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Przytrzymaj aby
włączyć/wyłączyć

Kontrolki

Tryb łagodny
Tryb czyszczenia
Tryb mocny

Końcówka skalera

Ten produkt to nowy rodzaj wizualnego skalera ultradźwiękowego. 
Produkt charakteryzuje się podłączeniem telefonów komórkowych i 
tabletów oraz innych urządzeń, aby intuicyjnie zrozumieć stan 
zębów za pośrednictwem aplikacji. Wykorzystuje technologię 
rezonansu ultradźwiękowego o wysokiej częstotliwości do 
usuwania przebarwień na zębach i uzyskania efektu wybielenia i 
ochrony zębów.

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcje obłsugi, aby 
zapewnić prawidowe działanie.

Opis produktu1

Funkcje przycisków
Przycisk zasilania:
przytrzymaj aby włączyć/wyłączyć,
krótkie naciśnięcie aby zmienić tryb

Krótkie naciśnięcie aby zmienić tryb:
ładofny/czyszczenia/mocny 

LED:
Włączony: Zielone światło miga
Połączony z Wifi: Zielone światło
włączone

LED:
Słaba bateria: czerwone światło miga
Ładowanie: czerwone światło
włączone
Naładowana: światło wyłączone
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Środki ostrożności2

Aby uniknąć ryzyka awarii, porażenia prądem, obrażeń, pożaru i 
uszkodzenia sprzętu lub mienia, należy przestrzegać następujących 
środków ostrożności

1. Ten produkt ma wbudowaną baterię. Nie wrzucaj tego produktu 
do ognia ani nie wystawiaj na działanie promieni słonecznych, 
ponieważ może to spowodować wybuch baterii.

2. Nie używaj tego produktu podczas ładowania.

3. Nie używaj tego produktu, jeśli port ładowania nie jest 
odpowiednio zakryty.

4. Nie modyfikuj ani nie naprawiaj tego produktu samodzielnie.

5. Nie umieszczaj pieniędzy na ładowanie tego produktu w 
wilgotnym środowisku ani w wodzie.

6. Nie umieszczaj tego produktu w miejscu dostępnym dla dzieci i 
niemowląt.

7. Nie upuszczaj ani nie uderzaj/wstrząsaj produktem.

8. Nie używaj tego produktu podczas kąpieli lub kąpieli w gorących 
źródłach.

9. Osoby z ciężkim zapaleniem przyzębia, których zęby są leczone 
lub obawiają się objawów dyskomfortu w jamie ustnej, przed 
użyciem należy skonsultować się z lekarzem.

10. Do czyszczenia tego produktu nie używaj rozcieńczalnika do 
farb, benzenu ani innych chemikaliów.

11. Przy pierwszym użyciu tego produktu może wystąpić niewielkie 
krwawienie, ponieważ korzeń zęba jest po raz pierwszy narażony 
na tego rodzaju podrażnienie, co jest normalne. W przypadku 
silnego krwawienia należy natychmiast zaprzestać używania tego 
produktu. Proszę również skonsultować się z lekarzem.
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Kroki3

Krok pierwszy:

（Android 4.4, iOS9.0 lub nowszy)
Zeskanuj kod QR telefonem komórkowym i pobierz aplikację
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Krok drugi:

Otwórz aplikację, kliknij w prawym górnym rogu      Dodaj urządzenie1

2 Powiąż urządzenie do wizualnego skalowania: naciśnij i 
przytrzymaj produkt przez trzy sekundy, aby włączyć, i sprawdź 
powyższe kroki, aby zakończyć. Kliknij, aby rozpocząć łączenie.

Przyciśnij na 3 sekundy
aby włączyć

Sprawdź po
zakończeniu
powyższe kroki

Rozpocznij łączenie

Dodaj urządzenie
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Krok trzeci:
Kliknij, aby rozpocząć połączenie i przejść do ustawień telefonu 
komórkowego - bezprzewodowa sieć LAN.
Połącz się z Wi-Fi: SUNUO-T11-XXXX Hasło: 12345678

SUNUO-T11-XXXX

SUNUO-T11-XXXX
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Wprowadzenie do produktu

Zastrzeżenie:

W zależności od potrzeb wybierz odpowiedni tryb pracy.

