Apsveicam!
Jūs esat iegādājušies dārgu un kvalitatīvu produktu, kuru
ir atzinuši visi pasaules vadošie stomatologi.
«Jetpik» irūdens irigators ar unikālu«SmartFloss»jaunākās paaudzes sistēmu.
Tā ir ekskluzīva ierīce, kurai nav analogu. Tā arī saglabā
jūsu zobu un smaganu veselību gan mājās, gan
ceļojumos.
Sakām Jums paldies par izvēli un vēlam veselīgu smaidu
ilgus gadus!
Jetpik
Modelis JP-50/200 PowerFloss System
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1. Drošība
Drošības instrukcija
Pirms lietošanas izlasiet instrukciju
Brīdinājumi
*Neiegremdējiet lādētāju ūdenī vai citos šķidrumos,
nelietojiet lādētāju vannošanās laikā.
*Nelietojiet ierīci, ja tā iekritusi ūdenī vai citos šķidrumos
vai nedarbojas tā, kā būtu vajadzīgs.
*Neatstājiet un neglabājiet ierīci tādās vietās, no kurienes
tā varētu nokrist vai iekrist vannā, izlietnē vai tualetes
podā.
*Regulāri pārbaudiet lādētāja un kabeļa korpusu, un
bojājumu gadījumā nomainiet to!
*Nepievienojiet lādētāju strāvas padevei, kuras stiprums
atšķiras no tā, kas norādīts uz ierīces vai lādētāja.
*Strāvas adapteris Jetpik paredzēts darbam diapazonā:
100–240 volti.
*Ierīces Jetpik akumulatora lādētājs paredzēts
savienošanai ar standarta USB portu ar pastāvīgo
spriegumu: 4,75–5,25 volti.
*Lūdzu, nepievienojiet lādētāju strāvas padevei, kuras
stiprums atšķiras no tā, kas norādīts uz ierīces vai
lādētāja. Tas var radīt ierīces bojājumus.
* Virziet strūklas uzgali (sprauslu) tikai uz zobiem un
smaganām. Spiediena rezultātā šī ierīce rada diezgan
spēcīgu ūdens strūklu, kas, kombinēta ar ierīcē
iestrādāto zobu diegu, var radīt bojājumus citiem
orgāniem vai audiem.
*Izmantojiet šo ierīci atbilstoši jūsu stomatologa
rekomendācijām un instrukcijai.

*Izmantojiet tikai tos izejmateriālus un aksesuārus, kurus
izgatavojis vai ieteicis ražotājs.
*Nenometiet ierīci un neievietojiet neatbilstošus
priekšmetus ierīces atverēs.
*Nelietojietmaiņstrāvasadapteriārpus telpas, unnekad
nemēģiniet ar spēkuievietotkontaktdakšurozetē. Ja
kontaktdakšu nav iespējamsviegliievietot kontaktligzdā,
nemēģiniet turpinātun pamēģinietatrast citu rozeti vai
nomainītstrāvas adapteri pret piemērotāku.
*Neizjauciet šo ierīci patstāvīgi (izņēmums: utilizācija).
Šai ierīcei nav detaļu, kas būtu piemērotas pašu rokām
veiktam remontam.
*Sazinieties ar ražotāju vai vietējo izplatītāju (pārstāvi
jūsu reģionā), ja jūsu Jetpik vairs nedarbojas, kā būtu
vajadzīgs, vai arī tam nepieciešams remonts.
*Jetpik nav paredzēts, lai to lietotu personas (ieskaitot
bērnus) ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām un prāta
spējām. Bērniem vienmēr jābūt uzraudzītiem, bet
personām, kas ir atbildīgas par viņu drošību, ir jāsniedz
skaidras instrukcijas saistībā ar šīs ierīces izmantošanu.
*Bērniem iesaka lietot irigatoru no sešu gadu vecuma,
kad viņiem jau ir labas iemaņas tīrīt zobus ar zobubirsti
un kad viņi var pastāvīgi tikt galā kustīgo uzgali.
*Glabājiet ierīci maziem bērniem nepieejamās vietās, lai
izvairītos no nepamatotas ierīces lietošanas.
*Izvairieties no pārlieku liela ūdens spiediena strūklas
uzgalī. Nepārtrauciet ūdens plūsmu, piespiežot atveres
sprauslu smaganām mutes dobuma irigācijas laikā, jo tas
var sabojāt motoru.
*Lādētājunedrīkst atstāt,bez uzraudzībasieslēgtu tīklā,bet
akumulatoralādētājs irjātur pēc iespējas tālāknokarstām
virsmām. Sargājiet ierīcino tiešajiem saules stariem, jatā
ir pievienota elektrības avotam.

