
Важливо!  Переконайтеся, що прилад 
вимкнений.
Важливо!  При наповненні ємності 
водою, зверніть увагу на маркування 
максимально допустимого рівня води 
на правому боці ємності для води. 
Не заповнюйте ємність водою вище 
зазначеного максимального рівня.

 УВАГА!
Не використовуйте заповнений водою 
іригатор без насадки. 
Це може привести до його поломки.

2.2. Завжди використовуйте тільки 
свіжу водопровідну воду.

2.3. Не заливайте розчини із 
забороненого списку (вказаний 
на початку керівництва в розділі 
№1 Інструкція з техніки безпеки).

2.4. Для забезпечення безперебійної 
роботи стежте, щоб під час 
заповнення вмістилища для води 
іригатор був вимкнений.

2.5. Не використовуйте пристрій у 
незаповненому водою стані, 
за виключенням випадків, 
коли виливаєте залишену після 
використання приладу воду. Робота 
пристою без води може призвести до 
виходу з ладу.

3. Перед вмиканням приладу, помістіть 
насадку іригатора в ротову порожнину. 
Нагніться над раковиною і тримайте 
пристрій у строго вертикальному 
стані, направляючи насадку на зуби та
ясна. Після цього - увімкніть прилад. 
Починайте обробку з задньої частини 
щелепи, зупиняючись у міжзубних 
проміжків для досягнення кращого 
результату очищення. Продовжуйте, 
доки всі області навколо та між зубами 
не будуть очищені. 
Для запобігання розбризкування, 
злегка прикрийте рот під час іригації. 
Тримайте рот трохи відкритим протягом
всієї процедури, щоб вода могла вільно
витікати.

4. Пристрій починає працювати в раніше обраному режимі. 
Перемикання режимів можливо під час використання.

5. Направте струмінь якомога більше перпендикулярно у міжзубний 
простір або зубоясневі складки. Повільно пересувайтеся вздовж 
зубного ряду. Особливу увагу необхідно приділити обробці 
міжзубного простору та області навколо брекетів. Для кращих 
результатів починайте з задніх зубів, поступово пересуваючись до
передніх зубів. Тримайтеся вздовж ясен, зупиняючись біля міжзубних

проміжків. Продовжуйте, доки всі області 
навколо та між зубами не будуть повністю 
очищені. Але пам’ятайте, що іригація рота не 
замінить чистку зубів. 
Чистіть зуби або зубні протези після вживання 
їжі протягом не менше п’яти хвилин, а після 
використовуйте цей пристрій.

6. Після використання натисніть кнопку 
керування для вимикання іригатора й витягніть
іригатор із ротової порожнини.

7. Для зручності використання можна обертати
насадку на 360 ° навколо своєї осі.

7. ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ
1. Після закінчення іригації вимкніть 

прилад, не знімайте насадку, 
вилийте залишки води з ємності.

2. Увімкніть пристрій на кілька 
секунд, щоб видалити з 
ємності воду, що залишилася. 
Зніміть насадку, помістіть її для 
зберігання всередину корпусу і
закрийте захисною кришкою.

3. Протріть іригатор сухою
тканиною.

Примітка:
1. Завжди зливайте воду, що 

залишилася.  Це допоможе 
запобігти забрудненню і 
збільшенню бактерій у воді, що
залишилася у пристрої. 

2. Якщо ви не збираєтеся використовувати прилад протягом тривалого
часу, не забудьте протерти та просушити прилад перед зберіганням. 

8. ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ ТА ЧИСТКИ
Очищення пристрою
Вимкніть пристрій та зніміть ємність для води і насадку. Під час 
промивання не використовуйте воду, температура якої перевищує 50°С. 
Для очищення приладу використовуйте тільки воду або нейтральні 
чистячи засоби. Ніколи не використовуйте для очищення приладу 
каустичну соду або будь які абразивні речовини, тому що вони можуть 
його пошкодити.

