
Tego produktu nie wolno wyrzucaæ z odpadami domowymi. Nabywca odpowiedzialny jest za 
dostarczenie zu¿ytego urz¹dzenia do miejsca zbiórki w celu utylizacji. Zbieranie i utylizacja 
urz¹dzeñ elektronicznych ma na celu ochronê œrodowiska naturalnego i zdrowia ludzi. 

Stacjonarny Irygator do higieny jamy ustnej

Model: IR-600
Instrukcja obs³ugi

Irygator IR-600 pomaga utrzymaæ zdrowe zêby i dzi¹s³a oraz usun¹æ resztki po¿ywienia i bakterie z 
tych przestrzeni jamy ustnej, do których normalne œrodki do p³ukania i czyszczenia nie mog¹ dotrzeæ. 

Irygator IR-600 nie jest produktem medycznym i przeznaczony jest wy³¹cznie do u¿ytku domowego!

Przed u¿yciem urz¹dzenia nale¿y uwa¿nie przeczytaæ niniejsz¹ instrukcjê. 
Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji mo¿e byæ przyczyn¹ obra¿eñ oraz 
uszkodzenia urz¹dzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody 
wynikaj¹ce z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obs³ugi. W razie przekazania 
urz¹dzenia innym osobom, nale¿y im równie¿ dostarczyæ niniejsz¹ instrukcjê 
obs³ugi. 

Przy szkodach rzeczowych i osobowych spowodowanych nieodpowiednim 
obchodzeniem siê z urz¹dzeniem lub nieprzestrzeganiem wskazówek 
dotycz¹cych bezpieczeñstwa producent nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci. W 
takich przypadkach wygasa okres gwarancyjny.



Ostrze¿enia

- Dzieci od lat 8 oraz osoby o ograniczonej sprawnoœci motorycznej, psychicznej albo poznawczej mog¹ u¿ywaæ 
produktu tylko pod odpowiednim nadzorem.

- Nie nale¿y u¿ywaæ urz¹dzenia d³u¿ej ni¿ przez 5 minut i czêœciej, ni¿ co 2 godziny.

- Nie nale¿y u¿ywaæ urz¹dzenia w przypadku posiadania ran w jamie ustnej.

- Przed zastosowaniem urz¹dzenia powinno siê usun¹æ bi¿uteriê z jamy ustnej.

- Nie wrzucaæ lub wk³adaæ ¿adnych obcych przedmiotów do otwartego urz¹dzenia.

- Je¿eli lekarz zaleci³ przyjmowanie antybiotyku przed wykonaniem wszelkich czynnoœci dentystycznych, nale¿y 
skonsultowaæ siê ze stomatologiem przed u¿yciem tego urz¹dzenia.

- Nie nale¿y wk³adaæ wtyczki do gniazdka o innym napiêciu ni¿ przypisane do tego urz¹dzenia (240V).

- Urz¹dzenie nie jest zabawk¹.

- Czyszczenie i konserwacja urz¹dzenia nie powinny byæ przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru doros³ych.

- Urz¹dzenia nie nale¿y demontowaæ z wyj¹tkiem sytuacji, gdy ma ono zostaæ poddane utylizacji. 

- Nie nape³niaj zbiornika wod¹ o temperaturze przekraczaj¹cej  40 °C!

- Przed ka¿dym u¿yciem sprawdŸ stan urz¹dzenia. Je¿eli jest uszkodzone, nie u¿ywaj go.

- Nie uderzaj ani nie upuszczaj urz¹dzenia. Je¿eli na skutek takiego dzia³ania pojawi siê uszkodzenie – zaprzestañ 
u¿ywania produktu.

- Trzymaj przewód zasilaj¹cy z dala od nagrzanych powierzchni.

- Nie w³¹czaj urz¹dzenia bez na³o¿onej koñcówki.

- Nie zanurzaj urz¹dzenia w wodzie, ani w innej cieczy.

- Trzymaj koñcówkê irygatora poza zasiêgiem dzieci; istnieje ryzyko zad³awienia.

- P³yny do p³ukania ust mog¹ uszkodziæ urz¹dzenie. Nie wlewaj p³ynów do p³ukania ust do zbiornika wody.

- Je¿eli po lub w trakcie irygacji odczuwasz ból albo dyskomfort lub masz jakiekolwiek obawy zwi¹zane z wp³ywem 
urz¹dzenia na Twoje zdrowie, skontaktuj siê z lekarzem.

- Nie przyciskaj koñcówki zbyt mocno do dzi¹se³, ani zêbów.

- U¿ywaj tylko oryginalnych koñcówek, które s¹ do³¹czone do zestawu.

