
Instrukcja obsługi
Irygatora
Soft Care Ultrasonic
Usmile



Informacje o produkcie
Nazwa produktu: usmile Soft Care Ultradźwiękowy �osser do wody 
Nazwa marki:Usmile
Model produktu: CY1
Wejście znamionowe: 5V == 1A
Moc znamionowa: 5W
Poziom wodoszczelności: IPX7
Specy�kacja baterii: Bateria litowo-jonowa 3,7V 2500 mAh 
Producent: Guangzhou Stars Pulse Co., Ltd.
Wyprodukowano w Chinach

Krótki przewodnik

Otwórz pokrywę
i włóż dyszę

Wyciągnij zbiornik
do linii wskaźnika

Zamknij pokrywę

Zdejmij pokrywę ze
zbiornika i dodaj
umiarkowaną ilośc
płynu czyszczącego

Wybierz tryb czyszczenia Umieść dyszę w ustach,
ustawiając ją w taki sposób,
aby była protopadle do obszaru,
który ma być płukany, a następnie
naciśnij przycisk aby rozpocząć
czyszczenie

Przypomnienie: W przypadku pierwszego użycia lub osób 
o wrażliwych dziąsłach sugerowany jest tryb delikatny, aby
użytkownik mógł stopniowo przyzwyczaić się do produktu.
aby użytkownik mógł stopniowo przyzwyczaić się do produktu.
Nie należy strzelać wody bezpośrednio w kierunku dziąseł.
Normalnym zjawiskiem jest lekkie krwawienia podczas
pierwszego użycia lub bezpośrednio po nim.



Ostrzeżenia
1. Użytkownicy, którzy mają skorygowane, naprawione lub
wszczepione zęby, powinni używać produktu
produkt wyłącznie za radą stomatologa.
2. Ten produkt nie jest zalecany do stosowania przez osoby
chore na cukrzycę i białaczkę.
3. Nie używać produktu do celów innych niż zamierzone czysz-
czenie jamy ustnej. W przypadku wystąpienia dyskomfortu lub
bólu podczas stosowania produktu, należy zaprzestać
i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem stomatologiem.
4. Nie wlewaj do zbiornika do czyszczenia jamy ustnej wody
o temperaturze wyższej niż 40°C. W przeciwnym razie może
dojść do poparzenia.
5. Jeżeli podczas ładowania produkt wpadnie do wody, należy
najpierw wyciągnąć wtyczkę, a następnie wyjąć produkt.

Środki ostrożności
Oświadczenia
Możliwe jest wystąpienie łaskoczącego podrażnienia i/lub 
niewielkiego krwawienia podczas pierwszego użycia, ponieważ 
dziąsła nie są przyzwyczajone do tego skutecznego sposobu 
czyszczenia. Dlatego, na początku zalecany jest tryb delikatny. 
Jednak ten stan ustąpi w ciągu jednego lub dwóch tygodni. Jeśli 
stan ten nie ulegnie znacznej poprawie po dwóch tygodniach,
należy zaprzestać stosowania produktu i niezwłocznie 
skonsultować się z lekarzem stomatologiem.

Zakazy
1. Nie należy mocno dociskać dyszy do dziąseł lub zębów, gdyż
może to spowodować
się zranić.
2. Podczas ładowania należy upewnić się, że wtyczka zasilania
i interfejs są suche i czyste.
Plamy lub zanieczyszczenia mogą wpłynąć na bezpieczeństwo
ładowania.
3. Ten produkt zawiera wbudowany akumulator. Nie wolno
wrzucać go do ognia, ładować, używać ani umieszczać
w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur.



