
1. Prehľad produktu 

 

 
Ochranný kryt 
hriadeľa motora 

 
 
 

 
Rukoväť kefy 

 
On/Off Tlačidlo 

(On/Off/prepínanie režimov) 

b. Inštalácia a výmena farebného prstenca 

Vymeňte farebný prstenec na akúkoľvek farbu 
Odstránenie farebného prstenca: Držte zubnú kefku ľavou 
rukou, stlačte ľavou rukou (textúrovanú) zadnú časť zubnej 
kefky, stlačte pravým ukazováčikom proti vzduchovému 
otvoru v dolnej časti, vložte necht do medzery medzi 
farebným krúžkom a rukoväťou, zatlačte farebný krúžok 
smerom hore a trochu ho vysuňte. 
Inštalácia farebného krúžku: Udržujte farebný krúžok kĺbmi 
smerom dole a spojte ho s tromi kĺbmi na rukoväti. Stlačením 
farebného krúžku dole ho nainštalujte. 

 
 
 

Režimy 

Štandard 

Jemný 

Obľúbený 

Hlava 
kefky 

 
 

Ochranný kryt 

 
Nabitie/Bluetooth 
signalizačná 
dióda 

hlavy kefky 

 
 

Používateľský manuál 
 

 

Mi Electric Toothbrush 
Používateľský manuál 

 
 
 

Farebný 
prstenec  (pre 
odlíšenie) 

c. Vytlačte zubnú pastu 
 

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

 

 
Nabíjacia 
stanica 

 

Bezpečnostné opatrenie 
 

 
* Varovanie 
1. Používatelia, ktorí podstúpia ortodonciu, zubnú opravu 

alebo zubný implantát, by mali produkt používať pod 
vedením zubných lekárov. 

2. Mi Electric Toothbrush spĺňa bezpečnostné normy pre 
elektromagnetické zariadenie. Ak máte akékoľvek 
pochybnosti o kardiostimulátoroch alebo iných 
implantovaných zariadeniach, poraďte sa s lekárom alebo 
výrobcom implantovaných prístrojov pred použitím. 

3. Tento výrobok je určený iba na čistenie zubov, ďasien a 
jazyka. Nepoužívajte ho na žiadne iné účely. Ak máte pocit 
nepohodlia alebo bolesti, okamžite prestaňte používať tento 
výrobok a konzultujte používanie výrobku s lekárom. 

* Zákazy 
1. Nabíjaciu stanicu neponárajte do vody ani do inej kvapaliny. 
2. Po čistení skontrolujte, či je napájacia zástrčka nabíjacej 

základne úplne suchá, potom zapojte do napájacieho zdroja. 
3. Tento výrobok obsahuje zabudované nabíjacie batérie. 

Nevhadzujte výrobok do ohňa, nenabíjajte, nepoužívajte ho 
ani ho neumiesťujte do prostredia s vysokou teplotou. 

4. Nepokúšajte sa produkt modifikovať, rozoberať alebo 
opravovať. 

* Dôležité 
1. Pred použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený. Ak 

je poškodený, nepoužívajte ho. 
2. Pred zapojením do napájacieho zdroja skontrolujte, či je 

miestny napájací zdroj v súlade s požadovaným napätím 
vyznačeným na výrobku. 

3. Ak dôjde k poškodeniu nabíjacej základne, nepoužívajte ju. 
4. Ak výrobok (vrátane rukoväte a hlavy zubnej kefky) vykazuje 

nejaké známky poškodenia, prestaňte ho používať. 
5. Nepoužívajte nabíjaciu základňu v prostredí s vysokou 

teplotou (napr. pri vystavení slnku). 
6. Nepoužívajte zubnú kefku v priebehu kúpania alebo 

sprchovania. 
* Rady 
1. Nezdieľajte hlavičku zubnej kefky s ostatnými. 
2. Neobtáčajte napájací kábel okolo nabíjacej základne, ak je 

pripojená k napájaciemu zdroju. 
3. Neumiestňujte kovové predmety do nabíjacej základne, ak 

je pripojená k napájaciemu zdroju. 

2. Ako používať kefku 

Tip: 

 
Môžete pociťovať svrbenie alebo ľahké krvácanie pri prvom 
použití. To je spôsobené tým, že ďasná nie sú zvyknuté na 
takto efektívne čistenie.  Je odporúčané používať  obľúbený 
režim kefky. Tento symptóm väčšinou zmizne po 1 – 2 
týždňoch. Ak trvá dlhšie ako 2 týždne, tak prestaňte používať 
kefku a navštívte svojho zubára. 

