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Dėmesio!
• Neįmerkite įkroviklio į vandenį ir neplaukit vandeniu.
Dėl to galite nusikrėsti elektra arba sukelti trumpą 
jungimą.

•
 
Visada atjunkite maitinimo kištuką iš maitinimo lizdo 
prieš valydami įkroviklį.
To nepadarius galite nusikrėsti elektra ar susižaloti.

•
 
Maitinimo laidas yra nekeičiamas. Jei laidas pažeistas, 
įkroviklis turi būti išmestas.
To nepadarius galite sukelti nelaimingą atsitikimą 
arba susižaloti.

• Oraliniais drėkintuvais leidžiama naudotis vaikams 
nuo 8 metų ir asmenims su fizine, sensorine arba 
protine negalia ar nepakankamomis žiniomis apie 
tokio prietaiso naudojimą su priežiūra.
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arba karštu vandeniu, arba specialiais tirpalais, kaip 
tai aprašyta gamintojo instrukcijose.

• Užtikrinkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
• Šis simbolis nurodo, kad reikia naudoti specifinį 
atjungiamą maitinimo tiekimo bloką prietaiso 
pajungimui prie maitinimo. Maitinimo tipo nuoroda 
pažymėta ant šio bloko netoli simbolio.
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Atsargumo priemonės
Tam, kad būtų sumažinta sužalojimo, gyvybės praradimo, 
nusikrėtimo elektra, gaisro ir nuosavybės pagadinimo rizika, 
laikykitės šiuo atsargumo priemonių.

Simbolių paaiškinimai
Šie simboliai naudojami tam, kad būtų klasifikuojamas ir 
aprašomas pavojaus lygis, sužalojimai, nuosavybei padaroma 
žala, kada nesilaikoma nurodymų arba prietaisas naudojamas 
netinkamai.

PAVOJUS!
Nurodo potencialų pavojų, 
dėl kurio galimi rimti ar 
mirtini susižalojimai.

DĖMESIO!
Nurodo potencialų pavojų, 
dėl kurio tikėtini rimti ar 
mirtini susižalojimai.

ATSARGIAI!
Nurodo pavojų, dėl kurio 
galimi nedideli 
susižalojimai arba 
nuosavybės apgadinimas.

Šie simboliai yra naudojami tam, kad klasifikuotų instrukcijų tipą, 
kurių reikia laikytis.

Šis simbolis naudojamas tam, kad įspėtų naudotojus apie 
specifinę veikimo procedūrą, kurios negalima atlikti.

Šis simbolis naudojamas tam, kad įspėtų naudotojus apie 
specifinę veikimo procedūrą, kurią būtina negalima atlikti.

 DĖMESIO!
 ►Nelaimingų atsitikimų prevencija 

Nelaikykite vaikams ar kūdikiams pasiekiamoje 
vietoje. Neleiskite jiems juo naudotis.
- Tai gali sukelti nelaimingą atsitikimą arba susižalojimą 

dėl nuimamų dalių prarijimo.

 ►Maitinimas
Neatjunginėkite ir neįjunginėkite maitinimo kištuko 
drėgnomis rankomis.
- Dėl to galite nusikrėsti elektra arba susižaloti.

Nemerkite įkroviklio į vandenį, neplaukite jo 
vandeniu.
Nedėkite įkroviklio virš arba šalia vandens 
pripildytos kriauklės arba vonios.
Nesinaudokite šiuo prietaisu jei apgadintas jo 
maitinimo laidas arba jei lizdas laisvas.
Negadinkite, nemodifikuokite, stipriai nelankstykite 
ir nevyniokite, neperlenkite maitinimo laido.
Nedėkite ant jo jokių sunkių daiktų, neprispauskite 
laido.
- Dėl to galite nusikrėsti elektra arba sukelti gaisrą dėl 

trumpo jungimo.

Nenaudokite nieko kito, išskyrus pridedamą 
įkroviklį. Taip pat neįkraudinėkite kitų produktų 
su pridedamu įkrovikliu.
- Dėl to galite sukelti nudegimą arba gaisrą dėl trumpo 

jungimo.



7

 L
ie

tu
vi

šk
ai DĖMESIO!

Nenaudokite taip, kad viršytumėte namų ūkio 
maitinimo tinklo parametrus.
- Jei viršysite šiuos parametrus pajungdami daug prietaisų 
į vieną lizdą, galite sukelti gaisrą dėl perkaitimo.

