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Manual de instruções
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Acompanha: Irrigador oral (1 unidade), bicos padrão (4 unidades), 
limpador de língua (1 unidade), bico ortodôntico (1 
unidade), bico subgengival (1 unidade), fonte com tensão 
de entrada 100-240V e saída 12V, 50/60 Hz, IPX4, Classe II, 
1,5A (1 unidade) e manual de instruções (1 unidade)

waterjet

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS INSTRUÇÕES DE USO

ATENÇÃO – CUIDADO

ALERTAS

Leia as instruções de segurança antes de utilizar este produto. Essas 
informações auxiliarão no uso correto do produto, além de evitar que o usuário 
ou outras pessoas sofram qualquer tipo de dano físico.
Sempre siga as precauções de segurança ao utilizar aparelhos elétricos, 
especialmente na presença de crianças.

Coloque o dispositivo sobre uma superfície plana sem quaisquer objetos 
pontiagudos por perto e certifique-se de que o cabo de alimentação esteja 
seco e sem quaisquer danos. O dispositivo é alimentado por um adaptador 
especial com um conector de alimentação.
Fonte com tensão de entrada 100-240V e saída 12V, 50/60 Hz, IPX4, Classe II, 
1,5A (1 unidade) e manual de instruções (1 unidade)

Pressione o botão para baixo. Em seguida, 
insira o bico no centro do cabo e, após o 
encaixe, puxe levemente o bico para fora 
a fim de verificar se está bem encaixado. 
(Fig. 3)

1. Insira o plugue no conector de 
alimentação na base da unidade e 
conecte o cabo do adaptador a uma 
tomada elétrica. (Fig. 1).

2. Remova a tampa do tanque de água.

3. Remova o tanque de água para 
enchê-lo com o líquido adequado, 
desde que sua temperatura não 
exceda 40º C e, em seguida, 
recoloque-o sobre a unidade principal 
pressionando-o para baixo 
firmemente. (Fig. 2-1 e Fig. 2-2)

1. Segure o cabo e aponte o bico para o 
lavatório. Em seguida, pressione o botão 
seletor multifuncional para ligar o 
dispositivo. (Fig. 6)

2. Gire o botão seletor multifuncional até 
selecionar o modo desejado. Em seguida, 
pressione o botão do bico para ajustar a 
pressão da água. (Fig. 7-1 e 7-2)

3. Ajuste a direção do bico girando o 
botão correspondente a ele.

4. Curve-se na direção do lavatório e 
coloque o bico em sua boca. Em 
seguida, pressione o botão de pausa 
até "1" para iniciar a irrigação (feche 
sua boca ligeiramente para evitar que 
a água respingue). (Fig. 8) 

5. Posicione o jato d'água em um ângulo 
de 90 graus em relação ao dente e à 
gengiva. (Fig. 9)

6. O aparelho possui 3 modos de 
funcionamento diferentes: modo 
limpeza, modo massagem e modo 
hálito fresco. 

7. Para utilizar o modo limpeza, gire o 
botão até a posição "C". No modo 
limpeza, o fluxo de água será 
brevemente pausado após 30 
segundos para lembrar que você 
deve limpar sua outra arcada 
dentária. Uma nova pausa breve após 
1 minuto indicará o encerramento do 
tempo de utilização. A unidade 
continuará funcionado até que o ciclo 
de 3 minutos seja encerrado ou até 
que você o desligue. (Fig. 10)

8. Se você girar o botão seletor até a 
posição "M", o modo massagem 
realizará uma agradável massagem 
em seus dentes. A unidade 
continuará em funcionamento até 
que o ciclo seja encerrado ou você a 
desligue. (Fig. 11)

Irrigador oral Guia de introdução

Acessórios

• Não permita que este aparelho seja utilizado ou manuseado por crianças 
pequenas ou bebês.

• Mantenha o equipamento fora do alcance de crianças.

• Não utilize o aparelho se houver qualquer dano no cabo de alimentação 
ou no plugue.

• Sempre remova o plugue da tomada após a utilização.

• Não toque no plugue com as mãos molhadas.

• Não coloque o dispositivo na água ou em outros líquidos.

• Não coloque o dispositivo em locais onde esteja sujeito a quedas no chão, 
na banheira ou no lavatório.

