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คู่มอืการใช้งาน  
Waterpik 

Water Flosser 
Model WP-450E2 



  ยนิดตีอ้นรบั 

ขอขอบคณุทีท่า่นไวว้างใจเลือกใช ้

Waterpik Water Flosser เป็น 

ผูดู้แลสุขภาพปากและฟัน เพ่ือรอยยิ้มทีส่มบูรณ ์

 

ดว้ยผลทางการแพทยท์ีพิ่สูจนแ์ลว้วา่ เครือ่งท า

ความสะอาดฟันดว้ยแรงดนัน า้ Waterpik สามารถ

ขจดัเศษอาหาร คราบแบคทเีรยีทีต่ดิอยูต่ามซอก

ฟันและใตเ้หงือก ในบรเิวณทีก่ารแปรงฟันเพียง

อยา่งเดยีวไมส่ามารถเขา้ถึงได ้

การแปรงฟันทัว่ๆไป 

  แปรงสีฟันทัว่ไปไม ่

  สามารถขจดัเศษ 

  อาหารไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

  ในขณะทีไ่หมขดัฟันมี 

  ขอ้จ ากดัในการเขา้ถึง 

  บรเิวณรอ่งเหงือก 

 

การใช ้Waterpik ดูแลฟัน 

  Waterpik ชว่ยขจดัเศษ

  อาหาร คราบแบคทเีรยี 

  ไดอ้ยา่งหมดจดมากกวา่ 



 ขอ้ควรระวงั.....อ่านคู่มือดว้ยความระมดัระวงัก่อนใชง้าน  

• หา้มจบัอุปกรณช์ารจ์ขณะทีม่ือเปียก 

• หา้มน าอุปกรณจ์ุม่หรอืแชน่ า้ 

• หา้มใชข้ณะอาบน า้ 

• หา้มวางในทีท่ีเ่ครือ่งอาจตกหลน่ เพราะอาจเกิดความเสียหายกบัมอเตอรด์า้นในเครือ่ง 

• หากอุปกรณต์กน า้ หา้มหยิบข้ึนมาทนัท ีควรดงึปลัก๊ออกก่อน 

• ตรวจสภาพสายชารจ์กอ่นใชง้านทุกครัง้เพ่ือเช็คอายุการใชง้าน 

• หา้มเสียบปลัก๊ในทีท่ีม่ีก าลงัไฟตา่งกนั (ก าลงัไฟในเมืองไทย 220V)  

• หา้มใชอุ้ปกรณห์ากเครือ่งช ารุด หรอืก าลงัชารจ์อยู ่หากพบปัญหากรุณาตดิตอ่ตวัแทน         

จ าหน่ายทีท่า่นซื้อมา หรอื waterpik@ conice.co.th 

• หา้มฉีดน า้เขา้ไปใตล้ิ้น ในหู จมูก หรอืบรเิวณอืน่นอกเหนือจากปากและฟัน 

• ใชอุ้ปกรณภ์ายใตค้ าแนะน าของคูม่ือหรอื ตามค าแนะน าของทนัตแพทย ์

• ควรใชร้ว่มกบักบัหวัฉีดและอุปกรณเ์สรมิทีเ่ป็นแบรนดข์อง Waterpik เทา่นัน้ 

 



 ขอ้ควรระวงั.....อ่านคู่มือดว้ยความระมดัระวงัก่อนใชง้าน (ต่อ) 

• ใชร้ว่มกบัน า้สะอาด หรอืน า้เกลือทีท่นัตแพทยแ์นะน าเทา่นัน้ 

• หา้มน าสิ่งแปลกปลอมทุกชนิดใสเ่ขา้ไปในอุปกรณ ์

• ขณะชารจ์อุปกรณ ์ควรระวงัไมใ่หส้ายชารจ์สมัผสัความรอ้น 

• ไมค่วรใชน้ า้ยาบว้นปาก สารทีผ่สมไอโอดนี สารฟอกสี หรอืน า้มนั Tea Tree 

• ทา่นทีเ่ล่ียมฟันดว้ยทอง หรอืฝังเพชรทีฟั่น ไมค่วรใชอุ้ปกรณน์น้ี  

• ไมค่วรใชอุ้ปกรณใ์นชว่งทีม่ีแผลอยูใ่นชอ่งปาก และล้ิน 

• เด็กควรใชอุ้ปกรณภ์ายใตก้ารดูแลของผูใ้หญอ่ยา่งใกลช้ดิ 

 



