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Końcówka dyszy

Zbiornik na wodę

Przycisk przełączania 
Włącz / wyłącz

Przycisk zmiany trybu

Kontrolka ładowania

Przycisk blokady dyszy

Pokrętło regulacji ciśnienia wody

3. Otwórz komorę na 
końcówki oraz wyjmij 
rączkę oraz dyszę 

2. Zainstaluj zbiornik na 
wodę na podstawie 
urządzenia, zwróć uwagę 
na kierunek i naciśnij 
zbiornik na wodę, aby 
go zablokować.

1.Wyjmij produkt, komorę 
na końcówki, a następnie 
wyjmij podstawę 
urządzenia.

Czyszczenie

Całe urządzenie:
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Nasze produkty są niezbędne w przypadku: poważnych chorób jamy ustnej; 
krwawiących dziąseł, noszenia aparatór ortodontycznych, chorób zębów (np. 
próchnicy, zapalenia dziąseł lub przyzębia), implantów dentystycznych i protez.
Czyszczenie jamy ustnej może uchronić nas przed infekcją i innymi objawami 
po zabiegu chirurgicznym.

Przenośny irygator 
dentystyczny

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MANUAL

Sprawdź poziom naładowania baterii: Gdy produkt jest w trybie 
gotowości (nie jest w trakcie ładowania), naciśnij i przytrzymaj przycisk 
trybu przez 0,5 sekundy, aby wyświetlić poziom naładowania baterii. 
31% -60% objętości baterii, 2 diody trybu będą jasne; 
poniżej 30% objętości baterii, tylko jeden tryb światła będzie jasny.

Uwagi: W zbiorniku na wodę produktu może pozostać trochę płynu. 
Jest to woda destylowana pozostająca podczas inspekcji fabrycznej. 
Nie ma żadnego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa

1. Rozpocznij pracę: upewnij się, że urządzenie zostało w pełni 
naładowane przed pierwszym użyciem. Naciśnij przycisk Wł. / Wył., 
a następnie naciśnij przycisk trybu, aby wybrać tryb pracy. 
2. Napełnianie zbiornika wody: Zdejmij zakrytą komorę końcówki 
i całkowicie napełnij zbiornik wodą. Zamknij komorę i mocno naciśnij. 
3. Dysza: Włóż końcówkę dyszy do gniazda dyszy pośrodku górnej 
główki rączki irygatora ustnego. Aby wymienić lub wyjąć końcówkę 
dyszy, naciśnij przycisk blokady / odblokowania dyszy 
4. Wybierz tryb pracy: Możesz nacisnąć przycisk trybu na urządzeniu 
głównym, aby wybrać odpowiedni tryb czyszczenia przy pierwszym 
użyciu. Możesz także wybrać tryb czyszczenia zgodnie z zaleceniami 
profesjonalnego dentysty.                                                                                                          
Tryb normalny: standardowy tryb czyszczenia, może skutecznie usuwać 
resztki jedzenia w szczelinie zębów, głęboko czyścić zęby, utrzymywać 
świeżość ust.                                                                                 
Tryb punktowy: delikatny masaż dziąseł.                                                                                                                
Tryb pulsacyjny: masaż pulsacyjny dziąseł; stymulacja krążenia krwi.

4. Naciśnij przycisk na uchwycie, aby włożyć 
końcówkę dyszy do otworu. Po włożeniu zwolnij 
przycisk.

5. Włóż wspornik uchwytu do podstawy 
urządzenia, mocno wciśnij w główny otwór 
i obróć go w lewo o 15 stopni, aby ustawić 
uchwyt w pozycji pionowej. Następnie zainstaluj 
uchwyt. Wlej wodę do zbiornika na wodę 
i zamknij górną pokrywę.

6. Ustaw pokrętło ciśnienia wody w pozycji „10” i wybierz tryb „NORMALNY”. 
7. Naciśnij przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ przez 0,5 sekundy , aby włączyć 
urządzenie.
8. Potrzeba ok. 5-10 sekund, aby woda wydostała się z końcówki dyszy.

1. Ładuj urządzenie przez 12 godzin przed pierwszym użyciem. 
Użyj ładowarki 5 V / 1 A do ładowania produktu 
2. Zdejmij silikonową osłonę z gniazda do ładowania, włóż USB do gniazda 
ładowania irygatora ustnego (upewnij się, że przed uruchomieniem 
w gnieździe nie ma resztek płynu) 
3. Podłącz złącze USB z drugiej strony do ładowarki, a następnie podłącz 
ładowarkę do gniazdka sieciowego. 
Czas ładowania: 6,5-8 godzin.
Jeśli nie używasz urządzenia przez długi czas, naładuj baterię ponownie 
przez 12 godzin.

