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Apresentação:
Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!
Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para
proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.
Oferece uma linha abrangente de produto que vão desde portáteis a massageadores para aéreas
específicas, até poltronas capazes de massagear o corpo da cabeça aos pés.
A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e
de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.
Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!
Obrigado por escolher o IRRIGADOR ORAL ACQUA FLOSS. Este irrigador é versátil, pode ser utilizado
em todas as posições, inclusive de cabeça para baixo. Sistema compacto de limpeza bucal, que
auxiliam na remoção da placa bacteriana. São 5 acessórios disponíveis: higienizador de língua, ponta
periodontal, ponta ortodontal e duas pontas de jato de água. Mantenha em dia a saúde dos seus
dentes e gengiva, esteja onde estiver.
-

Reservatório 400ml
1.200 pulsos por minuto
5 acessórios
Bivolt
6 configurações de nível de pressão
Portátil

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias
para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS
IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Ao usar aparelhos elétricos, especialmente quando crianças estão presentes, sempre devem ser
tomadas precauções, incluindo, entre outras, como segue:
LEIA TODAS COMO INSTRUÇÕES ANTES DE USAR.
PERIGO:
Para reduzir o risco de eletrocussão:
Sempre desconecte este produto após o uso. Não manuseie ou carregue com as mãos molhadas.
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Verifique periodicamente ou esteja atento quanto aos danos. Não use o produto durante o banho.
Não coloque ou guarde onde o produto pode cair ou ser puxado para uma banheira, pia ou vaso
sanitário.
Não pegue o produto, caso tenha caído na água. Desconecte-se.

ATENÇÃO:
Nunca manuseie este produto se houver um cabo ou plugue danificado, se não está funcionando
corretamente, se cair, danificar ou cair na água. O uso de uma bateria diferente da bateria especial
projetada para este aparelho pode causar explosão na bateria.
É necessária uma supervisão quando este produto é usado por crianças ou adultos que precisam de
assistência.
Não direcione a água sob a língua, para o ouvido, nariz ou outras áreas delicadas. Este produto é capaz
de produzir pressões. Isso pode causar danos nessas áreas. Consulte as instruções de operação para
o uso correto.
Use este produto apenas para o uso pretendido, conforme descrito no manual ou conforme
recomendado pelo seu dentista.
Não use acessórios não recomendados pelo fabricante. Preencha reservatório com água morna ou
outra solução prescrita, conforme recomendado pelo seu dentista.
Nunca deixe cair ou insira qualquer objeto em qualquer abertura ou mangueira. Mantenha a base do
produto e o cabo afastados de superfícies aquecidas.
Não use enquanto estiver usando jóias orais. Retire antes de usar.
Não use onde sprays de oxigênio ou aerossol estiverem sendo administrados, pode danificar o
produto. Se você fez uma cirurgia oral ou periodontal nos últimos 12 meses, entre em contato com o
seu dentista antes de usar.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.
Cuidados com a bateria
Para carregar, conecte o aparelho a uma tomada elétrica. Certifique-se de colocar o interruptor na
posição “OFF” antes de carregar. A unidade não carrega se o interruptor estiver na posição "ON". Uma
carga completa levará pelo menos 15 horas. Não desligue as baterias completamente, pois isso pode
reduzir a vida útil das baterias e exigirá o carregamento do produto por 15 horas para obter uma carga
completa. Caso seja armazenado por um período prolongado, carregue-o por 15 horas antes de
armazená-lo.
Nunca guarde o produto por longos períodos, a menos que esteja totalmente carregado.
Descarte da bateria
Este produto é fornecido com uma bateria de níquel-hidreto, que não contém metais pesados
perigosos. No final de sua vida útil, recicle o produto no centro de reciclagem aprovado mais próximo
ou nos locais de descarte, de acordo com os regulamentos locais.
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IMPORTANTE:
- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o
aparelho.
- Não utilize o aparelho em crianças de colo, pessoas adormecidas, inconscientes, em
casos de infarto, sonolência, incapacitadas por doença grave ou problemas de
sensibilidade na pele ou de circulação.
- Não use na pele inchada, inflamada, machucada, com erupções cutâneas ou em partes
sensíveis do seu corpo (olhos, rosto e ferimentos).
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos relacionados abaixo devem consultar um
médico antes de usar o produto:
 Gengivite
 Implantes Dentários
 Herpes
 Aftas
 Mucocele
 Inflamação bucal
 Desconforto
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e
sem fins terapêuticos.
- O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.
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2.

MODO DE USAR

1. Insira a base da mangueira de água no orifício na frente da base do produto.

2. Gire a base um quarto de volta para a direita para travar no lugar.

3. Conecte a ponta à alça empurrando com um movimento de torção. Para remover a ponta
da alça, pressione o botão de ejeção da ponta e puxe a ponta da alça.
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4. Retire o reservatório e encha-o com água morna. Centralize o reservatório sobre a base e empurre
a trava no lugar.

5. Dirija o fluxo girando o botão na parte superior da alça e deslize o botão de controle de
pressão para ajustar a pressão da água.

6.

Limpe os dentes e gengivas.
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3. CARREGAMENTO
1. Este produto vem com cabo de energia de 5V USB, como telefone celular, lap top,
carregador de parede USB.

2. Conecte a outra extremidade redonda do carregador ao local de carregamento do lado
frontal da base, o LED indica luzes vermelhas piscando.

3. Uma carga completa requer 15 horas. Cada carga não deve exceder 20 horas.
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4. DETALHES DO PRODUTO

5.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 12,5 x 4,5 x 8,0 cm
Alimentação: Bivolt (USB)
Pressão da água (psi): 6 níveis: 60-70-80-90-100-110 PSI.
Capacidade do Reservatório: 400ml
Peso: 0,351 kg
Garantia: 1 ano
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6.

TERMOS DE GARANTIA

Garantia: 12 meses, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro
adquirente, sendo os 03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de
garantia contratual, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado
conforme orientações descritas no manual de instruções.
Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da
existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do
produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente
informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e
acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.
Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.
A garantia perde o efeito caso:
- A instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual
de instruções;
- Forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou
consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.
Este produto apresenta uma vida útil de 2 anos, referente ao tempo médio de operação esperada
para este produto.
A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE
PRODUTO.
Atendimento ao consumidor:
www.gruporelaxmedic.com.br
suporte@gruporelaxmedic.com.br
Tel.: (11) 3393-3688
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