Ievērojot šīs rekomendācijas, jūs daudz ātrāk saņemsiet
vēlamo rezultātu.
Stipri un veseli zobi, protams, iepriecinās jūs!

Medicīniski ieteikumi
Jetpikir ierīce personīgajai higiēnai un nav paredzēta, lai
to izmantotu vairāki pacienti vienlaikus, kā arī nav
paredzēta lietošanai stomatoloģiskajā praksē vai
medicīniskajā iestādē.
Ja iepriekšējos divos mēnešos jums ir bijušas mutes
dobuma vai smaganu ķirurģiskās operācijas,
pakonsultējieties, lūdzu, ar savu zobārstu, pirms regulāri
lietot šo ierīci.
Nav ieteicams lietot ierīci, ja ir paradontīta saasinājums
vai pēc nenoņemamu konstrukciju fiksācijas (ja nav
pagājušas, minimums, 24 stundas).
Ja pēc šīs ierīces lietošanas vienu nedēļu ļoti asiņo
smaganas, vērsieties pie sava zobārsta!
Konsultējieties ar savu ārstējošo ārstu arī tad, ja jūs
uztrauc jebkura cita medicīniska problēma.
Saglabājiet šo instrukciju!
*Neatstājiet un neglabājiet ierīci tādās vietās, no kurienes
tā varētu nokrist vai iekrist vannā, izlietnē vai tualetes
podā.
*Regulāri pārbaudiet lādētāja un kabeļa korpusu, un
bojājumu gadījumā nomainiet to!
*Nepievienojiet lādētāju strāvas padevei, kuras stiprums
atšķiras no tā, kas norādīts uz ierīces vai lādētāja.
*Strāvas adapteris Jetpik paredzēts darbam diapazonā:
100–240 volti.

*Ierīces Jetpik akumulatora lādētājs paredzēts
savienošanai ar standarta USB portu ar pastāvīgo
spriegumu: 4,75–5,25 volti.
*Lūdzu, nepievienojiet lādētāju strāvas padevei, kuras
stiprums atšķiras no tā, kas norādīts uz ierīces vai
lādētāja. Tas var radīt ierīces bojājumus.
* Virziet strūklas uzgali (sprauslu) tikai uz zobiem un
smaganām. Spiediena rezultātā šī ierīce rada diezgan
spēcīgu ūdens strūklu, kas, kombinēta ar ierīcē
iestrādāto zobu diegu, var radīt bojājumus citiem
orgāniem vai audiem.
*Izmantojiet šo ierīci atbilstoši jūsu stomatologa
rekomendācijām un instrukcijai.
*Izmantojiet tikai tos izejmateriālus un aksesuārus, kurus
izgatavojis vai ieteicis ražotājs.
*Nenometiet ierīci un neievietojiet neatbilstošus
priekšmetus ierīces atverēs.
*Nelietojietmaiņstrāvasadapteriārpus telpas, unnekad
nemēģiniet ar spēkuievietotkontaktdakšurozetē. Ja
kontaktdakšu nav iespējamsviegliievietot kontaktligzdā,
nemēģiniet turpinātun pamēģinietatrast citu rozeti vai
nomainītstrāvas adapteri pret piemērotāku.
*Neizjauciet šo ierīci patstāvīgi (izņēmums: utilizācija).
Šai ierīcei nav detaļu, kas būtu piemērotas pašu rokām
veiktam remontam.
*Sazinieties ar ražotāju vai vietējo izplatītāju (pārstāvi
jūsu reģionā), ja jūsu Jetpik vairs nedarbojas, kā būtu
vajadzīgs, vai arī tam nepieciešams remonts.
*Jetpik nav paredzēts, lai to lietotu personas (ieskaitot
bērnus) ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām un prāta
spējām. Bērniem vienmēr jābūt uzraudzītiem, bet
personām, kas ir atbildīgas par viņu drošību, ir jāsniedz
skaidras instrukcijas saistībā ar šīs ierīces izmantošanu.

