b. Instalace a výměna barevného prstence

1. Přehled produktu

eryko s.r.o.

Vyměňte barevný prstenec na jakoukoli barvu
Odstranění barevného prstence: Držte zubní kartáček levou
rukou, stiskněte levou rukou (texturovanou) zadní část zubního
kartáčku, stiskněte pravým ukazováčkem proti vzduchovému
otvoru v dolní části, vložte nehet do mezery mezi barevným
kroužkem a rukojetí, zatlačte barevný kroužek směrem nahoru
a trochu ho vysuňte.
Instalace barevného kroužku: Udržujte barevný kroužek klouby
směrem dolů a spojte jej se třemi klouby na rukojeti. Stisknutím
barevného kroužku dolů jej nainstalujte.
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Uživatelský manuál

Mi Electric Toothbrush
Uživatelský manuál

c. Vymáčkněte zubní pastu
Navlhčete hlavu kartáčku a vymáčkněte
přiměřené množství zubní pasty na hlavu
kartáčku.

Barevný prstenec
(pro odlišení)

Mi Electric Toothbrush
Uživatelský manuál

Nabíjecí
dock

Bezpečnostní opatření
Poznámka
Můžete pociťovat svědění nebo lehké krvácení při prvním
použití. To je způsobeno tím, že dásně nejsou zvyklé na takto
efektivní čištění. Je doporučováno používat oblíbený mód
kartáčku. Tento symptom většinou zmizí po 1-2 týdnech. Pokud
trvá déle jak 2 týdny, tak přestaňte používat kartáček a navštivte
svého zubaře.
* Varování
1. Uživatelé, kteří podstoupí ortodoncii, zubní opravu nebo zubní
implantát, by měli produkt používat pod vedením zubních
lékařů.
2. Mi Electric Toothbrush splňuje bezpečnostní normy pro
elektromagnetické zařízení. Pokud máte jakékoliv pochybnosti o kardiostimulátorech nebo jiných implantovaných
zařízeních, poraďte se s lékařem nebo výrobcem implantovaných přístrojů před použitím.
3. Tento výrobek je určen pouze k čištění zubů, dásní a jazyk.
Nepoužívejte jej k žádnému jinému účelu. Pokud máte pocit
nepohodlí nebo bolesti, okamžitě přestaňte používat tento
výrobek a konzultujte používání výrobku s lékařem.
* Zákazy
1. Nabíjecí dock neponořujte do vody ani do jiné kapaliny.
2. Po čištění zkontrolujte, zda je napájecí zástrčka nabíjecí
základny zcela suchá, poté zapojte do napájecího zdroje.
3. Tento výrobek obsahuje zabudované nabíjecí baterie.
Nevhazujte výrobek do ohně, nenabíjejte, nepoužívejte jej ani
jej neumisťujte do prostředí s vysokou teplotou.
4. Nepokoušejte se produkt modiﬁkovat, rozebírat nebo
opravovat.
* Důležité
1. Před použitím zkontrolujte, zda výrobek není poškozen. Pokud
je poškozen, nepoužívejte jej.
2. Před zapojením do napájecího zdroje zkontrolujte, zda je
místní napájecí zdroj v souladu s požadovaným napětím
vyznačeným na výrobku.
3. Pokud dojde k poškození nabíjecího doku, nepoužívejte jej.
4. Pokud výrobek (včetně rukojeti a hlavy zubního kartáčku)
vykazuje nějaké známky poškození, přestaňte jej používat.
5. Nepoužívejte nabíjecí dock v prostředí s vysokou teplotou
(např. při vystavení slunci).
6. Nepoužívejte zubní kartáček během koupání nebo sprchování.
* Rady
1. Nesdílejte hlavičku zubního kartáčku s ostatními.
2. Neobtáčejte napájecí kabel kolem nabíjecího doku, pokud je
připojen k napájecímu zdroji.
3. Neumisťujte kovové předměty do nabíjecího doku, pokud je
připojen k napájecímu zdroji.

