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Stolní ústní sprcha
Návod k použití

WT5000

NEPŘEHLÉDNĚTE

Než začnete výrobek používat, pročtěte si bezpečnostní pokyny.

Bezpečnostní pokyny zde uvedené vám pomohou používat 
výrobek správně a také, nezranit sebe ani jiné osoby.

Při používání elektrických výrobků je třeba dodržovat základní 
bezpečnostní zásady, zejména v přítomnosti dětí.

PŘED POUŽITÍM SI PROČTĚTE CELÝ NÁVOD
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

 � Zařízení nesmí používat malé děti. Uchovávejte zařízení 
mimo dosah dětí.

 � Dojde-li k poškození šňůry nebo zástrčky, zařízení nepou-
žívejte.

 � Po použití zařízení odpojte z elektrické sítě.
 � Nedotýkejte se zástrčky mokrýma rukama.
 � Zařízení se nesmí dostat do vody ani do jiné tekutiny.
 � Zařízení nepokládejte na místa, kde hrozí pád nebo stažení 

do umývadla či vany.
 � Přístroj nepoužívejte ve vaně.
 � Spadne-li zařízení do vody, nesahejte na něj. Okamžitě jej 

odpojte z elektrické sítě.
UPOZORNĚNÍ

 � Děti od 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými  
a duševními schopnostmi a osoby neznalé a nezkušené smí 
zařízení používat pouze pod dohledem. 

 � Se zařízením si nesmí hrát děti.
 � Zařízení se smí používat pouze s napáječem dodaným v jeho 

příslušenství.
 � Chraňte zařízení před horkými předměty.
 � Používejte výhradně nástavce doporučené výrobcem.
 � Zařízení nepoužívejte bez trysky.
 � Chraňte trysku před malými dětmi. Tryska je malá, dítě ji 

může spolknout a hrozí uvíznutí v krku.
 � Proudem vody nemiřte na jazyk, do uší, nosu ani na jiná 

citlivá místa.
 � Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je určeno.
 � Do zásobníku nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C.
 � Některé ústní vody mohou poškodit zařízení, a zejména 

zásobník. Do náplně zásobníku nepoužívejte ústní vodu.
 � Zařízení nemusí vyhovovat osobám se zvýšenou citlivostí 

zubů či dásní, a v takových případech je třeba jeho užívání 
konzultovat s lékařem.

 � Trysku přístroje nepřikládejte příliš blízko k zubům a dásním, 
mohlo by dojít k poškození dásní.

 � Zařízení je určeno k použití v interiéru.
 � Zásobník plňte pouze čistou vodou.

TENTO NÁVOD SI DOBŘE ULOŽTE
SOUČÁSTI ZAŘÍZENÍ

A: Zásobník na vodu H: Značka plnění
B: Spojka trysky  I: Tryska
C: Dvířka  J: Skříň přístroje
D: Regulátor tlaku  K: Symbol regulace tlaku
E: Funkční vypínač  L: Hadička
F: Gumová nožka  M: Aplikátor
G: Kryt přípojky  N: Podstavec
   O: Ventil zásobníku
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Tryska na 
periodontální 

kapsy  
(samostatně prodávaná)

Standardní 
tryska
(4 ks)

Čistič jazyka
(1 ks)

Ortodontická tryska
(samostatně 
prodávaná)

Kartáček
(samostatně
prodávaný)

ZPŮSOB POUŽITÍ
ZAČÍNÁME
Postavte zařízení na rovnou podložku bez ostrých 
předmětů a zkontrolujte, zda je jeho šňůra suchá a ne-
poškozená. K napájení přístroje slouží síťový napáječ 
(vstup: 100 – 240 V, 50/60 Hz, výstup 12 V ss, 1,5 A).

1.  Zapojte konektor napáječe do přípojky na 
spodku podstavce. 
Síťovou zástrčku napáječe zapojte do sítě 
podle obr. 1.

2.  Zapněte zařízení, zkontrolujte správné 
zapojení a napájení a poté zařízení vypněte 
(obr. 2).

3.  Vysaďte zásobník vody a nainstalujte  
do správného místa ventil.

4.  Naplňte zásobník vodou o teplotě do 40 °C, bez 
jakékoliv soli, zubní pasty či jiných chemických 
prostředků, nasaďte a zatlačte zásobník  
do hlavní jednotky (obr. 3).

5.  Zatlačte dolů kroužek spojky a na střed spojky  
do rukojeti aplikátoru nasaďte trysku. Pro ověření 
pevného zamknutí zkuste trysku  
vytáhnout (obr. 4).

6.  Před použitím zavřete proudění  
vody přesunem regulátoru tlaku  
do polohy (•) podle obr. 5.

Poznámka:
Při prvním použití můžete v některých 
částech přístroje (v zásobníku, hadičce aj.)  
zjistit nepatrné zbytky vody. Jde o destilovanou 
vodu, která se používá ke kontrole 
funkčnosti výrobku a není zdraví škodlivá.

Zařízení nezapínejte, dokud není  
tryska v ústech.

1. Uchopte aplikátor za rukojeť, namiřte  
trysku do umyvadla a stiskem funkčního  
vypínače aplikátor zapněte. Fungování  
indikuje modré světlo kolem tlačítka (obr. 6).

2. Posuvem regulátoru na rukojeti  
aplikátoru nastavte tlak vody a vypněte zařízení (obr. 7).
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Poznámka:
Při použití si zpočátku nastavte nižší tlak  
a pak jej podle potřeby postupně zvyšujte.

3.  Upravte směrování trysky, nakloňte se  
nad umyvadlo, namiřte trysku do úst  
a přivřete ústa, aby voda nestříkala ven (obr. 8).

