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FC188 :מכשיר לשטיפת הפה    דגם
מדריך למשתמש

קראו היטב את המדריך למשתמש לפני השימוש במכשיר!
שמרו את המדריך למשתמש לעיון בעתיד. הוא מכיל מידע חשוב!

היבואן: MDJ שיווק והפצה
ביל"ו סנטר, ת.ד. 38 קריית עקרון 7695001

08-9232500
www.mdj-shop.co.il     www.mdj.co.il

בעיות נפוצות ופתרונות

פתרוןסיבהבעיה

דליפה של סילון המים ושל טיפ מנקה 
הסירו את הטיפ והרכיבו אותו מחדשהטיפ לא תפוס לחלוטיןהלשון בין החלק העליון והידית

החליפו בטיפ חדשהטיפ בלויקרע בטיפ 

יש לגשת לנקודת שירות קרובהנזק בצינורהצינור בבסיס המכשיר דולף

שסתום המכל חסר או שהוא מורכב המכל דולף
יש לגשת לנקודת שירות קרובההפוך

מקמו מחדש את מכל המים, לחצו את המכל המכל אינו ממוקם היטבלחץ לא מתאים
למטה

המנוע אינו פועלהמכשיר אינו פועל
ודאו ששקע החשמל פועל, בדקו בעזרת 

מכשיר אחר )בדקו את לחצן האתחול ו/או 
את השקע בקיר(

תודה שבחרתם במכשיר לשטיפת הפה של חברת 

היבואן: MDJ שיווק והפצה
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08-9232500
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. תודה שבחרתם במכשיר לשטיפת הפה של חברת 
אתם בדרככם לבריאות שיניים וחניכיים טובה יותר ולחיוך בריא יותר!

בעזרת שילוב של לחץ מים ופולסים, המכשיר לשטיפת הפה של Nicefeel מסיר חיידקים מזיקים בין השיניים ובחניכיים, 
במקומות שמברשת השיניים לא מגיעה אליהם.

ניקוי רגיל
הברשת השיניים במברשת אינה יכולה להסיר בקלות שאריות מזון וחיידקים מזיקים.

עם השימוש בחוט דנטלי מגיעים למקומות נסתרים מתחת לקו החניכיים.

 ניקוי השיניים בעזרת המכשיר לשטיפת הפה של  מסיר שאריות מזון וחיידקים 
בעזרת זרמי מים בלחץ גבוה.

אזהרות חשובות
בעת השימוש במכשירים חשמליים במיוחד כאשר ילדים בסביבה, יש לשמור תמיד על הוראות הבטיחות שלהלן.

סכנה - כדי להימנע מסכנת התחשמלות:
אין להשאיר את המוצר ללא השגחה כאשר הוא מחובר לחשמל. תמיד נתקו את המוצר לאחר השימוש. אל תטפלו במוצר בידיים 

רטובות.
אל תשמרו את המוצר במקום שבו הוא יכול ליפול או להגיע בטעות לגיגית מים, לאמבטיה או לכיור.

אל תשתמשו במוצר בזמן מקלחת או באמבטיה. לעולם אל תשתמשו במוצר אם אתם ישנוניים או מסוחררים.
אל תטבלו את המוצר במים או בכל נוזל אחר.

אל תנסו לגעת במוצר לאחר שנפל לנוזל כלשהו, נתקו מיד מזרם החשמל.
בדקו את כבל המתח לאיתור נזק לפני השימוש הראשון ובמשך חיי השימוש במכשיר.

כבל המתח של המכשיר אינו ניתן להחלפה. יש להפסיק להשתמש במכשיר אם כבל המתח ניזוק.
, השתמשו רק באביזרים המומלצים לשימוש על ידינו. אל תשתמשו באביזרים שלא הומלצו על ידי חברת 

מלאו את מכל המים במים או בתמיסה אחרת המומלצת לשימוש.
אל תפילו ואל תכניסו חפצים לפתחים או לצינורות.

