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Sonic Clean&Care 
Elektrický zubní kartáček pro děti 

 

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás na stránkách 

Nuvita Baby! Objevte veškeré kompatibilní 

příslušenství a řadu produktů Nuvita na 

www.nuvitababy.com. 

 
Elektrický zubní kartáček Nuvita Sonic Clean&Care je 

speciálně navržen pro péči o ústní dutinu dětí a kojenců. 

Byl schválen italskou asociací zubních lékařů AIO a je v 

souladu se směrnicemi Světové zdravotnické organizace, 

pokud jde o péči o ústní dutinu dětí. 

 
Pravidelné čištění zubů je důležité pro děti i kojence. 

Pomáhá odstraňovat bakterie a plak, které způsobují 

zubní kaz a onemocnění dásní. Zubní lékaři 

doporučují, aby si každý čistil zuby dvakrát denně - 

ráno a večer před spaním. Čištění zubů také 

stimuluje dásně, 

který pomáhá udržovat zdravé zuby a předcházet 

onemocnění dásní. To, co začíná jako hra s vašimi 

nejmenšími, se změní ve zdravý návyk a pomůže 

předejít zubnímu kazu a problémům s péčí o ústní 

dutinu na celý život. 

 

 

 
Štětiny Hlava 

kartá

čku 

Tlačítk

o 

napáj

ení 

Indikáto

ry režimu 
Kryt 

baterie 

 
 

Obsah krabice: 

1. Tělo zubního kartáčku 

CS 

http://www.nuvitababy.com/


2. 3 x 3m+ hlavy 

3. Návod k použití 



Pokyny k čištění: 

1. Navlhčete štětiny a naneste přiměřené množství 

dětské zubní pasty, pokud chcete (lze použít i bez zubní 

pasty). 

2. Přiložte štětiny zubního kartáčku k zubům v 

mírném úhlu směrem k linii dásní. 

3. Stisknutím tlačítka napájení kartáček zapněte a 

jemně jím pohybujte. Zvolte požadovanou rychlost a 

režim: 

- STISKNĚTE 

JEDNOU JEMNÉ 

ČIŠTĚNÍ 

- DVAKRÁT 

STISKNOUT 

HLOUBKOVÉ 

ČIŠTĚNÍ 

- TŘIKRÁT STISKNĚTE 

PULZUJÍCÍ FUNKCI 

4. Po skončení čištění zubů znovu 

stiskněte tlačítko napájení, 

jinak se dětský zubní kartáček 

za 2 minuty automaticky vypne. 

5. Naposledy použitá rychlost/režim se zapamatuje pro 

příští zapnutí. 

6. Abyste zabránili rozstřiku, vypněte zubní kartáček 

před vyjmutím z úst stisknutím tlačítka 

zapnutí/vypnutí. 
 

 

Výměna hlav: 

Zubní lékaři doporučují vyměňovat kartáčkové hlavice 

maximálně každé 2 měsíce, aby bylo dosaženo 

optimálních výsledků. Používání poškozených a 

zničených hlavic může poškodit dásně a zuby. 

Používejte pouze náhradní hlavice kartáčku Nuvita 

Sonic Clean&Care. 

• Malá velikost je vhodná pro věk 



3m+ (3 ks v balení) 

• Velká velikost je vhodná pro věk 

9m+ (k dostání v nejlepších 

obchodech) 



Pokyny: 

1. Uvolněte a vyjměte 

instalovanou hlavu otáčením 

proti směru hodinových 

ručiček a poté ji vytáhněte 

nahoru (2). 

2. Vložte novou hlavici kartáčku 

do zářezu a otáčejte jí ve 

směru hodinových ručiček, 

dokud se hlavice kartáčku 

nezajistí na svém místě. 

 
 

Čištění: 

Hlavice kartáčku ani rukojeť nečistěte v myčce nádobí 

ani v mikrovlnné troubě. 

Rukojeť zubního kartáčku 

1. Odstraňte hlavici kartáčku a jemně opláchněte 

oblast hřídele teplou vodou. 

2. Celý povrch rukojeti otřete vlhkým hadříkem. 

Hlava kartáčku 

1. Po každém použití opláchněte hlavu kartáčku a 
štětiny. 

2. Vyjměte hlavici kartáčku z rukojeti a alespoň 

jednou týdně opláchněte přípojku hlavice 

kartáčku teplou vodou. 

 

 

Výměna 

baterie: 

• Otočení baterie 
2
 

kryt na základně 

rukojeti zubního 

kartáčku s mincí ve 

směru (1). 

• Vložte novou alkalickou baterii AAA 
1
 

baterie s (+) směrem ven. 

• Nasaďte kryt baterie a otočte 

2 



jej mincí jako (2). 