Основний блок
Для очищення основного блоку використовуйте шматок тканини. 
Важкі для видалення забруднення змивайте рідким милом або водою. 
Використовуйте лише нейтральні чистячі засоби. Ні в якому разі не 
використовуйте каустичні та абразивні засоби (наприклад, оцет або 
розчинники вапняного нальоту), це може пошкодити пристрій. 

Не занурюйте основний блок в воду.
Після промивання водою насухо витріть блок шматком тканини.
Якщо при використанні іригатора Ви застосовуєте будь-які розчини, 
обов’язково промивайте пристрій після кожного використання. Для 
цього повністю наповніть ємність для води чистою теплою водою і 
включите прилад, направляючи при цьому струмінь води з насадки 
іригатора в раковину. Після видалення всієї води, витріть прилад насухо.

Ємність для води
Промийте ємність для води водою.
Після очищення вилийте воду з ємності.
Якщо ви не передбачаєте використовувати пристрій протягом тижня 
або довше, просушіть ємність зсередини та зовні.
Для очищення, використовуйте лише м’який нейтральний чистячий 
засіб.

Насадка
Після кожного використання промивайте насадку під струменем 
води. Дезінфекцію насадки рекомендовано проводити 5-10 хвилин 
в одному з перерахованих розчинів: спиртовий розчин, 3% розчин 
перекису водню, 1% розчин хлоргескідіна. Після дезінфекції в розчині 
рекомендується промити насадку теплою водою. 
Рекомендовано міняти насадку через кожні 6 місяців.

Всмоктувальна трубка
Промити водою та протерти м’якою тканиною.
Не згинати, не тягнути та не крутити.

9. МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ
Проблема Причина Усунення

Іригатор не працює
Ви тільки що придбали 
пристрій, або він не 
використовувався протягом 
більше 3 місяців

Заряджайте акумулятор 
впродовж 24 годин перед 
першим використанням, далі 
– 4 години. 

Іригатор працює лише 
протягом кількох 
хвилин навіть після 
заряджання.

Робочий цикл акумулятора 
закінчився Зверніться до сервісного центру

Недостатньо заряджений 
акумулятор іригатора

Заряджайте акумулятор 
впродовж 24 годин перед 
першим використанням, далі - 4 
години.

Напір води дуже 
слабкий

Забилася насадка Замініть насадку
Насадка деформована Замініть насадку

Недостатньо заряджений 
акумулятор іригатора

Зарядіть акумулятор протягом 
24 годин

Вода з насадки 
не надходить

Ємність для води порожня Залийте воду в ємність
Неправильне положення 
пристрою

Використовуйте пристрій у 
вертикальному положенні

Між насадкою і 
приладом протікає вода

Насадка неправильно 
вставлена 

Перевірте чи правильно 
вставлена насадка

Пошкоджена прокладка - 
ущільнювач.

Зверніться до сервісно-
консультаційного пункту

При використанні 
приладу відбувається 
витік води

Невірна експлуатація 
приладу

Використовуйте прилад в 
суворій відповідності з даним 
керівництвом з експлуатації

Для перевірки технічного стану приладу чи якщо виявляється проблема, 
яку неможливо усунути за допомогою описаної вище таблиці, 
звертайтеся до сервісно-консультаційного пункту B.Well

10. УТИЛІЗАЦІЯ АКУМУЛЯТОРА І ПРИЛАДУ
Перед утилізацією витягніть батарейки з приладу. Перед витяганням 
батарейок забезпечте захист ваших очей і рук. Утилізуйте батарейки 
окремо від приладу. Якщо виникнуть будь-які питання стосовно витягання 
батарейок з електронного пристрою, зв’яжіться з сервісним центром 
або зателефонуйте на гарячу лінію. Повністю розряджені акумулятори 
підлягають утилізації у спеціальних місцях збору, пунктах переробки або 
компанії з роздрібної торгівлі електронікою. Утилізація акумуляторних 
батарей є законодавчою вимогою.
На акумуляторні батареї, що містять небезпечні речовини, наноситься 
таке маркування:

