
คอลเกต 
ไหมขัดฟนพลังนํ้า

ไรสาย 

มาขัดฟนกัน

คูมือการใช



มาตราการ
สําคัญ

เมื่อใชผลิตภัณฑไฟฟาโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมี
เด็กอยูควรระวังดานความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน 
ควรปฏิบัติดังตอไปนี้:

                                          

อานคูมือกอนการใชงาน

บันทึก
คําสั่งนี้

คําเตือน

ไมเหมะสําหรับเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 8 ป  ควรเก็บ
ใหหางจากเด็ก

ไหมขัดฟนพลังนํ้าใชไดสําหรับเด็กอายุ 8 ปขึ้น
ไปหรือบุคคลที่ความสามารถในทางรางกา
ประสาทสัมผัสและจิตใจตํ่าหรือผูที่ขาดประสบ
การณและความรู ภายใตการควบคุมดูแล

หามไมใหเด็กทําความสะอาดและดูแลรักษา
เครื่องโดยปราศจากการควบคุมดูแล.

หามเด็กเลนกับอุปกรณ



ไหมขัดฟนพลังนํ้าสามารถใชไดทั้งกับนํ้าเย็นและนํ้าอุน  
หรือสารละลายเฉพาะที่กําหนดไวในคูมือผูใชงาน  

หยุดใชอุปกรณหากมีความเสียหายใดๆเกิดขึ้น (สาย 
USB, เครื่องไหมขัดฟนพลังนํ้า หรือ/และ หัวฉีด)

ใชผลิตภัณฑนี้ตามวัตถุประสงคการใชงานตามที่
อธิบายไวในคูมือเลมนี้เทานั้น
หามใชหัวฉีดหรืออุปกรณพวงอื่นๆทีไมไดรับการแนะนํา
จากคอลเกต

เก็บสายไฟใหหางจากพื้นที่รอน

ใชเครื่องชารจตามความจุที่กําหนดของแรงดันไฟฟาที่
กําหนดเทานั้น

ใชเฉพาะอะแดปเตอร AC ที่ผานการรับรองหรือแหลง
พลังงาน USB อื่นๆ ที่สามารถรับอัตราแรงดันไฟขาออก
ที่ 5Vdc และอัตรากระแสไฟขาออกอยางนอย 300mA

ผลิตภัณฑนี้สามารถใชกับนํ้ายาบวนปากหรือ
สารละลายที่ทันตแพทยแนะนํา (หามกลืน) แตหลังจาก
ใชงาน ใหลางอุปกรณอยางทั่วถึงเพื่อหลีกเลี่ยงการปน
เปอนของถังและการอุดตันของชิ้นสวนภายใน

หามเติมเกลือ ไอโอดีน สารฟอกขาว หรือนํ้ามันหอม
ระเหยที่ไมละลายนํ้าลงในตัวแท็งค เนื่องจากอาจสงผล
ตอประสิทธิภาพของผลิตภัณฑและทําใหอายุผลิตภัณฑ
สั้นลง

ไมมีชิ้นสวนที่ผูใชสามารถซอมแซมได หามแยกชิ้นสวน
อุปกรณ เพราะอาจทําใหไดรับบาดเจ็บหรืออุปกรณ
ขัดของได

ไหมขัดฟนพลังนํ้านี้มีแบตเตอรี่ลิเธียมแบบชารจไฟได



อยาใชผลิตภัณฑนี้หากมีบาดแผลเที่ห็นไดชัดบนลิ้น
หรือในชองปากของคุณ

หากหลังจากใชไหมพลังนํ้าแลวมีเลือดออกมากหรือยัง
มีเลือดไหลอยูหลังจากใชไปแลวหนึ่งสัปดาห โปรด
ติดตอทันตแพทยเนื่องจากอาจเปนสัญญาณบงชี้ปญหา
ชองปากที่รายแรง

หากคุณกําลังรับการรักษาใดๆ เกี่ยวกับชองปากให
ปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานทันตกรรมกอนใช

อยาวางหรือเก็บผลิตภัณฑในที่ที่อาจตกลงไปในอางนํ้า
ได

อยาชารจไฟระหวางมีนํ้าอยูในแท็งค ถอดปลั๊กจาก
เครื่องชารจกอนเติม อยาเติมจนลนเกิน
อุปกรณนี้มีแบตเตอรี่ลิเธียม เมื่อเดินทางโดยเครื่องบิน
ควรเก็บติดตัวในสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง หากตองพกพา
อุปกรณนี้ในสัมภาระที่โหลดใตทองเครื่อง ตองปด
อุปกรณและจัดเก็บอยางดีเพื่อปองกันการทํางานของ
อุปกรณและกันความเสียหาย