Product Description 

s 

ดา้มจบั 

ชอ่งส าหรบั 

เสียบชารจ์ 

หวัฉีด 

หวัปรบัทศิทาง 

ปุ่มเปิด-ปิดเครือ่ง 

ปุ่มปรบัระดบัความแรง 

ปุ่มถอดหวัฉีด 

   ชอ่งใสน่ า้ 

   ทีเ่ก็บน า้ 



1. หวัฉีดท าความสะอาดคราบพลคั 

2. หวัฉีดท าความสะอาดทัว่ไป 

3. แปรงขูดท าความสะอาดลิ้น 

4. แปรงท าความสะอาดรอ่งเหงือก 

5. แปรงส าหรบัผูจ้ดัฟัน 

6. หวัฉีดพรอ้มแปรงสีฟัน 

1 2  3  4  5   6 

สามารถสัง่ซื้อหวัฉีดและอุปกรณเ์สรมิไดท้ี ่

บรษิทัโคไนซ้ ์อเีล็คโทรนิค จ ากดั  

www.waterpikthailand.com  

หรอืโทร 02-276-9644  

อุปกรณส์ าหรบั 

ชารจ์แบตเตอรร์ี ่

http://www.waterpikthailand.com/


เริม่ใชง้าน 

ขอ้ควรระวงั!!  

เล่ือนปุ่มเปิด - ปิดเครือ่งไปที ่OFF และชารจ์แบตเตอรร์คีร ัง้

แรกกอ่นใชง้าน 24 ช ัว่โมง (อุปกรณจ์ะไมช่ารจ์หากเครือ่งอยู่

ทีโ่หมด ON) การชารจ์ตอ่ 1 ครัง้ สามารถอยูไ่ดน้านถึง 2 

สปัดาหท์ ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัความถ่ีในการใชง้าน 

การเติมน า้ 

ถอดสายชารจ์ออกจากอุปกรณ์

กอ่นเปิดฝาแลว้เตมิน า้  

การใส่หวัฉดี 

น าหวัฉีดใสล่งไปในชอ่ง

ดา้นบนของอุปกรณ ์วง

แหวนสแีดง (หรอืน า้

เงิน) จะตดิสนิทกบัหวั

ปรบัทศิทาง 

 

การถอดหวัฉดี 

กดปุ่มถอดหวัฉีดสีฟ้า

ดา้นบนอปุกรณ ์แลว้ดงึ

หวัฉีดออก 

  



เริม่ใชง้าน (ต่อ) 

การปรบัความแรงของน า้ 

สามารถปรบัความแรงของน า้ไดอ้ยา่งง่ายดาย เพียง

เล่ือนปุ่มปรบัความแรงไปทีโ่หมดตา่งๆ 

• Low หากตอ้งการแรงดนัน า้ระดบัปานกลาง ส าหรบั

ท าความสะอาดฟันและเหงือกทีค่อ่นขา้งไวตอ่ความรูส้ึก 

• High หากตอ้งการแรงดนัน า้ระดบัสูงสุด เพ่ือชะลา้ง

เศษอาหารทีต่ดิแน่นอยูบ่รเิวณซอกฟัน และใตเ้หงือก 

 

ปรบัทศิทางของหวัฉีดไดโ้ดยบิดหวั

ปรบัทศิทางตามตอ้งการ 



เริม่ใชง้าน (ต่อ) 

ยืนใกล้ๆ อา่งน า้ จากนัน้ใสห่วัฉีดเขา้ไปในปาก กด

ปุ่มเปิดเครือ่งแลว้คอ่ยๆปลอ่ยใหน้ า้ไหลไปตาม

ซอกฟันทลีะซี ่

 

 

 

 

