TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA
1.

Garantimos o conserto ou reposição gratuita deste produto se o mesmo
estiver no prazo de 12 meses de compra (inclusive acessório) e for provado
que há defeito na fabricação ou nos materiais.
2.
Mediante apresentação da fatura original ou a nota de venda com a data do
pedido ou carimbo do distribuidor junto da peça com defeito.
3.
A garantia não cobre falhas no produto causadas pelo uso de outros
acessórios periféricos que não pertencem à marca original Vitallysplus no
aparelho.
4.
A garantia não cobre falhas ocasionadas por modificação, reparo ou
tentativa de desmontar o aparelho por qualquer pessoa não autorizada pelo
fabricante.
5.
A garantia cobre produtos adquiridos apenas no Brasil e é aplicável em todo
o território nacional.
6.
Qualquer unidade ou peças avariadas se tornam propriedade do fabricante.
A garantia não cobre nenhum defeito ou dano causado por uso incorreto,
indevido ou decorrente de:
a.
Operação ou armazenagem inadequada, uso incorreto ou abuso, acidente ou
negligência, como danos físicos (rachaduras, arranhões, etc.) às superfícies
do produto, resultantes do uso incorreto;
b.
Contato com líquidos, água, chuva, umidade extrema, areia, terra ou
similares, calor excessivo ou alimentos;
c.
Sujeitar o produto a uso ou condições anormais;
d.
Outros atos que não sejam faltas da AXT Telecomunicações Ltda. são
excluídos da cobertura.
e.
Serviço não autorizado ou modificação.
Defeitos ou danos resultantes de serviço, testes, ajustes, instalação, manutenção,
alteração ou modificação de qualquer forma efetuados pelo próprio usuário ou por
alguma outra companhia que não a AXT Telecomunicações Ltda. ou seus centros
de serviço autorizados estão excluídos da cobertura.
Produtos Alterados.
Produtos com:
a. Etiquetas de números de série ou datas que foram retiradas, alteradas ou
suprimidas;
b. Lacres quebrados ou que mostrem sinais de adulteração;
c. Números de série de placas discordantes; ou
d. Peças de marca que não seja Vitallysplus ou que não cumpram as exigências
são excluídas da cobertura.
Compromisso da AXT Telecomunicações Ltda.
Ressalvadas as exclusões acima, a AXT Telecomunicações Ltda., a seu critério,
reparará ou substituirá sem cobrança de encargos, ou reembolsará o preço de
compra de quaisquer produtos que não estejam em perfeito funcionamento, de
acordo com esta garantia.
Em tais casos, a AXT Telecomunicações Ltda. utilizará produtos, acessórios ou
peças novas, originais ou equivalentes.
Em caso de dúvida, ligue para: 4003-6480 nas capitais e regiões metropolitanas
ou (ligação local) 0xx11 4003-6480 em cidades do interior (ligação interurbana) ou
acesse www.vitallysplus.com.br
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As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Salvo disposição em contrário, a reprodução
deste manual é proibida.
Importado e distribuído por AXT Telecomunicações Ltda. Rodovia
BA 262, Km 04, Galpão B. Distrito Industrial – Ilhéus / BA – Brasil.
CNPJ: 03.987.645/0001-58.
Fabricado na China

vitallysplus.com.br

Escova Dental Elétrica
VRT-1

A escova dental elétrica Vitallys Plus, possui movimento de 30.000
vibrações sônicas por minuto, que limpam profundamente as gengivas e os dentes removendo as placas bacterianas, ajudando a
prevenir e reduzir problemas de gengiva e cáries, garantindo um
hálito fresco e um sorriso saudável.
Para utilizar este produto de forma segura e eficaz, siga as instruções abaixo:
Leia cuidadosamente estas instruções antes do uso:
• Caso o produto apresente defeito, não tente repará-lo. Há risco
de choque elétrico.
• Este produto é aconselhado apenas para o uso adulto.
• Se o produto for derrubado, a cabeça da escova deve ser substituída antes da próxima utilização, mesmo se o dano não for
visível.

Conexão e Carga
• Esta escova dental elétrica foi projetada para ser utilizada com
segurança em ambientes úmidos.
• Para carregar a bateria da escova elétrica, encaixe a escova (b)
na base (h) e plugue-a (k) na tomada.
• O indicador de carga deverá acender. Para uma carga completa
a escova deverá ficar pelo menos 24 horas carregando, o que
permite aproximadamente duas semanas de escovação regular.
• Para uso diário, a escova pode ser armazenada na base para
mantê-la sempre na potência máxima.
• Não há risco de sobreaquecimento da bateria.

Alternando entre os modos de escovação:
• Pressione o botão modo de escovação (c) e a escova iniciará
automaticamente no modo “H”.
• Para mudar do modo “H” para o modo “S”, pressione o botão
modo de escovação (c) uma segunda vez.
• Se você desejar utilizar o modo “M”, pressione o botão de escovação mais uma vez.
• Quando você pressionar o botão modo de escovação (c), acenderá o indicador luminoso do modo atual de trabalho.
• Para desligar a escova, pressione o botão modo de escovação
(c), até desligar o dispositivo.

Usando a escova
Encaixe uma cabeça da escova dental na escova e utilize um creme
dental de sua preferência.

Recomendações de limpeza:
• Após a escovação, remova a cabeça dental da escova e limpe
ambas as partes separadamente, sob água corrente.
• Antes de limpar a base de recarga, certifique-se que você a desplugou da tomada. Use apenas um pano seco ou umedecido
para limpar a superfície da base de recarga.
• Importante: Nunca limpe a base recarga com água corrente ou
imergindo-a em água.
• Coloque a base de recarga em um local seco e seguro.
• Não coloque a escova na base de recarga até que ela esteja
completamente seca.

Técnica para escovação:
• Guie as cerdas da escova lentamente dente à dente.
• Escove a gengiva, assim como os dentes. Comece com a parte
externa dos dentes, depois o interior, terminando com as superfícies de mastigação.
• Não esfregue ou pressione a escova nos dentes.
• Após 30 segundos de escovação, a escova faz uma pequena
pausa para que você mude o local de escovação.
• Após 2 minutos de escovação, o aparelho para de funcionar automaticamente.

a. Cabeça da escova dental
b. Escova
c. Botão liga / desliga & modo
de escovação
d. Indicador luminoso (modo
“high”)
e. Indicador luminoso (modo
“soft”)

f. Indicador luminoso (modo
“massage”)
g. Indicador de carga
h. Base de recarga
i. Suporte para as cabeças
dentais
j. Cabeça dental extra
k. Plugue de tomada
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Este produto contém baterias recarregáveis no seu interior.
No final de sua vida útil descarte o produto corretamente. Não descarte-o no lixo doméstico.

Modos de escovação
Esta escova oferece 3 modos de escovação para diferentes necessidades de higiene oral:
H: High

Excepcional limpeza da boca

S: Soft

Limpeza em áreas sensíveis da boca

M: Massage

Massagear as gengivas
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