
 

SONICKÝ ZUBNÍ KARTÁČEK PRO DĚTI 

 

 
                                vyměnitelná hlavice 
       VLASTNOSTI 
       model: GIO-450 PINK / GIO-450 BLUE  

       zdroj napájení: 1x AAA baterie (není součástí) 

       rozměr: 160,5 x 35 x 35 mm 

       napětí: 1,5 V 

            základna   výkon: 0,51 W 

       proud: 0,34 A 

tlačítko ON/OFF 
       BALENÍ OBSAHUJE 

       zubní kartáček 

       vyměnitelné hlavice 1ks + 1ks náhradní 

           tento návod k použití 

 

      kryt baterie 

 
 

 

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 

     

   Připravte si kartáček.   Otevřete kryt baterie.  Vložte baterii.                 Kryt uzavřete. 

                               Dbejte na správnou polaritu. 

 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

3. Pro výběr režimu stiskněte 

jemně tlačítko ON/OFF. 

Časovač odpočítává 2 minuty. 

Každých 30 vteřin dostanete 

impuls pro změnu oblasti 

čištění. Stisknutím tlačítka po 

dobu 

    1. Naneste na kartáček   

2. Zasuňte kartáček do úst.            3 vteřin kartáček vypnete. 

            zubní pastu. 

 



 

 

 

 

 

4. Doporučení lékařů:  Každá              5. Ústa vypláchněte vodou 

   z uvedených oblastí by se                    a kartáček vyčistěte. 

měla čistit po dobu 30 vteřin. 

 

4 RYCHLOSTNÍ STUPNĚ 

- Režim prvního – světelného - rychlostního stupně: po zapnutí kartáčku se začnou po 0,5 vteřinách prolínat různé barvy: 

červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigová a fialová. Kartáček funguje bez vibrací. Celková doba čištění je 1 minuta. 

Tento režim je vhodný pro děti, které nemají rády vibrace. 

- Režim druhého - jemného - rychlostního stupně: kartáček v tomto režimu provede 12.000 kmitů za minutu. Světlo svítí 

pouze jednou barvou. Doba čištění jsou 2 minuty. Tento režim je doporučován pro děti od 2-5 let. 

- Režim třetího – standardního - rychlostního stupně: kartáček v tomto režimu provede 16.000 kmitů za minutu. Světlo 

svítí pouze jednou barvou. Doba čištění jsou 2 minuty. Tento režim je doporučován pro děti od 5-8 let. 

- Režim čtvrtého – silného - rychlostního stupně: kartáček v tomto režimu provede 20.000 kmitů za minutu. Světlo svítí 

pouze jednou barvou. Doba čištění jsou 2 minuty. Tento režim je doporučován pro děti od 8-12 let. 

 

2-MINUTOVÝ ČASOVAČ 

Pro druhý, třetí a čtvrtý rychlostní stupeň - po 30 / 60 / 90 vteřinách - světla bliknou jednou / dvakrát / třikrát a motor se 

zastaví jednou / dvakrát / třikrát. Doba blikání a zastavení je 0,5 vteřiny – účelem je připomenout uživateli, aby změnil 

oblast čištění. Po 120 vteřinách kontrolka dvakrát zabliká a poté zhasne, přístroj se automaticky vypne. 

 

PAMĚŤ 

Poslední použití každého rychlostního stupně se uloží do paměti výrobku. Stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF se 

výrobek vypne. Při příštím zapnutí se automaticky zapne naposledy použitý režim. 

 

VLASTNOSTI 

- Čistící hlava je vyrobená z DuPont materiálu, který je pevný a odolný proti opotřebení. Má zaoblené konce, chrání dásně 

dítěte a účinně čistí zuby. 

- Kartáček má roztomilý design v podobě zvířátka, se světelnými efekty - děti si ho zamilují a naučí se dobrému zvyku – 

správnému čištění zoubků. 

- Unikátní a kreativní silikonový design poskytuje pohodlí a příjemný pocit při držení kartáčku. Děti budou milovat čištění 

zoubků! 

-  Vodotěsnost výrobku je na úrovni IPX7, což znamená, že zubní kartáček lze ponořit do vody a dokonce jej lze použít i 

během koupání. 

UPOZORNĚNÍ 

- Provozní teplota je 0-50°C. 

- Pokud kartáček nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterii a skladujte jej v krabičce na suchém místě. 

- Po každém použití nechte čistící hlavici řádně vyschnout. 

- Během provozu dosáhne výrobek svého maximálního výkonu. Výrobek proto nemůže být používán nepřetržitě po delší 

dobu. Maximální doba použití je 10 minut. 

- Během používání výrobku nechoďte, ani neběhejte. 

- Výrobek používejte pouze pod dohledem dospělé osoby!    

- Vyrobeno v Číně. 

Distributor pro ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha, www.andys.cz. 


