
SMILY 

Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia zębów SMILY  

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Drogi Kliencie, 
dziękujemy za zakup naszego produktu.  

Pomaga on utrzymać właściwą higienę zębów oraz dziąseł. Ultradźwiękowe urządzenie 

do czyszczenia zębów skutecznie usuwa płytkę nazębną, kamień nazębny, przebarwienia 

i twardy osad z zębów, zapobiegając chorobom dziąseł. To wielofunkcyjne urządzenie 

wykorzystuje zaawansowane wibracje do usuwania kamienia nazębnego i masowania 

dziąseł, dbając o piękny uśmiech i świeży oddech każdego dnia! 

 

 

Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. Przed 
użyciem produktu należy dokładnie się z nią zapoznać.  

 



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: 

 
 
1x ultradźwiękowy skaler 

1x kabel do ładowania 

1x instrukcja obsługi 

 
 

 

SPECYFIKACJA 

Napięcie znamionowe: 3,7 V 

Pojemność baterii: 300 mAh 

Czas ładowania: około 2 godziny 

Adapter: 5 V / 5 mA 

Natężenie prądu w trybie czuwania: 

20 uA 

Prąd znamionowy: 200 mA 

Głośność silnika: <60 decybeli 

Czas pracy: około 2 godziny 

Liczba programów: 5  

Klasa wodoodporności: IPX6 

Model: ładowany (wbudowany 

akumulator) 

Docelowi użytkownicy: osoby dorosłe 

Materiał: silikon medyczny + tworzywo 

sztuczne 

Warunki użytkowania: temperatura 

pokojowa 

 

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

Przed użyciem produktu należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję I ZACHOWAĆ JĄ 

NA PRZYSZŁOŚĆ. 

• Skaler jest przeznaczony do celów stomatologicznych. Przeznaczony jest do 
usuwania osadu i kamienia nazębnego oraz przeprowadzania innych 

zabiegów związanych z utrzymaniem higieny zębów, w których 
wykorzystywane są wibracje ultradźwiękowe. Nie należy stosować go do 
celów, do których nie jest przeznaczony. Jeśli nie wiedzą Państwo, czy 

zastosowanie jest zgodne z przeznaczeniem, należy skontaktować się z 
lokalnym dystrybutorem lub obsługą sklepu, w którym produkt został 

kupiony. 

• Należy używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. Nieprzestrzeganie instrukcji 
obsługi może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem 

produktu, którego naprawa może być niemożliwa. Przed użyciem produktu 
należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. 

• Podczas czyszczenia zawsze należy przykładać końcówkę do powierzchni 
zębów. Należy unikać nadmiernego kontaktu końcówki z tkankami miękkimi, 



takimi jak dziąsła, błony śluzowe i skóra.  

• Przed użyciem należy sprawdzić, czy końcówka działa prawidłowo. W 
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać 
użytkowania i skontaktować się z dystrybutorem. 

• Podczas czyszczenia końcówka nie może dotykać ceramicznej protezy. Może 
to spowodować uszkodzenie końcówki. 

• Do ładowania urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza.  

• Przed podłączeniem zasilacza do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, 
że napięcie podane na jego etykiecie odpowiada napięciu w gniazdku. 

• Metalowa główka urządzenia nie jest wymienna. 

• Nie należy wystawiać urządzenia (ani powiązanych akcesoriów) na działanie 
czynników zewnętrznych, ekstremalnych temperatur, bezpośredniego 
światła słonecznego, nadmiernej wilgotności lub nadmiernego zapylenia. 

• Temperatura pomieszczenia powinna wynosić od -10°C do 40°C.  

•  Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie przez długi czas. 

•  Ten produkt jest przeznaczony tylko dla dorosłych. Po użyciu należy 
właściwie przechowywać produkt. Trzymać z dala od dzieci.  

•  Ten produkt zawiera akumulator. Nie należy wkładać go do ognia ani 
pojemnika o wysokiej temperaturze, aby uniknąć pożaru lub wybuchu. 

• Nie należy umieszczać urządzenia (ani powiązanych akcesoriów) w pobliżu 

grzejników, otwartego ognia lub innych urządzeń będących źródłem ciepła. 

• Trzymać urządzenie do czyszczenia zębów w odpowiedniej odległości od 
oczu. 

• Nie należy odłączać zasilacza od gniazdka elektrycznego, pociągając za 
przewód zasilający. Może to spowodować uszkodzenie zasilacza lub 
gniazdka elektrycznego. Należy odłączyć zasilacz od gniazdka 

elektrycznego, pociągając za wtyczkę. 

• Przed rozpoczęciem użytkowania zawsze należy sprawdzić, czy elementy 
urządzenia nie są uszkodzone. Nie wolno używać uszkodzonych 

elementów i należy je wymienić. 

• Nie należy umieszczać przewodu zasilacza na ostrych przedmiotach. 

• Aby nie dopuścić do wystąpienia niebezpiecznej sytuacji, nie należy 
samodzielnie naprawiać ani modyfikować urządzenia ani żadnych 

powiązanych z nim akcesoriów. W przypadku konieczności wykonania 
jakichkolwiek napraw należy skontaktować się z autoryzowanym 
centrum serwisowym. Ingerencja w konstrukcję produktu grozi utratą 

praw użytkownika wynikających z niezadowalającej wydajności lub 
gwarancji jakości. 

• Nie należy używać urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone bądź jeśli 

urządzenie działa nieprawidłowo, zostało upuszczone lub w jakikolwiek sposób 

uszkodzone.  



• Nie należy owijać przewodu wokół urządzenia.  

