
Instrukcja obsługi

Irygator
F5020E

Dziękujemy za zakup produktu FairyWill. Przed przystąpieniem do użytkowania 
produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i zachowanie 
jej na przyszłość. 



 Środki bezpieczeństwa

Wszystkie informacje zawarte w tym rozdziale mają na celu powiadomienia 
użytkownika o prawidłowej i bezpiecznej obsłudze urządzenia, aby uniknąć 
obrażeń oraz szkód materialnych. 

1. Dzieci, niemowlęta oraz osoby, które nie są w stanie obsługiwać urządzenia, 
nie powinny używać go samodzielnie. Prosimy również trzymać urządzenie z 
dala od dzieci i poza ich zasięgiem. 
2. Nigdy nie próbuj demontować, naprawiać lub ingerować w urządzenie. 
3. Nie umieszczaj ani nie trzymaj urządzenia w miejscu, w którym może ono 
upaść lub przypadkowo wpaść do wanny, czy innego wilgotnego miejsca.  
4. Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast odłącz je od zasilania. Nie 
wolno wyciągać urządzenia z wody, jeżeli nie jest odłączone od zasilania.
5. Nie używaj produktu podczas kąpieli. 

Uwaga: 

1. To urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o 
ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także 
osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod nadzorem osoby dorosłej.
2. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą bez nadzoru 
osoby dorosłej wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia. 
3. Należy wyłącznie używać zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem. 
4. Akumulator musi zostać wyjęty z urządzenia przed jego wyrzuceniem. 
5. Podczas wyjmowania akumulatora, urządzenie musi być odłączone od źródła 
zasilania.
6. Należy zutylizować akumulator w bezpieczny sposób. 
7. Informacje na temat usuwania akumulatora znajdują się w części "Utylizacja".
8. Nie należy napełniać zbiornika wodą o temperaturze wyższej niż 40°C.
9. W przypadku uszkodzenia zewnętrznego przewodu, powinien on zostać 
wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub osobę o podobnych 
kwalifikacjach w celu uniknięcia jakiegokolwiek zagrożenia. 
10. Należy trzymać przewód z dala od rozgrzanych powierzchni. 
11. Prosimy nie używać urządzenia w przypadku zgubienia dyszy.
12. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
13. Nie należy używać do celów innych niż czyszczenie jamy ustnej.
14. Należy trzymać dyszę z dala od małych dzieci. Dysza posiada małe wymiary i 
może zostać połknięta lub utknąć w gardle. 
15. Nie zaleca się stosowania płynu do płukania jamy ustnej, ponieważ może 
posiadać właściwości żrące i wpłynąć na żywotność irygatora.
16. Osoby, które doświadczają bólu zębów lub dziąseł powinny skonsultować się 
ze swoim dentystą przed użyciem produktu.
17. Nie należy zbyt mocno dociskać dyszy do zębów lub dziąseł, ponieważ może 
to spowodować ich uszkodzenie.



Opis produktu

a. Przycisk zwalniający dyszę
b. Przycisk zasilający
c. Przycisk „Mode”
d. Wskaźnik trybu
e. Port ładowania
f. Pokrywa portu ładowania

g. Dysza
h. Pierścień dyszy
i. Wężyk dyszy
j. Filtr
k. Pojemnik na wodę (300 ml)
l. Korek pojemnika na wodę

Uwaga: 

Wewnątrz głównego urządzenia przed pierwszym użyciem mogą być widoczne 
pozostałości płynu (zbiornik, rurka zasysająca wodę, itp.). Jest to pozostała woda 
destylowana, która została użyta do testu wydajności (przepływu wody). Woda 
nie szkodzi Twojemu zdrowiu. 

Sposób użytkowania
Ładowanie urządzenia (Rys. 1)

1. Prawidłowo załóż pokrywę pojemnika przed użyciem produktu, aby uniknąć 
wycieku wody.
2. Zdejmij pokrywę podstawy ładowarki i włóż urządzenie do gniazda (upewnij 
się, że we wtyczce urządzenia nie ma pozostałości płynu).



