Jetpik
Mudel JP-50/200
Power Floss Süsteem

Palju õnne!

Kasutusjuhend

Te olete ostnud kallist ja kvaliteetset toodet, mis on saanud
maailma juhtivate stomatoloogide tunnustuse.

1.
2.
3.
4.
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Jetpik – viimase põlvkonna unikaalse «Smart Floss» süsteemiga
vee irrigaator.
See on eksklusiivne seade, millel pole analooge. Ta hoiab teie
hambaid ja igemeid tervena nii kodus kui ka reiside ajal.
Täname teid, et olete otsustanud antud toote kasuks ning soovime
teile tervet naeratust pikkadeks aastateks!
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1. Ohutusmeetmed
Enne kasutamist tutvuge palun kasutusjuhendiga

Hoiatused


Ärge asetage laadijat vette või teistesse vedelikesse, ärge kasutage laadijat vanni võtmise ajal.



Ärge kasutage toodet, kui see on kukkunud vette või mõne teise vedeliku sisse ja (või) ei tööta korralikult.



Ärge jätke ega hoidke seadet seal, kust see võib maha kukkuda või sattuda vanni või kraanikaussi.



Kontrollige regulaarselt laadija ja juhtme pinda ning juhul, kui mõni neist on vigastatud, siis vahetage see välja.



Ärge ühendage laadijat sellise elektripinge allikasse, mille väärtused erinevad nendest, mis on näidatud tootel või laadijal.



Jetpik elektritoite adapter on mõeldud töötamiseks vahelduvvoolupingega vahemikus 100-240V.



Toote laadija on mõeldud ühendamiseks standardse USB-portaaliga püsivoolupingega 4,75-5,25V. Palun ärge ühendage laadijat
teiste väärtustega elektripinge allikasse. See võib toodet kahjustada.
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Joaotsikut tohib suunata ainult hammastele ja igemetele. Antud toode tekitab piisavalt tugevat rõhu all olevat veejuga, mis koos
«Smart Floss»iga võib muid organeid või kudesid vigastada.



Kasutage antud seadet ainult vastavalt selle kasutusjuhendile ning teie hambaarsti soovitustele.



Kasutage vaid neid kulumaterjale ja lisatarvikuid, mis on valmistatud või soovitatud tootja poolt.



Suuõõne irrigeerimiseks kasutage vaid neid vedelikke ja lahuseid, mis on soovitatud teie hambaarsti poolt.



Ärge laske seadmel maha kukkuda ning ärge pistke kõrvalisi esemeid antud seadme mistahes avadesse.



Ärge kasutage elektritoite adapterit väljaspool siseruume ning ärge kunagi ragendage jõudu seadmejuhtme pistikupesasse
ühendamisel. Kui pistik ei lähe pistikupesasse kergelt, siis ärge proovige jätkata, vaid leidke teist pistikupesa või asendage elektritoite
adapterit vastavaga.



ÄRGE võtke toodet iseseisvalt osadeks lahti (erand: utiliseerimine).



Antud seade ei sisalda detaile, mida oleks võimalik iseseisvalt remontida. Võtke ühendust tootja või kohaliku remonttööde esindajaga
juhul, kui teie Jetpik ei tööta enam korralikult ning vajab remontimist.
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Jetpik – ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikutele (sealhulgas lastele). Lapsed
tohivad kasutada antud seadet ainult range järelevalve all ning lapse ohutuse eest vastutav isik peab tegema lapsele selgeks, kuidas
antud seadet kasutada.



Lastele on soovitatav kasutada irrigaatorit alates kuuendast eluaastast, kui nendel on juba korralikult selge hambaharja kasutamise
oskus ning nad saavad iseseisvalt töötava otsikuga hakkama.



Seadme mittesihtotstarbelise kasutamise vältimiseks hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.



Vältige joaotsikus liigselt tugeva rõhu kasutamist, ärge tõkestage veevoolu, surudes otsikuava igemete vastu suuõõne irrigeerimise
ajal, kuna selle tagajärjel võib seadme mootor rikki minna.



