
Поздравления за покупката ви на Waterpik®Flosser – бърз, лесен и още 
по-удобен начин за почистване на зъби.

Waterpik®Flosser е ново поколение 
електрически уред за почистване 
на междузъбното пространство. 
Електрическият конец за зъби е най-
ефективен, когато се позиционира 
между зъбите в основата на венеца. 
За разлика от ръчното почистване с 
копринен конец, който минава през най-горната част между всеки 
зъб с движения нагоре и надолу, накрайникът на електрическия конец 
нежно почиства в участъците между зъбите при венеца. Тъй като 
уредът се използва  с батерии, неговите 10 000 вибрации в минута 
ефективно откриват и премахват плаката над и под венеца, където 
тя се образува. Този уред на батерии е лесно преносим, идеален е за 
ежедневно почистване на зъбите, особено след хранене. 

КОЛКО Е ВАЖНО ДА СЕ ПОЧИСТВА  
МЕЖДУЗЪБНОТО ПРОСТРАНСТВО
Почистването с конец е много важно допълнение към миенето на 
зъби за постигане на добра устна хигиена. Изследвания дори сочат, че 
хора, които редовно почистват зъбите си с конец, страдат по-малко 
от възпаление на венците и лош дъх, като същевременно се радват 
на по-добро дентално здраве. Много хора смятат, че почистването 
с конец не служи само за отстраняване на остатъците от храна. Този 
способ отстранява плаката под венците, формираща невидимия слой 
бактерии, перманентно покриващ зъбите. Копринената нишка на 
конеца позволява почистване между зъбите и отстраняване на плаката 
и бактериите от повърхността им.

Като при всеки нов навик е необходимо време докато свикнете с него 
и го наложите в режима си. Практикувайте почистването на зъбите си 
с новия електрически конец за зъби пред огледало в продължение на 
две седмици, за да усъвършенствате техниката. При първите опити 
с Waterpik®Flosser е възможно възпаление на венците, в резултат на 
което и кървене в определени участъци, но при редовна употреба 
кървенето ще изчезне след една до две седмици. Ако възпалението 
продължи повече от две седмици, обърнете се към вашия зъболекар.

Прочетете внимателно инструкциите преди да използвате за 
първи път електрическия конец за зъби.

•   Ако вашият личен лекар или кардиолог са ви предписали 
антибиотични лекарства, консултирайте се със зъболекар преди 
използването на този уред или на други помощни средства за устна 
хигиена.

•   Не поглъщайте и не вдишвайте накрайника. Незабавно се свържете с 
лекар, ако случайно погълнете или вдишате накрайник.

•   Не се препоръчва използването на уреда от лица с увреждания или 
деца под 12 години, освен под надзора на възрастен. Пазете далеч от 
малки деца.

•   Използвайте този продукт съгласно тези инструкции или според 
указанията на своя личен зъболекар. Преустановете използването на 
продукта при настъпила повреда.

•   Не се разхождайте и не се ангажирайте с други дейности докато 
използвате електрическия конец за зъби.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Поставяне на накрайник за почистване върху електрическия 
конец за зъби

1. Започвайте всяка процедура за почистване 
на зъбите с нов накрайник на електрическия 
конец за зъби.

2. Дръжте уреда в удобна за ръката позиция 
(изправен). 

3. Поставете върха на сглобката от края на 
дръжката в един накрайник от най-горната 
част на пълнителя.

4. Натиснете докато накрайникът на 
електрическия конец за зъби щракне в 
стабилна позиция.

5. След като сте поставили накрайника, 
издърпайте рязко в противоположна посока 
на пълнителя.

6. Уверете се, че накрайникът е поставен стабилно.

Сега вече сте готови да започнете почистването на зъбите си.
Съхранявайте пълнителя на сухо и чисто място.

Waterpik®Flosser FLW-220E 
Инструкции за употреба

Накрайник за почистване (сменяем)

Връх на сглобката

Глава

Бутон за  
включване/изключване

Отделение за батерии АА

Удобна дръжка

Пълнител
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Използване на Waterpik®Flosser

Почиствайте зъбите си с уреда пред огледало за по-лесно 
позициониране на накрайника между зъбите. Електрическият конец 
разполага с бутон за бързо включване/изключване, така че можете 
лесно да контролирате движенията  му. При натискане на бутона 
започват вибрациите за почистване на зъбите. Уредът спира работа 
при отпускане на бутона. Електрическият конец е снабден с глава, 
която покрива онази част от него, която е в досег с устната ви кухина. 
Уверете се, че е поставен правилно и безопасно точно зад върха на 
електрическия конец.

1. Дръжте електрическия конец във вертикална 
или права позиция по време на цялата процедура 
по почистване. Леко поставете накрайника в 
пространството между зъбите при венеца и започвайте винаги отвън 
(откъм бузата) навътре. Тъй като накрайникът достига всички места 
между зъбите, не е необходимо да използвате електрическия конец 
отвътре (откъм езика) навън. 

