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BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 
Stejně jako při použití jiných elektrických přístrojů, tak i u WaterPik WP 450 je třeba dbát na vyšší 
bezpečnost při manipulaci, obzvláště jsou – li v blízkosti děti. Níže uvedená bezpečnostní doporučení 
by měla být vždy dodržována. Přečtěte si prosím celý návod před použitím přístroje. 

NEBEZPEČÍ 
• NIKDY nepoužívejte přístroj, jestliže máte    mokré nebo vlhké ruce. 
• NIKDY neumisťujte a neskladujte přístroj na místě, odkud by mohl spadnout do vany nebo umy-
 vadla s vodou. 
• NIKDY neponořujte baterii do vody nebo do jiných tekutin. 
• NIKDY nepoužívejte přistroj při koupání či sprchování. 
• NIKDY nenabíjejte nabíječkou, která spadla do jakékoliv tekutiny. Okamžitě ji vypojte ze zásuvky. 

UPOZORNĚNÍ 
Pro snížení rizika zásahu elektrickým proudem, požáru, vážnějších zranění a škod dodržujte následující:
• Nepoužívejte přístroj, jestliže má poškozený elektrický kabel, přípojku nebo v případě pádu přistroje
 do jakékoliv tekutiny. 
• Důkladně proškolte a dohlédněte na děti při užívání přístroje. 
• Nestříkejte vodu přímo pod jazyk, do oblasti uší, nosu a dalších citlivých oblastí. Bez přiloženého pří-
 slušenství doporučeného společností WaterPik Technologies může tento přístroj způsobit vážná
 poškození.  
• Používejte tento přístroj pouze tak, jak je uvedeno v manuálu nebo dle doporučení lékaře. 
• Používejte pouze trysky, které jsou doporučovány společnosti WaterPik Technologies. 
• Udržujte nabíjecí jednotku a elektrický kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů. 
• Plňte nádržku pouze vodou nebo jiným roztokem (ústní vodou apod.) doporučovaným stomatology. 
 Poměr ústní vody a vody je 1:1.  
• Vyvarujte se tekutin obsahující pevné částice, jinak může dojít k ucpání trysky nebo irigačního systému.
• Nepoužívejte ústní vodu, která obsahuje alkohol. 
• Jestliže Vám Váš lékař doporučí užívání antibiotik před plánovaným dentálním zákrokem, měli byste 
 s ním konzultovat použití přístroje i ostatních dentálních pomůcek. 
• Osoby s kardiostimulátory by měly užívání přístroje konzultovat s lékařem. 
• Pouze pro domácí použití.  

TENTO NÁVOD SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE!

Manuál k přenosnému ústnímu 
irigátoru Cordless Plus WP 450



Popis produktu
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Ortodontická
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pro očistu jazyka
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Zubní kartáček
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Důležité! 
Před prvním použitím přístroj nabíjejte minimálně 24 hodin!!! Ujistěte se, že je přístroj 
vypnutý. Tlačítku musí být při nabíjení v pozici vypnuto “0”, jinak se přístroj nenabije.

Použití ústní sprchy – začínáme

 

I

I

II

Důležité!
Po irigaci vždy vypněte přístroj
Elektrickou zástrčku vkládejte jen do standardní zásuvky 
elektrického napětí. Ústní sprcha Cordless Plus vydrží nabitá 
přibližně 1 týden, stav baterie závisí na četnosti používání 
přístroje.

Vypnuto 
“0”

 

I

I

II
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I

II

  Vložení a vyjmutí trysky: 
Vložte trysku do středu horního otvoru na rukojeti. Abyste měli trysku 
dobře nasazenou, musí být barevný kroužek přesně nasazen na 
otočném mechanismu. 

Abyste vyjmuli trysku z rukojeti, zmáčkněte tlačítko pro vyjmutí trysky 
(viz obr.) a lehkým tahem trysku vyjměte.