3. Włóż adapter ładowania do gniazdka elektrycznego.
4. Wskaźnik "CH" miga podczas prawidłowego ładowa-
nia urządzenia. Po całkowitym naładowaniu urządzenia 
wskaźnik powinien się wyłączyć. 
5. Załóż pokrywę na podstawę ładowarki po zakończeniu 
ładowania. 

(Rys. 1)

Uwaga: 

Jeśli wskaźnik "CH" miga w trakcie lub po zakończeniu 
irygacji, oznacza to, że należy naładować akumulator. 
Pełne naładowanie trwa około 4 godzin. 

Użytkowanie irygatora

1. Zamocuj dyszę na urządzeniu. (Rys. 2) 
2. Otwórz pokrywę pojemnika na wodę, aby go 
napełnić. Temperatura wody nie powinna przekra-
czać 40°C. Następnie zamknij pokrywę. (Rys. 3) 
3. Możliwe jest także zsunięcie pojemnika na wodę z 
urządzenia, napełnienie wodą o odpowiedniej tem-
peraturze, a następnie zamocowanie pojemnika na 
urządzeniu. (Rys. 4) 
4. Naciśnij przycisk „Mode”, aby wybrać żądany tryb. 
Podczas nawadniania można zmieniać tryb pracy. 
(Rys. 5)

Dostępne tryby pracy: 

(Rys. 2)

(Rys. 3)

Clean: odpowiedni do normalnego czyszczenia, trwa 
około 90 s (+/-15 s).
Soft:  przeznaczony do delikatnego czyszczenia wraż-
liwych dziąseł przez około 110 s (+/-15 s).
Massage: służy do czyszczenia i masowania dziąseł 
przez około 100 s (+/-15 s). 

5. Trzymaj urządzenie w pozycji pionowej z końców-
ką dyszy skierowaną w stronę zębów.
6. Trzymaj usta lekko otwarte, aby woda mogła swo-
bodnie wypływać. 
Naciśnij przycisk zasilający, aby rozpocząć 
nawadnianie. (Rys. 6)

(Rys. 4)



1) Skieruj strumień wody pod kątem 90 stopni na 
zęby i dziąsła.
2) Powoli skieruj strumień wody wzdłuż zębów. 
3) Skieruj strumień wody wzdłuż linii dziąseł, 
trzymając końcówkę dyszy pod kątem 90 stopni w 
stosunku do tkanki dziąsła.
4) Dokładnie wyczyść każdą strefę jamy ustnej 
oraz okolice aparatów ortodontycznych. 

(Rys. 5)

(Rys. 6)

7. Naciśnij przycisk zasilający, a następnie naciśnij 
przycisk zwalniający dyszę, aby w razie potrzeby 
wymienić dyszę na nową. (Rys.7)
8. Po zakończeniu irygacji należy ponownie nacisnąć 
przycisk zasilający, aby wyłączyć urządzenie. 

(Rys. 7)

(Rys. 8)

Zakończenie pracy z urządzeniem (Rys.8) 

1. Otwórz korek pojemnika na wodę i usuń wodę 
znajdującą się w zbiorniku.
2. Naciśnij przycisk zasilający, aby włączyć urządzenie 
i wylać wodę znajdującą się wewnątrz urządzenia. 
3. Naciśnij ponownie przycisk zasilający, aby wyłączyć 
urządzenie i zamknij pokrywę pojemnika na wodę.
4. Wytrzyj urządzenie suchym ręcznikiem.

Uwaga: 

Aby zapobiec rozmnażaniu się bakterii, należy upew-
nić się, że wewnątrz urządzenia nie pozostała woda. 
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy 
czas, przed odłożeniem go do opakowania należy je 
jak najszybciej wytrzeć i dokładnie wysuszyć. 

Naciśnij 
przycisk

Odłącz 
dyszę

Konserwacja

Urządzenie powinno czyszczone wyłącznie wodą lub neutralnym środkiem 
czyszczącym. Nigdy nie używaj środków żrących lub ściernych (np. octu lub 
środków do usuwania kamienia), ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie. 
Do mycia nie należy używać gorącej wody o temperaturze powyżej 50°C. Urzą-
dzenie należy trzymać z dala od miejsc o wysokiej temperaturze i unikać 
bezpośredniego działania promieni słonecznych. 



