Instrucțiuni de folosire – Hydrofloss Kitty Waterjet
1. Umpleți rezervorul cu apă călduță.
2. Introduceți ștecherul într-o priză AC 220-240V.
3. Atașați vârful recomandat de mâner. Împingeți ferm în jos! Vârful trebuie să se fixeze pe
poziție.
4. Rotiți butonul de control al presiunii pe poziția ”High”.
5. Direcționați vârful către chiuvetă și porniți aparatul rotind butonul pe poziția ”On”.
6. De îndată ce apa începe să curgă, apăsați butonul de oprire de pe mâner și rotiți butonul de
control al presiunii la setarea dorită de Dvs.
7. Se îndreaptă jetul de apă spre linia gingiei într-un unghi de 90 de grade, astfel încât contactul
să se facă pe linia de întâlnire dintre dinte și gingie.
8. Manevrați jetul de apă de la dinte la dinte cu o mică pauză în dreptul spațiilor interdentare.
9. Folosiți întregul rezervor cu apă
10. Nu lăsați niciodată apă în rezervor atunci când nu folosiți Hydrofloss.
Tips:
1. Irigarea este o tehnică ce se bazează pe simțul tactil. Prin urmare este o idee bună să vă
antrenați în timp ce vă uitați în oglindă, fără a umple rezervorul sau a porni aparatul. Alegeți
un punct de plecare și mutați vârful de-a lungul gingiei și între dinți. În timp ce vă antrenați,
urmăriți-vă mișcările și rețineți ce simțiți.
2. În timpul folosirii dușului bucal aplecați capul deasupra chiuvetei. Deschideți gura parțial și
țineți cotul ridicat. Asfel apa va curge în chiuvetă.
3. NU încercați să vă uitați în oglindă.
4. Nu răsuciți mânerul aparatului pentru a obține unghiul de irigare corect. În schimb, răsuciți
chiar vârful. Designul mânerului permite răsucirea vârfului în timp ce aparatul funcționează.
Răsucirea mânerului va duce la ștrangularea furtunului.
5. Asigurați-vă că apăsați ferm atunci când potriviți rezervorul pe poziție. Puteți folosi o cană
pentru umplerea lui.
6. La prima utilizare pot trece între 5 și 10 secunde până la începerea pompării. Acest lucru
este normal.
7. Nu ridicați capacul rezervorului cât timp Hydrofloss este în uz.
8. Puteți adăuga 2 tablete de Thymol Mouthwash în apa din rezervor.
9. Nu adăugați sare sau orice altă substanță abrazivă în apa din rezervor. Acestea vor deteriora
dușul bucal Hydrofloss.
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Scoateți rezervorul și ștergeți suprafețele atât în interior cât și pe exterior.
Ștergeți baza și mânerul.

Săptămânal




Umpleți rezervorul cu apă caldă.
Rotiți butonul de control al presiunii pe setarea ”High”.
Porniți aparatul și goliți rezervorul în chiuvetă.