4. Nie upuszczaj ani nie przewracaj produktu. Jeśli urządzenie
ulegnie uszkodzeniu w wyniku kolizji lub uderzenia, należy
zaprzestać używania urządzenia i skontaktować się z Biurem
Obsługi Klienta.
5. Nie próbuj mody�kować, demontować ani naprawiać
produktu. Wszelkie naprawy należy kierować do �rmy lub
wykwali�kowanego serwisu.
Ważne uwagi
1. W przypadku uszkodzenia portu lub kabla ładowarki nie
należy jej używać.
2. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć kabel ładowarki
od produktu i wyłączyć zasilanie.
zasilanie.
3. Nie należy umieszczać urządzenia w gorącym lub wilgotnym
miejscu ani wystawiać go na bezpośrednie światło słoneczne.
4. Nie należy używać produktu podczas brania prysznica lub
kąpieli.
5. Ten produkt jest zgodny z normami bezpieczeństwa dla
urządzeń elektromagnetycznych. Jeśli masz jakiekolwiek obawy
dotyczące stymulatorów serca lub innych urządzeń
wszczepialnych, przed użyciem produktu należy skonsultować
się z lekarzem lub producentem urządzenia do implantacji.
produktu.
Przypomnienia
1. Nie należy udostępniać dyszy innym osobom.
2. Nie należy używać produktu bez dyszy.
3. Nie wlewać do produktu czystego płynu do płukania jamy
ustnej. Jeżeli chcesz zastosować płyn do płukania jamy ustnej,
należy go najpierw rozcieńczyć.
4. Nie owijaj kabla ładowarki wokół produktu podczas
ładowania.
5. Nie należy czyścić urządzenia rozcieńczalnikiem do farb,
benzenem, alkoholem ani żadnymi innymi
chemikaliami.
6. Osoby nieposiadające pełnej sprawności umysłowej,
odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy
(w tym małe dzieci) muszą używać, czyścić i konserwować
produkt pod nadzorem i instrukcją swoich opiekunów.



Ważne
Wszystkie obrazy produktów, części i interfejsów użytkownika 
w tym podręczniku są wyłącznie do celów ilustracyjnych. 
Rzeczywisty produkt może się różnić w przypadku zmian 
konstrukcyjnych.
Schematyczne rysunki komponentów

Dysza czyszcząca Dysza do
delikatnej irygacji

Ordontyczna dysza Kabel do ładowania Instrukcja obsługi

Port ładowania typu -C

Pokrywa obudowy dyszy

Przycisk zwalniania dyszy

Przycisk włącznika

Miejsce na dyszę 

Przycisk trybu pracy
Wskaźnik trybu pracy
Wskaźnik baterii

Pojemnik na wodę

Pokrywa pojemnika na wodę

Na podstawie powyższej listy należy sprawdzić, czy elementy
produktu są kompletne.



Sposób użytkowania irygatora 
marki Usmile
Stan baterii i ładowanie
Bateria irygatora marki Usmile jest w pełni 
naładowana przed dostarczeniem do 
użytkownika zatem można go używać od 
razu.

Wskaźniki biały/czerwony

Czerwony wskaźnik- niski poziom
naładowania baterii. Naładuj baterię
Biały wskaźnik- W użyciu/ ładowanie/
bateria w pełni naładowana

W celu naładowania, umieść irygator w suchym miejscu. Otwórz 
pokrywę portu ładowarki znajdującą się z boku urządzenia. Użyj 
kabla ładowarki ze standardowym portem ładowarki typu-C.
Do ładowania użyj ładowarki USB lub powerbanku 
standardowego w Twoim kraju lub regionie.

Do ładowania użyj adaptera ładowarki USB lub powerbanku 
o napięciu 5V == 1A. Nie używaj ładowarki o mocy wyjściowej
wyższej niż 15W lub słabej jakości, aby uniknąć uszkodzenia
produktu.

Testy produktu wskazują, że
pełne naładowanie trwa około 4 do 5 
godzin. Niemniej jednak czas ładowania 
zależy od pozostałego poziomu 
naładowania baterii oraz środowiska, 
w którym odbywa się ładowanie.

Wskaźnik zasilania będzie migał na biało, gdy produkt będzie ładowany. 
Będzie on świecił na biało gdy bateria będzie w pełni naładowana. Gdy 
poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%, wskaźnik zasilania 
będzie migał na czerwono. Irygator może działać normalnie jeszcze przez
siedem dni. Należy go wkrótce naładować. Jeśli bateria jest wyczerpana, 
wskaźnik zasilania zacznie migać, a następnie zacznie świecić na biało, aby 
pokazać stan ładowania po kilku minutach po podłączeniu produktu do 
kabla ładowarki. 