Jeśli przeszedłeś operację jamy ustnej lub zabieg dentystyczny w ciągu 
ostatnich 2 miesięcy, przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu 
skonsultuj się z lekarzem i postępuj zgodnie z zaleceniami 
i wskazówkami lekarza.                                                                                                                                 
Podczas pierwszego użycia tego produktu do czyszczenia jamy ustnej 
może wystąpić niewielkie krwawienie dziąseł nawet w przypadku 
zdrowych dziąseł. Dzieje się tak, ponieważ dziąsła są stymulowane 
przez ciśnienie strumienia po raz pierwszy i zwykle przestają krwawić 
po 1 ~ 2 tygodniach adaptacji. Jeśli krwawienie z dziąseł trwa dłużej niż 
2 tygodnie, może to oznaczać nieprawidłowe stany, takie jak choroba 
przyzębia dziąseł. W takim przypadku należy zaprzestać używania 
produktu i skonsultować się z dentystą.                                                                                          
Nie używaj tego produktu, jeśli kabel lub wtyczka USB produktu są 
uszkodzone, nie działają lub wpadły do cieczy.                                                                                                                                                    
Ten produkt nie jest odpowiedni dla osób (w tym dzieci) o słabych 
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez 
wiedzy opiekuna.                                                                                
Nie wstrzykiwać wody w dolną część języka, uszu, nosa lub innych 
wrażliwych części ciała w stanie pracy. Ciśnienie wytwarzane przez ten 
produkt może spowodować poważne uszkodzenia.                      
Nie wlewaj wody o temperaturze powyżej 40 stopni do zbiornika 
na wodę.

Regulacja ciśnienia wody: Możesz obrócić pokrętło po lewej stronie, 
aby wyregulować ciśnienie wody. Obróć w prawo, aby zwiększyć 
ciśnienie wody, lub w lewo, aby zmniejszyć ciśnienie wody

Deklaracja zgodności z normami europejskimi. To urządzenie spełnia 
wymagania dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMC 
(2014/30/UE) i Low Voltage Directive LVD (2014/35/UE), z tego 
powodu jest oznaczone znakiem CE oraz została dla tego urządzenia 
wykonana deklaracja zgodności z normami

Utylizacja – Dyrektywa europejska 2012/19/UE Oznaczenie to 
wskazuje, iż produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami 
z gospodarstwa domowego. By uniknąć możliwego szkodliwego 
działania dla środowiska i zdrowia ludzkiego w wyniku 
nieprawidłowej utylizacji odpadów, należy stosować recykling, 
wspierając zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów 
materiałowych. By zwrócić zużyte urządzenie należy skorzystać 
z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą 
detalicznym, u którego zakupiono produkt celem poddania go 
recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.

Uwaga!

Wskazówki

Akcesoria

Instrukcja:

