Mi Smart Electric Toothbrush
Užívateľská príručka

Bezpečnostné inštrukcie
Pri prvom užití zubnej kefky môže dôjsť ku svrbenie alebo krvácanie
ďasien. U ďasien, ktoré nie sú zvyknuté na účinné čistenie elektrickým
kefkou, je to normálne. Odporúčame využívať Užívateľský režim, kým si
ďasná nezvyknú. Bežne krvácanie z ďasien prestane počas jedného až
dvoch týždňov. Ak problém pretrváva dlhšie, prestaňte kefka používať
a poraďte sa so zubným lekárom.
Varovanie
• Používatelia, ktorí podstupujú ortodontickej ošetrenie, alebo užívatelia,
ktorí majú zubné opravy alebo implantáty, by sa pred použitím tohto
zubnej kefky mali poradiť so svojím zubným lekárom alebo ortodontistom.
• Tento zubná kefka vyhovuje bezpečnostným normám pre
elektromagnetické zariadenie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa
používania zariadení v blízkosti kardiostimulátorov alebo iných
implantovaných zariadení, poraďte sa pred použitím s lekárom alebo
výrobcom implantovaného zariadenia.
• Tento zubná kefka je určený iba na čistenie zubov, ďasien a jazyka.
Nepoužívajte ho na iné účely. Ak cítite akékoľvek nepohodlie alebo bolesť,
prestaňte zubná kefka používať a poraďte sa so svojím zubným lekárom.
• Nabíjací stanicu neponárajte do vody ani do akejkoľvek inej kvapaliny.
Ak je na zástrčke voda, nezapájajte nabíjaciu stanicu do elektriny.
• Tento zubná kefka obsahuje dobíjaciu batériu a preto by nikdy nemal byť
vystavený ohni, ani nabíjaný, používaný alebo skladovaný v prostredí
s vysokou teplotou.
• Nevystavujte kefka úderom ani pádom. Ak je kefka poškodený vplyvom
pádu alebo nárazu, prestaňte ho používať.
• Zubná kefka sami neupravujte, nerozoberajte ani neopravujte.
• Na nabíjanie používajte iba nabíjačky, ktoré sú v súlade s IPX4 alebo
vyšším.

Opatrenie
• Pred použitím skontrolujte, či zubná kefka nie je zjavne poškodený.
Ak je vážne poškodený, nepoužívajte ho.
• Pred pripojením napájacieho adaptéra k zubnej kefke sa uistite, že
napätie miestneho elekrického zdroja zodpovedá menovitému napätiu
adaptéru.
• Nabíjací dok nepoužívajte vonku, na priamom slnečnom svetle.
• Nepoužívajte zubnú kefku pri kúpaní či sprchovaní.

• Hlavicu zubnej kefky nezdieľajte s ostatnými.
• Neomotávajte napájací kábel okolo nabíjacej stanice, ak je zapojený
do zásuvky.
• Neklaďte na nabíjacej stanici žiadne kovové predmety, ak je zapojená
do zásuvky

Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstvo a používateľského rozhrania
v užívateľskej príručke slúžia len pre referenčné účely. Skutočný produkt
a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové
zariadenie typu MES601 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné
znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Všetky výrobky nesúce tento symbol sú odpadové elektrická
a elektronické zariadenia (OEEZ ako v smernici 2012/19/EÚ), ktorá by
nemala miešať s netriedeným domácim odpadom. Namiesto toho by ste
mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že odovzdáte svoje
odpadové zariadenia na určené zberné miesto pre recykláciu odpadu
z elektrických a elektronických zariadení, menované vládou alebo
miestnymi orgánmi. Správnou likvidáciou a recykláciou pomôžete zabrániť
možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.
Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest
získate od inštalačného technika alebo miestnych úradov.

Prehľad produktu
Tento manuál si pred použitím pozorne prečítajte a uchovajte ho pre
budúce použitie.

Rukoväť zubnej kefky

Indikátor Bluetooth
a stavu batérie

Tlačidlo napájania

Kryt hlavy kefky

Indikátor režimu

Hlava kefky

Štandardný režim

Nabíjacia stanica

Jemný režim

Farebný krúžok
(pre ľahké rozlíšenie)

Ochranný kryt hriadeľa

Užívateľský režim

Bezpečnostné inštrukcie
Uistite sa, že hlava kefy je namontovaná v rovnakom smere ako
predná časť rukoväte zubnej kefky, a uistite sa, že medzi hlavou
kefy a rukoväťou je malá medzera. Medzera je nutná, aby sa zabránilo
kolízii hlavy kefy s rukoväťou počas vysokofrekvenčného kmitania,
a tým motor generoval väčší výkon.