Główne urządzenie
1. Usuń zabrudzenia, używając czystego ręcznika z mydłem w płynie do czysz-
czenia urządzenia i suchego ręcznika do wysuszenia. 
2. Podczas czyszczenia, urządzenia nie należy zanurzać w wodzie.
3. Po umyciu wodą urządzenie należy dokładnie wysuszyć.

Korek pojemnika na wodę
Zetrzyj ręcznikiem wszelkie zanieczyszczenia.

Dysza

1. Przepłucz wodą i wytrzyj miękką szmatką. 
2. Dyszę należy wymieniać co 6 miesięcy. 

Wężyk dyszy

1. Przepłucz wodą i wytrzyj miękką szmatką. 
2. Nie należy zginać, ciągnąć ani skręcać wężyka.

Pojemnik

1. Przepłucz wodą i wytrzyj miękką szmatką. 
2. Jeśli zbiornik nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go dokładnie 
wysuszyć.

Rozwiązywanie problemów

Problem Możliwe przyczyny Rozwiązanie

Urządzenie nie 
działa prawidłowo. 

Możliwe, że produkt jest 
rozładowany przed pierwszym 
użytkowaniem lub nie był 
użytkowany przez 3 miesiące. 

Ładuj urządzenie przez 
co najmniej 4 godziny. 

Urządzenie działa 
tylko przez kilka 
minut, nawet po 
naładowaniu.

Akumulator może być 
uszkodzony.

Czas ładowania był 
niewystarczający. 

Skontaktuj się z centrum 
serwisowym w celu 
uzyskania pomocy.

Ładuj urządzenie przez 
co najmniej 4 godziny. 

Ciśnienie wody jest 
bardzo niskie.

W dyszy znajdują się 
zanieczyszczenia.

Dysza jest zdeformowana.

W filtrze znajdują się 
zanieczyszczenia.

Wymień dyszę.

Wyczyść filtr. 

Woda nie wypływa.

Pojemnik na wodę jest 
pusty.

Urządzenie jest zbyt mocno 
przechylone podczas pracy. 

Napełnij pojemnik.

Używaj produktu w 
pozycji pionowej. 



Utylizacja

Akumulator znajdujący się wewnątrz urządzenia jest łatwy do wyjęcia w celu 
recyklingu. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu i przed jego utyliza-
cją, należy wyjąć akumulator z uchwytu, postępując zgodnie z poniższymi 
instrukcjami. Podczas wykonywania poniższych czynności należy pamiętać o 
ochronie oczu, dłoni, palców i powierzchni, na której się pracuje. 

1. Usuń dwa kawałki gumowych nóżek na spodzie 
uchwytu (jak w punkcie 1 na Rys. 9)
2. Włóż śrubokręt w szczelinę znajdującą się w 
dolnej części uchwytu i przekręć w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zwolnić 
dolną zaślepkę. (Jak w punkcie 2 na Rys. 9)
3. Zsuń zbiornik na wodę z urządzenia i odkręć dwie 
śruby znajdujące się obok wężyka (Rys. 10)
4. Otwórz górną pokrywę i umieść część wewnętrz-
ną na zewnątrz urządzenia, a następnie odkręć 
wszystkie śruby części wewnętrznej (Rys. 11).
5. Odetnij przewód akumulatora i wyjmij go z części 
wewnętrznej (Rys. 12).

(Rys. 9)

(Rys. 10) (Rys. 11) (Rys. 12)

Jeśli masz pytania dotyczące recyklingu, skontaktuj się z lokalnym urzędem 
zajmującym się odpadami i recyklingiem. 

Wyprodukowano w Chinach 
Dystrybutor: Zhuhai Zonghengyoupin Kuajingdianshang Youxianggongsi, 
Zhuhai, 
Guangdong, 519031, CN 