- Urz¹dzenie przeznaczone jest do czyszczenia przestrzeni miêdzy zêbami, dzi¹se³ i jêzyka. 
NIE U¯YWAJ go w ¿aden inny sposób!

- Nie nale¿y kierowaæ strumienia wody bezpoœrednio pod jêzyk, do ucha, nosa ani do innych delikatnych miejsc. 
Urz¹dzenie to jest zdolne do wytworzenia ciœnienia, które mo¿e powodowaæ uszkodzenia w tych obszarach. 
Proszê zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi, celem zdobycia informacji na temat odpowiedniego u¿ywania produktu.

- Urz¹dzenie nie jest przeznaczone do samodzielnego u¿ycia przez dzieci oraz osoby o ograniczonej sprawnoœci 
motorycznej, psychicznej albo poznawczej.

- Nie próbuj samodzielnie naprawiaæ, modyfikowaæ ani demontowaæ czêœci urz¹dzenia.

- Nie umieszczaj urz¹dzenia w miejscu, gdzie mo¿e wpaœæ do wanny lub umywalki.



Cechy produktu

Opis produktu

?Irygator IR-600 jest to idealne urz¹dzenie do czyszczenia przestrzeni wokó³ aparatów sta³ych, koron i mostów. 

?Usuwa do 99,9% p³ytki nazêbnej, oraz doskonale czyœci obszary miêdzy zêbami oraz poni¿ej linii dzi¹se³.

?Prosty w obs³udze – wystarczy nape³niæ zbiornik i za³o¿yæ koñcówkê do irygacji.

?Masuje dzi¹s³a i pobudza kr¹¿enie krwi.

?Dziesiêæ stopni regulacji ciœnienia: od 30 do 125 psi (2.07 do 8.62 bara)

?Du¿y pojemnik na wodê: 600 ml.

?Specjalna pokrywa z przegródk¹ na dodatkowe koñcówki.

?Idealny do czyszczenia wokó³ sta³ych aparatów ortodontycznych, dziêki zastosowaniu specjalnej koñcówki.

?Iloœæ pulsacji max 1700 na min.

?Ergonomiczny uchwyt do irygacji z przyciskiem do wstrzymania strumienia.

Wymienne koñcówki

Zbiornik na wodê 600 ml

W³¹cznik / Wy³¹cznik

Pokrêt³o zmiany ciœnienia

Pokrywa pojemnika

Pokrêt³o obrotowe 
koñcówek 360°

Przycisk wymiany koñcówki

Przycisk wstrzymuj¹cy irygacjê

Koñcówki irygatora

Koñcówka klasyczna 
(High Pressure)

Koñcówka 
poddzi¹s³owa 

Koñcówka 
ortodontyczna

Koñcówka do pielêgnacji 
koron, mostów i implantów

Koñcówka 
do czyszczenia jêzyka



Obs³uga

 

Zdejmij zbiornik i pokrywê z podstawy 
urz¹dzenia. Nape³nij zbiornik letni¹ wod¹. Na³ó¿ 
pe³ny zbiornik na podstawê i przykryj pokryw¹.

Zainstaluj koñcówkê. Instaluj¹c koñcówkê 
w otworze irygatora, us³yszysz delikatne 
klikniêcie. Aby wyj¹æ koñcówkê z rêkojeœci 
nale¿y nacisn¹æ przycisk znajduj¹cy siê na 
rêkojeœci. 

Przed w³¹czeniem 
urz¹dzenia ustaw 
poziom irygacji na 
najni¿szym poziomie, 
po czym w³¹cz 
zasilanie przyciskiem 
„O/I”. Ciœnienie irygacji 
mo¿na zwiêkszaæ 
pokrêt³em wybieraj¹c 
zakres od 01 do 10. 



Umieœæ dyszê irygatora w jamie ustnej i pochyl 
siê nad umywalk¹. Ustaw pokrêt³o zmiany 
ciœnienia na najni¿szym poziomie i w³¹cz 
zasilanie. 

Zalecana technika u¿ycia 
Skierowaæ strumieñ pod k¹tem 90 stopni do linii 
dzi¹se³, blisko ust, aby unikn¹æ chlapania wod¹, ale 
tak aby woda mog³a swobodnie przep³ywaæ z ust do 
umywalki. Aby uzyskaæ najlepsze wyniki, nale¿y 
zacz¹æ od tylnych czêœci jamy ustnej i p³ynnie 
przechodziæ w kierunku przednich. Przesuwaj 
koñcówkê wzd³u¿ linii dzi¹se³ zatrzymuj¹c ruch, na 
krótko, miêdzy zêbami. Kontynuuj proces, dopóki 
nie oczyœcisz wewn¹trz i na zewn¹trz zarówno 
górnych, jak i dolnych zêbów.