อยาเก็บเครื่องชารจที่ตกลงไปในนํ้าขึ้นมา ใหถอดปลั๊ก
ทันที

อะแดปเตอรและเครื่องชารจควรแหงสนิทเสมอเมื่อเชื่อม
ตอไฟฟา
ตองเชื่อมตอ USB ในที่แหงและหางจากนํ้าเทานั้น

พยายามอยาใชอุปกรณโดยไมมีนํ้าในแท็งคเพื่อหลีก
เลี่ยงความเสียหาย

หามเล็งและฉีดนํ้าเขาใตลิ้น ตา หู จมูก หรือสวนอื่นๆ 
ของรางกายโดยตรง แรงดันจากนํ้าอาจทําใหไดรับ
บาดเจ็บ



ไฟแสดงสถานะ: สี
แดงเมื่อแบตเตอรี่
เหลือนอย

ไฟแสดงสถานะ: 
กะพริบเปนสี
เขียวเมระหวาง
ชารจ

คําแนะนํา

ถอดเครื่องประดับทั้งหมดออกจากปากของคุณกอนใชผลิตภัณฑนี้

การชารจไฟไหมขัดฟนพลังนํ้า

กอนใชงานครั้งแรก แนะนําใหชารจอุปกรณของคุณใหเต็ม

1.ปดเครื่องอุปกรณ

3. เสียบสายUSB เขากับชองชารจ

4. ตอสาย USB เขากับอะแดปเตอรแลวเสียบสายไฟ ดูใหแนใจวามี
แสงไฟติด

5. ชารจอุปกรณใหเต็มกอนใชงาน
ขณะชารจ ไฟจะกะพริบเปนสีเขียว ไฟจะหยุดกระพริบลงเมื่ออุปกรณ
ชารจเต็มแลวและสามารถใชงานไดนานกวา 4 สัปดาหตามการใช
งานปกติ
ไฟบนอุปกรณของคุณจะเปลี่ยนเปนสีแดงเมื่อแบตเตอรี่เหลือนอยและ
จําเปนตองชารจ

2. ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีนํ้าอยูในแท็งค  ดันตัวแท็งคนํ้าใหกลับสู
สภาพเดิมที่แหงสนิท



การใสและการถอดหัวฉีด

1. ถอดหัวฉีดออกจากบรรจุภัณฑ
2.ใสหัวฉีดเขาไปกับตัวเครื่องใหลงล็อค
3.การถอดหัวฉีด ใหกดปุมดันหัวฉีดออกคางไว
แลวคอยๆ ดึงหัวฉีดออก
4.การจัดเก็บ ใหวางหัวฉีดในชองเก็บตามที่แสดงดาน
ลาง. 
คําเตือน: หามดึงหัวฉีดออกระหวางการใชงาน

ปุมดันหัว
ฉีดออก

ที่จัดเก็บ
หัวฉีด

วิธีเติมนํ้าใสแท็งค
เปดฝาแท็งคนํ้าแลวดึงแท็งคลงไปถึงเสนที่มี
เครื่องหมายกับกับไว

ถืออุปกรณในแนวนอน ใหหันไปทางกอกนํ้า แลวเติม
นํ้าเย็น/นํ้าอุนหรือนํ้ายาบวนปาก
คุณสามารถใชนํ้าอุนไดถึง 40°C/104F

หลังจากเติมนํ้าลงในแท็งคแลว ปดฝาใหแนน และเช็ด
ใหแหง



1.เครื่องจะเปดในโหมดสุดทายที่ใชงาน

การตั้งคาแรงดัน

2.กดปุมโหมดเพื่อสลับระหวางการตั้งคาแรงดันสําหรับ
การขัดฟนในแบบที่คุณตองการ:
- ออนโยน: โหมดแรงดันตํ่า
-ปกติ:โหมดแรงดันปกติสําหรับการทําความสะอาด
ประจําวัน
-เปนจังหวะ: เปนจังหวะสําหรับการนวดเหงือก



3.โหมดเริ่มตนของไหมขัดฟนพลังนํ้าคือ โหมด
ออนโยน แนะนําใหเริ่มในโหมดออนโยน และคอยๆ 
ปรับเพิ่มหากตองการ

วิธีใชไหมขัดฟนพลังนํ้า:
1. นําหัวฉีดเขาไปในปากของคุณกอนเปดเครื่อง

2.ใหหัวฉีดชิดกับฟนและเหงือกของคุณ.