ท ามุม 90 องศากบัเครือ่งเมื่อตอ้งการฉีดน า้

บรเิวณดา้นในฟัน ระยะหา่งใกล้ๆ ปาก เพ่ือ

หลีกเล่ียงการกระจายของน า้ ปลอ่ยใหน้ า้ไหลออก

จากปากลงอา่งน า้  ขยบัมือเพ่ือใหอุ้ปกรณฉ์ีดน า้

เขา้ไปท าความสะอาดฟันทลีะซีจ่นครบทัว่ท ัง้ปาก 

   การใชร่้วมกบัน า้ยาบว้นปากและน า้เกลอื 

สามารถใชอุ้ปกรณผ์สมกบัน า้ยาบว้นปาก

หรอืน า้เกลืออืน่ๆทีท่นัตแพทยแ์นะน าได ้

เพียงแตต่อ้งท าความสะอาดที่เก็บน า้ทุก

ครัง้หลงัใชง้าน โดยเตมิน า้อุน่สะอาดเขา้ไป

แลว้เปิดเครือ่ง ปลอ่ยใหน้ า้ไหลผา่นหวัฉีด

ลงอา่งน า้จนหมด 



เริม่ใชง้าน (ต่อ) 

หลงัใชง้านเสร็จแลว้ กดปุ่ม OFF 

เพ่ือปิดเครือ่ง เทน า้ทีเ่หลือใน

อุปกรณอ์อกใหห้มด 

สามารถถอดทีเ่ก็บน า้แยกออกจากตวัอุปกรณไ์ด ้

หากตอ้งการ โดยเล่ือนตวัล็อคใตเ้ครือ่งเพ่ือดึงที่

เก็บน า้ออก  

 

 

 

 

หากตอ้งการประกอบเขา้ทีเ่ดมิ ใหว้างทีเ่ก็บน า้เขา้

ไปทีต่วัอุปกรณแ์ลว้เล่ือนข้ึนเบาๆจนเครือ่งตดิ

สนิทเขา้ไวด้ว้ยกนั 



วิธีการใชง้านหวัฉดีต่างๆ 

หวัฉดีท าความสะอาดร่องเหงอืก (Pik Pocket) 

ถูกออกแบบมาเพ่ือใหน้ า้ไหลผา่นไปท าความสะอาดซอกซอนถึง 

เยื่อหุม้ฟัน ไมเ่หมาะส าหรบัใชฉ้ีดท าความสะอาดทัว่ไป การใชง้านคลา้ยหวัฉีด Jet Tip เพียงแค่

เอยีงมือ 45 องศา น าหวัฉีดไปวางไวท้ีเ่หงือก เปิดเครือ่งท าความสะอาดจนรอ่งเหงือกไมม่ีเศษ

อาหารตกคา้ง (เหมาะส าหรบัผูท้ีใ่สส่ะพานฟัน- ครอบฟัน)  

หมายเหต:ุ หวัฉีดท าความสะอาดรอ่งเหงือกใชก้บัระดบัน า้ในโหมด Low เทา่นัน้ 

หวัแปรงท าความสะอาดลิ้น (Tongue Cleaner Tip) 

วางแปรงขูดล้ินไวบ้นล้ินแลว้ขูดเบาๆเพ่ือใหน้ า้ชะลา้งคราบสกปรก 

แปรงส าหรบัผูจ้ดัฟัน (Orthodontic Tip) 

  ออกแบบมาเพ่ือท าความสะอาดบรเิวณ 

  เหล็กจดัฟัน โดยเริม่ตน้จากดา้นในสุด 



วิธีการใชง้านหวัฉดีต่างๆ 

หวัฉดีแปรงสฟัีน (Toothbrush Tip) 

วางแปรงสีฟันเขา้ไปในปาก โดยใหห้วัแปรงอยูบ่นซีฟั่น สามารถ

ใชร้ว่มกบัยาสีฟันได ้(ขนแปรงไมโ่คง้งอตามลกัษณะฟัน) คอ่ยๆ

เล่ือนมือไป-มา ใหแ้ปรงท าความสะอาดฟันทลีะซี ่ 

 

 

หวัฉดีท าความสะอาดคราบพลคั (Plaque Seeker)  