Visada užtikrinkite, kad prietaisu būtų naudojamasi 
maitinant jį iš tinklo, kuris atitinka įkroviklio įtampą.
Iki galo įstatykite maitinimo kištuką.
-
 
Jei to nepadarysite, galite sukelti gaisrą arba nusikrėsti 
elektra.

 ►Netinkamo veikimo arba anomalijos atveju 
Nedelsdami nutraukite naudojimąsi prietaisu ir 
ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo pastebėję 
anomaliją ar gedimą. 
- Jei to nepadarysite, galite sukelti gaisrą, nusikrėsti elektra 

arba susižaloti.
<Anomalijos arba gedimo atvejai>
 • Prietaisas arba įkroviklis deformuotas arba 
neįprastai karštas.
 • Prietaisas arba įkroviklis skleidžia degėsių kvapą. 
 • Girdisi neįprastas garsas naudojimo arba įkrovimo 
metu iš prietaiso ar įkroviklio.

- Nedelsdami paprašykite patikros arba remonto įgaliotame 
remonto centre.

 ►Šis produktas
Į šį produktą yra integruotas įkraunamas 
akumuliatorius. Neišmeskite į liepsną ar karštį.
- Dėl to gali pratekėti skystis, perkaisto arba sprogti.
Nemodifikuokite ir neremontuokite.
- Dėl to galite sukelti gaisrą, nusikrėsti elektra arba 

susižaloti. Susisiekite su įgaliotu remonto centru dėl 
remonto (baterijos keitimo ir t.t.).

Niekada neardykite, išskyrus išmetant produktą.
- Dėl to galite sukelti gaisrą, nusikrėsti elektra arba 

susižaloti.

 ►Valymas
Visada ištraukite maitinimo kištuką iš maitinimo 
lizdo prieš valydami krautuvą.
- Jei to nepadarysite, galite nusikrėsti elektra arba susižaloti.

Reguliariai valykite maitinimo kištuką, kad 
apsaugotumėte nuo dulkių susikaupimo 
(kartą per pusmetį).
-
 
Jei to neatliksite, gali kilti gaisras dėl izoliacijos praradimo 
ar drėgmės.
Atjunkite maitinimo kištuką ir nušluostykite sausa šluoste.

Šis prietaisas neskirtas naudotis asmenims 
(įskaitant vaikus) su fizine, sensorine arba protine 
negalia, arba nepakankamomis žiniomis dėl 
naudojimosi tokiais prietaisais, išskyrus atvejus, 
jei tokius asmenis naudojimosi metu prižiūri ir 
jiems nurodymus duoda asmuo, kuris atsako už 
jų saugą. Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų 
su prietaisu.
- To nepadarius gali kilti nelaimingas atsitikimas, 

susižalojimai.

Maitinimo laidas yra nekeičiamas. Jei laidas 
pažeistas, įkroviklis turi būti išmestas.
- To nepadarius gali kilti nelaimingas atsitikimas, 

susižalojimai.
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 ATSARGIAI!
 ►Kaip išvengti žalos dantims ir dantenoms 

Žmonės, kurie negali operuoti, negali naudotis ir 
šiuo prietaisu. Žmonės su silpnais peroraliniais 
pojūčiais neturėtų naudotis šiuo prietaisu.
- Tai gali pakenkti dantims ir dantenoms, jas sužaloti.

Žmonės, kurie turi periodontitinių ligų, kuriems 
buvo gydyti dantys, arba jei susirūpinę šiais 
simptomais burnoje turi pasikonsultuoti su 
odontologu prieš naudojimą.
- Jei to nepadarysite, galite susižeisti dantis ir susižaloti 

dantenas.
 ►Šis produktas

Niekada nenaudokite kitais tikslais, nei burnos 
valymui.
- Tai gali sukelti nelaimingą atsitikimą, galite susižaloti, kada 

vandens srovė nukreipta į akis, nosį, ausis ar gerklę.

Nepilkite į bakelį vandens karštesnio nei 40 °C.
- Tai gali sukelti nudegimus.

Nesidalinkite antgaliais su šeima ar kitais asmenimis.
- Tai gali sukelti infekciją arba uždegimus.

 ►Pastaba šių atsargumo priemonių 
Neleiskite metaliniams daiktams ar šiukšlėms 
prilipti prie maitinimo kištuko.
-
 
Dėl to galite nusikrėsti elektra arba sukelti gaisrą dėl 
trumpo jungimo.