Specifikace: 

Hlavy Štětiny 

Materiál: 

Mater

iál: 

tělo: 

Napájení: 

Vibrační technologie: 

Frekvence: 

 
Vodotěsno

st Životnost baterie: 

Velikost výrobku 

bez hlavy kartáčku: 

Standard výrobku: 

 
 

Životní prostředí: 

 
 
 

DuPont Nylon 

ABS/TPE/PP 

1 X baterie AAA 

Sonic 

16 000 / 22 000 zdvihů za minutu 

volitelných uživatelem 

až 150 dní 105 x 

25 x 25 mm 

Směrnice RoHS 2011/65/EU 

55014-1:2006+A1:2009 

55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 

Po skončení životnosti spotřebič nevyhazujte do 

běžného domovního odpadu, ale odevzdejte jej na 

oficiálním sběrném místě k recyklaci. Tím přispějete k 

ochraně životního prostředí. Před vyhozením vždy 

vyjměte baterii. Baterii odevzdejte na oficiálním 

sběrném místě baterií. 
 

Varování: 

1. Vždy používejte pod dohledem dospělé osoby. 

2. Nikdy nenechávejte dítě samotné s žádným z 

těchto doplňků v ústech nebo v ruce. Tento 

výrobek není hračka. 

3. Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití k 

čištění zubů, dásní a jazyka, nepoužívejte jej k 

jiným účelům. 

4. Výrobek neotevírejte, neopravujte ani 

neupravujte bez autorizace. 

5. Výrobek nenamáčejte na delší dobu do vody. 

6. Neumisťujte je do prostředí s vysokou 

teplotou nebo přímo pod sluneční světlo. 

7. Pokud nemáte v úmyslu výrobek delší dobu 

používat, vyjměte baterii. 

8. Pokud vaše dítě prodělalo operaci dutiny ústní 

nebo dásní, poraďte se před použitím tohoto 

přípravku se svým zubním lékařem. 

9. Tento výrobek používejte tak, jak je popsáno v této 
příručce. 



10. Nepoužívejte jiné hlavice než ty, které jsou 

vyráběny pod značkou Nuvita a jsou speciálně 

vyrobeny pro tento výrobek. 



ZÁRUKA - PODMÍNKY 
 

Na tento výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců na materiálové 

a výrobní vady, počínaje datem nákupu (viz prodejní 

doklad).Záruka 24 měsíců se nevztahuje na škody způsobené 

běžným používáním stran označených jako "spotřební materiál" 

(např. baterie, hlavice kartáčků nebo díly podléhající lichvě). 

Zákonná záruka v délce 24 měsíců zaniká, pokud: 1. Výrobek 

utrpěl estetické poškození v důsledku nesprávného používání, 

které není v souladu s pokyny uvedenými v návodu. 2. Tento 

výrobek byl upraven a/nebo s ním bylo manipulováno. 3. 

Příčinou poruchy byla špatná údržba jednotlivých součástí 

a/nebo příslušenství a/nebo spotřebního materiálu (např. 

oxidace a/nebo usazování vodního kamene v důsledku 

zadržování vody nebo jiných kapalin, ucpání snímače 

usazeninami, únik korozivní kapaliny z baterií). Ze zákonné 

záruky v délce 24 měsíců jsou vyloučeny následující případy: 1. 

Náklady spojené s výměnou a/nebo opravou dílů podléhajících 

opotřebení nebo náklady na běžnou údržbu výrobku. 2. Náklady 

a rizika spojená s přepravou výrobku do a z prodejny, kde jste 

výrobek zakoupili, nebo do jinak autorizovaného sběrného 

střediska pro převzetí výrobků v záruce. 3. Škody způsobené 

nebo vzniklé v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného 

používání, které není v souladu s pokyny v návodu k použití. 4. 

Poškození způsobené přírodními katastrofami, náhodnými 

událostmi nebo nepříznivými podmínkami, které nejsou 

slučitelné s výrobkem. 5. Závady, které mají zanedbatelný vliv 

na výkon výrobku. Výrobce, distributor a všechny strany 

podílející se na prodeji nepřebírají žádnou odpovědnost za 

ztráty a ekonomické škody způsobené jakoukoli poruchou 

výrobku. V souladu s platnými předpisy výrobce, distributor a 

všechny strany zúčastněné na prodeji v žádném případě 

neodpovídají za škody, včetně přímých, nepřímých, ztráty 

čistého příjmu, ztráty úspor a dalších škod a dalších 

podrobných důsledků přesahujících škody způsobené 

porušením záruky, smlouvy, objektivní odpovědnosti, 

nesprávným postupem nebo z jiných příčin, které vyplývají z 

používání nebo nemožnosti používání výrobku a/nebo 

papírových a elektronických dokumentů, včetně nedostatku 

servisu. Další informace o asistenční službě naleznete na 

webových stránkách www.nuvitababy.com. 

http://www.nuvitababy.com/
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