*Bērniem iesaka lietot irigatoru no sešu gadu vecuma,
kad viņiem jau ir labas iemaņas tīrīt zobus ar zobubirsti
un kad viņi var pastāvīgi tikt galā kustīgo uzgali.
*Glabājiet ierīci maziem bērniem nepieejamās vietās, lai
izvairītos no nepamatotas ierīces lietošanas.
*Izvairieties no pārlieku liela ūdens spiediena strūklas
uzgalī. Nepārtrauciet ūdens plūsmu, piespiežot atveres
sprauslu smaganām mutes dobuma irigācijas laikā, jo tas
var sabojāt motoru.
*Lādētājunedrīkst atstāt,bez uzraudzībasieslēgtu tīklā,bet
akumulatoralādētājs irjātur pēc iespējas tālāknokarstām
virsmām. Sargājiet ierīcino tiešajiem saules stariem, jatā
ir pievienota elektrības avotam.
Ievērojot šīs rekomendācijas, jūs daudz ātrāk saņemsiet
vēlamo rezultātu.
Stipri un veseli zobi, protams, iepriecinās jūs!

2. Iekārtas apraksts

Podziņa «Ieslēgt/Izslēgt»
Režīms «Elektriskā zobubirste»
(tikai modelim ^200)
Režīms «Irigators»
Akumulatora baterijas uzlādes
indikators

1. Strūklas sprausla
2.Kapsula ar zobu diegu
3. Korpuss
4. Lādētājs
5.Strāvas adapteris
6. Ceļojuma futrālis
7. Ūdens padeves šļūtene
8.Ultravioletais sterializators
9. Ūdens trauks

3. Darba sākšana
Darba sākums
Sākotnējā akumulatora baterijas uzlāde
Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet Jetpik 24 stundas.
Pievienojiet lādētāju strāvas avotam un novietojiet
korpusu uz paliktņa. Mirdzošā zaļā gaismas diode rāda,
ka ierīce lādējas.
Zaļās gaismas diodes pāreja no mirdzošas uz pastāvīgu
norāda, ka akumulatora baterija ir pilnībā uzlādēta.
Jetpik sagatavošana lietošanai

Ja plānojat izmantot zobudiega sistēmu, ievietojiet zobu
diega sprauslu strūklas uzgalī (1)
Pievērsiet uzmanību: Jetpik neieslēgsies, ja zobu diega
kapsula būs ievietota nepareizi.

Pievienojiet smidzināšanas uzgali korpusam (2).
Lai izmantotu trauku, ko paredzēts lietot kopā ar ierīci, ievietojiet pagarinātās šļūtenes mainīgo galu Jetpik
korpusā(3), izstiepiet šļūteni sev ērtā garumā un
piepildiet trauku ar ūdeni.
Lai izmantotu ierīci pārgājiena režīmā, ievietojiet ātro
sakabi ūdens padeves šļūtenes vienā galā Jetpik
korpusa ieplūdes caurulē. Izmantojiet ūdens padeves
šļūtenes spoli, lai nostiprinātu citu tās galu glāzē vai citā
ūdens traukā.
Pievērsiet uzmanību: šļūtenes galam ūdens traukā jābūt
pilnībā iegremdētam ūdenī.
Sagatavojiet zobu diegu
Noklikšķiniet un velciet slīdni, lai kontrolētu spiedienu
augšējā pozīcijā III, lieciet sprauslu izlietnē un nospiediet
"On / Off". Pagaidiet dažas sekundes, līdz esat
pārliecināts, ka ūdens sāk tecēt pēc sprauslas
atvēršanās. Pēc tam izslēdziet ierīci, vēlreiz nospiežot
pogu "On / Off".
Apsveicam!
Jūs esat iegādājušies dārgu un kvalitatīvu produktu, kuru
ir atzinuši visi pasaules vadošie stomatologi.
«Jetpik» ir ūdens irigators ar unikālu «Smart-Floss»
jaunākās paaudzes sistēmu.
Tā ir ekskluzīva ierīce, kurai nav analogu. Tā arī saglabā
jūsu zobu un smaganu veselību gan mājās, gan
ceļojumos.
Sakām Jums paldies par izvēli un vēlam veselīgu smaidu
ilgus gadus!