วางหวัฉีดเขา้ไปในปากเหมือนหวัฉีดอืน่ๆ โดยวางใหใ้กลก้บัรอ่ง

เหงือก เพ่ือทีแ่ปรงจะไดท้ าความสะอาดบรเิวณใตเ้หงือกไดอ้ยา่ง

หมดจด 



อายุการใชง้านของหวัฉดีแต่ละรุ่น 

2        3 

5         4         6        1           

gเปลีย่นทุกๆ 3 เดอืน 

เปลีย่นทุกๆ 6 เดอืน 

1. หวัฉีดท าความสะอาดคราบพลคั 

2. หวัฉีดท าความสะอาดทัว่ไป 

3. แปรงขูดท าความสะอาดลิ้น 

4. แปรงท าความสะอาดรอ่งเหงือก 

5. แปรงส าหรบัผูจ้ดัฟัน 

6. หวัฉีดพรอ้มแปรงสฟัีน 



วิธีการดแูล รกัษาอุปกรณ ์

• ไมน่ าอุปกรณล์า้งน า้ หากตอ้งการท าความสะอาดใหใ้ชผ้า้สะอาดชุบน า้ผสมน า้ยาออ่นๆเชค็
ภายนอก สว่นทีเ่ก็บน า้สามารถถอดมาลา้งท าความสะอาดได ้

• ถอดปลัก๊กอ่นท าความสะอาดทุกครัง้ 

• กอ่นน าอุปกรณไ์ปใชใ้นที่ๆ อุณหภูมิต า่ (ประเทศทีม่ีอากาศหนาว) อปุกรณไ์มค่วรมีน า้อยู ่

แบตเตอรร์ี ่

• กอ่นการใชง้านครัง้แรก ชารจ์แบตเตอรร์ีท่ิ้งไว ้24 ช ัว่โมง 

• หากใชอุ้ปกรณว์นัละครัง้ หรอืนอ้ยกวา่นัน้ แนะน าใหช้ารจ์แบตฯอาทติยล์ะครัง้ โดยชารจ์ทิ้งไว ้

ทัง้คนื หากใชม้ากกวา่ 2 คร ัง้ตอ่วนัหรอืถ่ีกวา่นัน้ควรชารจ์ใหถ่ี้ข้ึนและไมต่อ้งรอจนแบตฯหมด 

สามารถชารจ์ทิ้งไวไ้ดเ้ลย  

• ไมค่วรมีน า้ตกคา้งอยูใ่นอุปกรณข์ณะท าการชารจ์ เพ่ือยืดอายุการใชง้านแบตเตอรร์ี ่ 

• หากแบตเตอรร์ีห่มดอายุการใชง้าน ควรสง่ใหบ้รษิทัหรอืตวัแทนจ าหน่ายเป็นผูเ้ปล่ียนใหใ้หม ่

• ตดิตอ่บรษิทัโคไนซ้ ์อเีล็คโทรนิค จ ากดั โทร.02-276-9644 หรอื waterpik @conice.co.th 

   



ปัญหาท่ีอาจเกดิขึ้น 

ปัญหา สาเหต ุ วธิีแกไ้ข 

น า้ร ัว่ระหวา่งหวัฉดีและหวัปรบั

ทศิทาง 

หวัฉดีใสไ่ม่ถูกตอ้ง ถอดหวัฉดีออกจากอุปกรณแ์ลว้ใส่

กลบัเขา้ไปใหม ่

น า้ร ัว่ออกมาจากทีใ่สน่ า้ -มีน า้ตกคา้งจากการใชก้่อนหนา้น้ี 

-ทีเ่ก็บน า้กบัดา้มจบัใสไ่ม่พอด ี

-ฝาทีใ่สน่ า้เปิดคา้งไว ้

-ใชน้ า้จนหมดทุกครัง้ไม่ใหเ้หลือ 

-ถอดทีใ่สน่ า้ออกแลว้ใสก่ลบัคนื 

-ปิดฝาทีใ่สน่ า้ 

แรงดนัน า้ไม่แรง/น า้ไมไ่หล -ปริมาณน า้นอ้ยเกินไป 

-ทอ่ตนั 

-เตมิน า้มากขึ้น 

-เตมิน า้อุน่ลงไป แลว้ปล่อยใหน้ า้

ไหลผ่าน 

อุปกรณไ์ม่ชารจ์ไฟ เครื่องอยูใ่นสถานะ ON เลื่อนใหอ้ยูใ่นสถานะ OFF 

อุปกรณไ์ม่ท างาน แบตเตอรร์ี่ไม่มีพลงังาน ชารจ์แบตเตอรร์ี่ก่อนใชง้านครัง้

แรก 24 ช ัว่โมง และชารจ์ทิ้งไวค้า้ง

คนืหลงัการใชง้านทุกครัง้ 


