
FlinQ Elektrische Monddouche 

Model nr: FQC8162 

 

V1 Gebruikershandleiding 

Bedankt voor uw aankoop van ons FlinQ-product! 

Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik zorgvuldig door om een continue werking en nauwkeurigheid te 
garanderen en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Het slagen voor bepaalde procedures kan 
resulteren in onjuist lezen. We hopen dat u veel plezier zult beleven aan het gebruik van uw nieuwe FlinQ-
product. 

Als het artikel per ongeluk beschadigd, defect of kapot is, bent u gedekt door de garantie! Aarzel niet om contact 
met ons op te nemen voor vragen, opmerkingen of suggesties op het e-mailadres zoals vermeld in deze 
handleiding. 

  

Apparaat Specificaties: 

 Product afmetingen: 76.5mm x 67mm x 280mm 

 Verpakking afmetingen: 25x16x8.5CM 

 Li-Po Batterij: 1500mAh / 5.55Wh 

 Input: USB: 5V-1A MAX 

Oplaadtijd: 4 uur 

Gewicht: 225 gram 

 

USB Adapter Specificaties: 
 

Productstandaard:2x USB Ports 
 

2x USB Ports：17W Max 

 

USB Output: 
USB 1 Type A 5V  Device 1A of Apple max 2.1 A = 2100mA 

    USB 2 Type A 5V  Device 1A of Android max 2.1 A = 2100mA 
  

Input:100-240V AC/50-60Hz 300mA 
 
Totale USB Output: DC 5V 3.4A Max 
 
Gebruikstemperatuur: 0~30℃ max  
 

Standby Power:＜0.2W 

 

 
 
 
 
 



Veiligheidsinstructies: 

GEVAAR 

1. Gebruik dit product niet voordat u de instructies heeft gelezen. 

2. Demonteer of repareer dit product niet, tenzij u een professional bent. 

3. Grijp niet naar het product dat tijdens het opladen in het water is gevallen, haal de stekker er onmiddellijk uit. 

4. Gebruik het product niet tijdens het baden, behalve douchen (IPx7). 

5. Bewaar het niet waar het kan vallen in een badkuip of in een douchecabine en gootsteen kan verdwijnen. 

WAARSCHUWINGEN 

1. Gebruik het niet voor andere doeleinden dan het reinigen van de tanden. 

2. Dompel het apparaat niet onder in water. 

3. Gebruik geen natte handen om de adapter/oplader aan te sluiten of los te koppelen. 

4. Gebruik het apparaat niet onder de tong! 

5. Gebruik het niet wanneer mondaccessoires (juwelen) worden gebruikt, verwijder deze voor gebruik. 

6. Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken. 

7. Gebruik het niet als je wonden in je mond hebt! 

8. Bewaar het apparaat op een koele en droge plaats. 

9. Vul de tank niet met water met een temperatuur hoger dan 40 ℃. 

10. Druk het mondstuk niet te stevig tegen uw tanden of tandvlees. 

LET OP: 

1. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. 

2. Gebruik het alleen binnenshuis. 

3. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en alle mensen met verminderde mentale 
capaciteiten, maar alleen onder toezicht van volwassenen die de gevaren begrijpen. 

4. De geïnstalleerde batterij kan niet worden verwijderd en kan niet worden vervangen. 

5. Stuur het apparaat terug naar de verkoper als het gerepareerd moet worden, omdat er geen extra accessoires 
in de verpakking zitten. 

6. Verwijder de stekker als u het apparaat niet oplaadt. 

7. Raadpleeg uw tandarts voordat u het product gebruikt als u de afgelopen twee maanden of de komende twee 
maanden een kaakoperatie heeft ondergaan en/of als u antibiotica heeft gekregen. 

8. Gebruik het apparaat niet met tandheelkundige implantaten of aanverwante andere aften. 

9. Reinig het apparaat alleen met een vochtige microvezeldoek, gebruik geen speciale schoonmaakproducten 
anders dan gewone zeep als dat echt nodig is. 

10. Er kan wat vloeistof achterblijven in het hoofdapparaat voor gebruik (tank, waterleiding, etc.), dit is het 
resterende gedestilleerde water dat werd gebruikt voor de prestatietest, dus er zijn geen gezondheidsrisico's. 

Configuratie 
 

Monddouche 



 
Twee manieren om het apparaat te gebruiken



 

Instructies voor opladen: 

 
Verwijder de rubberen dop en laad deze op voordat u het apparaat gebruikt. Zorg ervoor dat uw hand en het 
product droog zijn, dan sluit u het apparaat aan op de meegeleverde 2x usb adapter, powerbank of computer via 
de meegeleverde usb oplaadkabel. Het duurt ongeveer 4 uur om volledig op te laden. Bevestig de rubberen dop 
opnieuw voor waterdichte bescherming nadat het opladen is voltooid. OPMERKING: tijdens het opladen kan het 
apparaat niet worden gebruikt! 
 
TIP: Wanneer u de meegeleverde 2x USB-adapter gebruikt, kunt u het apparaat en uw mobiele telefoon 
tegelijkertijd opladen! 
 