שמרו על כבל המתח הרחק ממשטחים חמים.
אל תפעילו את המכשיר במקומות בהם משתמשים בחמצן או בתרסיסי טיהור אוויר.

לשימוש בתוך מבנה בלבד.

אזהרה - כדי להימנע מסכנת כוויות, התחשמלות, שריפה ופגיעה חמורה:
.UV-אל תתבוננו ישירות באור ה

אל תשאירו את המכשיר כאשר הוא מחובר לזרם החשמל. נתקו את המכשיר מזרם החשמל כאשר הוא אינו בשימוש.
אל תשתמשו במכשיר אם הכבל שלו ניזוק ואם הוא אינו פועל היטב. לדוגמה, אם הוא נפל או ניזוק, או נפל לתוך נוזל כלשהו, 

הפסיקו להשתמש במכשיר באופן מידי!
הדריכו ילדים ואנשים בעלי צרכים מיוחדים בשימוש הנכון במכשיר. אל תאפשרו שימוש במכשיר בתור צעצוע.

אל תכוונו את זרם המים אל מתחת ללשון, אל תוך האוזן, האף, או כל אזור רגיש אחר. מוצר זה מסוגל להפיק לחץ שעלול לגרום 
לנזק חמור באזורים אלה. קראו את ״הוראות הפעלה" לשימוש נכון.

השתמשו במכשיר כמתואר במדריך למשתמש. השתמשו באביזרים שהומלצו על ידינו בלבד.
אל תשתמשו במכשיר בעת השימוש בתכשיטים בחלל הפה, הסירו את התכשיטים לפני השימוש.

אל תשתמשו במכשיר אם יש לכם פצע פתוח בלשון או בחלל הפה.
אם הרופא או הקרדיולוג שלכם רשם עבורכם תרופה אנטיביוטית לפני טיפולי שיניים, עליכם להתייעץ עם רופא השיניים לפני 

השימוש במכשיר הזה או בכל מכשיר אחר לשמירה על היגיינת חלל הפה.
אל תמשכו את המכשיר ואל תחזיקו אותו מכבל המתח שלו. אל תסגרו את הדלת על הכבל, ואל תמשכו את הכבל מסביב לקצוות 

חדים או לפינות. אל תניחו / תפעילו את המכשיר מעל הכבל. הרחיקו את הכבל ממשטחים חמים.
אל תנתקו את המכשיר מזרם החשמל במשיכה בכבל. כדי לנתק את המכשיר תפסו את התקע, ולא את הכבל.

אל תטפלו בתקע או במכשיר בידיים רטובות.
כבו את המכשיר לפני שתנתקו אותו מזרם החשמל.

מבנה המכשיר
1  מכל מים

UV 2  חיטוי בתאורת
3  7 טיפים

4  מתג בקרה מגנטי
5  משאבה

6  כיסוי מכל המים
7  טיפ מסתובב 360°

8  לחצן להוצאת הטיפ
9  לחצן השהיה

)UV/OFF/ON( 10  לחצן הפעלה
11  10 עוצמות לחץ מים

12  בסיס

טיפ רגיל בלחץ גבוה: 3 טבעות צבעוניות. למטרות היגיינה, 
מומלץ לשימוש על ידי שלושה אנשים בהתאמה )חבילה 

משפחתית(.
ארבעה טיפים מיוחדים אחרים:

1 x טיפ לניקוי לשון  •
1 x טיפ לניקוי חניכיים  •

1 x טיפ אורתודנטי  •
1 x טיפ להסרת פלאק  •

  טיפ לניקוי      טיפ לניקוי          טיפ         טיפ לניקוי      טיפ רגיל
     הלשון           פלאק         אורתודנטי        חניכיים      בלחץ גבוה