• Wszelkie czynności serwisowe lub naprawy muszą być wykonywane przez 

przedstawiciela autoryzowanego serwisu.  

• Produktu nie można używać w pobliżu gazów palnych. 

• Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.  

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚCI 

 

 

 

Uwaga: nie wolno używać produktu w trakcie jego 

ładowania. 



 

1. Głowica czyszcząca 5. Przełącznik 
programów − 

2. Pasek antypoślizgowy 6. Port ładowania 

3. Przełącznik włącz / wyłącz 7. Wskaźnik ładowania 

4. Przełącznik programów + (5 programów, zmiana poprzez 
przesuwanie góra / dół) 

 
 

 

 

ŁADOWANIE  

 
Ładowane przez USB:  
Bezpieczne i szybkie ładowanie przez USB.  

1. Aby rozpocząć ładowanie, należy 
podłączyć ładowarkę do wejścia 
w dolnej części urządzenia, a 
następnie podłączyć ją do 
zasilania.  

2. Kiedy zacznie się ładowanie, 
wskaźnik ładowania zaświeci się 
na czerwono. Po całkowitym 
naładowaniu urządzenia wskaźnik zaświeci się na zielono.  

 

 

  



UWAGA:  

• Pełne ładowanie trwa około 2 godzin.  

• Po rozpoczęciu ładowania urządzenie przełączy się w tryb wyłączony 
(urządzenia nie będzie można użyć podczas ładowania).  

• Po naładowaniu produktu można użyć około 200 razy.  
 

Przy pierwszym ładowaniu urządzenia lub w przypadku nieużywania 

go przez dłuższy czas (dłużej niż 3 miesiące) całkowite naładowanie 

może zająć więcej czasu. 

• Należy odłączyć naładowane urządzenie od zasilacza sieciowego i wyjąć wtyczkę 
zasilacza z gniazdka elektrycznego. Po odłączeniu urządzenia od zasilacza 
wskaźnik ładowania LED zgaśnie.  
 

 

 
Zalecenia dotyczące żywotności baterii: 

• Urządzenie należy ładować w temperaturze pokojowej. 

• Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania dłużej, niż 
jest to konieczne do jego naładowania. 

• Najlepiej przechowywać urządzenie w pełni naładowane. 

• W przypadku dłuższego okresu nieużywania urządzenia należy ładować je co 
najmniej raz na 6 miesięcy. 

  



 

INSTRUKCJA OBSŁUGI  

 

Urządzenie przekształca energię elektryczną w energię drgań 

ultradźwiękowych. 
 

Należy nacisnąć przycisk, aby włączyć urządzenie, ustawić moc za pomocą 

górnych i dolnych przycisków regulacji i rozpocząć czyszczenie wybranych 

obszarów.  

 
Końcówkę należy przyłożyć do zęba tak, aby ruch końcówki był 

równoległy do powierzchni zęba. Ostatnie 2 mm końcówki działają 

najmocniej!  

 

Do normalnego czyszczenia rzadko potrzebne jest więcej niż 50% 

poziomu mocy. Jednak trudny do usunięcia kamień nazębny może wymagać większej 

mocy. 

Należy utrzymywać kontakt między końcówką a 

powierzchnią zęba  podczas czyszczenia. Powoli przesuwać 

końcówkę do przodu i do tyłu, urządzenie wyczyści wybraną 

powierzchnię. Używać krótkich i długich pociągnięć tak, aby 

oczyścić całą powierzchnię wszystkich zębów. 

Końcówka powinna być skierowana w stronę kieszeni zęba. 
 

Należy prowadzić końcówkę zgodnie z naturalnym kształtem zęba tak, aby była 

ustawiona równolegle do jego powierzchni.  



 

Przy prawidłowym ustawieniu mocy, odpowiednim nacisku na ząb (około 20 gramów, ale 

nie więcej niż 50) i końcówce ustawionej równolegle do powierzchni, zabieg będzie 

delikatny, cichy i skuteczny. 

 

 

 

UWAGA!  

• Jeżeli podczas zabiegu będzie słychać pisk (głośny i zdecydowany), może to 
oznaczać, że nacisk na ząb jest zbyt mały lub końcówka nie jest ustawiona 
równolegle do powierzchni zęba.  

• Nie dociskać zbyt mocno ręką. Lekko przytrzymywać przy powierzchni zęba. 

• Zwrócić szczególną uwagę na wrażliwą linię dziąseł.  

• Niektórzy użytkownicy mogą napotkać na pewne trudności przy pierwszym 
użyciu, ale stopniowo to urządzenie stanie się ich ulubionym narzędziem do 
pielęgnacji jamy ustnej!  

• Płytka nazębna oraz kamień mają postać proszku. Dlatego po użyciu 
urządzenia należy przepłukać usta.  

• Należy używać na zwilżonych zębach. 

• Jeśli podczas użytkowania powierzchnia zębów zacznie wysychać, należy 
przepłukać usta. 

• Przy stosowaniu po wewnętrznej stronie zębów należy używać lusterka 
dentystycznego.  
 



Po zakończeniu czyszczenia zębów: 

• Należy dobrze wypłukać usta 

• Umyć metalową głowicę pod czystą bieżącą wodą 

• Przetrzeć urządzenie do czyszczenia zębów z zewnątrz  

 
 

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji 

Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany 
wraz z odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu 
zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej 

utylizacji odpadów, należy przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten 
sposób zrównoważone metody ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się 
zużytego sprzętu, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze 
sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać 
go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska. 

 
 Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w 
obowiązujących dyrektywach WE. 

 


