
 

SONICKÁ ZUBNÁ KEFKA PRE DETI 

 

 
                                vymeniteľná hlavica   

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

       zdroj napájanie: 1x AAA batéria (nie je súčasťou) 

       rozmer: 160,5 x 35 x 35 mm 

       napätie: 1,5 V 

            základňa   výkon: 0,51 W 

       prúd: 0,34 A 

tlačidlo ON/OFF 
       BALENIE OBSAHUJE 

       zubnú kefku 

       vymeniteľné hlavice 1ks + 1ks náhradná 

           tento návod na použitie 

 

      kryt batérie 

 
 

 

PRED PRVÝM POUŽITÍM 

     

      Pripravte si kefku.      Otvorte kryt batérie.  Vložte batériu.                    Kryt uzavrite. 

                               Dbajte na správnu polaritu. 

 

 

NÁVOD NA POUŽITIE 

3. Pre výber režimu stlačte 

jemne tlačidlo ON/OFF. 

Časovač odpočítava 2 minúty. 

Každých 30 sekúnd dostanete 

impulz pre zmenu oblasti 

čistenia. Stlačením tlačidla po 

dobu 3 sekúnd kefku 

vypnete. 

    1. Naneste na kefku 2. Zasuňte kefku do úst.              

            zubnú pastu. 

 



 

 

 

 

 

 

4. Odporúčania lekárov: Každá            5. Ústa vypláchnite vodou 

z uvedených oblastí by sa mala                    a kefku vyčistite. 

     čistiť po dobu 30 sekúnd. 

 

4 RÝCHLOSTNÉ STUPNĚ 

- Režim prvého - svetelného - rýchlostného stupňa: po zapnutí kefky sa začnú po 0,5 sekundách prelínať rôzne farby: 

červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, indigová a fialová. Kefka funguje bez vibrácií. Celková doba čistenie je 1 minúta. 

Tento režim je vhodný pre deti, ktoré nemajú rady vibrácie. 

- Režim druhého - jemného - rýchlostného stupňa: kefka v tomto režime vykoná 12.000 kmitov za minútu. Svetlo svieti 

iba jednou farbou. Doba čistenia sú 2 minúty. Tento režim je odporúčaný pre deti od 2-5 rokov. 

- Režim tretieho - štandardného - rýchlostného stupňa: kefka v tomto režime vykoná 16.000 kmitov za minútu. Svetlo 

svieti iba jednou farbou. Doba čistenia sú 2 minúty. Tento režim je odporúčaný pre deti od 5-8 rokov. 

- Režim štvrtého - silného - rýchlostného stupňa: kefka v tomto režime vykoná 20.000 kmitov za minútu. Svetlo svieti iba 

jednou farbou. Doba čistenia sú 2 minúty. Tento režim je odporúčaný pre deti od 8-12 rokov. 

 

2-MINÚTOVÝ ČASOVAČ 

Pre druhý, tretí a štvrtý rýchlostný stupeň - po 30 / 60 / 90 sekundách - svetlá bliknú raz / dvakrát / trikrát a motor sa 

zastaví raz / dvakrát / trikrát. Doba blikania a zastavenia je 0,5 sekundy - účelom je pripomenúť užívateľovi, aby zmenil 

oblasť čistenia. Po 120 sekundách kontrolka dvakrát zabliká a potom zhasne, prístroj sa automaticky vypne. 

 

PAMÄŤ 

Posledné použitie každého rýchlostného stupňa sa uloží do pamäte výrobku. Stlačením a podržaním tlačidla ON/OFF sa 

výrobok vypne. Pri ďalšom zapnutí sa automaticky zapne naposledy použitý režim. 

 

VLASTNOSTI 

- Čistiaca hlava je vyrobená z DuPont materiálu, ktorý je pevný a odolný proti opotrebeniu. Má zaoblené konca, chráni 

ďasná dieťaťa a účinne čistí zuby. 

- Kefka má roztomilý dizajn v podobe zvieratká, so svetelnými efektmi - deti si ho zamilujú a naučia sa dobrému zvyku - 

správnemu čistenie zúbkov. 

- Unikátny a kreatívne silikónový dizajn poskytuje pohodlie a príjemný pocit pri držaní kefky. Deti budú milovať čistenia 

zúbkov! 

- Vodotesnosť výrobku je na úrovni IPX7, čo znamená, že zubná kefka môže ponoriť do vody a dokonca ju možno použiť aj 

počas kúpania. 

 

UPOZORNENIE 

- Prevádzková teplota je 0-50°C. 

- Pokiaľ nebudete kefku dlhší čas používať, vyberte z nej batériu a skladujte ju v krabičke na suchom mieste. 

- Po každom použití nechajte čistiacu hlavicu riadne vyschnúť. 

- Počas prevádzky dosiahne výrobok svojho maximálneho výkonu. Výrobok preto nemôže byť používaný nepretržite po 

dlhšiu dobu. Maximálna doba použitia je 10 minút. 

- Počas používania výrobku nechoďte, ani nebehajte. 

- Výrobok používajte iba pod dohľadom dospelej osoby! 

- Vyrobené v Číne. 

 

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