UV-חיטוי ב
בעזרת החיטוי ב-UV תוכלו לנקות את הטיפים לאחר כל שימוש. 	•

מוצר זה משתמש בבקרת חיטוי חכמה. 	•
קופסה של נורות LED לחיסכון באנרגיה. 	•

בדיקה קפדנית. 	•
מסוגל להשמיד 99.9% מהחיידקים והווירוסים. 	•

קרינה אולטרה סגולה המשמידה פרוטופלזמה וחיידקים. 	•
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תוכלו להפעיל את מכשיר החיטוי רק אם המכסה סגור היטב. 	•
במידה ותפתחו את המכסה במהלך החיטוי, תהליך החיטוי ייעצר. 	•

החיטוי נמשך 15 דקות ולאחר מכן נכבה באופן אוטומטי בעזרת מתג בקרה מגנטי חבוי כדי למנוע נגיעה מקרית. 	•
הפסיקו את השימוש במחטא אם נורית ה-UV נשארת דולקת כאשר המכסה פתוח או אם החלון הכחול שבור או חסר. אור  	•

ה-UV עשוי להזיק לעיניים ולעור.

יש להרחיק את המכשיר מהישג ידם של ילדים בכל עת.

הוראות הפעלה
חברו לשקע. אם השקע נשלט על ידי מתג, ודאו שהמתג מופעל.

הכנת מכל המים
הסירו את המכסה ואת המכל מהבסיס. מלאו את המכל במים חמימים. הכניסו את המכל בחזרה למקומו בבסיס ולחצו אותו 

היטב כלפי מטה. הרכיבו מעליו את המכסה.

הכנסה והסרה של טיפים
הכניסו את הטיפ למרכז הידית בחלק העליון של ידית הסילון, הטבעת הצבעונית תיכנס בחלק העליון של הידית אם הטיפ מורכב 

בצורה נכונה במקומו. כדי להוציא את הטיפ מהידית, לחצו על לחצן הוצאת הטיפ ומשכו את הטיפ מהידית.

כוונון הגדרות הלחץ
סובבו את חוגת הלחץ על בסיס המכשיר להגדרה הנמוכה ביותר לשימוש הראשון. בהדרגה העלו את הלחץ להגדרות המועדפות 

עליכם, או בהתאם להוראות שקיבלתם מרופא השיניים שלכם.

שימוש בשטיפת הפה
הישענו על הכיור והכניסו את הטיפ לתוך הפה. כוונו את הטיפ לכיוון השיניים. ביד החופשית שלכם, סובבו את לחצן הכיבוי / 

הפעלה למצב פועל. כוונו את הלחץ. כוונו את סילון המים בסיבוב הידית בחלקה העליון.

שיטות מומלצות
כוונו את סילון המים בזווית של 90° לקו החניכיים, סגרו מעט את השפתיים כדי למנוע התזה והניחו למים לזרום בחופשיות 
מהפה לכיור. לתוצאות הטובות ביותר, התחילו באזור השיניים הטוחנות )האחוריות( ועבדו קדימה, לכיוון השיניים הקדמיות. 

החליקו את טיפ הסילון לאורך קו החניכיים ועצרו מעט בין השיניים. המשיכו בתהליך עד שכל האזורים מסביב השיניים וביניהם 
נקיים.
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בקרת השהיה
תוכלו לעצור באופן זמני את זרם המים בכל עת בלחיצה על לחצן ההשהיה שעל הידית.

לאחר שסיימתם
כבו את המכשיר. רוקנו את הנוזלים שנשארו במכל. נתקו את המכשיר מזרם החשמל.