Aby uniknąć zmniejszenia pojemności akumulatora lub uszkodzenia 
akumulatora z powodu braku energii elektrycznej, staraj się nie 
zużywać w pełni naładowanego akumulatora. Podczas ładowania 
irygator powinien być ułożony płasko. Upewnij się, że zakryłeś port 
ładowarki po naładowaniu, zanim zaczniesz używać irygatora.

Port ładowarki jest
zakryty

Port ładowarki nie jest
zakryty

Wkładanie i wyjmowanie specjalnej dyszy Usmile

1. Weź do ręki specjalną dyszę
w dłoń i mocno włożyć ją 
w gniazdo dyszy, aż do zatrzaśnięcia.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk
zwalniający dyszę, jednocześnie
delikatnie wyciągnij dyszę.

Ostrzeżenie: Nie należy naciskać przycisku zwalniającego dyszę 
podczas pracy urządzenia.

Sposób dolewania wody

1. Zdejmij pokrywę z pojemnika
i wyciągnij zbiornik poza linię
wskaźnika.

2. Dodaj umiarkowaną ilość
czytej wody.

3. Zakryj zbiornik.

Sugestia: Używaj czystej wody z kranu lub wody 
oczyszczonej. Jeśli woda jest nieprzyjemnie zimna, należy 
użyć letniej wody o temperaturze nieprzekraczającej 40°C. 
Ewentualnie napełnij zbiorniczek specjalnym płynem do 
czyszczenia Usmile lub rozcieńczonym płynem do płukania 
jamy ustnej.



Wybór trybu i rozpoczęcie czyszczenia
Produkt ten posiada tryby masażu: delikatny, normalny i intensywny. Po 
wybraniu trybu urządzenie osiągnie ustawioną moc danego trybu 
w przeciągu 3 sekund. 

Tryb masażu: Niskie impulsy są odpowiednie do masażu dziąseł lub 
czyszczenia przyzębia.

Tryb miękki: Diastemy i powierzchnia zęba są czyszczone delikatnie 
i komfortowo. Ten tryb jest odpowiedni do pierwszego użycia lub dla osób 
z wrażliwymi dziąsłami.

Tryb normalny: Diastemy i powierzchnia zęba są czyszczone 
z umiarkowaną siłą. Ten tryb jest odpowiedni dla większości osób.

Tryb intensywny: W tym trybie czyszczone są diastemy i uporczywe 
przebarwienia zębów.

Włączanie/wyłączanie zasilania:
Włącz i wyłącz irygator poprzez wciśnięcie
przycisku włącznika.

Wybrór trybu pracy: 
Naciśnij przycisk trybu, aby przełączać między 
trybami.

Tryb pamięci:
Po włączeniu urządzenia zostanie wybrany tryb, 
który był używany ostatnio.

Przycisk trybu pracy

Przycisk włącznika



Sposób użytkowania
1.Wybierz preferowany tryb.
2.Umieść dyszę w jamie ustnej, ustawiając ją tak, aby
znajdowała się prostopadle do powierzchni zęba, diastemy

lub dziąsła.
3. Naciśnij przycisk włącznika irygatora a następnie pochyl
się nad umywalką lekko zamykając usta aby zapobiec
wylaniu się wody poza umywalkę.
Trzymaj produkt w pozycji pionowej, tak aby wlot wody
znajdował się zawsze poniżej poziomu wody. Przepływ
wody nie zostanie zatrzymany.
Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby zatrzymywało
się po upływie dwóch minut. W celu kontynuacji
korzystania z urządzenia wystarczy nacisnąć ponownie
przycisk wyłącznika.

Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie po użyciu:
Zaleca się, aby po użyciu wyczyścić i wysuszyć produkt, aby 
uniknąć rozwoju bakterii.
1. Wyłączyć produkt. Otworzyć pokrywę zbiornika
i opróżnić go.
2. Wypłukać zbiornik czystą wodą.
3. Ponownie nacisnąć przycisk włącznika, aby włączyć
produkt i spuścić pozostałą wodę.
4. Wcisnąć zbiornik do góry i przechowywać produkt
w odpowiednim miejscu.

Konserwacja po użyciu:
Dysza
Opłucz dyszę, a następnie osusz ją miękką szmatką. Zaleca 
się, aby dyszę wymieniać co sześć miesięcy. Jeśli dysza jest 
zdeformowana lub ma plamy wody, które wpływają na 
skuteczność czyszczenia, należy ją wymienić.