Laadijat ei tohi jätta ilma järelevalveta vooluringi sisselülitatuna ning seda tuleb hoida kuumadest pindadest eemal. Katske antud
seadet otsestest päikesekiirtest, kui see on vooluringi ühendatud.

Antud soovituste järgimisel saavutate te vajalikku tulemust palju kiiremini!
Tugevad, terved hambad ja igemed rõõmustavad teid kindlasti!
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Meditsiinilised hoiatused


Jetpik on isikliku hügieeni seade ning pole mõeldud kasutamiseks mitme patsiendi poolt, samuti hambaravi kllinikutes või mõnes muus
meditsiinialases asutuses.



Kui teil on kahe viimase kuu jooksul läbi viidud suuõõne või igemete kirurgilisi operatsioone, siis enne antud seadme regulaarset
kasutamist, tuleb pidada nõu oma hambaarstiga.



Antud seadet ei ole soovitatav kasutada parodontiidi ägenemise ajal ja peale püsikonstruktsioonide fikseerimist (kui sellest pole
möödunud vähemalt 24 tundi).



Kui antud seadme kasutamisel hakkavad teil igemed liigselt veritsema või kui igemete veritsemine säilib ka 1 nädala möödudes peale
seadme kasutamist, siis pöörduge oma hambaarsti poole.



Lõpetage Jetpiku kasutamist ja võtke ühendust oma hambaarstiga kui selle kasutamisel tunnete ebamugavust või valu.



Pidage nõu oma raviarstiga, kui teil on mingi muu meditsiinialaseid probleeme puudutav mure.

Hoidke seda kasutusjuhendit alles
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2. Seadme kirjeldus

Nupp „Sisse/Välja“
Režiim
Režiim
Valgusindikaatorid

„Elektriheliline hambahari“ (ainult JP200 mudeli puhul)
„Irrigaator“
Laadimisindikaatori näidik

Otsiku eemaldamise nupp (Кнопка для отсоединения насадки)
Surve reguleerimise lüliti (Ползунок регулировки давления)
Sissevooluotsak (Впускной патрубок)
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1. Joaotsik
2. „Smart-floss“-iga kapsel
3. Korpus
4. Laadija
5. Elektritoite adapter
6. Reisivutlar
7. Vee andmise voolik
8. UV-sterilisaator
9. Veemahuti
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3. Kasutamise alustamine
Akupatarei esialgne laadimine
Enne esmakordset kasutamist laadige Jetpikut 24 tunni jooksul. Selleks lülitage laadijat (1) vooluringi sisse (2) ning asetage korpust aluse peale.
Vilguv roheline valgusdiood näitab, et seade laadub.
Kui roheline valgusdiood enam ei vilgu, vaid jääb põlema püsivalt, siis viitab see sellele, et akupatarei on täislaaditud.
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Jetpiku ettevalmistamine kasutamiseks
Enne kasutamist
1. Kui te plaanite kasutada floss-süsteemi, siis asetage «Smart-Floss»i kapslit joaotsiku
sisse (1).
Pöörake tähelepanu: Jetpik ei lülitu sisse, kui «Smart-Floss»i kapsel on asetatud valesti.

2. Kinnitage joaotsikut korpuse külge (2).


Seadmega kaasasoleva mahuti kasutamisel – pange mahuti alumises osas asuva pikendatava vooliku kiiresti eemaldatavat tutsi Jetpiku
korpusel oleva sissevooluotsaku sisse (3), tõmmake voolikut vajaliku pikkuseni välja ning täitke mahutit veega.



Seadme kasutamisel reisirežiimis – pange ühel vee andmise vooliku otsal olevat kiiresti eemaldatavat tutsi Jetpiku korpusel oleva
sissevooluotsaku sisse. Kasutage vee andmise vooliku pooli, et kinnitada selle teist otsa kas tassis või muus veega täidetud anumas (4).
Pöörake tähelepanu: veega täidetud anuma sees olev vooliku ots peab olema asetatud vette täielikukult.
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Valmistage ette «Smart-Floss» i
Vajutage ja liigutage surve reguleerimise lülitit ülemisse asendisse III (5), suunake otsikut kraanikaussi ja vajutage nuppu „Sisse/Välja“. Oodake
mõned sekundid, kuni veendute, et vesi on hakkanud otsikuavast välja tulema. Seejärel lülitage seadet välja vajutades uuesti nuppu „Sisse/Välja“.
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Kasutamine
Kui te pole varem kunagi irrigaatorit kasutanud, siis enne selle kasutamist on soovitatav liigutada surve reguleerimise lülitit

Slėgio
Reguliavimo
slankiklis

asendisse I. Te saate järk-järgult survet suurendada, kuid seda tingimusel, et teil ei teki ebamugavustunnet ega igemete veritsemist.