Nenumeskite ir nesutrenkite.
- Dėl to galite susižaloti.

Nevyniokite laido aplink įkroviklį sandėliuojant.
- Tai gali sugadinti laidą dėl apkrovos, jis gali sukelti gaisrą 

arba trumpą jungimą.

Atjunkite maitinimo kištuką iš maitinimo lizdo jei 
nesinaudojate prietaisu ilgą laiką.
- Jei to nepadarysite, galite nusikrėsti elektra arba sukelti 

gaisrą dėl elektros protėkio pablogėjus izoliacijai.

Atjunkite maitinimo laidą laikydami suėmę už 
kištuko, o ne už laido.
- To nepadarius, tai gali sukelti gaisrą, galite nusikrėsti 

elektra.

Po naudojimo visada apžiūrėkite ir nuvalykite 
prietaisą. (žr. 13 psl.). 
- To nepadarius gali kilti pavojus Jūsų sveikatai, jeigu bus 

naudojama be sterilizavimo dėl bakterijų ir pelėsių 
susidarymo.

 ►Įkraunamos baterijos išmetimas 

PAVOJUS!
Ši įkraunama baterija turi būti naudojama išskirtinai 
tik su šiuo prietaisu. Nenaudokite šios baterijos su 
kitais produktais.
Neįkraudinėkite baterijos po to, kai ją išimsite iš 
šio produkto.
 • Nemeskite į liepsną ir nenaudokite karščio.
 • Nelituokite, neardykite ir nemodifikuokite 
baterijos.  

• Saugokite, kad teigiamas ir neigiamas baterijos 
poliai nesusiliestų metalinių daiktų kontaktu. 

 
• Nesinešiokite ir nelaikykite šios baterijos kartu 
su metaline juvelyrika, tokia, kaip kaklo 
pakabukai ar plaukų segtukai.
 • Niekada nenulupinėkite vamzdžio.

- Dėl to gali pratekėti skystis, perkaisto arba sprogti.
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Kai išimsite įkraunamą bateriją, nelaikykite jos 
vaikams ir kūdikiams pasiekiamoje vietoje.
- Baterija gali pakenkti kūnui netyčia ją prarijus.

Jei taip nutiktų, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Jei pratekėtų baterijos skystis, atlikite šias 
procedūras. Nelieskite akumuliatoriaus nuogomis 
rankomis.
- Baterijos skystis gali sukelti aklumą, jei jo patektų į akis.

Netrinkite akių rankomis. 
Nedelsdami nuplaukite švariu vandeniu ir kreipkitės į 
gydytoją.

- Baterijos skystis gali sukelti uždegimą arba sužalojimą 
jei jo patektų ant odos ar drabužių.
Kruopščiai išplaukite švariu vandeniu ir kreipkitės į 
gydytoją.

Paskirtis
• Nedėkite druskos, burnos skalavimo skysčio ar kitokių 

chemikalų į vandens bakelį. Dėl to gali kilti gedimas.
• Nedžiovinkite pagrindinio bloko džiovintuvu arba kaitinamu 

ventiliatoriumi. Jei tai darysite, galite sugadinti prietaisą arba 
deformuoti jo dalis.

• Nevalykite skiedikliais, benzinu, alkoholiu ir t.t. Dėl to gali 
prietaisas sugesti, įskilti, dalys gali pakeisti spalvas.

• Laikykite prietaisą tokioje vietoje, kur mažai drėgmės po 
naudojimo. Jei prietaisą paliksite vonioje, tai gali sukelti gedimą.

Dalių identifikavimas
A

C D

B

①

③
②

⑤

④

⑥

⑦
⑧
⑨
⑩

⑪

⑭

⑬

⑫ ⑮

⑯ ⑰

⑱

Priekis Galas

A Pagrindinis blokas
① Purkštuko atleidimo mygtukas
② Maitinimo mygtukas [0/1]
③ Režimo jungiklis
④ Režimo indikatorius
⑤ Įkrovimo indikatorius
⑥ Ventiliacijos anga
⑦ Siurbimo žarna
⑧ Filtras
⑨ Vandens bakelis
⑩ Vandens bakelio dangtelis

B Įkroviklis (RE8-47/RE8-53)
(Maitinimo kištuko forma 
pagal regioną gali būti 
skirtinga.)

