
 

 

 

realme M1 Sonic Electric Toothbrush 

 

 

 

 

Uživatelská příručka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme, že jste si vybrali zubní kartáček M1 Sonic Electric Toothbrush! Před použitím si 
pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro další použití. 



Přehled produktu 

 

1. Kryt silové hřídele 

2. Rukojeť zubního kartáčku 

3. Tlačítko zapnout/vypnout 

4. Ukazatel čistícího režimu 

5. Ukazatel baterie 

6. Ochranný kryt hlavy kartáčku 

7. Hlavice kartáčku  

8. Nabíjecí stanice 

 



Průvodce 

1.   Zarovnejte hlavu kartáče tak, aby štětiny směřovaly stejným směrem jako 
přední část rukojeti, a namontujte hlavici kartáče dolů na rukojeť a ujistěte se, že 
mezi oběma částmi existuje určitá mezera (mezera zajišťuje, že hlavice kartáčku 
nekoliduje s rukojetí při vysokofrekvenčních vibracích, takže motor bude 
silnější). 

 

2.     Navlhčete štětiny kartáčku a aplikujte na ně zubní pastu. 

 

3.     Režim zapnutí/vypnutí;  

 

· Tlačítko zapnout/vypnout 

Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout pro spuštění kartáčku. 
Jakmile je zubní kartáček ve vybraném režimu po dobu 8 
sekund, dalším stisknutím tlačítka jej zapnete/vypnete. 

· Přepnutí režimu 

Pokud kartáček čistil v režimu méně než 8 sekund, krátkým 
stisknutím tlačítka zapnout/vypnout přepnete funkční režim. 

 



4.     Čistění zubů 

·  Štětiny kartáčku přiložte k dásni v úhlu 45 °. 

·   Během čištění se zubní kartáček každých 30 sekund na krátkou chvíli 
zastaví a vyzve ke změně oblasti čištění. 

·   Zubní kartáček se automaticky vypne po 2 minutách čištění, pokud není 
uživatelem vypnut dříve. 

·  K dispozici jsou 4 režimy čištění: 

Soft: Zajišťuje účinné čištění a zlepšuje péči o uživatele s citlivými 
dásněmi.  

Clean: Vhodné pro běžné čištění. Čištění s vysokofrekvenčními 
vibracemi generuje tok tekutiny v ústech, pěna se stává jemnější. 
Zubní povlak a jiné nečistoty se lépe odstraňují. 

White: Čištění pomocí vysokofrekvenčních vibrací pro hloubkové 
čištění a bělení, které současně chrání sklovinu. 

Polish: Ke střídání vibrací se používají různé frekvence, pohyby 
štětin mohou pokrýt každý zub z různých úhlů, aby účinně 
odstranily odolné nečistoty, jako jsou například skvrny od cigaret. 

 

 

 

 



 

 

5.     Automatický časovač a připomenutí změny oblasti 

·   2 minutový časovač: zubní lékaři doporučují 2 minuty na každé čištění. 
Jakmile je zubní kartáček zapnutý, automaticky se vypne poté, co je 
nepřetržitě používán po dobu 2 minut v jakémkoli režimu. 

·   30 sekundová připomínka změny oblasti: v jakémkoli provozním režimu 
bude každých 30 sekund pauza 0,15 sekundy, která uživatele vyzve ke změně 
oblasti čištění, aby bylo zajištěno, že jsou všechny čtyři oblasti ústní dutiny 
rovnoměrně vyčištěny. 

  

6.     Funkce automatické paměti 

Jakmile je zubní kartáček zapnutý, bude pracovat ve vybraném režimu déle 
než 8 sekund. Krátkým stisknutím tlačítka zapnout/vypnout zubní kartáček 
vypnete. Při příštím použití se zubní kartáček automaticky vrátí do posledního 
funkčního režimu, který jste použili před vypnutím.  

7.     Čištění hlavice kartáčku 

·   Po vyčištění zubů omyjte hlavici kartáčku pod tekoucí vodou. 

·   Po dokončení čištění zakryjte hlavici kartáčku ochranným krytem. 

* Zubní lékaři doporučují měnit hlavici kartáčku každé 3 měsíce. 

 



Pravidelné nabíjení 

 

·   Nabíjecí stanice pro tento produkt je doplněk speciálně navržen pro realme 
M1 Sonic Electric Toothbrush a není kompatibilní s ostatními produkty. 

·   Zubní kartáček se nezapne normálně, pokud je stav baterie menší než 10 % 
(pokud v tomto okamžiku krátce stisknete tlačítko zapnout/vypnout, 
indikátor napájení začne blikat červeně a kartáček krátce zavibruje). Plné 
nabití kartáčku trvá přibližně 4,5 hodiny (doba nabíjení se liší podle zbývající 
energie baterie). 

 

Základní parametry 

Status Ukazatel baterie Stav baterie

Zelená 100%-40%

Oranžová 40%-20%

Červená 20%-10%

Zelená 100%

Blikající zelená 100%-40%

Blikající oranžová 40%-20%

Blikající červená <20%

Nabíjení

Provoz
Červené zablikání dvakrát + 

vibrace dvakrát (přístroj nelze 

spustit)

<10%

Název produktu realme M1 Sonic Electric Toothbrush

Model RMH2012

Napětí DC 3.7V

Napětí při nabíjení 3W

Doba nabíjení 4.5 hodiny

Vstup 5V/1A

Výkon 2W

Vodotěsný stupeň IPX7



 

 

Řešení problémů 

Problém Příčina Řešení

Ve stavu nabíjení Odpojte nabíjení.

Stav baterie je příliš 

nízký

Připojte kartáček k 

nabíjení.

Cizí částice v hlavici 

kartáčku

Odstraňte cizí částice 

z hlavice.

Cizí částice na hřídeli
Odstraňte cizí částice 

z hřídele.

Není originální 

hlavice kartáčku

Nahraďte originální 

hlavicí kartáčku.

Je nutné časté 

nabíjení

Nadměrné používání 

vysokých freakvencí  

nebo jsou cizí částice 

mezi hlavicí a 

rukojetí

Vyjměte hlavici 

kartáčku a odstraňte 

cizí částice.

Hlavice kartáčku 

není správně 

umístěna

Znovu nainstalujte 

hlavici kartáčku 

správným způsobem.

Cizí částice mezi 

hlavicí a rukojetí

Vyjměte hlavici 

kartáčku a odstraňte 

cizí částice.

Nelze nabíjet 

normálně

Není originální 

nabíjecí stanice

Použijte standardní 

adaptér 5V/1A.

Tlačítko po stisknutí 

nereaguje, kontrolky 

nesvítí

Kartáček může přejít 

do ochranného 

režimu, pokud nebyl 

dlouho nabíjen 

(vybitá baterie)

Nabíjení může trvat 

asi 30 minut. Pokud 

se objeví blikající 

červené světlo, zubní 

kartáček lze normálně 

používat.

Zařízení nelze 

zapnout tlačítkem

Hlavu kartáčku nelze 

zasunout do silové 

hřídele

Vibrace hlavy 

kartáče jsou slabé