• Não utilize o dispositivo durante o banho.

• Não toque no produto se ele cair na água. Remova o plugue da tomada 
imediatamente.

• O procedimento de limpeza não deve ser executado por crianças 
menores de 8 anos, pessoas com faculdades físicas, sensoriais ou mentais 
reduzidas ou sem experiência e conhecimento sobre este procedimento.

• O usuário deve realizar a limpeza somente após leitura de todos os 
procedimentos, quando estiver ciente de todos os riscos envolvidos.

• Não permita que crianças brinquem com o aparelho.

• O aparelho deve ser utilizado somente com a unidade de alimentação 
que o acompanha.

• Mantenha o dispositivo longe de superfícies aquecidas.

• Não use outros bicos além daqueles recomendados.

• Não use o dispositivo se perder os bicos.

• Mantenha os bicos longe de crianças pequenas. Essas peças são pequenas 
o suficiente para serem engolidas e podem ficar presas na garganta da 
criança.

• Não aplique o jato d'água debaixo da língua, dentro do ouvido, nariz ou 
em outras áreas delicadas.

• Não utilize para outra finalidade que não seja sua higiene oral.

• Não abasteça o tanque com água quente em temperatura acima de 40º C

• Determinados tipos de enxaguante bucal podem danificar o dispositivo, 
resultando em trincas no tanque de água. 

• Portanto, em nenhuma hipótese utilize enxaguantes bucais no tanque de 
água, isto pode danificar o seu produto. Encha o tanque somente com 
água pura.

• Usuários com dor de dente ou gengiva talvez não tenham condições de 
utilizar esse dispositivo e devem consultar o dentista.

• Não pressione o bico com muita força contra seus dentes ou gengivas, 
pois isso pode causar lesões gengivais.

• Use somente em ambiente doméstico, nunca em locais externos.

GUARDE ESSAS INSTRUÇÕES

A: Tampa do tanque de água

B: Tanque de água

C: Indicador de volume

D: Unidade de base

E: Indicador de modo

F: Interruptor multifuncional 
(pressione para ligar ou desligar 
e gire para selecionar o modo 
desejado)

G: Conector de alimentação

H: Bico

I: Botão do bico

J: Indicador de pressão

K: Interruptor de pausa

L: Cabo

M: Mangueira

N: Base da unidade

O: Válvula do tanque

Trocar a cada 6 meses Trocar a cada 3 meses

Bico padrão 
(4 unidades)

Limpador de língua
(1 unidade)

Bico ortodôntico
(1 unidade)

Bico subgengival
(1 unidade)

Abastecimento 
de água Recolocação

Insira

Puxe

Pressione

Inserção e remoção de bicos

Inserção do bico

Pressione o botão de liberação na 
extremidade superior do cabo e, em 
seguida, puxe levemente o bico para 
fora utilizando sua mão. (Fig.4)

Remoção do bico

Vão do
bico

Observação:
Não ligue o dispositivo antes de colocar o bico em sua boca. Na primeira 
utilização, sugerimos selecionar o menor nível de pressão, aumentando-a 
gradualmente até chegar à configuração desejada.

Use somente água ou um produto de limpeza neutro para limpar o dispositivo. 
Nunca utilize agentes cáusticos ou abrasivos (exemplo: vinagre e removedores 
de incrustações calcárias), já que eles podem danificar o dispositivo. Não lave 
o equipamento utilizando água quente com temperatura acima de 40º C. 
Mantenha o dispositivo longe de áreas com alta temperatura e evite luz 
solar direta.

Somente desmonte o dispositivo no momento em que o descarte for 
necessário, pois isso poderá danificá-lo.
O aparelho deve ser desconectado da fonte de alimentação para ser 
desmontado.

Unidade principal
1. Remova o tanque de água e faça a drenagem do restante da água do 

interior do dispositivo. 

2. Limpe usando um pano macio com sabonete líquido e seque utilizando um 
pano seco e macio.

3. Não mergulhe a unidade principal em água para limpá-la.

Cabo
1. Lave com água e seque com um pano macio.

2. Não dobre, puxe ou torça a mangueira de água.

Tanque de água
1. Lave com água e seque com um pano seco e macio.