 

 
a. Inštalácia hlavy kefky 

 
Upevnite hlavu zubnej kefky na rukoväť zubnej kefky a 
nechajte priestor pre určitú medzeru medzi obomi časťami. 
(Medzera zaistí, aby hlava zubnej kefky neprišla do styku s 
telom zubnej kefky v priebehu vysokofrekvenčných vibrácií) 

 
  

 
d. Vyberte režim 

 
On/Off/prepínanie režimov 

Zapnutie: Krátko stlačte tlačidlo pre zapnutie. 

Prepínanie režimov: Ak je zariadenie zapnuté, 
stlačte znovu pre prepnutie režimu. 
Pauza: stlačte tlačidlo na 1 sekundu pre 
pauzu. Ak 30 sekúnd nebudete pokračovať v 
čistení, tak sa zariadenie samo vypne. 
Vypnutie: Ak je zariadenie zapnuté, prepnite 
do obľúbeného  režimu a potom znovu 
prepnite režim pre vypnutie kefky. 
V prípade zvláštnych podmienok, stlačte a 
držte tlačidlo na 12 sekúnd pre obnovenie 
továrenského nastavenia. 
(Aby nedošlo k chybe dát, tak synchronizujte 
dáta s mobilným telefónom pomocou 
Bluetooth) 

 
 

e. Čistite si zuby zdravo 
 

Pomaly pohybujte kefkou pod uhlom 45° medzi kefkou a 
ďasnami. 
Pri čistení zubov je možné ľubovoľne stlačiť On/Off tlačidlo pre 
prepnutie režimu. 
V priebehu čistenia kefka prestane vibrovať každých 30 
sekúnd, aby vás upozornila na zmenu čistiacej pozície. 
Ak kefka aktívne nezastavuje vibrácie, tak sa automaticky 
vypne pri dokončení čistiaceho režimu (čistiaci režim môže 
byť zvolený v aplikácii). 

Poznámka 
Môžete pociťovať svrbenie alebo ľahké krvácanie pri prvom 
použití. To je spôsobené tým, že ďasná nie sú zvyknuté na 
takto efektívne čistenie. Je odporúčané používať obľúbený 
režim kefky. Tento symptóm väčšinou zmizne po 1 – 2 
týždňoch. Ak trvá dlhšie ako 2 týždne, tak prestaňte používať 
kefku a navštívte svojho zubára. 

Štruktúra pracky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



f. Čistenie hlavy kefky 

 
Po čistení opláchnite hlavu kefky pod tečúcou vodou. 
Po dokončení čistenia zubov prikryte hlavu kefky ochranným 
krytom, aby sa hlava kefky udržala hygienicky čistá. 

Stiahnutie aplikácie Mi Home 

a. Rýchle nastavenie 

Kontrolujte svoje zariadenia a prepojte ich s ostatnými 
inteligentnými zariadeniami v Mi Home aplikácii. 

1. Stiahnutie a inštalácia Mi Home aplikácie. 

Naskenujte QR kód alebo aplikáciu stiahnite v App store. 

Špecifikácia 

Rukoväť kefky 

Meno: Mi Electric Toothbrush 
Model: DDYS01SKS 
Voltáž: 3.7 V 0.55 A 
Napätie: 2 W 
Čas nabíjania: približne 12 
hodín IP: IPX7 
Bluetooth 4.0 
Frekvencia: 2402-2480 MHz 
Maximálny výstupný výkon RF: 0 dBm 
Bezdrôtové nabíjanie 
Rozsah frekvencie: 483.85 KHz 

 
 
 
nabíjacia základňa 

Režim nabíjania: indukčné 
nabíjanie 
Typ: bezpečne 
uzatvorený typ nabíjacej 
základne 
Hodnotenie IP: IPX7 
Vstup: 5 V 0,5 A 
Vyrobené v Číne 

 
 

 
FDA Testovanie jedla a liekov 

Akrylonitrilové kopolyméry a živicové časti boli testované v 
súlade s U.S.F.D.A C.F.R.21. Časť 180.22 a 181.32; Nylónové 
živice boli testované v súlade s U.S.F.D.A C.F.R.21. Časť 
177.1500. 

 

 
* Je odporúčané vymeniť hlavu kefky každé 3 mesiace. 

 
 
 

2. Pridanie zariadenia 

Otvorte aplikáciu Mi Home a stlačte „+“ vpravo hore a 

pokračujte podľa aplikácie pre pridanie vášho zariadenia. 

 

b. Pripojenie aplikácie Mi Home 
 

1. Povoľte funkciu Bluetooth na smartphone a držte kefku 

blízko vášho smartphona. 

2. Otvorte aplikáciu Mi Home, klepnutím na „+“ vpravo hore 

vstúpite na stránku pre výber zariadenia. 