3

Ten produkt należy do zasady działania ultradźwięków. Po włączeniu 
nie będzie wytwarzał wibracji o wysokiej częstotliwości, gdy dotknie 
dziąseł lub miękkich przedmiotów, i będzie miał oczywistą wydajność 
pracy, gdy dotknie zębów lub twardych przedmiotów, aby wytworzyć 
rezonans o wysokiej częstotliwości!

Milder Mode:  miękka moc dla wrażliwych zębów, małe plamy 
nazębne
Clean Mode: normalna moc dla uporczywego kamienia nazębnego, 
takiego jak plamy z dymu, plamy z kawy, plamy z herbaty itp.
Powerful Mode: Silna moc do głębokiego czyszczenia, takich jak 
uformowany kamień nazębny, twarde plamy nazębne.



Często zadawane pytania

Odpowiedź: Jeśli używają go ludzie z paradontozą lub 
zapaleniem dziąseł lub łatwo jest spowodować krwawienie 
dziąseł, w tym mycie zębów lub gryzienie twardego jedzenia, 
również krwawią. Jeśli dziąsła krwawią podczas używania tego 
produktu, po prostu przestań go używać i spłucz zimną wodą.

1. Czy krwawienie dziąseł jest normalne podczas 
użytkowania?

Odpowiedź: Podczas używania energia elektryczna jest zamieniana 
na energię kinetyczną i normalnym zjawiskiem jest nieznaczny wzrost 
temperatury skalera.

2. Czy to normalne, że końcówka czyszczącego zęba 
nagrzewa się podczas użytkowania?

Odpowiedź: Dźwięk podczas pracy jest spowodowany rezonansem 
końcówki roboczej i zębów, co jest zjawiskiem normalnym.

Odpowiedź: Produkt jest wyposażony w funkcję automatyczne-
go wyłączania, która zatrzyma pracę przetwornika po 10 
minutach pracy przetwornika i konieczności ponownego 
przełączenia biegu, aby rozpocząć pracę.

3. Czy to normalne, że produkt czasami wydaje dźwięk?

4. Czy to normalne, że produkt nagle przestaje działać 
podczas pracy ultradźwiękowej?
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Rozwiązywanie problemów

W pełni naładuj przed użyciem.

1. Brak odpowiedzi podczas uruchamiania, a 
kamera się nie włącza.

Wyczyść tło telefonu komórkowego i uruchom 
ponownie aplikację.

2. Awarie aplikacji

Produkt ma niski poziom naładowania, użyj go po 
naładowaniu.

Uruchom ponownie urządzenie i ponownie połącz 
się z aplikacją

3. Miga czerwone światło skalera

4. Produkt nie wyświetla normalnie obrazów w 
czasie rzeczywistym po pomyślnym połączeniu z 
aplikacją Sunuo
Odłącz połączenie WIFI między telefonem 
komórkowym a skalerem, uruchom ponownie 
urządzenie lub wyczyść tło, ponownie otwórz aplikację 
i ponownie połącz się z Wi-Fi.

* Jeśli problem nadal nie zostanie rozwiązany zgodnie z 
powyższymi operacjami, skontaktuj się z obsługą klienta, a 
my przedstawimy Ci praktyczne rozwiązania.

5. Połączenie WiFi jest niestabilne lub nie 
pojawia się obraz.
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Parametry produktu

Nazwa
Intelligent visual
ultrasonic dental scaler

Standard sieci
IEEE 802.11b/g/n

Szybkość przesyłania obrazu

30fps

Temperatura pracy
-10~50 ℃ 

Żywotność baterii
-ok. 90 minut

Parametry wejściowe
5v       0.5A

Moc robocza
1.68W

Najlepsze skupienie
0--2CM

Numr produktu
T11 Pro

Częstotliwość pracy
2.4GhZ

Czujnik obrazu 
CMOS

Bateria
1200mAh

Czas ładowania
About 1.5h -2h

Napięcie robocze 
5V

Pixele
5MP
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