
 

SONICKÁ ZUBNÁ KEFKA PRE DOSPELÝCH 

Návod na použitie 
Verzia: V 1.0 4/2020 

 

Ďakujeme, že ste si zakúpili sonickú kefku GIOZoe. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a 

uchovajte si ho pre budúcu potrebu. Používajte tento výrobok len na účely opísané v tomto návode. 

Ak je výrobok či akákoľvek jeho časť (nástavec, držiak alebo nabíjačka) akokoľvek poškodená, prestaňte výrobok 

používať. Obráťte sa na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. 

Čistiace nástavce, rukoväť ani stojanček sa nesmie umývať v umývačke riadu. 



 

DÔLEŽITÉ 

Ak ste v posledných 2 mesiacoch podstúpili operáciu čeľuste alebo ďasien, pred použitím tohto výrobku sa poraďte 

so svojím zubným lekárom.  

Pokiaľ pri použití tohto výrobku dochádza k silnému krvácaniu alebo ak krvácanie neprestane ani po týždni 

používania, prestaňte výrobok používať a poraďte sa so svojím zubným lekárom.  

InnoGIO GIOZoe spĺňa všetky požiadavky bezpečnostných noriem týkajúcich sa elektromagnetických zariadení. Ak 

máte v tele kardiostimulátor alebo iné zariadenie, musíte sa pred použitím tohto výrobku poradiť so svojím lekárom.  

Zubná kefka GIOZoe je určený pre zaobchádzanie so zubami, ďasnami a jazykom. Nepoužívajte ho na iné účely. A 

k začnete pri používaní tohto výrobku pociťovať nepohodlie alebo bolesť, prestaňte výrobok používať a použitie 

konzultujte so svojim lekárom.  

GIOZoe je výrobok určený pre osobnú hygienu, nie je určený na použitie pre väčší počet ľudí napr. V zubných 

ordináciách či iných zariadeniach. Nepoužívajte nástavce so zlomenými alebo ohnutými štetinami.  

Čistiace nástavce vymieňajte každé 3 mesiace alebo častejšie, ak existujú známky opotrebenia. Nepoužívajte iné 

nadstavce ako tie, ktoré odporučil výrobca.  

Ak zubná pasta obsahuje peroxidy, jedlú sódu alebo hydrogénuhličitan (často sa vyskytujú v bieliacich pastách), po 

každom použití dôkladne vyčistite hlavu kefky mydlovou vodou. Zabránite tým popraskanie plastu. 

 

VLASTNOSTI  

Vďaka inovatívnej technológii sonických pulzov vykoná GIOZoe 13.000 vysoko intenzívnych kmitov za minútu. Je 

vybavený ultra hygienickú silikónovou hlavicou na lekárske účely a vďaka mikro pohybom extrémne šetrným 

spôsobom rozbíja a odstraňuje zubný plak, bez toho, aby došlo k poškodeniu zubnej skloviny alebo ďasien. 

Poznámka: GIOZoe môže byť pred prvým použitiu zablokovaný. Pre odomknutie podržte súčasne tlačidlá + a -. Potom 

sa kontrolka rozsvieti, čo znamená, že výrobok je odblokovaný. 
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KEFOVEJ NÁSTAVCE 
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VLASTNOSTI VÝROBKU  
 

TLAČIDLO ON/OFF  

- Jedným stlačením tlačidla prístroj zapnete, ďalším stlačením prístroj vypnete.  

- Po 3 minútach sa GIOZoe automaticky vypne, aby sa zabránilo nadmernej spotrebe batérie.  
 

REGULÁCIA KMITOČTU  

- 16 režimov pre rôzne potreby starostlivosti o ústnu dutinu: intenzitu môžete upraviť stlačením tlačidiel + / -.  

- Výrobok si pamätá vaše predvoľby, keď ho znovu zapnete. 
 

NÁSTAVCE 

- Silikónové a nylonové štetiny veľmi efektívne čistí a zároveň sú šetrné k ďasnám.  

- Nylonové hlavice sú určené pre dospelých, ktorí majú nadmerné usadzovaniu plaku a potrebujú účinnejšie čistenie.  