0,4 - 1 mm

Navlhčite hlavu kefky a vytlačte na ňu primerané množstvo
zubnej pasty.

Zapnutie / vypnutie / prepínanie režimu
Zapnutie: Stlačením tlačidla zapnete zubnú kefku.
Prepínanie režimov: Stlačte tlačidlo do 10 sekúnd od
zapnutia zubnej kefky.
Pauza: Stlačením a podržaním tlačidla na 1 sekundu dôjde
k pozastaveniu kefky. Po 30 sekundách pozastavenie sa
kefka automaticky vypne.
Vypnutie: Pre vypnutie v užívateľskom režime stlačte
tlačidlo v priebehu 10 sekúnd po zapnutí kefky. Ak zubná
kefka beží dlhšie ako 10 sekúnd, jednoducho ho vypnite
stlačením tlačidla.
Poznámka: Stlačením a podržaním tlačidla po dobu
12 sekúnd obnovíte továrenské nastavenia. Synchronizujte
predtým svoje dáta s aplikáciou, aby ste predišli strate dát.

Zdravé čistenie zubov
Držte kefovú hlavu v uhle 45° k línii ďasien a pomaly jej pohybujte pozdĺž
zubov a línie ďasien.
Počas čistenia sa zubná kefka každých 30 sekúnd krátko zastaví, aby
užívateľa vyzval k zmene polohy kefky.
Ak počas používania nedôjde k žiadnej aktívnej pauze, zubná kefka sa po
ukončení režimu čistenia automaticky vypne (režim čistenia možno
nastaviť pomocou aplikácie).

Zubná kefka je vybavený systémom ochrany proti prílišnému tlaku, ktorý
tlak na zuby detekuje v reálnom čase. Pri vyvinutí príliš vysokého tlaku
bude indikátor batérie rýchlo blikať na červeno a zubná kefka
automaticky obmedzí vibrácie.
K dispozícii sú tri režimy čistenia zubov:
Štandardný režim: Vhodný pre každodennú ústnu hygienu
Jemný režim: Vhodný pre citlivé zuby
Užívateľský režim: V predvolenom nastavení ide o dvojminútový režim
pre začiatočníkov. Nastavenie čistenie a jeho dĺžku môžete upraviť
pomocou aplikácie.
Čistenie hlavy kefy
Po očistení opláchnite hlavu kefy tečúcou vodou.
Po opláchnutí nasaďte na kefovú hlavu ochranný kryt, aby zostala čistá
a hygienická.

Zubní lekári odporúčajú meniť kefovú hlavu každé tri mesiace.
Tento zubná kefka je dodávaný s 3 farebnými krúžkami (šedý, modrý
a zelený), ktoré možno vymeniť podľa vašich preferencií.

Ilustrácie správneho
zarovnanie farebného
prsteňa.

Jednou rukou držte kefku hore nohami, druhou rukou odstráňte
farebný krúžok.
S štipce na vnútornej strane prstenca smerujúcimi nadol zarovnajte
trojuholníkovitý tvar prstenca s tvarom držadla a zatlačte ho na miesto.

Viď obrázok

Inteligentné funkcie
Zubná kefka je vybavený systémom ochrany proti prílišnému tlaku, ktorý
tlak na zuby detekuje v reálnom čase. Pri vyvinutí príliš vysokého tlaku
bude indikátor batérie rýchlo blikať na červeno a zubná kefka
automaticky obmedzí vibrácie.

Počas čistenia zubov: Indikátor
stavu batérie rýchlo bliká červeno,
ak je vyvinutý príliš vysoký tlak.

Dobu trvania, režim a ochranu pred pocákáním môžete nastaviť
pomocou aplikácie Mi Home / Xiaomi Home. Po skončení čistenia si
môžete zobraziť údaje a vygenerovať si správu.
Prepojenie s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home
Tento produkt spolupracuje s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home *.
Ovládajte zariadenie pomocou tejto aplikácie.

Naskenujte QR kód a stiahnite a nainštalujte si aplikáciu. Ak je aplikácia
už nainštalovaná, budete presmerovaný na stránku nastavení pripojenia.
Aplikáciu môžete tiež vyhľadať pod názvom „Mi Home / Xiaomi Home“
v obchode s aplikáciami. Potom si ju stiahnite a nainštalujte. Otvorte
aplikáciu, kliknite na „+“ v pravom hornom rohu a podľa pokynov
v aplikácii pridajte zariadení.
Táto aplikácia je v Európe označovaná ako Xiao Home (s výnimkou
Ruska). Za predvolený považujte názov aplikácie, ktorý sa zobrazuje na
vašom zariadení.

