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Hanasco WaterFloss 
KÄYTTÖOHJE 

 

Tyytyväisyytesi on meille tärkeää, joten jos tuotteen käytössä on jotain epäselvyyksiä tai 

ilmaantuu kysymyksiä, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme. Toivottavasti olet tyytyväinen 

tuotteeseen! Muistathan myös käydä arvostelemassa tuotteen, sillä palkitsemme sinut 

tuotesivuille tehdyistä arvosteluista. Tästä ohjekirjasta löydät tiedot tuotteen ominaisuuksista 

sekä ohjeet tuotteen käyttöön. 

 

Hanasco WaterFloss langaton hammaspesuri 

 

Hanasco WaterFloss -langaton hammaspesuri on uudenlainen suuhygieniaa edistävä laite, joka 

suihkuttaa paineella vettä suun paikkoihin, joihin tavallinen hammasharja ei ulotu eli muun 

muassa hammasväleihin ja ienrajoihin. 

Tuotteen turvallinen ja toimintaikää ylläpitävä käyttö 

• Älä käytä laitetta muuhun kuin suun puhdistamiseen tarkoituksenmukaisella tavalla. 

• Älä käsittele latausjohtoa tai laturia märin käsin. 

• Jos laite tippuu veteen ladatessa, irrota laturi ensin seinästä ennen kuin nostat laitetta vedestä. 

• Älä käytä vahingoittunutta johtoa lataamisessa. 

• Älä upota laitetta veden alle pitkäksi aikaa sen toimivuuden varmistamiseksi. 
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• Älä paina laitetta edes vähäistä voimaa käyttäen ikeniä tai hampaita vasten välttääksesi 

esimerkiksi ikenien tai laitteen vahingoittumista. 

• Älä käytä yli 40°C lämmintä vettä palovammojen ja/tai epämukavan käytön välttämiseksi. 

• Suuvettä pesussa käyttäessä laimenna sitä vedellä ennen laitteen vesisäiliöön lisäämistä. 

• Laite ei ole lelu, eikä sitä tule käyttää leikkimiseen – Huolehdi, että laitetta käyttävä lapsi osaa 

käsitellä sitä tarkoituksenmukaisella tavalla. 

• Käyttäjien, joille on tehty suuleikkaus 2 kuukauden sisään tai jotka kärsivät hammas- tai 

iensairauksista, tulee konsultoida lääkäriä ennen laitteen käyttöä. 

• Lataa laite ennen ensimmäistä käyttökertaa. 

• Laitteen litiumioniakku sisältää ympäristölle haitallisia aineita, joten huolehdithan, että hävität 

laitteen vaatimusten mukaisella tavalla. 

 

Käyttöönotto 

Ennen laitteen ensimmäistä käyttöä sen akku tulee ladata, sekä on myös hyvä tapa varmistaa 

aina ennen käyttöä, että akussa on tarpeeksi virtaa pesun ajaksi. Laitteen 4:stä LED-valosta 

alimmainen palaa punaisena, mikäli akun varaus on alhainen ja se tulee ladata. Lataaminen 

tapahtuu laitteen etupuolelta alareunasta löytyvän MicroUSB-portin kautta. 

1. Aseta suutin laitteeseen ja lukitse suutin kääntämällä sitä 40 astetta myötäpäivään eli 

oikealle kiertäen. Valittavanasi on (kts. kuva alla) 2 tavallista suutinta(1. ja 2.), 

ientaskujen pesuun soveltuva suutin (3.), sekä oikomiskojeiden (hammasraudat) kanssa 

yhteensopiva suutin(4.). 
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2. Laitteen alaosasta takapuolelta löytyy vesisäiliön luukku. Avaa se ja kaada tai laske 

hanasta vettä säiliöön, sekä sulje kansi säiliön täytyttyä. Suun raikastamiseksi laitteessa 

voi käyttää myös suuvettä, mutta se tulee laimentaa vedellä ennen säiliön täyttämistä. 

 

3. Laitteessa on kaksi painiketta, joista ylempi on virtapainike ja alempaa painamalla 

pääset valitsemaan sinulle sopivan pesutoiminnon. 3 ylintä LED-indikaattorivaloa 

kertovat mikä pesutoiminto sinulla on käytössä. Pesutoiminnot menevät seuraavasti: 

1. Normal – Tavallinen pesutoiminto 

2. Soft – Hellä pesutoiminto 

3. Pulse – Tehokas pesutoiminto 

4. Työnnä hammaspesuri suuhusi ja kohdista vesisuihku kohtisuoraan hammasta, 

hammasväliä tai ientaskua vasten. Jätä suu hieman raolleen, jotta vesi valuu myös 

suusta pois. On vähintäänkin suositeltavaa kurottaa suu lavuaarin ylle ennen 

toimenpiteen aloittamista. 

Hammaspesurin uudella käyttäjällä ensimmäiset pesukerrat saattavat aiheuttaa kutisevaa 

tunnetta ikenissä tai jopa pientä verenvuotoa, mutta se menee ohi 1-2 viikossa. Mikäli kutina tai 

ienverenvuoto jatkuu, lopeta laitteen käyttö ja tarkista ikeniesi terveys hammaslääkäriltäsi sekä 

onko laitteen käyttöä mahdollista jatkaa. 

 

Laitteen puhdistus ja huoltaminen 

Käytä laitteen puhdistamisessa vettä tai pH-neutraalia puhdistusainetta. Älä käytä 

puhdistuksessa liian kuumaa vettä (yli 50 astetta) laitteen rikkoutumisen välttämiseksi. Rungon, 

vesisäiliön ja suuttimet voi pyyhkiä kuivalla tai kostealla liinalla. 

Jos tiedät, että laitteen käyttöön tulee pidempi tauko, tyhjennä vesisäiliö. 

Suuttimia pestessä vältä niiden puristamista, taivuttamista tai vääntämistä. On suositeltavaa 

vaihtaa suutin 6 kuukauden välein. 

 

Vianmääritys ja yleiset ratkaisut 

 Mahdollinen vika Ratkaisu 

Laite ei käynnisty Ei ole käytetty pitkään aikaan tai 
akku on tyhjentynyt 

Lataa akku 

Alhainen vedenpaine Tukos, alhainen akkuvaraus tai vika 
laitteessa 

Vaihda suutin, lataa akku tai palauta 
laite, mikäli takuuta on jäljellä 

Latausvalo ei toimi oikein tai 
ollenkaan 

Ongelma virtapiirissä Palauta laite, mikäli takuuta on 
jäljellä 

Virtakaapeli ei ole kiinnitetty oikein Varmista, että kaapeli on liitetty 
laitteeseen ja virtalähteeseen oikein 

Akku hyytyy nopeasti Vähäinen latausaika Lataa laitetta 4 tuntia 

Ongelma virtapiirissä Palauta laite, mikäli takuuta on 
jäljellä 
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Tekniset tiedot 

Tuotenimi Hanasco H100 

Suihkutaajuus 1400-1800 kertaa/min 

Vesisäiliön tilavuus 230ml 
 

Vedenpaine 30-110 PSI 

Akkukesto n. 80 min 

Latausaika 4 tuntia 

Virtalähde DC 5V 1A 

Akku Li-ion 2000 mAh 

IP-luokitus IPX7-vedenkestävä 

 

Pakkauksen sisältö 

• 1 x Hanasco WaterFloss -hammaspesuri 
• 2 x Tavallinen suutin 
• 1 x Ientaskujen pesuun tarkoitettu suutin 
• 1 x Oikomiskojeiden (hammasraudat) kanssa sopiva suutin 
• 1 x Latauskaapeli 
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