Kummarduge kraanikausi kohale, suunake joaotsik hammastele ja igemetele. Ning vajutage nuppu “Sisse/Välja”. Suunake joavoolu nii, nagu on
näidatud joonisel ning liikuge aeglaselt ühe hamba juurest teisele. Pritsimise vältimiseks võib huuli kergelt kokku suruda,
kuid veel tuleb lubada suust vabalt kraanikaussi välja voolata. Parima tulemuse saavutamiseks peatuge hambavahede juures
pisut kauemaks, et «Smart-Floss» saaks neid kohti paremini puhastada. Jätkake niikaua, kuni kõik kohad hammaste ümber ja
vahel on puhastatud.

Pöörake tähelepanu: parima tulemuse saavutamseks igemete, breketite tagumise pinna ja hambavahede puhastamisel, on soovitatav vahetada
smart-flossiga kapslit iga 25-30 kasutamiskorra tagant.
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Elektrihelilise hambaharjaga puhastamise funktsiooni kasutamine (ainult JP200 mudeli puhul)

1. Kinnitage elektrihelilise hambaharja otsikut Jetpiku korpuse külge, nagu on näidatud joonisel 8. Kui antud kohal asub joaotsik,
siis tuleb see maha võtta ning asendada elektrihelilise hambaharja otsikuga.
2. Pange piisavat hambapasta kogust hambaharjale ja viige seda hammaste pinna lähedale.
Vajutage nuppu „Sisse/Välja“ hambaharja sisselülitamiseks.
3. Elektrihelilise hambaharja režiimi väljalülitamiseks vajutage taas toitenuppu „Sisse/Välja“.
Pöörake tähelepanu: ärge tehke lisajõupingutusi ega avaldage survet elektrihelilise hambaharja otsikule seadme töötamise ajal, kuna see võib
lõdvestada otsiku fiksatsiooni ning muuta selle edasist kasutamist võimatuks. Hammaste puhastamisel parima tulemuse saavutamiseks on
soovitatav vahetada elektrihelilise hambaharja otsikut iga 2-3 kuu tagant või isegi varem, kui on näha, et harjased on kulunud.

4. Kuidas Jetpikut hooldada
1. Kui Jetpikut ei ole plaanis mõne aja jooksul kasutada, siis tühjendage mahutit ning hoidke seadet kuivana.
2. Kui te olete suuõõne pritsimiseks kasutanud antibakteriaalseid lahuseid, siis kasutage seadme pesemiseks kraani- või puhast vett.
3. Enne kui võtta seadet reisile kaasa, lülitage seadet mõneks sekundiks sisse, et eemaldada sellest veejääke.
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UV-sterilisaatori (optsioon) kasutamine
ULTRA komplektatsiooniga mudelid on varustatud UV-sterilisaatoriga, mis on mõeldud joaotsikute ja elektrihelilise hambaharja (või ükskõik
millise muu hambaharja) otsiku desinfitseerimiseks.
1. Tõmmake UV-sterilisaatori kasti välja (1) ning asetage joaotsikut kasti sees olevatele vastavatele fiksaatoritele (mitte üle kahe korraga).
UV-sterilisaatori kasti sisse on võimalik kasti ülemises osas asuva vastava ava kaudu panna ka oma Jetpik elektrihelilist hambaharja või
isegi tavalisi hambaharjasid, elektrilisi hambaharjasid, nagu on näidatud joonisel 2.
2. Lükake kasti kinni (sterilisaator ei hakka tööle, kui kast pole täielikult kinni). Asetage sterilisaatorit laadimisalusele ning veenduge, et
laadija on ühendatud vastava pingega elektrivoolu allikaga (3). Sterilisaatoril hakkab põlema roheline valgusdiood ning sterilisaatori
ülemisest aknast saab näha helesinist valgust. Desinfiktsioon kestab 10 minutit ning seejärel lülitub seade automaatselt välja.
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Utiliseerimine
Peale seadme kasutusea lõppu ka enne selle utiliseerimist eemaldage palun akupatareid plastmasskorpusest, mida tuleb enne seda ettevaatlikult
lõhki lüüa. Seejärel selleks, et võtta akupatareid Jetpikust välja, lõigake juhtmed läbi. Nüüd saate te saata akupatareid kas ümbertöötlemisele või
utiliseerimisele nagu on see kohaliku seadusandlusega kehtestatud. Ülejäänud seadme osi on samuti võimalik vastaval ja nõutud viisil
utiliseerida.
PÖÖRAKE TÄHELEPANU. Akupatareid ei tohi olmejäätmetega utiliseerida – seda on vaja viia vastavatesse kogumispunktidesse.