Batterij (bijna) leeg: 

 

Drie lichtjes knipperen op hetzelfde moment 

 

Batterij opladen: 

 

Drie lichtjes knipperen beurtelings 

 

Volledig opgeladen: 

 

Drie lichtjes tegelijk aan 

 
 

Gebruiksinstructies: 
 

1. Bevestig een spuitmondpunt op de bovenkant van het apparaat. Er volgt een “klik” wanneer het apparaat 
juist is ingesteld wanneer het naar beneden wordt gedrukt. 

 
2.  Vul water in het waterreservoir of de waterbron (schakel het apparaat niet in) >>> bij gebruik met de 
meegeleverde extra lange waterpijp voor glas / fles of ander waterbrongebruik, in plaats van het aangesloten 
waterreservoir (zie hieronder) ). 

3. Houd het apparaat rechtop met de punt van 

het mondstuk naar / dichtbij uw tanden gericht. 

Houd je mond een beetje open, zodat het water 

boven de gootsteen uit kan stromen. U kunt de 

punt van het mondstuk 360 graden draaien in 

elke richting waarin waterstroom nodig is. 

1) Het richten van de waterstraal in een hoek 

van 90 graden aan de tanden en het 

tandvlees. 

2)Langzaam richten van de waterstraal langs 

de tanden. 

      3）De waterstraal langs de tandvleesrand 

leiden met de punt van het mondstuk in een hoek 

van 90 graden ten opzichte van het tandvlees. 

      4） Grondig reinigen tussen de tanden en 

rond beugels, kronen of bruggen. 

 

4. Als punt 3 is aangevinkt en de punt van het 

mondstuk van het apparaat zich in uw mond 



bevindt en klaar is voor gebruik, drukt u op de 

schakelaar (aan / uit) om het apparaat te starten 

of te stoppen. Druk op de modus om uw manier 

van schoonmaken te kiezen (zie hieronder) 

TIP: kan tijdens of voor gebruik worden gebruikt. 

 

Er zijn 3 werkmodi: Normaal, Zacht en Pulse. We raden aan om de Soft-modus te kiezen bij het eerste gebruik. 
Het apparaat heeft de functie van 2 minuten timer ingebouwd en schakelt dan uit. Het apparaat onthoudt de laatst 
gebruikte modus die is geselecteerd. 
Normaal: normale reiniging voor alle doeleinden 
Zacht: zachte reiniging van gevoelige tanden of tandvlees 
Pulse: reinigen en masseren van tanden en tandvlees. 
 

 

5. Open na gebruik van de mondreiniger de dop van de watertank om het resterende water te legen. Richt het op 
de gootsteen en druk vervolgens op Aan / Uit om het apparaat in te schakelen, laat het water volledig in het 
apparaat lopen, schakel het apparaat uit en sluit de dop van de watertank, veeg het apparaat na elk gebruik af met 
een droge doek. 

 

TIP: Om de spuittippunt te verwijderen / vervangen voor reiniging of vervanging voor andere gebruikers, drukt u 
met één hand heel goed op de ontgrendelknop en verwijdert u vervolgens de spuittippunt met uw andere hand. 

 

 

Instructies voor gebruik: 

 

(met de geleverde watertank) 

1.Verwijder het waterreservoir en vul het naar wens met warm of koud water (maar niet meer dan 40 graden) 

2.Kies het model van de spuittip die u wilt gebruiken 

3.Zet de punt van het mondstuk richting uw tanden (zie punt 3) 

4.Zet de schakelaar aan 

 

OPMERKING: Om het waterreservoir te verwijderen, houdt u 1 hand tegen het lichaam en 1 hand op het 
waterreservoir en draait u zoals aangegeven door het OPEN / CLOSE-symbool aan de achterkant en trekt u het 
naar beneden. 

 

(zonder water tank) 

1.Verwijder en leeg het waterreservoir, en verwijder heel voorzichtig en langzaam de aangesloten waterpijp. 

2. Installeer voorzichtig de meegeleverde externe langere waterpijp 

3. Installeer de meegeleverde plastic basis op het apparaat zodat u deze indien nodig kunt neerleggen 

4.Put het uiteinde van de waterpijp in een waterbeker, fles / glas of andere waterbron 

OPMERKING: Als u het waterreservoir graag opnieuw wilt gebruiken, zorg er dan voor dat het goed vast zit en 
gesloten wordt bij het "slot" -symbool totdat u een duidelijk "klik" -geluid hoort. 



 
 
 
 
 
 
 

 
Troubleshooting? 

 

Probleem Mogelijke oorzaak               Oplossing 

Apparaat werkt niet 
Nieuwe aankoop of apparaat is langer 
dan 3 maanden niet gebruikt 

Laad het apparaat ten minste 4 
uur op 

De zijkanten van de watertank 
lekken 

Luchtgat produceert water Thandard fenomeen als de 
hoge luchtdruk 

Waterdruk is erg laag 
Er zit vuil in het mondstuk of het 
mondstuk is vervormd Maak de spuittip schoon of 

vervang deze 

Apparaat werkt slechts paar 
minuten, terwijl volgeladen 

De batterij is aan het einde van zijn 
Latijn. 

Neem contact op met de 
verkoper 

 
 