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná. Postupujte
podľa pokynov v aktuálnej verzii aplikácie.

Ochrana životného prostredia
Akonáhle zubná kefka dosiahne koniec svojej životnosti, je potrebné
vybrať, zlikvidovať a recyklovať vstavanú batériu v súlade s miestnymi
zákonmi a predpismi krajiny alebo oblasti, v ktorej sa používa.

Špecifikácie
Názov: Mi Smart Electric Toothbrush T500

Model: MES601

Menovité napätie: 3,7 V

Menovitý výkon: 2 W

Menovitý príkon: 5 V

0,5 A

Doba nabíjania: 12 hodin

Maximálny výstupný výkon: 0 dBm

Kapacita batérie: 700 mAh

Frekvenčné pásma: 2 402 - 2 480 MHz

IP hodnotenie: IPX7

Rozmery hlavy kefy: 24,6 × 24,6 × 85,0 mm
Rozmery rukoväte zubnej kefky: 28,1 × 28,3 × 187,5 mm

Nabíjanie
Stav kefky

Stav indikátora batérie

Úroveň batérie

Používání

Modrá

100 - 60 %

Oranžová

60 - 20 %

Červená

20 - 10 %

Rýchlo bliká na červeno

< 10 %

(nemožno ho zapnúť)
Nabíjanie

Modrá

100 %

Pomaly blikajúce modrá

100 - 60 %

Pomaly blikajúce oranžová 60 - 20 %
Pomaly blikajúce červená < 20 %
Nabíjacia stanica zubnej kefky je navrhnutá pre model T500 a nie je
kompatibilný s inými produktmi.
Keď je batéria takmer vybitá, indikátor rýchlo bliká na červeno a zubnú
kefku nedá zapnúť. Plné nabitie zubnej kefky trvá asi 10 až 16 hodín.
Ak počas nabíjania pripojíte kefka k aplikácii, indikátor sa sfarbí
modro a trikrát zabliká. Po úspešnom pripojení zostane indikátor
svietiť na modro. Po dokončení synchronizácie dát sa aplikácia
automaticky odpojí a indikátor kefke začne zobrazovať aktuálny stav
batérie. Ak sa kefka nepripojí k aplikácii, indikátor bude neustále
zobrazovať stav nabitia batérie.

Riešenie problémov
Problém

Možná príčina

Po stlačení
tlačidla sa
nezapne

Nabíjanie

Vyberte kefka z nabíjacej
stanice

Je pripojený k Bluetooth

Vypnite vo svojom telefóne
funkciu Bluetooth

Hlavicu nedá
nainštalovať
na rukoväť

Riešenie

Nízky stav batérie

Umiestnite kefku do nabíjacej
stanice, aby sa nabil

Niečo sa zaseklo v hlavici

Vyberte predmet z hlavice
pomocou nástroja

Niečo sa zaseklo na rukoväti

Vyčistite rukoväť

Nejde o originálny hlavicu

Vymeňte ju za originálnu
hlavicu

Veľká spotreba Dlhé pripojenie k Bluetooth
energie a časté pomocou telefónu
nabíjanie
Príliš časté používanie

Zakážte Bluetooth,
ak kefka nepoužívate

Vibrácie hlavice Hlavica nie je riadne
sú slabé
nainštalovaná

Skúste hlavicu znova
nainštalovať

Nedá sa
pripojiť
k aplikácii

Umiestnite kefku do nabíjacej
stanice, aby sa nabil

Niečo sa zaseklo medzi
hlavicou a rukoväťou

Zložte hlavicu a vyberte
predmet

Na vašom telefóne
nie je povolená funkcia
Bluetooth

Povoľte funkciu Bluetooth na
vašom telefóne a ovládajte
kefka pomocou aplikácie
Mi Home / Xiaomi Home

Kefka je príliš ďaleko
od telefónu

Umiestnite kefku
do blízkosti telefónu

Kefka vibruje

Vypnite kefku a skúste
sa pripojiť znova

Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com
Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)
Adresa: Room 1101, 1102, 1103, 1104, 401 & 402, Building 2,
Chong-wen Area, Nanshan iPark, No. 3370 Liuxian Avenue,
Nanshan District, Shenzhen, China

Dovozca:
Beryko s.r.o.,
Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň
www.beryko.cz