3.ใชหัวฉีดตามแนวเหงือก โดยเฉพาะบริเวณระหวางฟน
และรอบ ๆ เหล็กจัดฟน

4.ระหวางใชงาน  ใหเปดปากเล็กนอยเพื่อหลีกเลี่ยงไม
ใหนํ้ากระเซ็น

5.ถืออุปกรณใหตรงระหวางการใชงานเพื่อปองกันไมให
ทอในแท็งคจํากัดการไหลของนํ้า

6.แทงคนํ้าสามารถจุนํ้าไดถึง 60 วินาที ขึ้นอยูกับโหมดที่
ใชงาน  สามารถเติมนํ้าเพิ่มไดตามความจําเปนจนกวาจะ
ใชงานจบ



A

B

D

C

คําแนะนําในการทําความสะอาด

A) หัวฉีด:
ลางดวยนํ้าแลวเช็ดใหแหงดวยผานุมหรือ
กระดาษเช็ดมือ แนะนําใหเปลี่ยนหัวฉีดทุกๆ 
6 เดือน โปรดเปลี่ยนหากปลายหัวฉีดผิดรูป 
เพื่อหลีกเลี่ยงการใชงานที่ผิดปกติ

B) อุปกรณ 
ตรวจสอบใหแนใจวาปด
เครื่อแลวถอดที่ชารจและปดชองที่
เสียบชารจ
เปดฝาแท็งค เทนํ้าออกแลวปด เปด
เครื่องเพื่อลางสิ่งที่อยูภายใน จากนั้น
ปดอีกครั้ง เช็ดของเหลวที่เหลือคาง
ออกจากอุปกรณใหหมด

C) แท็งคนํ้า
แนะนําใหทําความสะอาดตัว
แท็งคสัปดาหละครั้งโดยการเปด
ฝาแท็งค จากนั้นดึงแท็งคไปที่เสนที่
กับกับไวจนกวาคุณจะไดยินเสียง”ค
ลิก" คอยๆกดที่ดานขางของตัว
แท็งคแลวถอดเคสแท็งคนํ้าออก 
ทําความสะอาดโดยใชนํ้าอุนและผา
ขนหนูหรือกระดาษแลวเช็ดอุปกรณ
ใหแหงสนิท



Made by Colgate-Palmolive in China P18110568

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม:

Questions? Comments?
(Free Call) 1800 802 307 (Australia)
or 0800 441 740 (New Zealand).

www.colgate.com.au

D) ทอ 
สามารถทําความสะอาดไดโดยตรงหรือถอดออกจาก
อุปกรณและลางโดยใชผาสะอาดชุบนํ้าหมาด ๆ ดวย
นํ้าอุน

ถอดแท็งคนํ้าออกจากกัน แลวคอยๆ ดึงทอออกจาก
อุปกรณ หลังจากทําความสะอาด ใหใสทอกลับเขาไป
ในอุปกรณแลวเช็ดใหแหงดวยผานุมหรือกระดาษ 
กรุณาอยางอทอเพราะอาจสงผลใหอุปกรณทํางานผิด
ปกติ

คําแนะนําในการจัดเก็บและรักษาอุปกรณ :

ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณนี้วางเปลา ตากใหแหง 
และจัดเก็บโดยไมมีนํ้าเหลืออยูหลังการใชงานแตละ
ครั้ง

วางในที่แหงและหามโดนแสงแดดโดยตรง

หากคุณตองการทจะหยุดใชไหมขัดฟนพลังนํ้าเปน
เวลานาน เราขอแนะนําใหคุณชารจแบตเตอรี่ใหเต็ม 
ทําความสะอาดอุปกรณและหัวฉีด และเก็บไวในที่เย็น 
หากคุณกลับมาใชอีกครั้ หลังจากไมไดใชงานนาน
กวา 3 เดือน ใหชารจอุปกรณใหเต็มกอนใชงาน
ผลิตภัณฑนี้มาพรอมกับระยะรับประกันเปนวลา 2 ป
นับจากวันที่ซื้อภายใน  AU หรือ NZ
โปรดเก็บใบเสร็จสําหรับการรับประกันสินคา

http://www.colgate.com.au/