Ładowanie urządzenia Prawa konsumenckie

1. Nie demontuj i nie naprawiaj wewnętrznych komponentów produktów.                                                  
2. Dyszę tego modelu można wymienić na uniwersalną dla tych samych 
produktów naszej firmy.        
3. Należy sprawdzić kabel USB, czy nie jest uszkodzony. Trzymaj kabel 
z daleka od gorących powierzchni i ognia.                                                                                                                                                 
4.  Nie wkładaj żadnych obcych przedmiotów do urządzenia.                                                                           
5. Nie dotykaj źródła zasilania produktu ani nie ładuj produktu w mokrym 
/ wilgotnym miejscu.              
6. Nie należy umieszczać ani przechowywać produktu w miejscu, w którym 
mógłby spaść lub zostać wciągnięty do wanny, prysznica lub umywalki.                                                                                                          
7. Produkt można napełniać wyłącznie wodą, płynem do płukania jamy 
ustnej lub innym nieagresywnym płynem zalecanym przez profesjonalnych 
lekarzy. Woda nie może mieć temperatury wyższej niż 40 stopni Celsjusza                                                                                                                  
8.Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby 
o obniżonej sprawności fizycznej, czuciowej i psychicznej, bądź bez 
doświadczenia i wiedzy przy zapewnieniu nadzoru lub instruktarzu 
dotyczącego użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, a także 
ze zrozumieniem możliwych zagrożeń.                                                                                                                                              
9. Nie pozwolić, aby dzieci bawiły się urządzeniem.                                                                                          
10. Ostrzeżenie: Nie pozwalać, aby dzieci miały dostęp do elementów 
opakowania, ponieważ mogę one spowodować zagrożenia np. uduszenia.                                                                                                     
11. Czyszczenie i konserwacja powinny być wykonywane przez osoby dorosłe. 
Mogą być wykonywane  przez dzieci powyżej 8 lat pod nadzorem dorosłych.                                                                                        
12. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza 
zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.                                                                                                                                                                               
13. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez 
producenta, wyznaczonego przez niego serwisanta lub podobną 
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia ryzyka.                             
14. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego 
timera lub oddzielnego zdalnego sterowania.                                                                                                                                              
15. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka sieciowego należy sprawdzić, czy 
napięcie i częstotliwość są zgodne ze specyfikacjami podanymi na tabliczce 
znamionowej.                                                                    
16. W przypadku stosowania przedłużacza należy go dopasować do zużycia 
energii elektrycznej urządzenia, w przeciwnym razie może dojść do 
przegrzania przedłużacza i/lub wtyczki.                                   
17. Odłączyć wtyczkę sieciową od gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane 
oraz przed jego czyszczeniem.                                                                                                                                                           
18. Nie wolno zanurzać urządzenia lub wtyczki sieciowej w wodzie lub innych 
płynach. Istnieje zagrożenie życia na skutek porażenia prądem 
elektrycznym! 

19. Aby wyjąć wtyczkę z gniazdka, należy ją wyciągnąć. Nie należy ciągnąć za 
kabel.                                       
20. Nie dotykać urządzenia, jeżeli znajdzie się ono w wodzie. Wyjąć wtyczkę 
z gniazda, wyłączyć urządzenie i przesłać do autoryzowanego serwisu w celu 
dokonania naprawy.                                                              
21. Nigdy nie należy próbować otwierać obudowy urządzenia ani 
samodzielnie naprawiać urządzenia. Może to spowodować porażenie 
prądem elektrycznym.                                                                                    
22. Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.                                                   
23. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego nie nadaje się do 
użytku komercyjnego.                   
24. Nie należy używać urządzenia do innych celów niż jest przeznaczone.                                                  
25. Nie nawijać przewodu wokół urządzenia i nie zginać                                                                              
26. Umieścić urządzenie na stabilnej, poziomej powierzchni, z której nie 
może spaść.                                  
27. Użycie akcesoriów niezalecanych przez producenta może spowodować 
obrażenia ciała.                     

Drogi Kliencie!! Gratulujemy zakupu wysokiej jakości produktu. 
Ten produkt, został stworzony w oparciu o najnowsze rozwiązania 
techniczne aby zapewnić wysoką funkcjonalność, bezpieczeństwo 
i wygodę użytkowania. Prosimy o poświęcenie kilku minut na 
zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi i jej wskazówkami. 

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 
Przed rozpoczęciem użytkowania należy się zapoznać z wszystkimi 
instrukcjami zamieszczonymi poniżej w celu uniknięcia obrażeń lub 
szkód oraz aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie urządzenia. 
Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. 
Przekazując urządzenie innej osobie należy jej przekazać również 
niniejszą instrukcję. W przypadku uszkodzenia spowodowanego 
nieprzestrzeganiem przez użytkownika niniejszych instrukcji, 
gwarancja straci ważność. Producent/importer nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem 
użytkowanie niezgodne z wymaganiami niniejszej instrukcji. 

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w żadnej cieczy.

