
SMILY 

Ferramenta elétrica e portátil de limpeza dentária  

 

MANUAL DO UTILIZADOR 

Caro cliente, 
Obrigado por adquirir o nosso produto.  

A partir de agora poderá ter sempre dentes e gengivas saudáveis. Remove eficazmente a 

placa dentária, cálculos dentários, manchas e tártaro duro, prevenindo doenças 

gengivais. Esta ferramenta de limpeza dentária multifunções utiliza vibrações avançadas 

para eliminar o tártaro dos seus dentes e massajar as suas gengivas, oferecendo-lhe um 

sorriso confiante e um hálito fresco todas as manhãs! 

 

 

Este manual inclui todas as diretrizes de segurança e instruções de funcionamento 
deste aparelho. Leia atentamente o manual antes de utilizar o produto.  

 



CONTEÚDO DA EMBALAGEM 

 
 
1 x ferramenta elétrica de limpeza dentária 

1 x cabo de carregamento 

1 x manual do utilizador 

 
 

 

ESPECIFICAÇÕES 

Tensão nominal: 3,7 V 

Capacidade da bateria: 300 mAh 

Tempo de carregamento: cerca de duas 

horas 

Adaptador: 5 V/5 mA 

Corrente em espera: 20 uA 

Corrente nominal: 200 mA 

Ruído do motor: menos de 60 decibéis 

Tempo de funcionamento: cerca de 

duas horas 

Tempo de trabalho: 5  

Norma de impermeabilidade: IPX6 

Estilo: carregamento (bateria 

incorporada) 

Público alvo: adultos 

Material: silicone de qualidade médica 

+ plástico 

Ambiente de utilização: temperatura 

normal 

 

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA 

Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto e GUARDE-O PARA 

REFERÊNCIA FUTURA. 

• Esta ferramenta de limpeza dentária destina-se a finalidades dentárias. Foi 
concebida para eliminar tártaro ou cálculos nos dentes e para outros 
trabalhos dentários onde a vibração ultrassónica é essencial. Não utilize para 

finalidades que não as previstas. Se tiver dúvidas sobre a utilização, contacte 
o seu revendedor local ou local de compra. 

• Utilize esta ferramenta apenas para as finalidades previstas. O não 
cumprimento das instruções de funcionamento pode resultar em lesões 
graves ao utilizador ou danos no produto, possivelmente irreparáveis. Antes 

de utilizar o produto, certifique-se de que leu e compreendeu as instruções 
de funcionamento. 

• Durante a limpeza, coloque a extremidade em contacto com a superfície dos 
dentes. Evite o contacto desnecessário da extremidade com tecidos moles, 
como a gengiva, mucosas ou pele.  



• Verifique a existência de vibrações anormais da extremidade antes da 
utilização. Se encontrar anormalidades, interrompa imediatamente a 

utilização da ferramenta de limpeza dentária e contacte o revendedor. 

• Não permita que a extremidade entre em contacto com próteses de cerâmica 

durante a limpeza. Fazê-lo, poderá danificar a extremidade. 

• Utilize a ferramenta de limpeza dentária apenas com o transformador 
original.  

• Antes de ligar o transformador a uma tomada elétrica, certifique-se de que a 
voltagem indicada na etiqueta de classificação corresponde à voltagem da 
tomada elétrica. 

• A cabeça metálica da ferramenta de limpeza não é substituível. 

• Não exponha a ferramenta de limpeza dentária ao ambiente exterior, 
temperaturas extremas, luz solar direta, humidade excessiva ou ambientes 

com muito pó. 

• Utilize-o a uma temperatura ambiente interior entre os -10 °C e os 40 °C.  

•  Não lave nem molhe o produto durante longos períodos. 

•  Este produto deve ser utilizado apenas por adultos. Guarde devidamente o 

produto após cada utilização. Mantenha-o fora do alcance das crianças para 
evitar lesões e acidentes.  

•  Este produto contém uma bateria. Não o coloque num fogo ou num 
recipiente a altas temperaturas para evitar incêndios ou explosões. 

• Não coloque o produto perto de aquecedores, fogueiras ou outros 
equipamentos que sejam fontes de calor. 

• Mantenha a ferramenta de limpeza dentária a uma distância suficiente dos 
olhos. 

• Não desligue o transformador da tomada puxando pelo cabo de alimentação. 
Isso pode danificar o transformador ou a tomada. Desligue o transformador 
da tomada puxando a ficha. 

• Verifique sempre a existência de danos nos componentes da unidade antes 
de iniciar o tratamento. Os componentes danificados não devem ser 
utilizados e devem ser substituídos. 

• Não coloque o cabo do transformador sobre objetos pontiagudos. 

• Para evitar situações de risco, não repare a ferramenta de limpeza dentária 

ou qualquer um dos seus acessórios, nem a modifique de qualquer forma. 
Para qualquer reparação, entre em contacto com um centro de serviço 
autorizado. Ao adulterar o produto, corre o risco de anular os seus direitos 

legais decorrentes de desempenho insatisfatório ou garantia de qualidade. 

• Não utilize o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados, se o 

aparelho apresentar avarias ou tiver sido deixado cair ou tiver sido danificado 

de alguma forma.  