2. Jak používat kartáček
Tip:
Můžete pociťovat svědění nebo lehké krvácení při prvním
použití. To je způsobeno tím, že dásně nejsou zvyklé na takto
efektivní čištění. Je doporučováno používat
oblíbený mód
kartáčku. Tento symptom většinou zmizí po 1-2 týdnech. Pokud
trvá déle jak 2 týdny, tak přestaňte používat kartáček a navštivte
svého zubaře.

a. Instalace hlavy kartáčku
Upevněte hlavu zubního kartáčku na rukojeť zubního kartáčku a
nechte prostor pro určitou mezeru mezi oběma částmi. (Mezera
zajistí, aby se hlava zubního kartáčku nepřišla do styku s tělem
zubního kartáčku během vysokofrekvenčních vibrací)

d. Vyberte mód
On/Off/přepínání módů
Zapnutí: Krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí.
Přepínání módů: Pokud je zařízení zapnuto,
stiskněte znovu pro přepnutí módu.
Pauza: stiskněte tlačítko na 1 vteřinu pro pauzu.
Pokud 30 vteřin nebudete pokračovat v čištění,
tak se zařízení samo vypne.
Vypnutí: Pokud je zařízení zapnuto přepněte do
oblíbeného módu a poté znovu přepněte mód
pro vypnutí katáčku.
V případě zvláštních podmínek, stiskněte a
držte tlačítko na 12 vteřin pro obnovení
továrního nastavení.
(Aby nedošlo k chybě dat, tak synchronizujte
data s mobilním telefonem pomocí Bluetooth)

e. Čistě si zuby zdravě
Pomalu pohybujte kartáčkem pod úhlem 45° mezi kartáčkem a
dásněmi.
Při čištění zubů je možné libovolně stisknout On/Off tlačítko pro
přepnutí módu.
Během čištění kartáček přestane vibrovat každých 30 vteřin,
aby Vás upozornil na změnu čistící pozice.
Pokud kartáček aktivně nezastavuje vibrace, tak se
automaticky vypne při dokončení čistícího módu (čistící mód
může být zvolen v aplikaci).
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f. Čištení hlavy kartáčku

Stažení aplikace Mi Home

Po čištění opláchněte hlavu kartáču pod tekoucí vodou.
Po dokončení čištění zubů přikryjte hlavu kartáčku ochranným
krytem, aby se hlava kartáčku udžela hygienicky čistá.

Speciﬁkace

a. Rychlé nastavení

Rukojeť kartáčku

nabíjecí dock

Kontrolujte svá zařízení a propojte je s ostatními chytrými
zařízeními v Mi Home aplikaci.

Jméno: Mi Electric Toothbrush
Model: DDYS01SKS
Voltáž: 3.7 V 0.55 A
Napětí: 2 W
Čas nabíjení: přibližně 12 hodin
IP: IPX7
Bluetooth 4.0
Frekvence: 2402-2480 MHz
Maximální výstupní výkon RF: 0 dBm
Bezdrátové nabíjení
Rozsah frekvence: 483.85 KHz

Režim nabíjení: indukční
nabíjení
Typ: bezpečně uzavřený
typ nabíjecího doku
Hodnocení IP: IPX7
Vstup: 5 V
0,5 A
Vyrobeno v Číně

1. Stažení a instalace Mi Home aplikace.
Naskenujte QR kód nebo aplikaci stáhněte v App store.

FDA Testování jídla a léků
Akrylonitrilové kopolymery a pryskyřicové části byly testovány
v souladu s U.S.F.D.A C.F.R.21. Část 180.22 a 181.32; Nylonové
pryskyřice byly testovány v souladu s U.S.F.D.A C.F.R.21. Část
177.1500.

* Je doporučeno vyměnit hlavu kartáčku každé 3 měsíce.

g. Nabíjejte kartáček pravidelně
Po připojení nabíjecího docku do sítě může indikátor
napájení zubního kartáčku zobrazit různé efekty:
100%: Stálé modrozelené světlo
100% - 60%: Bliká modrozeleně
60% - 20%: Bliká oranžově
<20%: Bliká červeně

2. Přidání zařízení
Otevřete aplikaci Mi Home a stiskněte "+" vpravo nahoře a
pokračujte podle aplikace pro přidání Vašeho zařízení.

b. Připojení aplikace Mi Home
1. Povolte funkci Bluetooth na smartphonu a držte kartáček
blízko vašeho smartphonu.
2. Otevřete aplikaci Mi Home, klepnutím na "+" vpravo nahoře
vstoupíte na stránku pro výběr zařízení.
3. Vyhledejte a zvolte "Mi Electric toothbrush" a dostanete se na
stránku spojení.
4. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na 3 vteřiny, Bluetooth
Indikátor třikrát blikne a začne svítit a pak zhasne, poté se
zařízení zobrazí na domovské stránce, pokud je úspěšně
připojeno.
* Zubní kartáček nefunguje během připojení Bluetooth.
Bluetooth není možné připojit, když zubní kartáček pracuje.