2. Certifique-se de que o tanque de água esteja na posição correta e 
firmemente fixado para armazenar água.

Bicos
1. Lave-os com água e seque-os com um pano seco e macio.

2. Troque o bico no compartimento de armazenagem.

3. Troque os bicos a cada 6 meses.

Adaptador de carregamento
Limpe a peça de metal do plugue de alimentação com um pano seco uma vez a 
cada 6 meses.

Quando desejar limpar sua língua, apoie o 
raspador de língua suavemente sobre a linha 
central da superfície dela, aproximadamente 
na metade de seu comprimento, usando 
inicialmente a pressão de água mais leve e 
aumentando-a gradualmente, conforme 
necessário. (Fig. 15)

Como usar o irrigador oral

Gire

Pressione

Gire

Arcada superior

Arcada inferior

BICO FUNCIONAL

MANUTENÇÃO

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

DESCARTE

1. Remova o tanque de água e descarte a água contida nele.

2. Empurre o botão deslizante até o indicador da pressão mais elevada e ligue-o 
para drenar a água de dentro do dispositivo.

3. Desative o dispositivo e seque-o com um pano seco e macio. (Fig. 13)

4. Pressione o botão de liberação e remova o bico. Em seguida, guarde-o no 
estojo de bicos (Fig. 14)

5. Desconecte o adaptador.

O bico ortodôntico foi especialmente desenvolvido para pessoas que utilizam 
aparelho: ele limpará as áreas de difícil alcance ao redor e nas áreas interiores 
dos aparelhos ortodônticos.

1. Posicione o fluxo de água a 90 graus da 
superfície do dente e na altura da linha da 
gengiva. Comece a partir do último molar 
(dente traseiro).

2. Deslize o bico lentamente ao longo da linha 
da gengiva e faça breves pausas para utilizar 
as cerdas da escova para limpar a área entre 
os dentes e ao redor de toda e extensão do 
aparelho ortodôntico.

3. Repita até finalizar a limpeza da parte interna e externa de seus dentes. 
(Fig. 16)

O bico subgengival foi especialmente desenvolvido para a limpeza das bolsas 
periodontais. Para utilizar essa peça, é INDISPENSÁVEL configurar o dispositivo 
para uso com a configuração de pressão mais baixa. 

1. Encoste a ponta macia contra um dente em um ângulo de 45 graus e, 
cuidadosamente, coloque a ponta abaixo da linha da gengiva. Em seguida, 
insira-a na bolsa periodontal. (Figura 17)

2. Ligue a unidade e continue contornando a linha da gengiva até que todas as 
bolsas periodontais sejam tratadas. (Fig. 18)

Observação:
Essa ponta deve ser usada somente com a pressão de água mais baixa para 
aumentar a vida útil da ponta macia, pois ela é bastante frágil.

É possível encerrar a irrigação através dos métodos abaixo:

1. O desligamento automático é realizado após o encerramento do ciclo de 
3 minutos.

2. Desligue-o pressionando o botão seletor multifuncional.

3. Desconecte o adaptador imediatamente em caso de qualquer emergência.

Como encerrar a utilização do produto

Após o uso

Limpador de língua

Bico ortodôntico

Bico subgengival

Problema

A unidade não 
funciona

O motor não está 
funcionando

Certifique-se de que o adaptador 
esteja firmemente conectado à 
tomada e à unidade.

Certifique-se de que a alimentação 
da tomada e da unidade esteja 
energizada.

O bico está entupido 
com sujeira

Limpe ou troque o bico por um 
novo

Troque o bico por um novo

Limpe a válvula e encha o 
tanque com água pura

Encha o tanque

Deslize o interruptor para ajustar 
a pressão

Pressione o tanque para baixo 
ou monte a válvula do tanque 
novamente

O bico está 
deformado

A válvula do tanque 
está entupida com 
sujeira

O tanque está vazio

A pressão da água está 
com a configuração 
mínima

A válvula do tanque 
não está aberta

A válvula não está 
no lugar

Instale uma nova válvula

Remova a válvula e instale-a 
novamente

Troque o bico por um novo

Não é possível 
encaixar a válvula

A ponta do bico está 
desgastada

A pressão da 
água está 
muito baixa

A água não sai

O tanque está 
vazando

Fissura na 
extremidade do 
bico subgengival

Possível causa Solução