Поставете накрайника на електрическия конец 
възможно най-навътре, максимално удобно 
между зъбите. Ако усетите напрежение при 
позиционирането му, коригирайте леко ъгъла 
надолу или нагоре или включете уреда. Обикновено благодарение на 
самото си движение върхът плавно се плъзга по иначе недостъпни 
междузъбни пространства. Ако усетите дискомфорт, преминете към 
почистване на следващия участък. Не натискайте накрайника в тесни 
участъци.

2. След като сте позиционирали накрайника между зъбите, задръжте 
бутона за включване/изключване и придвижете накрайника нагоре и 
надолу по повърхността между двата зъба от точката на контакта до 
долната част на венеца. Това действие ще отстрани натрупаната плака 
по повърхността на зъбите над и под венеца.

3. Преди да преминете към следващия участък можете да освободите 
бутона за включване/изключване или в режим на работа на уреда да 

преминете към следващото пространство.

4. За по-голямо удобство започнете от предната част на устата 
и продължете към задната част от двете страни. Уверете се, че 
почиствате между всички горни и долни зъби.

5. Ако срещнете трудност при достигането на пространствата между 
задните кътници, наклонете върха встрани за по-лесен достъп.

Отстраняване на накрайника и почистване на електрическия 
конец за зъби

1. Когато приключите с почистването на зъбите, 
поставете накрайника на електрическия конец  
най-отгоре в пълнителя.

2. Отстранете накрайника като придържате 
пълнителя в едната ръка.

3. Поставете целия накрайник в широкия край на отвора. Натиснете 
дръжката на електрическия конец надолу към тесния край на отвора и 
използваният накрайник лесно ще се отдели от уреда.

4. При необходимост главата може да бъде отстранявана и изплаквана. 
Електрическият конец не е водоустойчив. Не потапяйте във вода 
или течности. Можете да почиствате уреда с мек препарат и да го 
изплаквате с вода.

Смяна на батерията

Електрическият конец за зъби  Waterpik®Flosser е снабден с една малка 
алкална батерия АА. За да смените батерията:

1. Здраво хванете горната част на електрическия конец и издърпайте 
надолу дръжката до отваряне на отделението за батерии.

2. Поставете нова малка алкална батерия АА. Уверете се, че полюсите 
на батерията са правилно съобразени.

3. Плъзнете обратно дръжката по отделението за батерии до 
възвръщане в първоначално положение. Леко щракване ще ви увери, 
че уредът е добре затворен.

ГАРАНЦИЯ

Waterpik Technologies декларира пред първоначалния купувач/
собственик на този нов продукт, че същият притежава гаранция 
при наличие на дефекти в изработката и материалите за срок 
от две години от датата на покупка. Waterpik ще ремонтира или 
замени всяка част от продукта, която според критериите на 
производителя е дефектна, при условие че продуктът не е бил 
използван неправилно, в разрез с инструкциите, променян или 
повреждан след покупката. Настоящата гаранция не важи за 
накрайниците.

СЪВЕТИ ЗА СПРАВЯНЕ С ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ СЪВЕТ

Накрайникът не може да влезе между зъбите. •   Коригирайте ъгъла на накрайника леко нагоре или надолу. Когато уредът е изключен, прокарайте 
електрическия конец между пространствата доколкото ви е удобно.

•   Натиснете бутона за включване/изключване, за да включите електрическия конец за зъби. Оставете уреда да 
навлезе в желаните участъци чрез генерираните движения.

•   Навлажнете накрайника с вода или изплакнете зъбите си с вода за уста за по-лесно боравене.
•   Ако не успявате, използвайте традиционен конец за зъби за този участък.

Не можете да достигнете задните кътници. •   Притворете леко уста, за да отпуснете мускулите на бузите. Поставете уреда в желания участък и след това 
отворете отново.

•   Наклонете встрани накрайника към задната част на кътниците за по-добър достъп.
•   Ако не успявате, използвайте традиционен конец за зъби за този участък.

Накрайникът се сгъва и изплъзва при употреба. Поставете накрайника в права позиция и продължете процедурата. Използвайте по-малко сила при 
почистването. Оставете електрическия конец да приключи процедурата.

Накрайникът излиза измежду зъбите или се заклещва в брекети 
или коронки.

Уверете се, че накрайникът е поставен в правилна позиция, когато зареждате от пълнителя. Издърпайте 
накрайника преди употреба.

Електрическият конец за зъби засича по време на почистването. Сменете батерията или използвайте по-малко сила при почистването и оставете уреда да завърши процедурата.

Бутонът за включване/изключване не реагира. Сменете батерията. Ако електрическият конец за зъби все още не работи, свържете се с Отдела за обслужване 
на клиенти.

Накрайниците изпадат от пълнителя при поставянето на 
накрайник върху дръжката на уреда.

Хванете дръжката хоризонтално, изравнена с посоката на накрайника в пълнителя, когато поставяте дръжката в 
пълнителя за изваждане на накрайник и когато изтегляте обратно след изваждането на накрайника.

Трудности при отстраняването на накрайници от електрическия 
конец.

Използвайте специалния за целта отвор върху пълнителя с накрайници.
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