⑪ Įkrovimo skyrius
⑫ Laidas
⑬ Maitinimo kištukas
⑭ Varžtų skylės montavimui 

ant sienos
⑮

 
Šis įkroviklis gali būti 
montuojamas ant sienos 
naudojant du medžio varžtus.

C Purkštukas (x2)
⑯ Purkštukas
⑰ Identifikavimo žiedas
⑱ Purkštuko rankena

Priedai
D 2 varžtai

Pastaba
Pagrindinio bloko viduje gali likti drėgmės (vandens bakelyje ir 
siurbimo žarnoje) nuo distiliuoto vandens, kuris naudojamas 
produkto testavimui.
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Įkrovimas
 ►Ant vonios krašto arba lentynos

1. Dėkite laidą į kairę arba į dešinę, arba 
kreipiklio centre, priklausomai nuo to, 
kur laikomas įkroviklis.

2. Dėkite įkroviklį ant saugaus, lygaus paviršiaus.
3. Įkiškite maitinimo kištuką.

11 Įkiškite pagrindinį kištuką taip, kad jis
 įkrovimo skyriuje stovėtų stačiai.
Ims šviesti įkrovimo indikatorius.
• Įsitikinkite, kad pagrindinis blokas pastatytas 

iš viršaus į apačią. Jei pagrindinė įranga 
pakreipiama arba nėra tiesioginiame kontakte 
su įkrovikliu, pagrindinis blokas tinkamai 
neįsikraus.

•
 
Įkrovimas atliekamas per maždaug 
15 valandų.

•

 

Lemputė neužgesta net tada, kai 
baigiamas įkrovimas.

•

 

Pagrindinis blokas suteiks veikimą apytiksliai 
15 minučių, kada jis naudojamas visiškai įkrautas. 
(Veikimo trukmė taps trumpesne, kadangi baterijos tampa 
senesnėmis.)

22 Atjunkite maitinimo kištuką, kada bus baigtas 
įkrovimas.
• Tai neturės įtakos baterijos veikimui net jei ji įkraudinėjama 

daugiau nei 15 valandų.

Pastabos
• Naudojant prietaisą pirmą kartą arba jei jis buvo nenaudojamas 

ilgiau, nei pusmetį, įkrovimo indikatorius gali nešviesti net iki 
kelių minučių po pakrovimo pradžios arba veikimo laikas gali 
būti trumpesnis. Tokiais atvejis įkraudinėkite bateriją 
23 valandas arba ilgiau.

• Rekomenduojama aplinkos temperatūra yra 0 – 35 °C. 
Baterijos veikimas gali suprastėti už šios rekomenduojamos 
temperatūros ribų.

 

Kaip naudotis

11 Pritvirtinkite purkštuką tvirtai 
ant pagrindinio bloko.

22 Uždėkite vandens talpos dangtelį, 
palaikykite pagrindinį bloką, kol 
jis išsilygiuos ir tada pripildykite 
talpą vandeniu.
• Visada naudokite naują krano vandenį 

arba drungna vandenį.
• Jei vanduo jaučiasi per šaltas, naudokite 

šiltą vandenį su temperatūra 40 °C arba 
mažiau.

33 Uždarykite vandens bakelio 
dangtelį užtikrindami, kad jis 
fiksuojasi vietoje.
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44 Paspauskite režimo mygtuką ir pasirinkite 
norimą vandens čiurkšlės režimą.
• Režimo indikatorius mirksės anksčiau pasirinktame režime. 

Jei prietaisu nesinaudojama daugiau nei 30 dienų arba jei jis 
buvo išsikrovęs ilgesnį laiką, režimas inicijuojamas į AIR IN 
(SOFT). (Kai baterija išsekusi, režimas bus anuliuotas, bet 
tai nėra gedimas.)

• Jei norite matyti skirtingą režimą, spauskite režimo jungiklio 
mygtuką, kol bus pakeista į norimą nustatymą. Spaudžiant 
režimo mygtuką kelis kartus pasikeis režimas iš AIR IN 
(SOFT) ir AIR IN (REGULAR) į JET ir INTERDENTAL.

Režimas Aprašymas
INTERDENTAL režimas (indikatorius mirksi)
• Pilnai užpildytas vandens bakelis suteikia 

2 minutes naudojimo.
Šis režimas skirtas koncentruotai priežiūrai 
zonose tarp dantų su pertrūkine vandens 
srove.

