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Distribuído por

Neste folheto vai encontrar informação essencial
para poder começar a utilizar de imediato o seu
Irrigador Oral Sowash.

Ou  Ligue 211308986 - 966645134

Mais informação no interior deste folheto

Aceda à pagina web informativa
através do QR Coce

claro que É possível utilizar o irrigador oral Sowash fora de casa!

Só água - Sowash 

O seu Irrigador Oral

3 anos de garantia

Quer tenha adquirido em farmácias, clinicas
dentárias, em marketplaces online, Worten ou
Amazon, com apresentação de talão de compra.

Assistência técnica em Portugal para reparações
ou substituições em período de garantia,  fora de
garantia e peças sobresselentes.

Terá ao seu dispôr o atendimento telefónico nos
dias úteis entre as 10:00 e as 20:00. 
Obrigado pela sua preferência.

Leve o seu irrigador Sowash consigo para todo o lado e adapte a qualquer torneira sem retirar o
filtro original da torneira. O adaptador Addy foi especialmente desenvolvido para utilizar no
emprego, hoteis, estações de serviço e WC públicos, onde não é possível retirar o filtro original da
torneira. Fácil de colocar e retirar.

O adaptador que liga o seu Irrigador Oral Sowash
a qualquer torneira e em qualquer lugar.

Aceda à pagina web informativa
através do QR Coce



1) Retire o filtro
original da sua

torneira. Se não
desapertar à mão
utilize uma chave.

2) Coloque o filtro 
 adaptador de
Sowash com o
vedante novo e

aperte bem.

3) Encaixe o
irrigador oral

Sowash, rode no
sentido horário e
abra a torneira.

Precisa de ajuda? Ligue 211308986 - 966645134
Atendimento telefónico especializado 7 dias por semana das 10:00 às 20:00

Os adaptadores de Sowash estão em conformidade com a norma CEN
EN 246, e são compatíveis com todas as torneiras. Se a sua torneira é

fora de norma ou não standard consulte a pagina seguinte.

Fácil de instalar

Algumas torneiras requerem um aperto mais firme, para eliminar fugas de água entre o filtro e a
torneira. Nesses casos utilize uma ferramenta de aperto.

Estes adaptadores substituem definitivamente o filtro original da torneira. Não devem ser
reutilizados noutras torneiras. Para utilização em várias torneiras diferentes utilize o
adaptador ADDY. Veja imais informação no verso deste folheto.

Torneiras tipo A   | Têm o filtro original está
dentro dum aro roscado.

Não podem ser convertidas para a
utilização do Sistema Sowash.

Torneiras tipo B   | Têm um filtro interno
roscado sem aro.

Torneiras tipo C   | Sem filtro e formatos
quadrados ou retangulares.

Os adaptadores fornecidos no seu pack Sowash não são compatíveis com a sua torneira?

Todos os packs de Sowash têm
incluídos 2 adaptadores de torneira.

Um com enrosque interno e um
com enrosque externo. 

Aceda ao video de demonstração
através do QR Coce

Procure aqui o modelo da sua torneira, compare com uma moeda e peça o seu adaptador
indicado para a sua torneira. 