5. Rikete põhjused ja kõrvaldamine
Rike
Jetpik töötab, kuid vesi ei tule joaotsiku avast
välja

Põhjus

Parandamismeetmed

1. «Smart-Floss»iga kapsel on asetatud
valesti, või kapsli kõlblik kuni tähtaeg
on möödas.

1. Paigaldage «Smart-Floss»iga kapslit
õigesti või vahetage see välja.
2. Peske vooliku läbi või vahetage see

2. Vee andmise voolik on millegagi kinni.
3. Otsik pole lõpuni korpusesse pandud.

uue vastu välja.
3. Eemaldage otsikut ning pange see
uuesti peale.

Jetpik ei käivitu

Akupatarei on tühi.

Veenduge, et laadija on töökorras ja aparaadil
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läheb põlema roheline valgusdiood, kui te
asetate seadet aluse peale. Seejärel tuleb
seadet täis laadida.
Elektriheliline hambahari ei tööta, kuid

Hambaharja otsik on vales asendis või harja

Võtke hambaharja otsikut välja ning pange see

seadme mootor töötab.

mootor on seiskunud.

uuesti korpuse sisse. Asendage hambaharja
otsikut uuega.

UV-sterilisaatori ülemises aknas pole näha
helesinist valgust või seadme korpusel olev
roheline valgusdiood ei lähe põlema.

1. Sterilisaator pole ühendatud
vooluringi.
2. Sterilisaatori kast pole täielikult kinni.
3. Laadija pole töökorras.
4. UV-sterilisaator on rikis.
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Kontrollige elektritoite adapterit ja juhtmeid,
et veenduda, et see on pandud pistikupessa
lõpuni.
Pange sterilisaatori kasti uuesti kinni.
Vahedage välja UV-sterilisaatorit või laadijat.

6. Tehnilised näitajad
1. 50-60 Hz vahelduva voolu elektripinge vahemik: 100-240 V
2. Aku: 5V, vähemalt 1000 mA/h.
3. Laadimise aeg: 10-15 tundi (esmakordse laadimise aeg 24 tundi).
4. Töötamise aeg: 25-30 minutit katkematut tööd (pärast aku täis laadimist).
5. Irrigaator – surve vahemik: reguleerimisvõimalus vahemikus 200-550 kPa.
6. Irrigaator – joa sagedus: 20-25 impulssi/sek.
7. Veepidavus: standard IPX7.
8. Elektriheliline hambahari (JP200) – võnkumiste sagedus: 20000 liikumist minutis.
9. Sterilisaator (optsioon) – UV-laine pikkus: 254 nm.