- Určené pre čistenie jazyka - účinne odstraňujú zvyšky jedla a baktérie z jazyka, poskytujú svieži dych 



BALENIE OBSAHUJE  

1x nástavec silikón-nylon (s funkciou čistenie jazyka)    1x beauty nadstavec  

1x nástavec silikón (s funkciou čistenie jazyka)    1x GIOZoe telo kefky  

1x nástavec nylon       1x USB kábel     

1x masážny nástavec       1x základňa 

 

ŠPECIFIKÁCIA  

rozmer: 194x29,5x25mm      frekvencia: 220 / 120Hz  

váha: 60g max.       hlučnosť: 50 dB  

batérie: 420 mAh, 3,7 V      nabíjania: USB kábel 5V / 2W  

životnosť batérie: 120 použitie na 1 plné nabitie    napätie: 3,7V / 1W 

 

 

 

 

 

POUŽITIE 

 

 

 

Nanesenie zubné pasty  

Vytlačte požadované množstvo svoje obľúbené zubnej pasty na štetinky nástavce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistenie  

Stlačením tlačidla ON/OFF kefku zapnete. Stláčaním +/- upravíte intenzitu kmitočtu. 

Počas čistenia vykonávajte hlavicou krúživé pohyby a zľahka tlačte kefku na zuby po 

dobu 2 minút. Každých 30 sekúnd GIOZoe vydá jemný impulz ako signál k presunu do 

ďalšej časti úst. 

 

 

 

 

 

 

 

Vypláchnutie úst  

Stlačením tlačidla ON/OFF kefku vypnete. Vypláchnite ústa a kefku vrátane hlavice 

dôkladne opláchnite pod tečúcou teplou vodou. Čistenie zubov vykonávajte dvakrát 

denne, aby ste si užili krásny úsmev. 

 

 

 

 

Odporúčanie: Pre kompletnú ústnu hygienu jemne vyčistite zvislými pohybmi aj jazyk.  

 



REŽIM "pre krásne oči" 

 

1. Nasaďte masážnu hlavicu určenú pre relaxáciu.  

2. Stlačením tlačidla ON/OFF prístroj zapnete. Rozsvieti sa LED kontrolka. Stlačením tlačidiel + / - upravte intenzitu 

masáže podľa svojich preferencií.  

Odporúčanie: Pre očné okolie odporúčame použiť slabšie pulzujúci režim. 

 

 

Odporúčané postupy pre masáž očného okolia: 

 

1. Naneste krém alebo sérum na pokožku od vnútorného kútika oka až k spánkom.  

2. Starostlivosť krúživými pohybmi: Krúživými pohybmi masážnou hlavicou postupujte z vnútorného kútika oka do 

spánkovej časti. Opakujte 5x na oboch stranách.  

3. Starostlivosť tlakom: Pomocou masážnej hlavice jemne pritlačte pokožku od vnútorného kútika oka k vonkajšej 

časti oka. Doba každého stlačenia by mala byť približne 2 sekundy. Opakujte 5x na oboch stranách.  

4. Starostlivosť pohybom: Presuňte masážne hlavicu zo stredu dolného viečka do vnútorného kútika oka a potom do 

vonkajšej časti oka. Opakujte 5x na oboch stranách. 

 

 

 

 

 

 

ODPORÚČANÉ SPÔSOBY ČISTENIE TVÁRE / PEELING: 

 

1. Odstráňte make-up, namočte si tvár a naneste na ňu kozmetický čistiaci prípravok.  

2. Krúživými pohybmi vyčistite bradu a líca.  

3. Začínajte vždy na vnútornej strane a jemnými ťahmi smerom von si vyčistite čelo.  

4. Vyčistite jednu stranu nosa pohybom kefy smerom hore a dole, potom očistite druhú stranu nosa rovnakým 

spôsobom.  

5. Jemne očistite oblasť pod očami. Na čistenie očného okolia sa odporúča použiť režim s nízkymi frekvenciami. 

 

Opláchnite a osušte si tvár. Potom môžete použiť svoje obľúbené kozmetické výrobky pre starostlivosť o pleť. 



ÚDRŽBA 

Výrobok po každom použití dôkladne umyte v teplej vode a prsty pretiahnite štetinkami. Nechajte uschnúť na 

otvorenom priestranstve. Výrobok umiestnite na stojan alebo do sterilizačného boxu. Poznámka: Nikdy na čistenie 

nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, benzín alebo acetón. 
 