• Não enrole o cabo à volta do aparelho.  



• Qualquer serviço ou reparação devem ser realizados por um centro de 

serviço autorizado.  

• O produto não deve ser utilizado na presença de gases inflamáveis. 

• Utilize este aparelho apenas para o fim a que se destina.  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenção: não utilize o produto durante o carregamento. 



COMPONENTES 

 

 

 

 

1. Cabeça de limpeza 5. Parte inferior do corpo da 
ferramenta 

2. Banda antiderrapante 6. Porta de carregamento 

3. Interruptor para ligar/desligar 7. Indicador de carregamento 

4. Parte superior do corpo da ferramenta (total de cinco 
acessórios) 

 
 

 



CARREGAMENTO  

 
Recarregável por USB:  
Carregamento seguro e rápido por USB.  

1. Insira o carregador na parte 
inferior da ferramenta de limpeza 
dentária, ligue-o à corrente para 
iniciar o carregamento.  

2. A luz indicadora acender-se-á a 
vermelho, indicando que o 
carregamento foi iniciado. 
Quando o dispositivo estiver 
totalmente carregado, a luz passará a verde.  

 

 

NOTA:  

• O carregamento completo demora aproximadamente duas horas.  

• Depois de entrar no modo de carregamento, a ferramenta de limpeza dentária 
irá desligar-se (a ferramenta não irá funcionar durante o carregamento).  

• Depois do produto estar carregado, pode ser utilizado cerca de 200 vezes.  
 

Se estiver a carregar a ferramenta de limpeza dentária pela primeira 

vez ou se não a utilizar durante um longo período (mais de três 

meses), o carregamento completo pode demorar mais tempo. 

• Desligue a ferramenta de limpeza dentária do transformador e desligue o 
transformador da tomada elétrica. Depois de desligar o produto do 
transformador, o indicador LED de carregamento desliga-se.  
 

 



Recomendações para uma longa vida útil da bateria: 

• Carregue o produto à temperatura ambiente. 

• Não deixe o produto ligado à fonte de alimentação elétrica durante mais tempo 
do que o necessário para o carregar. 

• Idealmente, guarde o produto totalmente carregado. 

• Se não utilizar o produto durante um longo período, carregue-o, pelo menos, de 
seis em seis meses. 

 

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO  

 

Esta ferramenta de limpeza baseia-se no princípio da conversão de 

energia elétrica em energia de vibração ultrassónica. 
 

Prima o botão de alimentação para ligar o dispositivo, ajuste a potência 

com os botões de ajuste superior e inferior e inicie a limpeza dos seus 

dentes.  

 
A lateral e a extremidade devem entrar em contacto com o dente de 

forma a que o movimento da extremidade seja paralelo à superfície 

do dente. Os primeiros dois milímetros da extremidade são os mais 

eficientes!  

 

A limpeza normal dos dentes raramente requer mais de 50% do nível de potência. No 

entanto, os cálculos difíceis de remover podem precisar de um nível de potência 

superior. 



Certifique-se de que a extremidade está em contacto com a 

superfície do dente durante a limpeza. Continue a mover a 

extremidade lentamente para trás e para a frente durante a 

limpeza. Faça movimentos pequenos e longos de forma a 

que toda a superfície do dente seja limpa. 

A extremidade fica, normalmente, apontada para o interior do 
dente. 
 

Para manter a extremidade paralela à superfície de cada dente, é importante seguir a 

anatomia do dente.  

 

Com a potência certa, exerça uma pressão adequada no dente (aproximadamente 

20 gramas, mas sem nunca exceder as 50 gramas) e mantenha a extremidade paralela ao 

dente. Deste modo o tratamento será bem realizado e de forma silenciosa. 

 

 

 

 

 

 

 



Depois de terminar de limpar os dentes: 

• Passe bem a boca por água. 

• Lave a cabeça metálica com água corrente e limpa. 

• Limpe o corpo da ferramenta de limpeza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO!  

• Se, durante o tratamento, ouvir um rangido (forte e dominante), a pressão 
exercida contra o dente poderá ser demasiado fraca ou a extremidade 
poderá não estar paralela à superfície do dente.  

• Não exerça muita força com a mão. Pressione ligeiramente a ferramenta 
contra os dentes. 

• Tenha cuidado com a linha da gengiva, que pode ser sensível.  

• Para alguns utilizadores, a primeira utilização pode ser difícil, mas, 
gradualmente, esta passará a ser a sua ferramenta de cuidado dentário de 
eleição!  

• A placa e as manchas serão libertadas formando um pó. Por isso, passe a 
boca por água após a utilização.  

• Utilize a ferramenta com a boca húmida. 

• Se a boca ficar seca durante a utilização, passe-a por água. 

• Ao utilizar a ferramenta no interior do dente, utilize um espelho dentário.  
 



 

Instruções de reciclagem e eliminação 

Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com 
outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao 
ambiente ou à saúde humana, resultantes da eliminação não controlada de 

resíduos, recicle-o de forma responsável para promover uma reutilização sustentável dos 
recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de 
devolução e recolha disponíveis ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Ele 
poderá recolher o produto e reciclá-lo de forma segura para o ambiente. 

 
O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE 
aplicáveis. 

 