7. Garantii
Tarbijatele garanteeritakse Jetpikul tootmisdefektide puudumist ühe aasta jooksul (12 kuud) alates ostukuupäevast. Garantii annab teile õigust
nõuda avastatud toote puuduste, mis on tekkinud tootmise või materjalide defektide tagajärjel (s t nende asjaolude tagajärjel, mille eest vastutab
tootja), tasuta kõrvaldamist garantiiperioodi jooksul. Garantiihooldust teostatakse tasuta, sealhulgas ei pea maksma remonttööde ega vajalike
materjalide eest. Garantiihoolduse teostamiseks volitatud asutus võtab toodet vastu selle kvaliteedi kontrollimiseks ja remonttööde läbiviimiseks.
Garantiiremonti teostatakse ilma põhjuseta viivitusteta mitte kauem, kui 20 tööpäeva jooksul alates garantiihoolduseks volitatud asutusse
pöördumise päevast. Toote kvaliteedi suhtes tekkinud pretensioonide puhul tuleb pöörduda garantiiremondi teostamiseks volitatud asutusse. Kui
sellist asutust teie linnas ei ole, siis on teil võimalik pöörduda ettevõttesse (meditsiinilisse asutusse, hambaravikliinikusse, internetipoodi jt), kus
oli antud toode ostetud.
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Käesolev garantii ei laiene:










Toodetele, mis on läinud rikki ja/või on saanud defekte järgmiste asjaolude tagajärjel: kui toodet on kasutatud mittesihtotstarbeliselt; kui
toodet on kasutatud ebaettevaatlikult ja/või hooletult (sealhulgas toote ülekoormamisel), mille tagajärjel on toode saanud kahjustada; kui
toode on modifitseeritud, osadeks lahti võetud ja/või remonditud mittevolitatud asutuse (eraisiku) poolt; kui on rikud antud
kasutusjuhendiga kehtestatud toote kasutamise ja/või hoidmise ja/või transportimise reegleid.
Toodetele, mis on läinud rikki ja/või on saanud defekte nende ühendamisel vale toiteallikasse.
Toodetele, mis olid kasutatud kõrvaldamata puudustega ja/või mille ekspluateerimisel on kasutatud tootja poolt mittelubatud lisatarvikuid
või kulumaterjale (ebakvaliteetseid või oma ressurssi ammendanud lisatarvikuid või kulumaterjale).
Puudustele, mis on tekkinud tootjalt olenemata põhjustel, mille hulka kuuluvad:
Kolmandate isikute tegevused, loodusnähtused ja –õnnetused, kodu- ja metsloomade ning putukate poolt tekitatud kahjustused, kõrvaliste
esemete ja vedelike sattumine toote sisse.
Välisele ja sisemisele mustusele, kriimudele, pragudele, kulumustele ja muudele mehaanilistele kahjustustele, mis on tekkinud toote
kasutamise ja loomuliku kulumise tagajärjel.
Lisatarvikute («Smart-Floss» kapslite), joaotsikute, vee andmise klaaside ja elektriheliliste hambaharjade otsikute kahjustustele, mis ei
ole JETPIKu toote lahutamatuks osaks, samuti võrgujuhtmete kahjustustele.
Sellistele tööliikidele nagu toote reguleerimine, puhastamine ja muu taoline hooldus.

Vastavalt kehtivale seadusandlusele EI KUULU normidele VASTAVA kvaliteediga meditsiinilised instrumendid, seadmed ja aparaadid
tagastamisele ega vahetamisele analoogse kauba (teise mudeli, suuruse, disaini jne) vastu. Garantiihoolduse saamiseks on vaja esitada:
dokumendi originaali (garantiitalongi), seadet ennast. EI VÕETA VASTU garantiitalonge, mis on müüja poolt täitmata, on täidetud osaliselt või
sisaldavad kustutamisi või parandusi. Garantiihooldusele EI VÕETA JETPIK irrigaatoreid, mille seerianumbrit pole võimalik täielikult
identifitseerida. PÖÖRAKE TÄHELEPANU. JETPIK toodete garantiiperioodi on võimalik pikendada kuni 24 kuuni, kui registreerida
garantiitalong JETPIK esindaja ametlikul veebileheküljel teie regioonis. Ärge jätke antud võimalust kasutamata!!!!
Jetpik®
www.jetpik.com Jetpik® –
Nucreatronics Electronic Technology (Shanghai) Co., LTD ettevõtte kaubamärk, mis on registreeritud USAs, Euroopas, Brasiilias, Hiinas,
Venemaal, Ukrainas, Valgevenes ja Kasahstanis.
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