais ir siekiant sumažinti energijos 
suvartojimą)
• Baterija veiks gerai, net ją įkrovus ilgiau nei 15 valandų.

Tvirtai uždėkite purkštuką ant 
pagrindinio bloko.

Užsukite vandens čiaupą 
ir paspauskite taip, kad 
užsifi ksuotų

Paspauskite režimo jungiklį ir pasirinkite 
norimą vandens srovės režimą.
• Režimo indikatorius degs ir rodys anksčiau 

pasirinktą režimą. Jei prietaisas nenaudojamas 
ilgiau nei 30 dienų arba jei jis buvo visiškai 
išsikrovęs ir tada įkrautas, režimas pradedamas nuo 
švelnaus oro ir vandens purškimo AIR IN (SOFT). 
(baterijai išsekus, režimas bus nustatytas iš naujo, 
bet tai nėra gedimas.)

• Jei norite naudoti kitą režimą, spauskite režimo 
jungiklį, kol režimas pasikeis į norimą nustatymą.

 Paspaudus režimo jungiklį, režimas bus pakeistas iš 
AIR IN (SOFT) į AIR IN (REGULAR) ir į JET.

Atidarykite vandens bakelio 
dangtelį, laikydami pagrindinį 
bloką taip, kad jis būtų lygus, ir 
užpildykite bakelį vandeniu.
• Visada naudokite šviežią vandentiekio 

vandenį arba drungnų vandenį.
• Jei vanduo šaltas, naudokite drungną vandenį, 

kurio temperatūra yra 40 ºC arba žemesnė.
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Veiksena Aprašas

JET režimas
• Šis režimas skirtas pašalinti maisto 

daleles iš tarpdančių

AIR IN (REGULAR) režimas
• Šis režimas skirtas periodonto kišenių 

valymui ir dantenų priežiūrai.

AIR IN (SOFT) režimas
• Šis režimas skirtas švelniai masažuoti 

dantenas

Normalus

Normalus

Normalus

Pastabos
• Kai naudojate prietaisą pirmą kartą, paspauskite 

veikimo mygtuką, įjunkite įrenginį ir išbandykite 
kiekvieną vandens purškimo režimą, pripildę 
bakelį vandens.

• Prietaisas negali veikti maždaug 5º arba 
žemesnėje aplinkos temperatūroje.

• Nespauskite purkštuko antgalio prie dantų ar 
dantenų.

• Kadangi apnašų, prilipusių prie dantų paviršiaus, 
negalima pašalinti vien vandens srautu, visada 
reikia jas valyti ir šepetėliu. Išvalius dantis 
rekomenduojama išskalauti burną vandens srove.

• Nenaudokite tuščio prietaiso, išskyrus kai išpilate 
likusį vandenį po naudojimo. Naudojant prietaisą 
be vandens, jis gali sugesti.

Pasukite purkštuko rankenėlę, kad 
sureguliuotumėte vandens srauto 
kryptį.

Prieš paspausdami 
maitinimo jungiklį, įdėkite 
purkštuką į burną ir 
švelniai užsičiaupkite.
• Norėdami naudoti, pasilenkite 

virš praustuvo, pagrindinį bloką 
laikydami vertikaliai, o purkštuką 
viršuje, ir pakelkite alkūnę.

• Paspaudus režimo jungiklį 
naudojimo metu galima pakeisti 
režimą.

• Visiškai pilno vandens 
bakelio pakanka maždaug 35 
sekundėms.

• Jei purkštukas yra per daug 
pasviręs, iš ventiliacijos angos 
vietoj purkštuko tekės vanduo. 
(Ventiliacijos anga prietaiso gale 
leidžia žarnai lengviau siurbti 
vandenį).
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Po naudojimo paspauskite maitinimo 
mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą.
• Nustokite naudoti purkštuką jį tebelaikydami burnoje, 

kad neapsitaškytumėte.
►Tarpdančių valymas
JET režimu
• Nukreipkite vandens srautą į 

tarpdančių zoną △.
• Nukreipkite iš priekinių ir galinių dantų 

pusių.
►Periodonto kišenių valymas
AIR IN (REGULAR) režimu
• Nukreipkite vandens srautą į tarpą 

tarp dantų ir dantenų.
• Lėtai perkelkite vandens srautą 

išilgai dantenų.
• Išvalykite dantis iš priekinės ir 

užpakalinės pusės, taip pat už 
krūminių dantų.

• Valykite visas skausmingas dantenų 
sritis AIR IN (SOFT) režimu.

* Periodonto kišenių negalima valyti 
JET režimu, nes vandens srautas yra 
per stiprus.

►Dantenų priežiūra
AIR IN (REGULAR) režimu
• Stimuliuoti dantenas.
• Švelniai stimuliuokite visas 

skausmingas dantenų sritis AIR IN 
(SOFT) režimu.