JET režimas (indikatorius mirksi)
• Pilnai užpildytas vandens bakelis užtikrina 

apie 35 sekundžių naudojimą. Šis režimas 
yra skirtas koncentruotam naudojimui 
zonoms tarp dantų su stipriu vandens srautu.

AIR IN (REGULAR) režimas
• Šus režimas skirtas periodontinei kišenei ir 

dantenų priežiūrai.

AIR IN (SOFT) režimas
• Šis režimas skirtas švelniam dantenų 

masažui.

Pastabos
• Kai naudojatės prietaisu pirmą laiką, spauskite maitinimo 

mygtuką tam, kad įjungtumėte prietaisą ir išbadytumėte 
kiekvieną iš vandens srovių esant užpildytam bakeliui.

• Prietaisas gali neveikti tinkamai esant aplinkos 
temperatūrai 5 °C ir žemesnei.

• Nespauskite purkštuko galiuko tvirtai prie dantų arba 
dantenų.

• Kadangi tam tikrų prie dantų prilipusių apnašų nuvalyti 
neįmanoma tik vandeniu, visada reikia šveisti šepečiu. 
Rekomenduojama valyti burnos vidų vandeniu ir tada 
valyti dantis šepetėliais.

• Nenaudokite pagrindinio prietaiso, kada jis tuščias, išskyrus 
atvejus, kada išpilamas likęs vanduo po naudojimo. 
Jei naudositės prietaisu be vandens, galite jį apgadinti.

55 Uždėkite antgalį ir pridėkite 
jį prie burnos ir arti burnos 
švelniai spausdami 
maitinimo jungiklį.
• Norėdami naudoti, pakiškite 

veidą virš vandens kriauklės ir 
tada su pagrindiniu bloku į viršų ir 
purkštuku ant viršaus, pakelkite savo alkūnę.

• Spaudžiant režimo mygtuką naudojimosi metu 
bus perjungiamas režimas.

• Jei purkštukas per daug palenkiamas, vanduo ištekės 
iš vėdinimo zonos skylės vietoje purkštuko skylės. 
(Ventiliacijos ertmė pagrindinės įrangos gale leidžia 
pagrindiniam blokui lengviau siurbti vandenį per žarną.)
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Sukite purkštuko rankenėlę norėdami 
reguliuoti vandens srauto kryptį.

66 Po naudojimo paspauskite maitinimo 
mygtuką, kad išjungtumėte maitinimo bloką.
• Sustabdykite veikimą su purkštuku tebeesant burnoje 

tam, kad apsaugotumėte vandenį nuo tiškimo.

 ►Erdvės tarp dantų valymas
(Valyti su vienu vandens bakelio 
užpildymu)
Esant INTERDENTAL režime
• Nukreipkite vandens srautą į       zoną 

tarp dantų.
• Pereikite prie sekančios erdvės tarp dantų, 

kol vandens srovės srautas sustabdytas.
• Nukreipkite nuo priekinės ir galinės šoninės 

dantų dalies.
• Pilnai užpildytas vandens bakelis suteikia 

2 minutes naudojimo.

(Valyti dideliu vandens kiekiu)
JET režime
• Nukreipkite vandens srautą į       zoną 

tarp dantų.
• Nukreipkite nuo priekinės ir galinės 

šoninės dantų dalies.
• Pilnai užpildytas vandens bakelis užtikrina 

apie 35 sekundžių naudojimą.

 ►Tarpdančių kišenių valymas
Esant AIR IN (REGULAR) režime
• Nukreipkite vandens srautą ties 

tarpu tarp danties ir dantenos.
• Lengvai pakeiskite vandens 

srautą išilgai dantenos.
• Išvalykite dantų priekį ir galą, 

taip pat ir už dantų sienelių.
• Nuvalykite susijusias dantenų vietas 

būdami AIR IN (SOFT) režime.
*  Nevalykite tarpdančių kišenių JET režimu, 

nes vandens srauto stiprumas bus per didelis.

 ►Dantenų priežiūra
Esant AIR IN (REGULAR) režime
• Stimuliuokite danteną.
• Švelniai stimuliuokite rūpimas 

tarpdančių vietas AIR IN (SOFT)
režime.
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Po naudojimo
1. Atidarykite vandens dangtelį 

ir išpilkite vandenį.

2. Įjunkite maitinimo jungiklį ir 
išleiskite vandenį.
• Dirbkite, kol nebebus matoma 

vandens ir tada išjunkite maitinimo jungikliu.
3. Pastatykite pagrindinį bloką į įkroviklį.
4. Spausdami purkštuko atleidimo mygtuką, 

nuimkite purkštuką nuo pagrindinio 
bloko ir uždėkite jį ant stovo.