W trakcie u¿ywania irygatora HanksAir IR – 600 
mo¿e nast¹piæ zjawisko krwawienia dzi¹se³ co jest 
normalne. Je¿eli krwawienie nie ust¹pi w ci¹gu 2 
tygodni regularnego u¿ywania irygatora mo¿e to 
oznaczaæ, ¿e cierpisz na chorobê przyzêbia. 
Zaprzestañ korzystania z urz¹dzenia i skonsultuj siê 
ze swoim dentyst¹. 

5

6
Po zakoñczonej irygacji wy³¹cz urz¹dzenie i opró¿nij 
zbiornik. W³¹cz na chwilê urz¹dzenie aby pozbyæ siê 
resztek wody zalegaj¹cych w urz¹dzeniu.  Wy³¹cz 
urz¹dzenie, zamknij pokrywê zbiornika wody i wytrzyj 
irygator suchym rêcznikiem. 

UWAGA! Pozostawienie wody w urz¹dzeniu sprzyja 
rozmna¿aniu siê w nim bakterii. Je¿eli urz¹dzenie nie 
bêdzie u¿ytkowane przez d³u¿szy czas upewnij siê, ¿e 
zosta³o odpowiednio osuszone po u¿ytkowaniu.



Koñcówki do irygacji

Koñcówka poddzi¹s³owa
Zwiêksza efektywnoœæ czyszczenia kieszonek dzi¹s³owych. W miejscu 
wyrzutu wody znajduje siê gumowa koñcówka o du¿ym przewê¿eniu 
œwiat³a przep³ywu wody. Tak zaprojektowane specjalistyczne, 
poddzi¹s³owe koñcówki do irygatora s³u¿¹ do precyzyjnego 
nakierowania strumienia wody w celu oczyszczenia kieszeni 
dzi¹s³owych. Miêkka, gumowa nasadka jest delikatna dla dzi¹se³ i 
umo¿liwia wprowadzenie dyszy w g³¹b kieszeni dzi¹s³owej.

Koñcówka do jêzyka
To koñcówka do irygatora w formie ma³ej ³opatki usuwaj¹cej lepkie 
naloty z powierzchni jêzyka. Regularna pielêgnacja jêzyka przy 
pomocy specjalistycznej dyszy zmniejsza problemy z flor¹ bakteryjn¹ 
w jamie ustnej i nieœwie¿ym oddechem. 

Koñcówka ortodontyczna
Ortodontyczna koñcówka do irygatora jest zakoñczona punktowo 
uformowan¹ wi¹zk¹ w³ókien, które mechanicznie usuwaj¹ resztki 
pokarmu z elementów aparatu oraz œcieraj¹ p³ytkê nazêbn¹ z 
powierzchni szkliwa. 

Koñcówka do pielêgnacji implantów i mostów
To koñcówka do irygatora przeznaczona do pielêgnacji implantów 
i mostów. Dysza zbudowana w formie plastikowej rurki z w³oskami 
w górnej czêœci koñcówki, wspomaga dok³adn¹ irygacjê. Elastyczne 
w³ókna w sposób mechaniczny usuwaj¹ resztki pokarmów 
z przestrzeni wokó³ implantów, mostów i innych prac protetycznych. 
Woda w sposób pulsacyjny, przy pomocy strumienia punktowego 
czyœci miejsca trudno dostêpne tak samo skutecznie jak dysza 
klasyczna, a w³ókna maj¹ jedynie wspomóc mechaniczne czyszczenie.

Koñcówka klasyczna
S³u¿y do oczyszczania przestrzeni miêdzyzêbowych, szczelin 
dzi¹s³owych oraz kieszonek dzi¹s³owych. Klasyczna koñcówka 
przeznaczona jest do codziennej pielêgnacji w miejscach 
trudnodostêpnych. 



Czyszczenie i konserwacja

Rozwi¹zywanie problemów

1. Do czyszczenia urz¹dzenia nale¿y u¿ywaæ tylko czystej wody lub ³agodnych œrodków czyszcz¹cych. 
Stosowanie substancji o kwaœnym odczynie (np. soda, ocet), mo¿e spowodowaæ jego uszkodzenie. Nie 
wolno stosowaæ wody o temperaturze wy¿szej ni¿ 40°C.

2. Trzymaj urz¹dzenie z daleka od wysokiej temperatury i bezpoœredniej ekspozycji na œwiat³o s³oneczne.  
3. Koñcówki oraz zbiornik irygatora nale¿y oczyszczaæ wod¹ i osuszaæ suchym rêcznikiem.