Lietošana
Ja nekad iepriekš neesat lietojuši irigatoru, pirms sākt to
lietot, ir ieteicams uzstādīt spiediena regulētāju pirmajā

pozīcijā. Jūs varat pakāpeniski palielināt spiedienu ar
noteikumu, ka neizjūtat diskomfortu un jums neasiņo
smaganas.
Noliecieties pār izlietni, virziet sprauslas galu uz zobu

pusi un nospiediet pogu «Ieslēgt/Izslēgt». Virziet ūdens
strūklu tā, kā parādīts zīmējumā, un pakāpeniski virziet
no viena zoba pie cita. Viegli sakniebiet lūpas, lai
izvairītos no apšļakstināšanās, bet tajā pašā laikā ļaujiet
ūdenim viegli tecēt no mutes izlietnē. Lai sasniegtu
vislabāko rezultātu, nedaudz apstādiniet ūdens strūklu
pretim zobu starpām, lai zobu diegs pilnībā tās iztīrītu.
Turpiniet tik ilgi, kamēr nebūs attīrīti visi rajoni ap zobiem
un zobu starpas.
Pievērsiet uzmanību: lai sasniegtu vislabāko rezultātu
smaganu kopšanā, zobu starpu un brekešu tīrīšanā,
kapsula ar zobu diegu ir jāmaina ik pēc 25-30 lietošanas
reizēm.

Zobu tīrīšanas funkcijas izmantojums ar ultraskaņas
zobubirsti (tikai modelim JP 200)

Pievienojiet ultraskaņas zobubirstes galviņu Jetpik
korpusam tā, kā tas ir parādīts zīmējumā. Ja šajā vietā ir
izvietota ūdens smidzināšanas sprausla, tā ir jānoņem un
jānomaina ar elektriskās zobubirstes galviņu.
Uzlieciet nepieciešamo zobupastas daudzumu uz
zobubirstes un pietuviniet to zobu virsmai. Nospiediet
pogu «Ieslēgt/Izslēgt», lai «iedarbinātu» zobubirsti.

Lai ultraskaņas zobubirsti izslēgtu, nospiediet pults
podziņu «Ieslēgt/Izslēgt».
Nelietojietmaiņstrāvasadapteriārpus telpas, unnekad
nemēģiniet ar spēkuievietotkontaktdakšurozetē. Ja
kontaktdakšu nav iespējamsviegliievietot kontaktligzdā,

nemēģiniet turpinātun pamēģinietatrast citu rozeti vai
nomainītstrāvas adapteri pret piemērotāku.