הוראות לטיפים המיוחדים
טיפ לחניכיים

הטיפ לחניכיים מכניס מים או תמיסה אנטי-בקטריאלית אל הכיסים שבחניכיים.
כדי להשתמש בטיפ, הטו את גופכם נמוך מעל הכיור, ומקמו את הטיפ הרך על גבי שן בזווית של 45°. החדירו את הטיפ בזהירות 

מתחת לקו החניכיים. הפעילו את המכשיר בלחץ הנמוך ביותר ונקו בעדינות בקו החניכיים, תוך כדי שאתם מכניסים את הטיפ 
בין השיניים. המשיכו לעבוד לאורך קו החניכיים עד שתסיימו לנקות.

         
מנקה לשון

הטו את גופכם מעל הכיור. הניחו את מנקה הלשון על הלשון והפעילו את המכשיר - השתמשו בהגדרת הלחץ הנמוכה ביותר, 
הגבירו את הלחץ בהתאם לנוחיותכם. העבירו את מנקה הלשון בעדינות בקו האמצע של הלשון, עד למרכזה, קדימה ואחורה. 

משכו קדימה והפעילו מעט לחץ.

לחצן השהיה

טיפ אורתודנטי
הטיפ האורתודנטי המיוחד מיועד להבריש ולשטוף אזורים קשים להגעה סביב הגשר והתוספות הנוספות על השיניים.

כדי להשתמש בטיפ האורתודנטי הטו את גופכם מעל הכיור והשתמש בסיבי המברשת כדי לנקות מסביב. המים יזרמו דרך 
המברשת כדי לשטוף שאריות מזון שהוסרו.

טיפ להסרת פלאק
כוונו את סילון המים בזווית של 90° לקו החניכיים. סגרו את השפתיים היטב כדי למנוע התזה של מים אך הניחו למים לזרום 

בחופשיות מהפה לתוך הכיור. התחילו באזור השיניים הטוחנות )האחוריות( ועבדו לכיוון השיניים הקדמיות. הצמידו את הטיפ 
לשיניים כדי שהסיבים יגעו בעדינות בשיניים.

החליקו את הטיפ בעדינות לאורך קו החניכיים, ועצרו בין שן לשן כדי להבריש בעדינות ולאפשר למים לזרום בין השיניים. המשיכו 
עד שכל האזורים סביב השיניים וביניהן נקיים מבפנים ומבחוץ, בשיניים העליונות והתחתונות.

ניקוי
לאחר שימוש בכל תמיסה מיוחדת במכל, הקדישו רגע לניקוי המכשיר.

מלאו את המכל במי ברז חמימים, כוונו את הסילון לכיור, הפעילו את המכשיר והניחו לו לפעול עד שהמכל ריק. כך תסייעו למנוע 
סתימות בטיפ ותאריכו את חיי השימוש של המכשיר.

נקו את המכשיר בעת הצורך בעזרת מטלית רכה וחומר ניקוי עדין.
לפני הניקוי, נתקו את המכשיר מזרם החשמל.

לפני חשיפת הסילון לטמפרטורות נמוכות שעלולות לגרום לקיפאון, הסירו את המכל מהמכשיר והפעילו אותו עד שהוא ריק 
לחלוטין.

תחזוקה ושירות
לאחר השימוש במכשיר של חברת  לשטיפת הפה, ודאו כי ניתקתם את המכשיר מזרם החשמל, והפכו את המכל 

על גבי משטח ישר. לאחר שהוא התייבש לחלוטין, הניחו אותו במקום קריר ויבש ביחד עם המכשיר שהוא נקי ויבש. יש להניח 
אותו בקופסה או במכל אחסון אחר כאשר הוא אינו בשימוש לאורך זמן.

בזמן תקלה במכשיר, תוכלו ליצור קשר עם היבואן בכל שאלה הקשורה לתחזוקה.
אל תפרקו את המכשיר ואל תנסו לפתור את הבעיה בעצמכם, במהלך אחריות היצרן על המכשיר.

כאשר כבל המתח ניזוק, היכנסו לנקודת שירות מורשה או לנקודת תחזוקה אחרת לצורך תחזוקה. אל תחליפו את כבל המתח או 
את השקע בעצמכם.