Naplňte nádržku: 
Před plněním nádržky přístroj vždy odpojte 
od elektrické sítě! Odklopte krytku na 
nádržce a naplňte ji  vlažnou vodou. Dle 
potřeby vodu doplňte. 
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Regulace
tlaku vody

I

I

II

I

I

II

 
 
 

Nastavení tlaku vody: 
Tlak vody si můžete jednoduše nastavit posunutím spínače 
pro regulaci tlaku. Pozice “I” je vhodná pro jemnou irigaci 
citlivých dásní, pozice “II” je pro vyšší tlak, který je vhodný pro 
čištění mezi zuby a v linii dásní. 
 

Vodní paprsek lze 
zamířit otáčením 
kroužku na konci 
držátka. 

 

Při používání držte 
sprchu spíše kolmo, 
aby byl zajištěn 
nepřetržitý proud 
vody.

Regulace
tlaku vody

I

I

II

I

I

II

 
 
 

Regulace
tlaku vody

I

I

II

I

I

II

 
 
 

Doporučená technika

Nakloňte se nad umyvadlo, dejte trysku do úst a nasměrujte ji na zuby. Zapněte přístroj. Vodní paprsek 
veďte v pravém úhlu podél dásní. Jemně přivřete ústa, aby voda z úst nestříkala, ale pouze stékala 
do umyvadla.
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I
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I

I
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Nádržku můžete sejmout z rukojeti. Uvolněte zák-
lopku na spodní straně nádržky a vysuňte nádržku 
směrem dolů. 

Uvolněte záklopku na nádržce.

11

I

I

II

Začněte s očistou stoliček a systematicky posu- 
nujte vodní paprsek směrem k předním zubům. 
Posunujte trysku podél dásní a krátce se zastavte 
u každého mezizubního prostoru. Pokračujte 
dokud nejsou všechny zuby a mezizubní prostory 
očištěny. 

Jakmile skončíte, vypněte přístroj a vyprázdněte
11

I

I

II

Nádržku jemně zasuňte směrem k horní části 
přístroje tak, aby byla správně usazena.

Speciální trysky 

Tryska Pik Pocket  
Speciální tryska pro výplach parodontálních chobotů vodou 
nebo antibakteriálními roztoky. Vložte trysku do úst tak, aby 
gumová špička směřovala k linii dásni (45 stupňů k zubu). 
Jemně špičku zaveďte pod úroveň dásně do chobotu. 
Stiskněte rty a nakloňte se nad umyvadlo. Nastavte nejnižší 
hodnotu tlaku otočným regulátorem a zapněte tlačítko pro 
spuštění přístroje. Jemně tryskou vyčistěte dásňový žlábek 
a okolí všech zubů. Čistěte dokud není nádržka prázdná.
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Tryska pro očistu jazyka 
Přiložte trysku na jazyk a nastavte nejnižší hodnotu tlaku, kterou může-
te později dle potřeby zvyšovat. Jemně trysku posuňte do středu jazy-
ka přibližně v polovině délky a jemným tlakem táhněte dopředu.  

Ortodontická tryska 
Speciální tryska pro očištění ortodontických zámečků 
a těžko dostupných míst. Začněte s očistou stoliček. Vodní 
paprsek veďte v pravém úhlu podél dásní. Jemně posunuj- 
te trysku podél dásní a krátce se zastavte u každého mezi- 
zubního prostoru a okolí ortodontických zámečků. Pokračujte dokud 
nejsou zuby ze všech stran očištěny.

Tryska Plaque Seeker
Unikátní tryska se třemi svazky soft vláken z nylonu napomá-
há odstranit plak z dásňového žlábku a mezizubí. Vložte trysku 
do úst a přiložte ji v úhlu 90 stupňů k zubu tak, aby se vlák-
na jemně dotýkala zubů. Nastavte požadovanou hodnotu tlaku 
otočným regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění 
přístroje. Posunujte trysku okolo linie dásní a krátce se zastavte 
u mezizubních prostor. 
 