Stáhněte si Mi Home App, registrujte Mi account, a přihlašte se
k Vašemu účtu. Zvolte "Moje zařízení" a přidejte zařízení do
seznamu zařízení.

Slide down to sync

Trvá déle než 12 hodin, dokud se baterie zcela nenabije
(indikátor baterie bliká červeně).
Pokud je spojení Bluetooth úspěšné během nabíjení, indikátor
napájení / Bluetooth blikne třikrát a připojení Bluetooth je
zachováno. Po odstranění připojení Bluetooth se obnoví účinek
indikace nabíjení.

APP shows that the
binding is successful
Return to the APP home
page for drop down updates

Posuňte stránku
dolů pro
synchronizaci dat.

1. Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud
jim byl poskytnut dohled nebo instrukce o používání
spotřebiče bezpečným způsobem a byly srozuměny s
nebezpečím při používání.
2. Mějte děti během používání pod dohledem, aby si se
zařízením nehrali.
3. Pokyny pro přístroje třídy III uvádějí, že musí být dodávány
pouze u ﬁrmy SELV.
4. Zubní kartáčky mohou používat děti a osoby se sníženými
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo
nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl pod
dohledem nebo výukou týkající se používání spotřebiče
bezpečným způsobem a rozumět daným rizikům.

Odstraňování problémů

c. Synchronizace dat

Dejte kartáček
blíže k telefonu.

* Rady：

Synchronizace dat
je kompletní.

Problém

Příčina

Zařízení nelze
zapnout

Zařízení se nabíjí;
Zařízení je připojeno přes Bluetooth;
Baterie je málo nabitá.

Kartáček není
možné usadit na
nabíjecí dock

Otvor na spodní straně kartáčku je
blokovaný;
Zubní pasta nebo jiné látky se dostaly
na dock;
Kartáček není originální Mi Electric
Toothbrush.

Spotřeba energie je
rychlá a zařízení
musí být často
nabíjeno.

Přístroj je připojen přes Bluetooth po
dlouhou dobu;
Zařízení je velmi často používáno.

Vibrace hlavy
kartáčku jsou slabé

d. Zobrazení přehledů a nastavení funkcí
Přepněte do oblíbeného režimu.
Zobrazí se údaje o čištění a zprávy o analýze.
Zobrazte zbývající dny do výměny hlavy zubního
kartáčku.

Bluetooth připojeno: modrá
100%: svítí modrozeleně
100%-60%: bliká modrozeleně
60%-20%: bliká oranžově
20%-0%: bliká červeně

Aplikace nelze
připojit k zubnímu
kartáčku

Hlava na zubní kartáček není
instalována správně;
Cizí předměty se nacházejí mezi
hlavou zubního kartáčku a rukojetí
zubního kartáčku.
Bluetooth je vypnuto;
Zubní kartáček není v dostatečné
vzdálenosti;
Kartáček je ve stavu vibrování.

Ochrana životního prostředí

Přečtěte si pečlivě tento manuál a uschovejte jej pro budoucí
použítí.

Dobíjecí lithiové baterie uvnitř produktu mohou obsahovat
znečišťující látky. Před vyřazením výrobku nebo jeho uvedením
do rekultivačního skladu určeného vládou nezapomeňte baterie
vyjmout a odeslat je do určeného rekultivátoru. Pokud se baterie
nepodaří vyjmout, můžete je poslat zpět do servisního střediska
Mi. Pracovníci servisních středisek vyjmou baterie a zlikvidují je
ekologicky.

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Vyrobeno: Soocas (Shenzhen) Technology Co., Ltd. (a Mi
Ecosystem Company)
Addresa: Room 2018, Block B, Floor 2, Ruifeng Business
Center,
No. 22 Guimiao Road, Nanshan District, Shenzhen, China
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