Zbiornik
Przepłucz zbiornik. Otwórz pokrywę zbiornika lub 
pokrywkę, aby zbiornik mógł wysuszyć się w naturalny 
sposób w dobrze wentylowanym miejscu. Zaleca się, aby 
zbiornik czyścić co tydzień.



Korpus
Przetrzeć korpus miękką i suchą ściereczką lub 
chusteczkami. Nie należy zanurzać urządzenia 
w wodzie w celu wyczyszczenia.

Rurka absorpcyjna
Wyczyść rurkę wodą i wytrzyj ją miękką ściereczką. 
Nie należy jej składać.

Filtr
Wyczyść �ltr wodą lub miękką szczotką, a następnie 
osusz go miękką ściereczką. Nie należy wyjmować go do 
czyszczenia.

Ochrona środowiska
Irygator Usmile zawiera wbudowaną baterię litowo-
jonową, którą można ponownie naładować. Nie wyrzu-
caj jej razem z odpadami domowymi. Należy ją sklasy�-
kować zgodnie z prawami i przepisami obowiązującymi 
w Twoim kraju lub regionie.
Uwaga: Przed wyjęciem baterii należy upewnić się, że 
jest ona całkowicie zużyta.

Wyjmowanie akumulatora

Przy pomocy śrubokręta typu
Philips odkręć śruby 
umieszczone na spodzie 
urządzenia

Wymij wnętrze 
urządzenia

Użyj nożyczki w celu przecięcia 
przewodów łączących je 
z akumulatorem a następnie 
wyjmij akumulator

Uwaga: Nie należy przecinać obu przewodów jednocześnie.
Akumulator należy poddać recyklingowi lub utylizacji. Należy 
skontaktować się z centrum recyklingu wyznaczonym przez 
władze lokalne, aby dowiedzieć się, czy prowadzi ono 
recykling innych części i komponentów tego urządzenia do 
płukania wody. Nie należy łączyć dodatniego i ujemnych 
biegunów akumulatora, ponieważ może dojść do ich zwarcia. 
Nie należy próbować uruchamiać produktu po wyjęciu 
akumulatora.



Usterki i sposoby ich usuwania

Usterka Przyczyna Rozwiązanie

Brak wody w dyszy ze względu na
dłuższe nieużywanie urzadzenia.

Brak wody podczas 
pierwszego użycia 
urządzenia 

Uruchom urządzenie w trybie 
normlanym i zaczekaj aż 
urządzenie zacznie pobierać 
wodę

Urządzenie nie włącza się po 
wciśnięciu przycisku 
włącznika

Urządzenie ładuje sie

Zbyt niski poziom naładowania 
akumulatora

Wstrzymaj ładowanie

Użyj kabla do ładowania w celu 
naładowania akumulatora

Brak możliwości włożenia 
dyszy do gniazdka dyszy

W gniazdku znajduje się ciało obce Użyj narzędzi aby usunąć ciało 
obce z gniazdka

Dysza nie jest kompatybilna 
z tym modelem Usmile.

Użyj dyszy kompatybilnej 
z danym modelem Usmile

Produkt zatrzymuje się, 
a wskaźnik miga na 
czerwono.

Zabezpieczenie przed 
zablokowaniem wirnika.

Włącz ponownie urzadzenie

Zbyt niski poziom naładowania 
akumulatora

Użyj kabla do ładowania w celu 
naładowania akumulatora

Zbyt niskie ciśnienie 
wody

Niski poziom naładowania 
akumulatora Użyj kabla do ładowania w celu 

naładowania akumulatora

Dysza jest zatkana.
Wymień ją na nową, 
kompatybilną z urządzeniem

Przepływ wody nie jest 
ciągły.

Odpadł wężyk absorpcyjny
Wyciągnij wężyk, sprawdź czy 
nie jest uszkodzony i włóż go 
ponownie

Zbyt niski poziom wody bądź wężyk 
nie jest zanużony w wodzie Uzupełnij zbiornik wodą



Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą 
Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi 
odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce 
i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego 
prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym 
konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. 
System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie 
obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi 
usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można 
uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, 
w którym produkt został zakupiony.

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejscia 
Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych 
z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną 
środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać 
wykryte i wyeliminowane.