Po naudojimo
1. Atidarykite vandens bakelio 

dangtelį ir išpilkite vandenį.
• Kiekvieną kartą po naudojimo 

išpilkite vandenį iš bakelio.

2. Įjunkite maitinimo jungiklį ir 
išleiskite vandenį.

• Leiskite prietaisui veikti tol, kol 
vanduo nustos tekėti, tada išjunkite 
maitinimo jungiklį.

3. Įkiškite pagrindinį bloką į įkroviklį.
4. Laikydami nuspaustą purkštukų 

atleidimo mygtuką, ištraukite 
purkštuką iš prietaiso ir padėkite 
ant purkštuko stovo.



Lietuvių

Valymas
1. Patraukite vandens bakelį žemyn.

2. Išplaukite vandeniu.

3. Nusausinkite rankšluosčiu ir pan. ir išdžiovinkite.

4. Sulygiuokite ir pastumkite vandens bakelį 
išilgai griovelio, ir tvirtai įdėkite į vietą.

Šluoste nušluostykite dėmes ant įkroviklio.
• Niekada nenaudokite skiediklių, benzino 

arba alkoholio, nes jie gali sugadinti 
dalis arba sukelti skilinėjimą bei spalvos 
pasikeitimus.

• Neplaukite įkroviklio.
• Maždaug kartą per šešis mėnesius 

nuvalykite elektros kištuko liežuvėlį sausa 
šluoste.• Nuimkite identifi kavimo žiedą ir nuplaukite.

• Neplaukite karštesniu kaip 50 °C vandeniu.
• Jei naudojate ploviklį, naudokite tą, kuris tinka indams 

plauti.
 Gerai nuskalaukite vandeniu, kad išvalius neliktų ploviklio.
• Nusausinkite rankšluosčiu ir palikite išdžiūti gerai 

vėdinamoje vietoje.

Nušveiskite nuvalykite siurbimo 
žarnos purkštuko fi ltrą minkštu 
šepečiu.
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Dažnai užduodami klausimai

Gedimų šalinimas

Klausimas Atsakymas

Ar po ilgo nenaudojimo 
laikotarpio baterija išseks?

Kai prietaisas nenaudojamas 6 arba daugiau mėnesių, baterija susilpnėja (nuteka 
baterijos skystis ir t.t.). Iki galo įkraukite bateriją kartą į 6 mėnesius.

Ar reikia bateriją įkrauti 
prieš kiekvieną naudojimą?

Taip, tačiau rekomenduojama įkrauti bateriją, kai ji visai išseks. Baterijos tarnavimo 
laikas gali skirtis priklausomai nuo naudojimo trukmės ir laikymo sąlygų.

Problema

Prietaisas neveikia. Ką tik įsigijote šį gaminį arba jo 
nenaudojote daugiau nei 6 mėnesius Įkraukite pagrindinį bloką ne mažiau kaip 23 

val. (Žr. 11 psl.)

Pastatykite pagrindinį bloką vertikaliai taip, kad 
jo pagrindas liestųsi prie įkrovimo skyriaus.
Baigėsi baterijos tarnavimo laikas. 
(Žr. 16 psl.)

Pakeiskite purkštuką.

Išvalykite fi ltrą. (Žr. 14 psl.)
Naudodami, laikykite pagrindinį bloką 
vertikaliai. (Žr. 12 psl.)

Jei problemų išspręsti nepavyko, kreipkitės į parduotuvę, kurioje pirkote šį įrenginį arba į „Panasonic“ įgaliotą 
remonto paslaugų centrą.

Įkrovimo laikas yra trumpas.
Pagrindinis blokas įdėtas į įkroviklį ne 
vertikaliai. (Žr. 10 psl.)
Baigėsi baterijos tarnavimo laikas 
 (apie 3 metai).
Purkštukas užsikimšo.
Purkštuko žiotys suspaustos.
Filtras užsikimšo.
Naudojimo metu pagrindinis blokas 
laikomas pernelyg pakreiptas.

Prietaisą galima naudoti 
tik kelias minutes, net jei 
jis įkrautas.

Žemas vandens slėgis.

Vanduo neišteka.

Galima priežastis Veiksmas
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Baterijos tarnavimo laikas

Įmontuotos įkraunamos baterijos 
išėmimas

Baterijos tarnavimo laikas yra apie 3 metai, kai ji 
įkraunama maždaug kartą per savaitę (kai jį naudoja 
vienas asmuo).
Jei veikimo laikas yra labai trumpas net visai įkrovus 
bateriją, vadinasi, ji susidėvėjo.
(Baterijos veikimo laikas gali skirtis priklausomai nuo 
naudojimo arba laikymo sąlygų)
Pakeiskite bateriją įgaliotame techninės priežiūros centre.