VÝMENA NÁSTAVCOV  

Pri výmene nástavcov sa uistite, že je zariadenie vypnuté. Vytiahnite nástavec hore a vložte nový tak, aby medzera 

medzi nástavcom a rukoväťou nebola viditeľná, bez toho aby ste ju otočili. 
 

DÔLEZITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE  

Ak je tento výrobok používaný malými deťmi alebo v ich okolí, je je nevyhnutne nutný starostlivý dohlad dospelej 

osoby. Ak zistíte akekolvek poškodenia výrobku (nadstavec, rukov, nabíjačka), ihneď ho prestaňte používať. Nikdy na 

čistenie tohto výrobku nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, benzín alebo acetón. Aby ste predišli 

riziku úrazu elektrickým prúdom, pripájajte prístroj ľan k napájacím sieťam s ochranným uzemnením. 
 

NABÍJANIE  

Poznámka: Pred nabíjaním sa uistite, že v okolí nabíjacieho vstupu či na nabíjačke nezostali zvyšky vody alebo zubnej 

pasty. Pripojte nabíjačku do nabíjaciemu vstupu USB (DC 5V). 1 hodina nabíjania zaistí plné nabitie, čo je dostatočné 

pre cca 120 použitie. Ak je úroveň nabitia batérie nízka, bude to signalizované blikaním LED kontrolky. Ak kontrolka 

LED trvalo svieti, znamená to, že je zariadenie plne nabité. Ak je batéria vybitá, motor sa zastaví. Prístroj 

NENABÍJAJTE dlhšie ako 24 hodín. Upozornenie: Tento výrobok je napájaný lítiovými batériami 3,7V 420mAh, ktorých 

životnosť je cca 5 rokov. 
 

NAJČASTEJŠIE PROBLÉMY A ICH RIEŠENIA  

1. Po stlačení tlačidla ON sa prístroj nezapne. Batéria je vybitá. Výrobok nabite.  

2. Prístroj je zablokovaný. Súčasným stlačením +/- prístroj odomknite.  

3. Prístroj nemožno vypnúť a / alebo tlačidlá prístroja nereagujú. Mikroprocesor dočasne nefunguje správne. Ak 

chcete obnoviť normálnu prevádzku, pripojte nabíjací kábel.  

4. Aj keď je prístroj pripojený k nabíjačke, LED kontrolka nebliká. Batéria je plne nabitá. Prístroj je pripravený na 

použitie.  

5. Batéria je vybitá. Počas nabíjania trvá niekoľko minút, než začne kontrolka LED blikať. Nabíjací kábel nie je správne 

pripojený. Skontrolujte elektrickú zásuvku / USB a nabíjací vstup.  

6. Výrobok spadol do vody a nabíjací port je mokrý. Prístroj vysušte a pokračujte v používaní. GIOZoe je vodotesný a 

nabíjací port je plne utesnený. 
 

LIKVIDÁCIA PRÍSTROJA 

Likvidácia elektronického zariadenia (platí pre EÚ a ďalšie európske krajiny so systémami selektívneho 

zberu odpadu). Tento symbol znamená, že s týmto zariadením by sa nemalo zaobchádzať ako s bežným 

domácim odpadom, ale malo by byť odovzdané na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu 

elektrických a elektronických zariadení. 
 

VÝMENA BATÉRIE  

Batéria by mala byť pred likvidáciou vybratá z prístroja a nemala by byť likvidovaná ako bežný domáci odpad. Ak 

chcete vybrať batériu, zložte nástavec a silikónový kryt, otvorte plastové puzdro a vyberte batériu. Batériu zlikvidujte 

v súlade s miestnymi predpismi o životnom prostredí. Nezabudnite, že musíte najprv odrezať červenú kladnú 

pólovou čiaru a potom čiernu zápornú pólovou čiaru na batériu. Z bezpečnostných dôvodov je pri vykonávaní tejto 

operácie nutné používať ochranné rukavice. Výmenu batérie môže vykonávať len dospelá osoba. 
 

Dôležité: Užívateľ tohto prístroja nesie sám zodpovednosť za prípadne vzniknuté úrazy alebo poranenia, pokiaľ nie je 

prístroj používaný v súlade s týmto návodom na použitie. 

 

 

Distribútor pre ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, ČR, www.andys.sk 