Pb – батарея містить свинець
Cd – батарея містить кадмій
Hg –батарея містить ртуть

Захист навколишнього середовища та переробка:
До складу цього приладу входять літієво-іонні акумуляторні батареї.
Забезпечте утилізацію батарей в офіційному місці збору, за наявності 
таких у вашій країні. Не розбирайте й не замінюйте батареї для 
подальшого використання приладу. Здійснюйте заміну батарей лише в 
авторизованих сервісних центрах. Прилад повинен бути утилізованим 
відповідно до прийнятих стандартів і не підлягає утилізації разом із 
побутовими відходами.

11. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Час заряджання акумулятора: 24 години для першого заряджання перед першим 

використанням, далі - 4 години.
Ресурс акумулятора: до 500 циклів (заряд / розряд)
Aкумулятор: Li-Ion (літій – іонний), 3,7 В, 1100 мАг
Час роботи акумуляторів на одній 
підзарядці мінімум 60 хвилин

Мережевий адаптер: 5 В, 1000 мА DC 
Габарити (ш × г × в): 65,5 × 42 × 138 мм
Вага: 300 г
Ємність резервуара для води: 150 мл

Час роботи при повному 
резервуарі:

При стандартному режимі: 40-60 c
При м’якому режимі: 85 с
При режимі «масаж»: 100 с

Частота пульсації води: 1400 - 1800 імпульсів в хвилину
Мінімальний / максимальний 
тиск струменя: 378-720 кПа

Автоматичне вимикання: через 2 хвилини
Умови зберігання: від -16 ° С до 60 ° С, відносна вологість не більше 90%.
Умови застосування: від 16 ° С до 40 ° С при відносній вологості 75%.

Захищайте пристрій від падінь та сильних ударів. 
Тримайте пристрій удалині від високих температур і уникайте прямих 
сонячних променів.

12. РОЗШИФРОВКА СИМВОЛІВ З УПАКОВКИ ТА
ЕТИКЕТКИ

Зверніться до керівництва 
з експлуатації

Не викидати разом із 
побутовим сміттям

Ступінь захисту, що 
забезпечується оболонками Сертифікація CE

40
16 OPERATING 

CONDITION
STORAGE 

CONDITION
-16

60

Серійний номер Модель Виробник Обмеження за температурою 
застосування

Обмеження по температурі 
зберігання

Дата виробництва приладу зашифрована на етикетці приладу в 
серійному номері «SN»: перші дві цифри – тиждень виробництва, другі дві 
цифри – рік виробництва.

13. ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ
Висока якість приладу підтверджена документально:

Директива з безпеки низьковольтного обладнання 2014/35/EU. 
Директива з електромагнітної сумісності 2014/30/EU

14. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
На прилад поширюється гарантія протягом двох років з дати придбання 
приладу. Гарантія не поширюється на насадки. Якщо протягом 
гарантійного терміну товар використовується не за призначенням або 
з порушенням вказівок інструкції з експлуатації, ремонт робиться за 
рахунок споживача. Гарантія не поширюється на упаковку приладу. 
При виявленні дефекту виробництва протягом гарантійного терміну 
несправний прилад буде відремонтований, а у випадку неможливості 
ремонту замінений безкоштовно.

Дата останнього перегляду 2020-W50

PRO-913
ІРИГАТОР ДЛЯ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

UA  Керівництво з експлуатації

 ПЕРШ НІЖ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦЕЙ ПРИЛАД, 
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАНЕ КЕРІВНИЦТВО І ЗБЕРЕЖІТЬ 
ЙОГО ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

Дякуємо Вам за придбання іригатора для ротової порожнини PRO-913 
компанії B.Well. Цей прилад забезпечує ефективне очищення простору 
між зубами й видалення зубного нальоту. 
Його використання запобігає утворенню зубного каменю і є відмінною 
профілактикою карієсу й хвороб пародонту. 
Іригатор для ротової порожнини PRO-913 (далі по тексту іригатор, 
прилад, пристрій) – це необхідний прилад для гігієни та догляду за 
ротовою порожниною при наявності мостів, імплантів, коронок та 
брекетів. З його допомогою також можливо здійснювати масаж ясен, 
який покращує кровообіг, сприяючи їх оздоровленню. Три режиму 
роботи забезпечують максимальну ефективність даного приладу.

1. ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
 УВАГА!
Категорично заборонено застосовувати в якості 
розчинів для іригації ротової порожнини:

1. Речовини та розчини, що містять суспендовані частинки (відвари, 
суспензії, настої тощо). Такі частинки можуть призвести до 
закупорювання всмоктувальної трубки та насосу.

2. Розчини, які містять масла. Масло є органічним розчинником, його
використання може надати роз’їдаючий вплив на всмоктувальну 
трубку та елементи приладу.

3. Антисептичні розчини (марганцівка, мірамістин та інші антисептики).
4. Звичайні рідини для полоскання роту.
5. Сольові розчини, зубна паста або хімічні речовини.

Можливо застосовувати для іригації ротової порожнини:
1. Чиста тепла вода (до 40 °C). Якщо якість водопровідної води

у вашому регіоні низька, рекомендуємо використовувати 
відфільтровану воду.

2. Спеціальні ополіскувачі для іригатора (завжди змішуються в певній 
пропорції з водою. Рекомендовану пропорцію див. в інструкції 
виробника ополіскувача). 
УВАГА!
У разі використання спеціальних розчинів для іригатора, після їх 
використання необхідно обов’язково прочистити прилад чистою 
теплою водою: заповнити ємність для води повністю та провести 
додатковий цикл іригації, висушивши прилад через насадку.
Уважно слідкуйте за терміном придатності дозволених до 
використання розчинів. Не використовуйте розчини з вичерпаним 
терміном придатності.
УВАГА!

1. Даний прилад оснащений вбудованими акумуляторними батареями. 
Не кидайте його у вогонь, не нагрівайте, а також не заряджуйте, 
не використовуйте й не залишайте прилад у місцях з високою 
температурою повітря.

2. Не використовуйте пристрій, якщо пошкоджений шнур або вилка
адаптера.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

1. Не залишайте й не зберігайте пристрій там, де він може впасти або
потрапити у ванну, раковину або унітаз. 

2. Не занурюйте іригатор в воду або інші рідини.
3. Не ламайте, не згинайте та не перекручуйте шнур живлення з 

надмірною силою. Не кладіть на шнур живлення важкі речі, и не 
розміщуйте шнур живлення між ними.  Це може призвести до
ушкодження електричним струмом та/або стати причиною пожежі.

4. Зберігайте прилад у місці, недосяжному для дітей. Недотримання 
цього правила може призвести до виникнення нещасних випадків та
небезпечних ситуацій, як наприклад, до випадкового проковтування 
дитиною аксесуарів або знімних частин приладу.

5. При зарядці приладу, завжди перевіряйте, щоб пристрій був
підключений до джерела живлення з відповідною номінальною
напругою. Недотримання цього правила може призвести до 
ушкодження електричним струмом або загоряння.

6. Не розбирайте й не ремонтуйте пристрій самостійно. Це може 
призвести до загоряння, ушкодження електричним струмом або 
травмування. Для виконання ремонту (наприклад, заміни батареї) 
звертайтеся до сервісно-консультаційного пункту B.Well.

7. Не зберігайте прилад там, де він може впасти і розбитися. 
8. Не використовуйте прилад, якщо його насадки загублені. 

ОБЕРЕЖНО:
1. Дітям та особам, які не можуть самостійно керувати приладом, 

а також особам з послабленою чутливістю ротової порожнини 
заборонено користуватися цим приладом. Недотримання цього
правила може призвести до травмування. 