Valymas
1. Nutraukite vandens indelį žemyn.

2. Valykite vandeniu.

• Nuimkite identifikavimo žiedą ir valykite vandeniu.
• Neplaukite karštu vandeniu per 50 °C.  
• Jei naudojama valymo priemonė, naudokite tinkamą indų 

plovimui. Praskalaukite gerai vandeniu siekdami užtikrinti, 
kad neliks jokios valymo priemonės po plovimo.

•  Nuvalykite drėgmę rankšluosčiu ir palikite džiūti gerai 
vėdinamoje vietoje.

Nugrandykite filtrą ties siurbimo
žarnos galiuku naudodami minkštą 
šepetį.

3. Nuvalykite vandenį naudodami rankšluostį 
ir t.t. ir išdžiovinkite.

4. Sulygiuokite ir slinkite vandens bakelį išilgai 
griovelio ir sumontuokite jį saugiai.

Naudokite šluostę norėdami nuvalyti dėmes 
nuo įkroviklio.
• Niekada nenaudokite skiediklių, benzino, 

alkoholio, nes tai gali sukelti gedimus arba 
dalių įtrūkimus/spalvos praradimą.

• Nevalykite įkroviklio vandeniu.
• Kartą per šešis mėnesius nuvalykite maitinimo 

kištuko šakutės kontaktus sausu skudurėliu.
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Dažnai užduodami klausimai
Klausimas Atsakymas

Ar baterija bus išsikrovusi po 
ilgo nenaudojimo laiko?

Jei prietaisas nenaudojamas 6 mėnesius ar ilgia, baterija gali išsikrauti (pratekėti baterijos skystis ir pan.). 
Pilnai įkraukite bateriją bent kartą per 6 mėnesius.

Ar baterija gali būti įkraunama iš 
naujo prieš kiekvieną naudojimą?

Taip, tačiau rekomenduojame įkrauti tada, kai ji išsenka. Baterijos tarnavimo laikas priklauso nuo jos 
naudojimo ir laikymo sąlygų.

Trikčių šalinimas
Problema Galima priežastis Veiksmas

Prietaisas neveikia. Jūs ką tik įsigijote produktą arba juo nebuvo 
naudojamasi ilgiau nei 6 mėnesius. Įkraukite prietaisą bent 23 valandas. (žr. 10 psl.).  

Prietaisas gali būti naudojamas 
tik kelias minutes, net jei jis 
įkrautas. 

Įkrovimo laikas trumpas.

Pagrindinis prietaisas nestovi stačiai įkroviklyje. 
(žr. 10 psl.).  

Pastatykite pagrindinį bloką aukštyn taip, kad jo 
kontaktai susisiektų su įkroviklio skyriumi.

Baterijos tarnavimo laikas baigėsi (apie 3 metus). Baterija pasiekė savo tarnavimo laiko pabaigą. 
(žr. 15 psl.).  

Vandens slėgis žemas.

Purkštukas užsikimšęs.
Pakeiskite purkštuką.

Purkštuko burna suspausta.

Užsikimšęs purkštukas. Išvalykite filtrą. (žr. 13 psl.). 

Neišeina vanduo. Pagrindinis blokas per daug pakreiptas 
naudojimo metu.

Naudokite, kad pagrindinis blokas būtų vertikalioje 
būklėje. (žr. 11 psl.). 

Jei problemų iki šiol nepavyksta išspręsti, susisiekite su parduotuve, kurioje pirkote prietaisą arba „Panasonic“ įgaliotu remonto centru.
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Baterijos tarnavimo laikas
Baterijos tarnavimo laikas yra apie 3 metus kada įkraudinėjama 
apie kartą per savaitę (kada naudojama vieno asmens).
Jei veikimo laikas žymiai trumpesnis net po pilno įkrovimo, 
reiškia, kad baterijos tarnavimo laikas baigėsi. (Baterijos veikimo 
laikas gali skirtis priklausomai nuo naudojimo ir laikymo sąlygų) 
bateriją turi keisti tik įgaliotas techninio aptarnavimo centras.