Warunki gwarancji

Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy ( na niektóre produkty może być dłuższa) 
licząc od daty zakupu produktu. Gwarancja jest ważna tylko 
z oryginalną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu paragon/rachunek/ faktura. Gwarancja 
DENTAL FORCE obejmuje wady fabryczne materiałów lub jakości wykonania, wykryte w 
ciągu okresu gwarancyjnego. 
Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie na koszt gwaranta w okresie 14 
dni od daty zgłoszenia. W szczególnych przypadkach związanych z koniecznością 
sprowadzenia stosownych części zamiennych okres realizacji naprawy ,może się wydłużyć 
maksymalnie do 30 dni od daty dostarczenia produktu do autoryzowanego serwisu 
DENTAL FORCE.
Wyjątek stanowią zasilacze, przewody usb, akumulatory, baterie, piloty, uchwyty 
zamontowane w urządzeniach na które producent udziela gwarancji na okres 6 miesięcy. 
Gwarancja DENTAL FORCE pokrywa wszelkie koszty związane z przywróceniem 
niesprawnego produktu do stanu odpowiadającego jego oryginalnym właściwościom, 
poprzez 
naprawę lub wymianę uszkodzonych części. Decyzją DENTAL FORCE zamiast naprawy 
może nastąpić jego wymiana na nowy egzemplarz. Produkt odebrany od konsumenta 
dedykowanym transportem musi być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. 
Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty używane w warunkach domowych. Nie ma 
zastosowania w przypadku niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub nieprzestrzegania 
instrukcji obsługi. Gwarancja traci ważność w przypadku nieuprawnionej ingerencji, 
nieautoryzowanych napraw, zniszczeń dokonanych w transporcie z winy jakiegokolwiek 
przewoźnika. 
Nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi tj. instalacja, 
czyszczenie i konserwacja, wymiana części eksploatacyjnych podlegających normalnemu 
zużyciu zgodnie z przeznaczeniem produktu tj. filtry, żarówki, baterie, końcówki. 
Gwarancja nie obejmuje: - profesjonalnego lub 
komercyjnego użycia - uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi takimi jak 
pożar, powódź, uderzenie pioruna, przepięcie w sieci elektrycznej itp. - zniszczenia części 
szklanych lub porcelanowych - zniszczeń lub dysfunkcji powstałych w skutek 
nieprawidłowego napięcia zasilającego. 
- zniszczeń powstałych w wyniku użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi. - 
zniszczeń powstałych w wyniku przeciążenia urządzenia. 

Gwarancja DENTAL FORCE nie ma wpływu na prawa konsumenckie. Prawa 
te nie mogą być anulowane ani ograniczone. Gwarancja nie wyłącza, nie 
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających 
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. ZGŁOSZENIE REKLAMACJI 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzenia należy 
skontaktować się z serwisem DENTAL FORCE właściwym dla danego kraju. 
Kontakt z serwisem znajdziesz na stronie internetowej www.dentalforce.pl.  
Reklamujący jest zobowiązany do uprzedniego zarejestrowania reklamacji 
na stronie internetowej producenta. W przypadku nieuzasadnionej 
reklamacji serwis może obciążyć klienta reklamującego kosztami 
ekspertyzy i logistyki.

Zbiornik na wodę można czyścić specjalnym środkiem myjącym. 
Nie czyść urządzenia podczas pracy lub ładowania urządzenia. 

Przed czyszczeniem odłącz przewód zasilający. Zawsze spuszczaj wodę 
i osuszaj zbiornik przed wystawieniem go na działanie mrozu. 

Zmyć brud szczotką lub podobnym przedmiotem, a następnie 
wytrzeć szmatką. 

Wysuszyć zbiornik na wodę, gdy nie jest używany przez dłuższy czas

Naciśnij przycisk blokady / odblokowania dyszy, aby zdjąć dyszę. 
Wyczyść ją wodą i wytrzyj szmatką. 

Zaleca się wymianę końcówki na nową co 3 miesiące. W przeciwnym 
razie końcówka dyszy stanie się zbyt duża, aby skutecznie czyścić zęby.

Wytrzyj brud szmatką zwilżoną łagodnym detergentem, a następnie 
wytrzyj suchą szmatką. 

Jeśli jest bardzo zabrudzony, można go umyć wodą. Do wycierania nie 
należy używać alkoholu, benzyny, rozpuszczalnika itp. 

Nie myć gorącą wodą o temperaturze powyżej 50 ° C. 

Po czyszczeniu zetrzeć wodę. Wytrzeć szmatką.

Trzymaj urządzenie pionowo, końcówką strumienia skierowaną 
w stronę zębów. Aby uzyskać najlepsze efekty podczas stosowania, 
trzymaj produkt prostopadle do ust. 
Lekko otwórz usta, aby woda wlotowa mogła wypłynąć. Rozpyl 
strumień wody na zęby i dziąsła pod odpowiednim kątem. 
Powoli przesuwaj irygator wzdłuż zębów.

MODEL: DFOI2000

| POLSKI

Force

 

4 dysze (końcówki)
1 czyścik do języka
1 końcówka ortodontyczna
1 końcówka do płytki nazębnej
1 końcówka periodontologiczna
1 kabel USB