2. Використовуйте прилад тільки для очищення ротової порожнини. 
Напір води, спрямований в очі, ніс, вуха або горло, може спричинити 
серйозну травму. У разі проведення лікування в ротовій порожнині, а
також при важких формах пародонтозу перед застосуванням приладу
зверніться до стоматолога.

3. Люди, які відчувають біль у зубах або яснах не завжди можуть 
використовувати іригатор. Рекомендовано консультацію стоматолога.

4. Під час використання не притискайте насадку іригатора дуже сильно
до зубів або ясен, тому що це може спричинити їх ушкодження.

5. Не наливайте в резервуар воду, температура якої перевищує 40 °C.
6. Після закінчення зарядки приладу, виймаючи вилку адаптера 

з розетки, завжди беріться за вилку живлення, а не за шнур. 
Недотримання цього правила може призвести до ушкодження 
електричним струмом, короткого замикання або загоряння.

7. Підтримуйте гігієнічну чистоту приладу й використовуйте для
очищення роту лише свіжу, трохи підогріту водопровідну воду.

8. Деякі види рідин можуть пошкодити прилад.  Тому не використовуйте
для іригації рідини із забороненого списку.

9. Після використання приладу обов’язково вилийте залишки води 
з ємності для води та увімкніть прилад на 2-3 секунди до його 
повного висушування.  У разі недотримання санітарно-гігієнічних 
норм використання приладу в ньому може розвинутися пліснява та
бактерії, що може нанести шкоду здоров’ю. Це також може призвести
до виникнення неприємного запаху та несправностей у роботі.

10. Цей прилад не призначений для використання людьми (включаючи
дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими 
здібностями, або особами без відповідних знань і досвіду.
Використання приладу такими людьми допускається лише під
наглядом особи, відповідальної за їх безпеку, і за умови надання 
з її боку чітких інструкцій стосовно роботи з приладом. Необхідно 
стежити, щоб вони не гралися з приладом.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОТИПОКАЗАННЯ
Іригатор для ротової порожнини PRO-913 з приладдям призначений для:

комплексного догляду та гігієни за ротовою порожниною і 
міжзубними проміжками;
догляду за ротовою порожниною при наявності мостів, імплантів, 
коронок та брекетів;
очищення та масажу ясен.

Призначений для індивідуального використання. 
Призначений для домашнього використання.

Протипоказання:
Перед застосуванням іригатора рекомендовано звернутися до 
стоматолога в разі оперативного втручання в ротову порожнину та в стадії 
загострення хронічних захворювань ротової порожнини.
Під час перших декількох застосувань іригатора може виникнути 
незначна кровоточивість ясен. Якщо у вас здорові ясна, будь-яка 
кровоточивість ясен повинна припинитися протягом 1-2 тижнів. 
Якщо кровоточивість продовжиться через 2 тижні застосування, припиніть 
використання іригатора та зверніться до стоматолога.
Не використовувати при відкритих ранах на язику або в ротовій порожнині.
Проконсультуйтеся з лікарем, якщо приймаєте антибіотики. 

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ
Іригатор для порожнини рота моделі PRO-913 включає 
в себе:
1. Іригатор для порожнини рота – 1 шт. 
2. Насадку стандартну – 1 шт.
3. Ємність для води 150 мл – 1 шт.
4. Фільтр – 1 шт.
5. Всмоктувальну трубку – 1 шт.
6. Сумку для зберігання – 1 шт.
7. Кабель Micro USB – 1 шт.
8. Керівництво з експлуатації – 1 шт.
Примітка: Під час придбання іригатора Ви можете помітити у ємності
для води або всмоктувальній трубці деяку кількість рідини. Це залишки 
дистильованої води, яка використовувалась для тестування роботи 
іригатора і не створює жодної загрози здоров’ю людини.
Примітка: При покупці іригатора зверніть увагу, що насадка
знаходиться всередині основного блоку.  Для використання приладу, 
необхідно витягти насадку, відкривши захисну кришку, що на верхній 
панелі приладу.
Насадки рекомендовано замінювати кожні 6 місяців. З метою особистої 
гігієни слід використовувати окрему насадку для кожного члена родини.