4. Jetpik apkope
Jetpik apkope
Ja Jetpik kādu laiku nelietojat, iztīriet to un glabājiet
sausu.
Ja mutes dobuma skalošanā esat izmantojuši
antibakteriālus šķīdumus, ierīces mazgāšanā lietojiet
krāna ūdeni vai tīru ūdeni.
Pirms paņemt ierīci braucienā, ieslēdziet Jetpik dažas
sekundes, lai likvidētu pēdējās ūdens paliekas.
Ultravioletā sanitārā mezgla lietojums (opcija)
ULTRA komplektācijas modeļi ir aprīkoti ar ultravioleto
sanitāro mezglu, kas paredzēts ūdens strūklas sprauslu
dezinfekcijai un ultraskaņas zobubirstes (vai jebkuras
citas zobubirstes) dezinfekcijai.
Izvelciet ultravioletā sanitārā mezgla paplāti (G) un
ievietojiet tajā ūdens strūklas sprauslu (ne vairāk kā
divas) un atbilstošus fiksatorus uz paliktņa. Ultravioletajā
dezinfekcijas paliktni jūs varat ievietot arī tam
paredzētajā Jetpik ierīces atverē, kā parādīts G
zīmējumā.
Bīdiet paplāti aizvērtā stāvoklī (sterilizators nedarbosies,
ja paplāte nebūs aizvērta pilnībā). Novietojiet sterilizatoru
uz lādētāja paliktņa un pārliecinieties, ka lādētājs ir
pievienots atbilstoša sprieguma elektroenerģijas avotam
(3). Sterilizatorā iedegsies zaļā gaismas diode, bet
augšējā sterilizatora lodziņā varēs ieraudzīt gaiši zilu
gaismiņu. Dezinfekcija ilgst apmēram 10 minūtes, pēc
tam ierīce automātiski izslēdzas

Utilizācija
Pēc ierīces ekspluatācijas termiņa beigām un pirms
utilizācijas, lūdzu, izņemiet akumulatora bateriju no
plastmasas korpusa, pirms tam to rūpīgi sabojājot. Pēc
tam, lai izvilktu akumulatora bateriju no Jetpik, pārgrieziet
vadus. Tagad jūs droši varat atdot akumulatora bateriju
pārstrādei vai utilizācijā, kā tas noteikts vietējā
likumdošanā. Pārējās ierīces daļas var utilizēt tieši tādā
pašā veidā.
PIEVĒRSIET UZMANĪBU! Akumulatora bateriju nedrīkst
izmest kopā ar sadzīves atkritumiem - tā ir jāatstāj
atbilstošos savākšanas punktos.

5. Bojājumu novēršana
Bojājumu meklēšana un novēršana
Bojājums
Iemesls
Ko darīt
Jetpik
darbojas, bet
ūdens no
strūklas
sprauslas
netek.

Jetpik nevar
iedarbināt.

Nedarbojas
ultraskaņas
zobubirste.
Bet dzinējs
korpusa
iekšienē
darbojas.

Nepareizi ievietota
kapsula ar zobu
diegu vai ir
beidzies kapsulas
derīguma termiņš.
Ir aizserējusies
ūdens padeves
šļūtene.
Sprausla nav
pilnībā ievietota
korpusā.

Ievietojiet kapsulu ar
zobu diegu pareizi vai
nomainiet to.
Izskalojiet šļūteni vai
nomainiet to!.
Nomainiet un vēlreiz
pievienojiet sprauslu.

Pārliecinieties, ka
lādētājs funkcionē un
aparātā deg zaļā
gaismas diode, kad
jūs ievietojat ierīci
paliktnī. Pilnībā
Zobu birstes
Izvelciet
vēlreiz
uzlādējietunierīci.
galviņa atrodas
ievietojiet zobu birstes
nepareizā stāvoklī galviņu korpusā.
vai arī ir apstājies Nomainiet zobu
zobu birstes
birstes galviņu.
motoriņš.

Ultravioletā Sterilizators nav
sterilizatora pievienots strāvas
augšējā
avotam.
lodziņā nav
redzama gaiši Lādētājs ir bojāts.
zilā gaismiņa Ultravioletais
vai uz
sterilizators ir
korpusa
bojāts.
neiedegas
zaļā gaismas
diode.

Pārbaudiet
maiņstrāvas adapteri
un vadu, lai
pārliecinātos, ka tie ir
pilnībā iesprausti
kontaktligzdā.
Atkārtoti spiediet
paplāti atpakaļ
sterilizatorā.
Nomainiet ultravioleto
sterilizatoru vai
lādētāju.

