
IRYGATOR X-LINE + 2 KOŃCÓWKI 
MODEL: AG511

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup urządzenia.
Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu 

i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje podstawowe

Irygator dentystyczny. Najnowszy model 2016 doskonały do codziennego utrzymania wysokiej higieny jamy ustnej. Jeżeli
masz wrażenie, że szczoteczka i pasta do za mało, irygator będzie doskonałym uzupełnieniem.

Cechy produktu:

• Bezprzewodowy irygator to urządzenie w służbie czystości Twojej jamy ustnej. Doskonałe uzupełnienie pasty i 
szczoteczki do zębów. 

• Usuwa do 99,9% Płytki nazębnej, a ponadto doskonale czyści obszary między zębami oraz poniżej linii dziąseł. 
• Usuwa resztki pożywienia i bakterii z tych przestrzeni jamy ustnej, do których normalne środki do płukania i 

czyszczenia nie mogą dotrzeć. 
• W celu zwiększenia efektywności irygatora, można stosować dowolny płyn do płukania jamy ustnej lub roztwór 

antybakteryjny zalecony przez stomatologa. 
• Irygator jest idealny do czyszczenia przestrzeni wokół aparatów stałych, koron i mostów. Użytkownik może 

wybrać sposób podawania płynu, dostępne są trzy metody: Normal, Soft oraz Pulse. Normal i Soft różnią się 
jedynie ciśnieniem wody, program Pulse podaje wodę urywanymi strumieniami. 

• Prosty w obsłudze (wystarczy napełnić pojemnik wodą/płynem do płukania) i założyć końcówkę. 
• Posiada ergonomiczny kształt i nowoczesny wygląd. 
• Wbudowany akumulator o dużej pojemności pracę do 14 dni bez potrzeby jego ładowania. 
• Informacja: to nie jest produkt medyczny i przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. 

Specyfikacja:

• Model: JLJ2000 
• Napięcie(ładowania): 5V (dołączony adapter 100-240V) 
• Najwyższa klasa wodoodporności IPX7 
• Moc dyszy: 40PSI tryb delikatny, 80PSI tryb normalny 
• 3 Tryby pracy- Delikatny, Normalny oraz Pulsacyjny 
• Tryb pulsacyjny wytwarza 1700 pulsacji na minutę 
• Automatyczne wyłączanie po wykonaniu pełnego cyklu czyszczenia (2min) 
• Wbudowany Akumulator Ni-Mh o pojemności 1800mAh 
• Praca do 14 dni bez ładowania 
• Funkcjonalny zbiornik na wodę o pojemności 150ml 
• Możliwość stosowania płynów do płukania jamy ustnej 
• Przycisk plug in do wyciągania końcówek 
• Zatyczka gniazda ładowania 
• Wymiary: 79x56x195mm 
• Kolor: biało-niebieski 

W zestawie:

• Irygator dentystyczny (water flosser) 
• Adapter sieciowy 100-240V -> USB 
• Kabel zasilający USB 
• 2 końcówki czyszczące 

2. Obsługa

1. Przed pierwszym użyciem podłącz urządzenie do ładowania na 24 godziny. W
czasie ładowania dioda status będzie migać, jak urządzenie będzie w pełni
naładowane będzie świecić ciągłym światłem.

2. Jeżeli przy odłączonym urządzeniu od ładowania dioda znowu zacznie migać –
należy doładować urządzenie (trwa to około 5h).

3. Nałóż na irygator dyszę czyszczącą, aż do usłyszenia charakterystycznego
"click".

4. Napełnij zbiornik irygatora ciepłą wodą.

Importer: APTEL Adam Pawlak sp. j. http://www.aptel.pl 1/2

http://www.hurtownia.aptel.pl/


5. Naciśnij przycisk MODE aby wybrać tryb pracy Normal, Soft  lub Pulse. Normal i Soft różnią się jedynie 
ciśnieniem wody, program Pulse podaje wodę urywanymi strumieniami. 

6. Trzymaj urządzenie tak aby dysza była skierowana do góry, otwórz usta tak aby
woda mogła z nich wypływać swobodnie do umywalki. Skieruj dyszę na zęby i
naciśnij przycisk kłódki – woda pod cisnieniem zacznie wydobywać się z dyszy.
Kieruj dyszą tak, aby dokładnie wyczyścić szyjki zębowe z każdej strony.
Przesuwać dyszę irygatora wzdłuż zębów. Skierować strumień wody
pod kątem 45 tuż nad linią dziąseł. Czyszczenie rozpocząć od tylnych zębów
wzdłuż linii dziąseł. Kontynuować dopóki wszystkie miejsca wokół i między
zębami nie zostaną wyczyszczone.

7. Po zakończeniu pracy, wylej resztę wody z zbiornika oraz naciskając przycisk
włącznika, wypompuj wodę pozostałą wewnątrz urządzenia..

3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i prawidłowej eksploatacji.

UWAGA !
PRZECZYTAJ UWAŻNIE NINIEJSZY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I POSTĘPUJ ZGODNIE Z JEGO 
INSTRUKCJAMI. PAMIĘTAJ POSTĘPOWANIE NIEZGODNE DO ZALECEŃ NARUSZA TWOJE PRAWO DO 
ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH.

• Urządzenie jest ładowane napięciem z sieci 230V. Wszelkie uszkodzenia przewodów i obudowy zagrażają 
użytkownikowi porażeniem prądem, oraz mogą spowodować poważne uszkodzenie sprzętu oraz powstanie 
pożaru.

• Nie podłączać ani nie obsługiwać urządzenia mokrymi dłońmi. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i bezpiecznym miejscu.
• Jeżeli nie używasz urządzenia, odłącz je od źródła zasilania.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki. Nie używać rozpuszczalników oraz agresywnych 

detergentów.
• Nie napełniaj irygatora wodą o temperaturze większej niż 40 stopni.
• Zaleca się wymianę dyszy irygatora po 6 miesiącach codziennego stosowania.

deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl
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