
Mi Electric Toothbrush 

Uživatelský manuál 

OPATŘENÍ 
Během prvního užití můžete cítit svědění nebo 

slabé krvácení. To je proto, že dásně nejsou 

zvyklé na toto účinné čištění. Doporučuje se 

používat oblíbený režim zubního kartáčku. 

Tento symptom obvykle zmizí během 1-2 

týdnů. Pokud přetrvává po 2 týdnech, přestaň-

te používat tento zubní kartáček a poraďte se 

se zubním lékařem. 

Uživatelé podstupující ortodoncii. zubní opra-

vy nebo mají dentální implantát by měli kartá-

ček používat pod vedením zubních lékařů.  

Kartáček splňuje nejvyšší bezpečnostní normy 

elektrických zařízení. Pokud máte obavy kolem 

kardiostimulátoru, poraďte se se lékařem. 

Tento výrobek je určen k čištění zubů, dásní a 

jazyka. Nepoužívejte jej k jiným účelům. Nedá-

vejte dokovací stanici do vody ani jiné kapaliny 

Během čištění odpojte od nabíječky. Zdroj 

udržujte v suchu.  Nerozebírejte. Nepoužívejte 

při poškození. Nepoužívejte během nabíjení, 

sprchování nebo koupání. Nenechávejte při 

vysokých teplotách. Nenamotávejte kabel 

kolem kartáčku. Nepokládejte na dokovací 

stanici žádné předměty. 

POPIS PRODUKTU 

Kryt hřídele 

Rukojeť 

Vypínač 

Standart 

Jemný 

Oblíbený 

Režim 

Indikátor 

Rozlišovací kroužek 

Dokovací stanice 

Hlava 
kartáčku 

Kryt 
hlavy 

kartáčku 

POUŽITÍ 
A. Instalace hlavy kartáčku 

Upevněte hlavu zubního kartáčku na rukojeť 

zubního kartáčku a zajistěte určitou mezeru 

mezi oběma částmi. (Mezera zajistí, aby se 

hlava zubního kartáčku při vysokofrekvenčních 

vibracích nedotýkala rukojeti zubního kartáč-

ku.) 

C. Vytlačte zubní pastu 

Navlhčete hlavu kartáčku a vytlačte na ní 

odpovídající množství zubní pasty. 

B. Instalace a výměna rozlišovacího kroužku 

Vyberte kroužek libovolné barvy.              

Odstraňte barevný kroužek: držte zubní 

kartáček levou rukou,  zatlačte palcem na 

vzduchový otvor v dolní části a vložte nehet do 

mezery mezi barevným kroužkem a rukojetí, 

zatlačte lehce barevný kroužek směrem naho-

ru a odstraňte jej.                                                   

Instalace barevného kroužku:  Stisknutím 

barevného kroužku dolů jej nainstalujte. 

D. Vyberte režim 

On/Off/Změna režimu 

Zapnutí: Stiskněte krátce vypínač 

Přepnutí režimu:  při zapnutém 

kartáčku, stiskněte tlačítko 

Pauza: stiskněte tlačítko na 1s 

Vypnutí: přepněte se na oblíbený 

režim a znovu přepněte režim 

pro vypnutí 

Za určitých okolností může být třeba tovární 
nastavení, které provedete stiskem tlačítka na 
12s (chyby v datech, synchronizace se smart-
phonem pomocí bluetooth) 

E. Správné čištění zubů 

pomalu přesuňte kartáček na zuby a držte v 
úhlu 45° . 

Během čištění můžete stisknout tlačítko a 
volně přepínat režimy čištění. 

Během čištění se kartáček krátce zastaví po 
každých 30 sekundách, abyste mohli změnit 
polohu kartáčku. 

Pokud se zubní kartáček nepozastaví, automa-
ticky se vypne po ukončení režimu čištění
(režim čištění lze nastavit v aplikaci). 
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F. Čištění hlavy kartáčku 

Po čištění opláchněte hlavu zubního kartáčku 
pod tekoucí vodou. 

Po čištění zakryjte hlavu zubního kartáčku  
ochranným krytem, abyste udrželi hlavu 
zubního kartáčku čistou a hygienickou. 

FDA testování bezpečnosti 

Kopolymery akrylonitrilu a pryskyřice byly 
testovány na shodu s U.S.F.D.A C.F.R.21 Part  
180.22 & 181.32; 

Nylonové pryskyřice byly testovány na dodrže-
ní U.S.F.D.A C.F.R.21 Part   177.1500. 

* je doporučeno měnit hlavu kartáčku každé 3 
měsíce 

G. Nabíjejte kartáček pravidelně 

Po nabití v doku indikátor napájení zubního 
kartáčku rozdílně svítí: 

100%: stabilní modrozelená  

100% -60%: bliká modrozelená  

60% -20%: blikající oranžová 

<20%: bliká červeně 

Nabíjení trvá déle než 12 hodin, než se baterie 
úplně nabije, když je baterie vybitá (indikátor 
baterie bliká třikrát a připojení Bluetooth je 
udržováno. Po odstranění připojení Bluetooth 
se obnoví  nabíjení. 

STAŽENÍ MI HOME APP 

A. Rychlé nastavení 

Ovládejte zařízení a komunikujte s jinými 
inteligentními domácími zařízeními v aplikaci 
Mi Home. 

1. Stahněte a nainstalujte aplikaci Mi Home 

Naskenujte QR kód nebo najdetě Mi Home v 
obchodu aplikací. 

2. Přidejte zařízení 

Otevřete aplikaci a klikněte na „+“  vpravo 
nahoře a vyberte Vaše zařízení. 

B. Spojení s aplikací Mi Home 

1. Zapněte bluetooth ve Vašem telefonu a 
mějte kartáček v jeho blízkosti. 

2. Otevřete aplikaci Mi Home a klikněte na „+“ 
vpravo nahoře. 

3. Najděte „Mi Electric Toothbrush“ a vstupte 
na spojovací stránku. 

4. Stiskněte a držte tlačítko na kartáčku po 
dobu 3s, Bluetooth indikátor třikrát blikne a 
zůstane svítit a zhasne jakmile se spáruje s 
telefonem. 

 

*Kartáček není během spojení s bluetooth 
funkční a naopak pokud si čistíte zuby, nelze 
spárovat krze bluetooth.  

C. Datová synchronizace 

Stahněte aplikaci Mi Home, registrujte Mi 
account a přihlaste se v aplikaci. Vstupte do 
„My devices“ a klikněte na zařízení. 

Umístěte kartá-

ček k telefonu 

Sjeďte dolů pro 

synchronizaci 

Synchronizace  

je kompletní 

Problém Příčina 

Zařízení nejde za-

pnout 

Je vybité, je spojeno 

s bluetooth, baterie 

je slabá 

Zubní kartářek nejde 

nainstalovat na hřídel 

V otvoru je nějaký 

cizí předmět, zaschlá 

pasta, neoriginální 

hlava. 

Rychlé vybíjení Zařízení je dlouho v 

režimu bluetooth, je 

často používáno. 

Vibrace kartáčku jsou 

slabé 

Špatně nainstalova-

ná hlava, cizí před-

měty 

Aplikace se ke kartáč-

ku nepřipojí 

Kartáček je zapnutý 

ŘEŠENÍ 
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