Czyszczenie i konserwacja

Dystrybutor gwarantuje sprawne dzia³anie sprzêtu w 
okresie 24 miesiêcy od daty jego zakupu. Ujawnione w 
tym okresie wady bêd¹ usuwane bezp³atnie w terminie 
14 dni od daty dostarczenia sprzêtu do punktu 
serwisowego. Kupuj¹cy powinien dostarczyæ 
wype³nion¹ przez sprzedawcê kartê gwarancyjn¹ (data 
sprzeda¿y oraz piecz¹tka sprzedawcy) lub inny dowód 
zakupu z dat¹ sprzeda¿y. Uszkodzenia spowodowane 
niedostatecznym zabezpieczeniem sprzêtu w trakcie 
transportu nie podlegaj¹ naprawom gwarancyjnym. 
Gwarancja nie obejmuje równie¿ uszkodzeñ wynik³ych 
z u¿ywania sprzêtu niezgodnie z instrukcj¹ obs³ugi 
i przeznaczeniem, napraw dokonywanych przez 
nieuprawnione osoby (stwierdzenie faktu takiej 
naprawy lub samowolne otwarcie sprzêtu powoduje 
utratê gwarancji), koñcówek (dysz) do irygatora. 
Niniejsza gwarancja obowi¹zuje na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsza gwarancja na 
sprzedany towar konsumpcyjny nie wy³¹cza, nie 
ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ Kupuj¹cego 
wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹.

Prawdopodobna przyczyna

Niew³aœciwe pod³¹czenie Ÿród³a 
zasilania

Koñcówka nie jest w³o¿ona prawid³owo 

Brak uszczelki / Uszkodzona uszczelka

Koñcówka jest zatkana lub 
zdeformowana

Urz¹dzenie zosta³o zbyt mocno 
przechylone w czasie u¿ywania

Problem

Irygator nie w³¹cza siê

Przeciek miêdzy koñcówk¹ 
a r¹czk¹

Przeciek w pojemniku

Ciœnienie wody jest bardzo 
niskie

Woda nie wyp³ywa z 
koñcówki urz¹dzenia

Rozwi¹zanie

Wyci¹gnij wtyczkê, a nastêpnie ponownie 
pod³¹cz j¹ do gniazda.

W³ó¿ koñcówkê i w³ó¿ j¹ ponownie 
dociskaj¹c.

Skontaktuj siê ze sprzedawc¹

Wymieñ koñcówkê

Trzymaj urz¹dzenie w pozycji pionowej

Specyfikacja techniczna:

Model: IR-600
Napiêcie: 240 V, 50/60Hz
Moc: 18 W
Pojemnoœæ zbiornika: 600 ml
Regulacja ciœnienia w zakresie od 1 do 10
Zakres ciœnienia koñcówek: 30 – 125 psi 
Ciœnienie koñcówek: 

poziom niski: <30psi , 
œredni: 40 70 psi, 
wysoki: 78 – 125 psi

Przep³yw wody: >290ml/min
Pulsacja wody: 1250 – 1700 / min.
Przycisk blokuj¹cy koñcówki 
Poziom ha³asu: max 75 dB
Obrotowa regulacja koñcówek: 360°
Zestaw koñcówek do irygacji 7szt 
Kolor: bia³o-niebieski
Waga urz¹dzenia: 0,77kg

Zestaw zawiera: 
- Irygator
- Zestaw koñcówek 7szt. 
- Instrukcja w j.polskim

– 



Na
 p

ro
du

kt
y 

m
ar

ki
 A

RT
 o

bo
w

i¹
zu

je
 2

4 
m

ie
si

êc
zn

a 
gw

ar
an

cja

N
az

w
a 

ur
z¹

dz
en

ia
:

M
od

el
:

N
r 

se
ry

jn
y/

Se
ri

a:

D
at

a 
sp

rz
ed

a¿
y:

Ad
re

s 
se

rw
is

u:

Pi
ec

z¹
tk

a 
sk

le
pu

Po
dp

is
 sp

rz
ed

aw
cy

KA
RT

A 
G

W
AR

AN
CY

JN
A

W
y
p

ro
d

u
k
o

w
a
n

o
 w

 C
h

in
a
c
h

 n
a
 z

le
c
e
n

ie
:

M
u

lt
io

ff
ic

e
 S

p
. 
z 

o
.o

. 
  
  
 u

l.
 Z

a
w

i³
a
 6

5
D

, 
3
0
-3

9
0
 K

ra
k
ó

w
, 
P

o
la

n
d

  
  
  
w

w
w

.m
u

lt
io

ff
ic

e
.p

l

11


