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Manual de operação 

Vibrador Power 

 

 

Código Energia AMP Fusível Temp comprimento profundidade altura peso 

09-201 110v 360W 4A  230mm 220mm 110mm 6,9kg 

09-201b 220v 360W 4A  230mm 220mm 110mm 6,9kg 

 

Modo de uso 

1- Ligue o equipamento na chave frontal,  

após conectar o cabo de força na tomada 

2- Selecione o tamanho de onda desejada,  

curta ou longa 

3- Ajuste a intensidade da vibração na manopla 
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Precauções: 

1- Não maneje com as mãos úmidas ou molhadas. 

2- Não desmonte o equipamento sem conhecimento técnico. 

3- Não use o equipamento com o cabo de força danificado ou com uma tomada danificada. 

4- Não dobre ou esmague o cabo de energia. 

5- Não bloqueie a saída da ventilação na parte inferior do equipamento. 

6- Desconecte da energia em caso de tempestade de raios ou quando não for usar por um longo período. 

 

Qualquer dúvida sobre uso, reparos ou outros assuntos contate imediatamente a OdontoMega.  

 

Garantia OdontoMega 

Garantia legal 

Conforme determina o código de defesa do consumidor, este equipamento possui 90 (noventa) dias de garantia 

legal, a partir da emissão da nota fiscal para o consumidor. 

1- A garantia deverá cobrir os defeitos originados na fabricação, não incluindo desgaste natural de partes. 

2- A garantia deverá cobrir o reparo e manutenção do produto, devolvendo em perfeitas condições de 

funcionamento, sem a obrigação de trocar o equipamento por completo. 

3- Siga as instruções do manual. Danos gerados por mau uso, manutenção fora de local autorizado, problemas 

na corrente elétrica, não estão cobertos pela garantia. 

4- Em caso de necessidade de manutenção, o transporte até a assistência técnica será pago pela OdontoMega 

dentro do período de garantia legal. 

Garantia estendida 

A OdontoMega garante a seus clientes sempre produtos com altíssima qualidade, testados e em perfeitas condições, 

e com certificação europeia CE. Desde modo, também oferecemos extensão da garantia legal por mais 90 (noventa) 

dias. 

Para usufruir da garantia estendida, as condições abaixo devem ser verificadas: 

1- A garantia deverá cobrir os defeitos originados na fabricação, não incluindo desgaste natural de partes. 

2- A garantia deverá cobrir o reparo e manutenção do produto, devolvendo em perfeitas condições de 

funcionamento, sem a obrigação de trocar o equipamento por completo. 

3- Siga as instruções do manual. Danos gerados por mau uso, manutenção fora de local autorizado, problemas 

na corrente elétrica, não estão cobertos pela garantia. 

4- Em caso de necessidade de manutenção, o transporte até a assistência técnica será pago pelo Consumidor 

dentro do período de garantia estendida. 

 