Tryska Zubní kartáček
Speciální tryska ve tvaru zubního kartáčku s vodním paprskem 
v jednom. Tryska současně čistí a oplachuje povrch zubu. Vložte 
trysku do úst, hlavicí kartáčku na zub u okraje dásní. Trysku můžete 
používat bez i se zubní pastou. Nastavte požadovanou hodnotu tlaku 
otočným regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění 
přístroje. Jemně tryskou vyčistěte postupně všechny zuby s mírným 
tlakem jako s manuálním kartáčkem.

Pro optimální výsledek doporučujeme měnit ortodontickou trysku po 6 měsících používání. Používejte pouze 
trysky, které jsou doporučovány společností WaterPik Technologies.

Péče o baterii
Před prvním použitím nabíjejte 24 hodin pro úplné nabití baterie.

Jestliže používáte váš Waterpik jednou denně nebo méně, je doporučováno nabíjet baterii přes noc jednou 
týdně. Pokud používáte přístroj dvakrát denně nebo více, nabíjejte přístroj častěji. Nenechte přístroj úplně vybít, 
snižujete tím životnost baterie a bude třeba znovu nabíjet alespoň 24 hodin pro úplné nabití baterie. 

Jestliže chcete irigiátor na delší dobu uložit, a nebudete ho používat, vždy ho před uložením plně nabijte. Nikdy 
neukládejte irigátor na delší čas, aniž by byla baterie plně nabita.  Pokud chcete prodloužit životnost baterie 
je vhodné nechávat přístroj připojený do přívodního kabelu a elektřiny, kromě doby, kdy přístroj používáte. 
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Údržba přístroje
Pokud používáte roztoky, nádrž vypláchněte po každém použití. Naplňte ji zčásti teplou vodou z vodovodu  
a násadu s tryskou namiřte do umyvadla. Zapněte přístroj a nechte protékat vodu tryskou tak dlouho, 
až  se nádrž zcela vyprázdní. Takto odstraníte všechny zbytky roztoku a prodloužíte životnost  přístroje. 
Sundejte trysku z násady a uložte ji do úložného prostoru. 
 
• Nikdy neponořujte přístroj do vody. 
• V případě potřeby očistěte přístroj měkkým hadříkem a jemným neabrazivním čisticím prostředkem. 
 Přístroj nenamáčejte. 
• Před čištěním odpojte přístroj ze sítě. 
• V případě, že by přístroj mohl být vystaven teplotám pod bodem mrazu, vyprázdněte obsah nádrže 
 a nechejte přístroj zapnutý tak dlouho, dokud se voda nedostane z celého systému. 

Pravidelně přístroj odvápňujte pomocí přípravku Redesept. Tento přípravek zbaví přístroj 
vodního kamene a zároveň jej dezinfikuje. 

Servis
Opravu elektrické části irigátoru WaterPik® včetně napájecího kabelu je oprávněn provádět pouze auto-
rizovaný servis. 

Nepokoušejte se sami o opravu. V případě poruchy přístroje se obraťte na autorizovaný 
servis, kde vám výrobek vymění nebo opraví. 

Náhradní díly a příslušenství k ústní sprše Cordless Plus jsou k dostání v autorizovaných servisech. 
Při reklamaci či jakémkoliv dotazu uveďte sériové číslo, které je umístěno na spodní části výrobku. 
 

Záruční list platí pouze pro přímého kupujícího tohoto výrobku. 
Záruka se nevztahuje na trysky ústní sprchy atd. 

Záruční doba

LIKVIDACE
Přítroj obsahuje Nickel Metal Hydride baterii. Jakmile baterie ukončí svou  životnost 
prosíme využijte vašeho nejbližšího sběrného dvora a nechte zde baterii ekologicky 
zlikvidovat dle zákonných požadavků. 