3. Vyhľadajte a zvoľte „Mi Electric toothbrush“ a dostanete sa 

na stránku spojení. 

4. Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 3 sekundy, Bluetooth 

indikátor trikrát blikne a začne svietiť a potom zhasne, 

potom sa zariadenie zobrazí na domovskej stránke, ak je 

úspešne pripojené. 

* Zubná kefka nefunguje v priebehu pripojenia Bluetooth. 

Bluetooth nie je možné pripojiť, keď zubná kefka pracuje. 

 

* Rady： 
1. Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so 

zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými 
schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a 
znalosťami, ak im bol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie o 
používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a boli 
informované o nebezpečenstve pri používaní. 

2. Majte deti v priebehu používania pod dohľadom, aby sa 
so zariadením nehrali. 

3. Pokyny pre prístroje triedy III uvádzajú, že musia byť 
dodávané iba firmou SELV. 

4. Zubné kefky môžu používať deti a osoby so zníženými 
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami 
alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú 
pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní 
spotrebiča a rozumejú možným rizikám. 

 

 
 

g. Nabíjajte kefku pravidelne 

 
Po pripojení nabíjacej základne do siete môže indikátor 
napájania zubnej kefky zobraziť rôzne efekty: 

100 %: Stále modrozelené svetlo 
100 % – 60 %: Bliká modrozeleno 
60 % – 20 %: Bliká oranžovo 
< 20 %: Bliká červeno 

 
Trvá dlhšie než 12 hodín, kým sa batéria úplne nabije 
(indikátor batérie bliká červeno). 
Ak je spojenie Bluetooth úspešné v priebehu nabíjania, 
indikátor napájania/Bluetooth blikne trikrát a pripojenie 
Bluetooth je zachované. Po odstránení pripojenia Bluetooth 
sa obnoví účinok indikácie nabíjania. 

 

c. Synchronizácia dát 
 

Stiahnite si Mi Home App, registrujte Mi account, a prihláste sa 
k vášmu účtu. Zvoľte „Moje zariadenia“ a pridajte zariadenie do 
zoznamu zariadení. 

 

 

Odstraňovanie problémov 

 

Dajte kefku 
bližšie 

k telefónu. 

Posuňte stránku 
dole pre 

synchronizáciu dát. 

Synchronizácia dát 
je kompletná. 

 
d. Zobrazenie prehľadov a nastavení funkcií 

 
Prepnite do  obľúbeného režimu. 
Zobrazia sa údaje o čistení a správy o analýze. 
Zobrazte zostávajúce dni do výmeny hlavy zubnej 
kefky. 

 
 

Bluetooth pripojené: modrá 
100 %: svieti modrozelene 
100 % – 60 %: bliká modrozelene 
60 % – 20 %: bliká oranžovo 
20 % – 0 %: bliká červeno 

 
Ochrana životného prostredia 

Dobíjacia lítiová batéria vo vnútri produktu môže obsahovať 
znečisťujúce látky. Pred vyradením výrobku alebo jeho 
uvedením do rekultivačného skladu určeného vládou 
nezabudnite batériu vybrať a odoslať ich do určeného 
rekultivátora. Ak sa batériu nepodarí vybrať, môžete ich poslať 
späť do servisného strediska Mi. Pracovníci servisných stredísk 
vyberú batérie a ekologicky ich zlikvidujú. 

 

 
Prečítajte si starostlivo tento manuál a uschovajte ho pre budúce 
použitie. 

 
 

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

 

 
Dodávateľ: 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
APP shows that the 
binding is successful 
Return to the APP 

home 
page for drop down updates 

Problém Príčina 

Zariadenie nie je možné 
zapnúť 

Zariadenie sa nabíja; 
Zariadenie je pripojené cez 
Bluetooth; Batéria je málo nabitá. 

Kefku nie je možné 
nasadiť na nabíjaciu 

základňu 

Otvor na spodnej strane kefky je 
blokovaný; 
Zubná pasta alebo iné látky sa 
dostali na základňu; 
Kefka nie je originálny Mi Electric 
Toothbrush. 

Spotreba energie je 
vysoká a zariadenie 

musí byť často 
nabíjané. 

Prístroj je pripojený cez Bluetooth 
dlhú dobu; 
Zariadenie je veľmi často používané. 

Vibrácie hlavy kefky sú 
slabé 

Hlava na zubnej kefke nie je 
inštalovaná správne; 
Cudzie predmety sa nachádzajú 
medzi hlavou zubnej kefky a 
rukoväťou zubnej kefky. 

Aplikáciu nie je možné 
pripojiť k zubnej kefke 

Bluetooth je vypnuté; 
Zubná kefka nie je v dostatočnej 
vzdialenosti; 
Kefka je v stave vibrovania. 

 