4. ПІДГОТОВКА ПРИЛАДУ ДО РОБОТИ

Насадка

Гніздо для 
заряджання
Заглушка-ковпачок 
для гнізда 
зарядного пристрою

Кришка 
ємності 
для води

Захисна кришка для 
насадки

Ємність для води

Кнопка виймання 
насадки

Індикатор режиму 
«Стандартний» 
(Normal)

Індикатор режиму 
«М’який /
дбайливий» (So  )

Індикатор режиму 
«Масаж» (Рulse)

Кнопка 
керування 
(вмикання, 
вимикання, вибір 
режиму роботи 
приладу)

Для вмикання приладу натисніть на кнопку керування. Для вимикання 
приладу безперервно утримуйте кнопку протягом 1 секунди. Для вибору 
та перемикання режиму, натисніть на кнопку керування і виберіть 
необхідний режим – масаж, дбайливий, стандартний. Індикатор 
режимів покаже вибраний режим. Для використання іншого режиму, 
натискайте кнопку керування, перемикаючи режими, поки не будуть 
досягнути необхідні налаштування. Натискання на кнопку керування 
для перемикання режимів роботи приладу буде змінювати режим, 
починаючи зі стандартного – при цьому загориться верхній індикатор. 
Далі – дбайливий, і спалахує середній індикатор, далі – режим масажу, 
при використанні якого займеться нижній індикатор.

Опис режимів
Перемикання режимів змінює налаштування напору водяного струменя 
і відбивається на бічній панелі приладу включенням індикатора 
відповідного режиму.
1. Стандартний режим / Normal призначений для

ефективного очищення ротової порожнини, видалення
частинок їжі. 

2. М’який / дбайливий режим / So   призначений для
м’якого і делікатного очищення чутливих зубів і ясен.

3. Масаж / Pulse (пульсуючий режим) призначений для
очищення і масажу ясен.

Примітка: Якщо пристрій використовується в перший раз, 
для його вмикання натисніть кілька разів кнопку керування 
для вмикання, вимикання та вибору режимів, перевірте 
кожен з режимів попередньо заповнивши водою ємність 
для води. Перед першим використанням прилад необхідно 
зарядити. Використання приладу під час зарядки заборонено.

5. ЗАРЯДЖАННЯ ПРИЛАДУ
Для заряджання приладу використовуйте 
кабель Micro USB, підключивши його 
до приладу. Зарядити прилад можна за 
допомогою адаптера, підключивши його до 
мережі. 
Також можливе використання інших зарядних 
пристроїв (пауер банків). 
Також можливе використання інших зарядних 
пристроїв Micro USB. Використовуйте тільки 
сертифіковані зарядні пристрої з вихідною 
напругою 5 В, 1000 мА DC. 
Під час зарядки іригатора все індикатори на 
бічній панелі будуть блимати по черзі. 
Після заряджання приладу все три індикатори 
будуть горіти безперервно. Якщо індикатор 
блимає під час проведення процедури, це означає, що його необхідно 
зарядити.

6. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ
1. Встановіть насадку в поглиблення в середині верхньої панелі 

приладу. 
Для заміни або витягання насадки натисніть на відповідну кнопку на
бічній панелі і потягніть насадку вгору.

2. Заповніть ємність водою. 
2.1. Відкрийте кришку ємності для води, відсуньте ємність для води

максимально вниз до упору, після чого наповніть ємність 
водою.
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B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland
«Бі. Велл Свісс АГ», Банхофштрассе 24, 9443 Віднау, Швейцарія.
Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Ваше Здоров’я Трейдинг», 03179, м.Київ, вул.Чорнобильська, 19-102, 
тел. (044) 221-68-20,  HYPERLINK h  p://www.vztrading.com.ua
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