4.  Zapněte proudění vody a ostřikujte.
5.  Tryskou miřte kolmo na zuby a dásně 

(obr. 9.).
6.  Pomalu pohybujte tryskou po zubech  

a pomocí vytáčení trysky ostříkejte  
všechna potřebná místa (obr. 10).

Poznámka: 
Během ostřikování lze upravovat tlak  
vody regulátorem na rukojeti a směr  
proudění otáčením kroužku spojky trysky.

Po použití

1.  Vyndejte zásobník ze zařízení a vylijte  
zbytek vody.

2. Nastavte regulátor tlaku na maximum,  
zapněte přístroj a vypusťte z přístroje  
veškerou vodu.

3.  Vypněte zařízení a otřete jej utěrkou  
do sucha (obr. 11).

4.  Zatlačte dolů kroužek spojky na vrchu  
rukojeti, vysaďte trysku a uložte ji  
do pouzdra (obr. 12).

5.  Odpojte napáječ.
6.  Nasaďte zásobník dnem vzhůru.  (obr. 13).
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Čistič jazyka
Při čištění jazyka zlehka přiložte čistič  
v ose jazyka asi doprostřed ústní dutiny.  
Začněte s malým tlakem vody  
a zvyšujte jej postupně, podle  
potřeby (obr. 14).

Ortodontická tryska  
(samostatně prodávané příslušenství)
Ortodontická tryska je určena speciálně  
pro uživatele rovnátek. Umožňuje čistit  
rovnátka i místa, která jsou kvůli  
rovnátkům těžko přístupná.

Tryskou miřte kolmo na zuby v linii kraje dásně, začněte  
od poslední stoličky (zezadu) a pomalu pohybujte tryskou podél 
linie dásně, s pozastavením na čištění kartáčkem mezi zuby  
a kolem rovnátka. Stejným způsobem očistěte  
přední i zadní stranu všech ostatních zubů (obr. 15).

Tryska na periodontální kapsy  
(samostatně prodávané příslušenství)
Tryska na periodontální kapsy je určena  
k čištění periodontálních kapes.  
Při čištění těchto kapes je NUTNÉ  
nastavit na přístroji nejnižší tlak.

1.  Namiřte měkkou špičku na zub  
v úhlu 45 stupňů, zvolna ji přiložte  
k okraji dásně a vsuňte do kapsy  
(obr. 17).

2.  Zapněte přístroj a pohybem pod linií  
dásně dokončete ošetření (obr. 18).

Poznámka:
Trysku je NUTNÉ používat s nastavením nejnižšího tlaku,  
protože špička se může lehko poškodit.
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Kartáček  
(samostatně prodávané příslušenství)
Zubní kartáček se může používat  
se zubní pastou i bez ní.  
Kartáček přiložte k zubu v linii dásně.  
Po zapnutí proudí z kartáčku voda.  
Pohybem po linii dásně očistěte všechny  
části chrupu. (obr. 16).

ÚDRŽBA
K čištění zařízení používejte vodu nebo neutrální čisticí prostředek.
Nepoužívejte žíravé a abrazivní prostředky (například ocet  
či odvápňovače). Mohou zařízení poškodit. K mytí používejte  
vodu do teploty 40 °C. Chraňte zařízení před horkými předměty  
a přímým slunečním světlem.

Hlavní jednotka
1.  Vyndejte zásobník a vylejte ze zařízení zbytek vody.
2.  Měkkou utěrkou s tekutým mýdlovým prostředkem zařízení 

omyjte a suchou utěrkou vytřete do sucha.
3.  Hlavní jednotka se nesmí umývat ponořená.

Rukojeť aplikátoru
1.  Omyjte vodou a měkkou utěrkou otřete do sucha.
2.  Hadičku neohýbejte, netahejte a, nekruťte s ní.

Zásobník na vodu
1.  Omyjte vodou a měkkou utěrkou otřete do sucha.
2.  Zásobník před uložením přístroje dobře upevněte.

Trysky
1. Trysky omývejte vodou a měkkou utěrkou vždy otřete do sucha.
2. Trysky ukládejte do pouzdra.
3. Standardní trysku a čistič jazyka vyměňte za nové po každých  
6 měsících, ostatní aplikační nástavce měňte každé 3 měsíce.

Napáječ
Každých 6 měsíců otřete kovové části konektorů suchou utěrkou.

Obr. 16

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém Možná příčina Řešení
Zařízení 
nefunguje.

Motor neběží. Zkontrolujte správné 
zapojení vstupu a výstupu 
napáječe.
Zkontrolujte, zda funguje 
výstup a zda je zařízení 
zapnuté.

Tlak vody je velmi 
nízký.

Tryska je zanesená. Očistěte nebo vyměňte 
trysku.

Tryska je zdeformovaná. Vyměňte trysku.
Je zanesený ventil 
zásobníku.

Vyčistěte ventil a naplňte 
zásobník čistou vodou.

Nestříká voda. Zásobník je prázdný. Naplňte zásobník.

Tlak vody je pod mezí 
nejnižšího nastavení.

Upravte tlak regulátorem.

Ventil zásobníku je 
zavřený.

Dotlačte zásobník do 
správné polohy, prověřte 
montáž ventilu.

Zásobník teče. Ventil je nefunkční. Vyměňte ventil zásobníku.
Ventil není správně 
nainstalován.

Opravte instalaci ventilu.

Na trysce na pe-
riodontální kapsy 
se tvoří kapky.

Tryska je opotřebená. Vyměňte trysku.

LIKVIDACE
Zařízení se smí rozebírat pouze pro účely likvidace. Rozebráním se 
přístroj zničí.
Před rozebráním musí být zařízení odpojeno od přívodu elektric-
kého proudu.
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