Prieš išmesdami prietaisą, išimkite įmontuotą 
įkraunamą bateriją.
Priduokite bateriją į ofi cialią surinktuvę, jei tokia yra.
Šis skaičius turi būti naudojamas tik išmetant prietaisą ir 
negali būti naudojamas jį remontuoti. Jei patys ardysite 
prietaisą, jis nebebus nelaidus vandeniui ir gali blogai 
veikti.
• Išimdami bateriją, išimkite prietaisą iš įkroviklio.
• Paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte 

maitinimą, ir laikykite įjungę, kol baterija visiškai 
išsikraus.

• Atlikite veiksmus nuo ① iki ⑥ ir pakelkite bateriją, tada 
ją išimkite.

• Stenkitės neužtrumpinti išimtos baterijos teigiamo ir 
neigiamo polių ir izoliuokite polius, uždengdami juos 
lipnia juosta.

Aplinkos apsauga ir antrinis medžiagų 
perdirbimas
Šiame prietaise yra nikelio-metalo hidrido baterija.
Priduokite bateriją į ofi cialią surinktuvę.
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Techniniai duomenys Purkštuko keitimas (parduodamas atskirai)

Maitinimo šaltinis Žr. gaminio techninių duomenų plokštelę.
(Automatinė įtampos konversija)

Krovimo laikas Maždaug 15 val.

Galios sąnaudos Apie 1 W

Siurblio dažnis Maždaug 1400 impulsų per minutę *

Vandens slėgis

ČIURKŠLĖ:
Maždaug 590 kPa (apie 6,0 kgf/cm2)
AIR IN (REGULAR):
Maždaug 390 kPa (apie 4,0 kgf/cm2)
AIR IN (SOFT):
Maždaug 200 kPa (apie 2,0 kgf/cm2)

Veikimo laikas Maždaug 15 min*
(20 ºC, kai visiškai įkrautas)

Bakelio tūris Maždaug 130 ml (apie 35 sek.*)

Matmenys

Pagrindinis blokas: 197 (aukštis) x 59 
(plotis) x 75 (gylis) mm
(Neįskaitant purkštuko)
Įkroviklis: 40 (aukštis) x 93 (plotis) x 98 
(gylis) mm

Svoris Pagrindinis blokas: Apie 305 g 
(Įskaitant purkštuką) Įkroviklis: Apie 180 g

Akustinis 
triukšmas ore 65 (dB (A) esant 1 pW)

* Naudojant AIR IN (REGULAR) režimu
Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.

• Jei purkštuko antgalis deformuojasi, pakeiskite jį nauju.
• Purkštukas yra susidėvinti dalis. Dėl higienos priežasčių 

purkštuką reikia pakeisti nauju kas 6 mėnesius, net jei jo 
forma ir nepasikeitė.

• Papildomos purkštuko galvutės su identifi kavimo žiedu, 
leidžiančios keliems asmenims dalintis pagrindiniu bloku.

Naujas purkštukas 
(antgalis)

Deformuotas (susidėvėjęs) 
purkštukas (antgalis)

Dalies numeris Atsarginis purkštukas, skirtas EW1311 

EW0950 Purkštukas



Lietuvių Šis simbolis ant gaminių, pakuotės ir / 
arba lydimųjų dokumentų, reiškia, kad 
panaudotos elektros ir elektroninės įrangos 
ir baterijų negalima išmesti kartu su 
buitinėmis atliekomis.
Norint apdoroti, perdirbti ir tinkamai 
panaudoti senas baterijas ir senus 
prietaisus, nuneškite juos į surinkimo 
punktus pagal savo šalies teisės aktus.
Tinkamai juos išmesdami padėsite 
išsaugoti vertingus išteklius ir apsaugosite 
žmonių sveikatą ir aplinką nuo galimo 
neigiamo poveikio.
Daugiau informacijos apie atliekų surinkimą 
ir perdirbimą teiraukitės vietos valdžios 
įstaigos.
Netinkamai šalinant šios įrangos atliekas, 
gali būti taikomos sankcijos pagal jūsų 
šalies teisės aktus.

„Panasonic“ gaminys
Šiam gaminiui taikoma „Panasonic“ elektroninė 
garantija 
Prašome išsaugoti pirkimo kvitą
Garantijos sąlygas ir informaciją apie šį gaminį 
galite atsisiųsti iš www.panasonic.com/lt
arba skambinkite šiais numeriais:
52053155 – telefonas skambučiams iš fi ksuotojo 
ryšio tinklo

Senos įrangos ir baterijų utilizavimas
Tik Europos Sąjungai ir šalims, turinčioms 
atliekų perdirbimo sistemas

Pastaba dėl baterijos simbolio 
(apatinis simbolis)
Šis simbolis gali būti vartojamas su 
cheminiu simboliu. Tokiu atveju jis 
atitinka direktyvos dėl cheminių atliekų 
reikalavimus.
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