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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 produtos que vão desde portáteis a massageadores para áreas 

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! 

 

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para 

operação e conservação do seu produto.  

1. CUIDADOS 

 

Instruções de segurança: 

Ao usar aparelhos elétricos, especialmente quando as crianças estão presentes, as precauções devem 

sempre ser seguidas, incluindo, entre outras, as seguintes: 

 

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR. 

PERIGO: 

Para reduzir o risco de choques: 

- Desligue sempre este produto imediatamente após o uso. 

- Não manipule o carregador de mãos molhadas. 

- Verifique periodicamente os cabos de energia. 

- Não use a unidade enquanto se banha. 

- Não coloque nem guarde a unidade onde pode cair ou ser puxado para dentro de uma banheira, pia 

ou vaso sanitário. 

- Caso o produto caia na água, desconecte imediatamente da energia elétrica. 
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ATENÇÃO: 

Para reduzir o risco de queimaduras, choques, incêndio ou lesões corporais: 

- Não conecte este dispositivo no sistema de tensão diferente da voltagem especificado no dispositivo 

e carregador. 

- Nunca opere este produto se tiver um cabo ou plugue danificado, se ele estiver rasgado, se 

derrubado ou danificado, ou cair na água. 

- Uso de uma fonte de energia diferente da que foi projetada para o produto, pode resultar em 

explosão da bateria. 

- É necessária uma supervisão maior quando este produto é usado, por crianças ou adultos que 

necessitam de monitoramento especial. 

- Não direcione a água debaixo da língua, na orelha, nariz ou outras áreas delicadas. Este produto é 

capaz de produzir pressões que podem causar sérios danos. 

 

Consulte as instruções de operação para o uso correto. 

- Use este produto somente para o seu propósito como descrito no manual ou com recomendação de 

seu dentista. 

- Não use acessórios não recomendados pelo fabricante. 

- Encha o reservatório com água aquecida ou desinfetante bucal ou solução prescrita pelo seu dentista. 

- Nunca deixe cair ou insira qualquer objeto dentro da abertura ou da mangueira. 

- Mantenha a unidade de carregamento e seu fio longe de superfície aquecidas. 

- Não use o dispositivo enquanto estiver usando qualquer objeto (jóia/piercing, etc...) na boca. 

Remova-o Antes de usar. 

-Não use-o enquanto estiverem sendo administrados na água do reservatório oxigênio ou spray 

aerossol, pois ao fazê-lo poderá danificar seu dispositivo. 

- Se você tiver realizado cirurgia periodontal ou oral nos últimos meses, contate seu dentista antes de 

usar seu Family Oral Cleaning. 



 

FAMILY ORAL CLEANING RM-IO0003A 
 

2. MODO DE USO  
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4. CARREGANDO A BATERIA  

 

 

 
 

 

 

 

Para carregamento total são necessárias 15 horas. Não exceda o tempo de carregamento na rede elétrica. 

 

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES 

Cuidados com a bateria 

- Para carregar seu Family Oral Cleaning, plugue o produto na rede elétrica. 

- Esteja certo de que o botão IN/ON está na posição “ON”. 

- Uma carga total precisará de 15h. 

- Caso o produto esteja completamente carregado, pode ser utilizado o reservatório de água completo 

20 vezes (reservatório do produto, conforme imagem abaixo). Assim que utilizado o reservatório as 20 

vezes, a bateria estará acabando e precisará ser recarregada. 

  

 

 

- Não deixe a bateria descarregar completamente, pois isto pode encurtar a vida útil da mesma e requeira 

carregamento da unidade por 15h para obter carga total. 

- Se o Family Oral Cleaning estiver para ser armazenado por longo período de tempo, carregue-o por 15h 

antes de armazená-lo. Nunca armazene o dispositivo por longos períodos a menos que esteja totalmente 

carregado. 

Descarte da bateria 

Este produto é provido de uma bateria níquel-hidreto que não contém metais pesados prejudiciais à saúde. 
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No final de sua vida útil, por favor levá-la até um Posto de Coleta mais próximo para descartá-la conforme 

as regulamentações locais. 

 

 
 

5 .  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

Input: 100-240v-50/60Hz 0.2A output 5.5V == 0,3A  

Bateria: 1500mA Ni-MH  

Alimentação: Bivolt 

Dimensões: 7 x 4,5 x 12 cm 

Peso: 0,443 kg 

Certificação INMETRO: TUV 17.2135  

Garantia: 12 meses 
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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 passara por uma previa 

análise técnica para verificação da existência defeito de fabricações. 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 informado 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. 

A GARANTIA SOMENTE É VALIDA 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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