Integruotos baterijos išėmimas
Išimkite integruotą įkraunamą bateriją prieš išmesdami 
prietaisą.
Užtikrinkite, kad baterija būtų išmetama į specialiai tam skirtą 
vietą, jei tokia yra.
Šis paveikslėlis turi būti naudojamas išmetant prietaisą, jis neturi 
būti naudojamas jo remontui. Jei išardysite prietaisą patys, jis 
daugiau nebebus atsparus vandeniu, dėl ko jis gali sugesti.
• Nuimkite prietaisą nuo įkroviklio kada išimate bateriją.
• Paspauskite galios jungiklį norėdami įjungti maitinimą tol, 

kol baterija bus visiškai iškrauta.
• Atlikite žingsnius      –      ir iškelkite bateriją, tada ją išimkite.① ⑥
• Saugokite, kad neužtrumpintumėte teigiamo ir neigiamo išimtos 

baterijos polių, izoliuokite jos terminalus ant jos užklijuodami 
juostelę.

①

②

③
④

⑤

⑥

Dėl aplinkos apsaugos ir medžiagų perdirbimo
Šiame prietaise yra naudojama nikelio–metalo hidrido baterija.
Užtikrinkite, kad baterija būtų išmetama į tam oficialiai skirtą 
vietą, jei tokia Jūsų valstybėje yra.
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Specifikacijos

Maitinimo šaltinis Žr. pavadinimo plokštelę ant produkto
(Automatinis įtampos keitimas)

Įkrovimo laikas  Apie 15 valandų

Energijos sąnaudos Apie 1 W  

Siurblio dažnis 1 400 impulsų per minutę*  

Vandens slėgis

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

Veikimo laikas Apie 15 minučių*, apie 60 minučių**
(esant 20 °C, kada pilnai įkrauta)

   
 

Bakelio talpa Apie 130 mL
(apie 35 sekundes*, apie 120 sekundžių**)

 
 

Matmenys
Pagrindinis blokas: 197 (A) x 59 (P) x 
75 (G) mm (Neįskaitant purkštuko)
Įkroviklis: 40 (A) x 93 (P) x 98 (G) mm
 

  

Masė Pagrindinis blokas: Apie 305 g 
(įskaitant purkštuką), Įkroviklis: Apie 180 g

  

Ore esantis 
triukšmas 65 (dB (A) re 1 pW)

* Naudojant AIR IN (REGULAR) režimą
** Naudojant INTERDENTAL režimą
Šis produktas skirtas tik namų apyvokos reikmėms.

Purkštuko keitimas (parduodama atskirai)
• Jei purkštuko galiukas deformuojasi, pakeiskite jį nauju purkštuku.
• Purkštukas yra susidėvintis. Purkštukas turi būti keičiamas nauju 

kas 6 mėnesius arba dėl higienos priežasčių, net jei jo forma 
nepasikeitusi.

Naujas purkštukas
(antgalis)

Dalies numeris   Keičiamas antgalis, skirtas EW1411

EW0950 Purkštukas

Atitarnavusios įrangos ir baterijų išmetimas
Tik Europos Sąjungos valstybėms ir valstybėms su 
     perdirbimo sistemomis

Šie simboliai ant produktų, pakuočių ir/arba pridedamuose 
dokumentuose reiškia, kad atitarnavusi elektros ir 
elektronikos įranga bei baterijos negali būti išmetamos 
kartu su bendromis buitinėmis atliekomis.
Dėl tinkamo senų produktų ir baterijų apdorojimo, surinkimo 
ir perdirbimo – pristatykite jas į atitinkamus surinkimo taškus 
pagal savo valstybės nacionalinius teisės aktus.
Juos tinkamai išmesdami padėsite išsaugoti vertingus 
išteklius ir apsaugoti gamtą bei žmonių sveikatą nuo 
kenksmingo poveikio.
Dėl išsamesnės informacijos apie surinkimą ir perdirbimą 
kreipkitės į savo savivaldybę.
Atminkite, kad dėl netinkamo atliekų išmetimo pagal 
galiojančius nacionalinius teisės aktus gali būti taikomos 
nuobaudos.

 

 

Pastaba dėl baterijos simbolio (apatinis simbolis)
Šis simbolis gali būti naudojamas kartu su chemikalų 
simboliu. Šiuo atveju tai atitinka reikalavimus, kurie 
nustatyti susijusių chemikalų direktyvoje.

Deformuotas (susidėvėjęs)
purkštukas (antgalis)
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http://www.panasonic.com
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„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 fiksuotojo ryšio tinklo 
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