Ultrasonický čistič zubů
s kamerou

1.

Popis produktu
Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod
Tento produkt je novým typem ultrasonického čističe zubů
s kamerou. Produkt umožňuje připojení mobilních telefonů, tabletů
a dalších zařízení, abyste jednoduše zjistili stav vašich zubů
prostřednictvím aplikace. Využívá technologii ultrazvukové
vysokofrekvenční rezonance k odstranění skvrn na zubech a
dosažení efektu bělení a ochrany zubů.
Funcke jednotlivých
tlačítek
Čistící
hlava

Napájecí tlačtko:

Dlouhé stisknutí pro
zapnutí/vypnutí.
Krátké stisknutí změní režim:
Mírný/střední/silný

LED:

Přední

Zapnutí: Zelená kontrolka bliká
Připojení k WiFi: Zelená kontrolka
svítí

LED:
Nízká baterie: Červená kontrolka bliká
Při nabíjení: Červená kontrolka svítí
Nabito: Kontrolka je vypnutá
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Dlouhé stiskntí pro
zapnutí/vypnutí

WiFi kontrolka
_ -- Kontrolka elektrického nabití
Mírný režim
Střední režim

Uživatelský manuál
T12 Plus

7. Výměna čistících hlav

Připojte vaše zařízení: zmáčkněte a držte tlačítko 3 sekundy.
A pro dokončení zkontrolujte výše uvedené kroky.
Kliknutím zahájíte připojení.

Mydevice>

Krok č.3:
Kliknutím zahájíte připojení a přejdete na nastavení mobilního
telefonu – WiFi připojení.
Připojení k WiFi: SUNUO-T12-XXXX Heslo: 12345678

---

Click Sunuo to return to APP
nd use thi r o duct
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Odpověď: Pokud jej užívají lidé s paradentózou nebo zánětem dásní je
snadné způsobit krvácení dásní i při čištění zubů a kousání tvrdého jídla.
Pokud ale při používání tohoto produktu krvácejí dásně hodně přestaňte
jej používat a opláchněte dásně studenou vodou.

Podle vašich potřeb vyberte režim, který potřebujete.

2. Je normální, že se špička čistícího zubu během používání zahřeje?
Odpověď: Při použití se elektrická energie přeměňuje na kinetickou energii
a je normální, že se teplota čistící hlavy mírně zvýší.
Ostrá čistící hlava Plochá čistící hlava
(mezizubní prostory)
(zuby)

Klíč
(na výměnu hlav)

6. Výměna ochranného obalu

t

Ochranný obal
(odnímatelný)

e

o

Odšroubujte matice klíčem

Oddělejte čistící hlavu

3. Je normální, že produkt občas vydává zvuky?
Odpověď: Zvuk je způsoben dotekem čistící hlavy a zubů, takže je to
normální.
4. Je normální, že výrobek během práce náhle přestane fungovat?
Odpověď: Výrobek je vybaven funkcí automatického vypnutí, která zastaví
práci převodníku poté, co převodník pracoval 10 minut a pro spuštění
pracovního stavu je nutné znovu přepnout rychlostní stupeň.
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1. Při zapínání není žádná odezva a kamera se

nerozsvítí

2. Aplikace padá

Vyčistěte aplikace na pozadí mobilu a zrestartujte
aplikaci.

3. Červená kontrolka bliká

Značí, že baterie tohoto produktu je slabá, po nabití ji
prosím použijte.
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T12 Plus

Standard sítě

Frekvence

IEEE 802.11b/g/n
Obrazový přenos
30fps

2.4GhZ
Obrazový senzor

CMOS

4. Produkt nezobrazuje obraz v reálném čase po

Teplota práce

Baterie

-10 - 50 °C

1200mAh

Restartujte produkt i telefon. Znovu otevřete aplikaci a

Výdrž baterie

Napájecí čas

Kolem 90 minut

1,5 až 2 hodiny

Vstupní parametry
5V = = = 0.5A

Provozní napětí
5V

Výkon

Kamera

připojení k aplikaci
Odpojte WiFi připojení mezi mobilem a produktem.
znovu se připojte k Wifi.

5. WiFi připojení je nestabilní nebo se nezobrazuje

* Pokud problém stále není vyřešen podle výše uvedených
operací, kontaktujte prosím zákaznický servis.

Zkontrolujte matice
na spodním místě

Produktové číslo

Název produktu
Ultrasonický čistič zubů
s kamerou

Před použitím plně nabijte.

Restartujte zařízení a znovu se připojte k aplikaci

e
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Parametry produktu

Odstraňování problémů

žádný obraz.

Zašroubujte matice
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1. Je krvácení z dásní během používání normální?

Mírný režim: vhodný pro nováčky, šetrně odstraní skvrny od zubního kamene
Střední režim: Odstraňte nepoddajný zubní kámen, jako jsou skvrny od kouře, skvrny
od kávy, čaje atd.
Silný režim: Odstraňte vytvořený zubní kámen a řádně vyčistěte zuby.

Silný režim

Naskenujte QR kód pomocí svého mobilního telefonu a stáhněte
si aplikaci.

Odpovědi na často kladené otázky

Tento produkt funguje na principu ultrazvuku. Po zapnutí nebude produkovat
nadfrekvenční vibrace, když se dotkne dásní nebo měkkých předmětů, a bude mít
zřejmý pracovní výkon, když se dotkne zubů nebo tvrdých předmětů.

Střední režim

Krok č.1:
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Upozornění:

Mírný režim

Otevřete aplikaci a klikněte na tlačítko v pravém horním rohu

1. Tento produkt má vestavěnou baterii. Nevhazujte tento výrobek
do ohně ani jej nevystavujte slunci, jinak by mohlo dojít k explozi
baterie.
2. Nepoužívejte tento výrobek během nabíjení.
3. Nepoužívejte tento produkt, pokud není nabíjecí port řádně
zakryt.
4. Neupravujte ani neopravujte tento produkt sami.
5. Neumisťujte nabíjecí zařízení tohoto produktu do vlhkého
prostředí nebo do vody.
6. Neumisťujte tento výrobek tam, kde mohou dosáhnout děti
a kojenci.
7. Zabraňte pádu nebo nárazu/šoku produktu.
8. Nepoužívejte tento přípravek při koupání nebo koupání
v horkých pramenech.
9. Ti, kteří trpí těžkou paradentózou, mají ošetřované zuby nebo se
obávají příznaků diskomfortu v dutině ústní, se prosím před
použitím poraďte s lékařem.
10. K čištění tohoto produktu nepoužívejte ředidlo na barvy, benzen
ani jiné chemikálie.
11. Při prvním použití tohoto produktu může dojít k mírnému
krvácení, protože kořen zubu je tomuto druhu čištění vystaven
poprvé, což je normální. Pokud dojde k silnému krvácení, okamžitě
přestaňte tento výrobek používat. Poraďte se také s lékařem.
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5. Příslušenství

Zadní

Krok č.2:

(Android 4.4, iOS 9.0 nebo vyšší systémy podporují tuto aplikaci)
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Informace o produktu

3. Jak na to:

Abyste předešli riziku poruchy, úrazu elektrickým proudem,
zranění, požáru a poškození zařízení nebo majetku, dodržujte
prosím následující bezpečnostní opatření

Silný režim

EN

4.

2. Bezpečnostní opatření

1.8 W

5 MP

Nejlepší zaměření

0

0-2cm

Použijte klíč
k upevnění čistící hlavy
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Made in China
CE F@ RoHS O!

CZ-12