6. Tehniskais raksturojums
Tehniskais raksturojums
Sprieguma diapazons: 100-240 volti ar maiņstrāvu 5060Hz.
Akumulators: 5 volti, ne mazāk kā 1000 мА/h.
Uzlādes laiks: 10-15 stundas (pirmās uzlādes laiks: 24
stundas).
Darbības ilgums: 25-30 nepārtrauktas darbības (pēc
pilnībā uzlādēta akumulatora).

7.Garantija
Ražotājs piešķir divu gadu (24 mēneši) garantiju Jetpik
produkcijai, sākot no tā iegādes brīža. Ja precei
konstatēti bojājumi, par kuriem ir atbildīgs ražotājs, viena
gada garantija sniedz jums tiesības uz bezmaksas
remontu vienu gadu. Garantijas apkalpošana ir bez
maksas, ieskaitot remontdarbu izpildi un nepieciešamo
materiālu izmaksas. Pilnvarotā organizācija, kas rūpējas
par garantijas apkopi, pieņem preci, lai pārbaudītu tās
kvalitāti un veiktu garantijas remontu. Garantijas remonts
tiek veikts 20 darbdienu laikā (var būt pamatots laika
pagarinājums) kopš preces iesniegšanas brīža
pilnvarotajā preces apkopes organizācijā. Ja ir
pretenzijas par preces kvalitāti, vērsieties pie pilnvarotās
organizācijas, kas veic garantijas apkopi. Ja jūsu pilsētā
nav šādas organizācijas, jūs varat vērsties uzņēmumā
(medicīnas iestādē, internetveikalā un citur), kur iegādāta
konkrētā prece.
Šī garantija nav derīga:
*Precēm, kas ir ieguvušas defektus, jo nav lietotas
atbilstoši mērķim, un (vai) lietotas neapdomīgi vai
nolaidīgi (ieskaitot pārslodzi), kas radījuši bojājumus,
pārveidojumus; ja šo preci remontējusi nepilnvarota
organizācija (arī privāta persona); ir pārkāpti
ekspluatācijas un (vai) uzglabāšanas noteikumi; nav
ievērota pareiza preces transportēšana.
*Precēm, kas nedarbojas vai ir ieguvušas defektus, kas
pieslēgta pie nepareiza elektrības padeves avota.
*Precēm, kas ekspluatētas, arī bojātas, un (vai)
izmantojot tādus aksesuārus vai materiālus, kurus nav
apstiprinājis ražotājs (nekvalitatīvi vai jau izsmēluši savus

resursus).
*Netiek pieņemtas preces ar bojājumiem, kas radušies
no ražotāja neatkarīgu iemeslu dēļ, - piemēram, trešo
personu iejaukšanās, dabas stihijas, mājdzīvnieki un
meža dzīvnieki, kukaiņi; ja ierīcē iekļuvuši dažādi
šķidrumi vai svešķermeņi.
*Pret ārējo un iekšējo piesārņojumu, skrāpējumiem,
plaisām un citiem mehāniskiem bojājumiem, kas radušies
dabiskās ekspluatācijas laikā.
*Ja bojātas zobu diegu kapsulas, ūdens strūklas
sprauslas, glāzes ar ūdens padevi, ultraskaņas zobu
birstu galviņas, kas nav JETPIK aparatūras neatņemama
sastāvdaļa.
*Tīrīšanai un JETPIK irigatora detaļu tehniskai apkopei.
Atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem ATBILSTOŠAS
KVALITĀTES medicīniskos instrumentus, ierīces un
aparatūru NAV PAREDZĒTS atdot vai apmainīt pret
analogu preci (cita dizaina, modeļa, izmēra u. c.).
Lai saņemtu garantijas servisu, jums ir jāsniedz
dokumenta oriģināls (garantijas talons), pati ierīce.
Garantijas apkopē NETIEK PIEŅEMTI JETPIK irigatori,
kuru individuālo sērijas numuru nav iespējams identificēt
pilnībā.

