Zakazy

XIAOMI Mi Home Sonic Electric
Toothbrush
Instrukcja obsługi
Uwaga: Należy stosować się do zaleceń
zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
Po pierwszym użyciu może wystąpić
świąd lub lekkie krwawienie.
Dzieje się tak dlatego, że dziąsła nie są
przyzwyczajone do tak wydajnego
czyszczenia. Objaw ten zwykle znika po
2 tygodniach. Jeśli utrzymuje się po tym
okresie, należy zaprzestać stosowania
szczoteczki do zębów i skonsultować się
z dentystą.

Ostrzeżenie
1. Użytkownicy korzystający z aparatów
ortodontycznych, wypełnień lub
implantów powinien korzystać z produktu
po konsultacji z dentystą.
2) Szczoteczka do zębów spełnia normy
bezpieczeństwa dla urządzeń
elektromagnetycznych. W przypadku
wątpliwości używania związanych z
posiadaniem rozrusznika serca lub
innymi implantów, należy skonsultować
się z lekarzem lub producentem
implantów przed użyciem.
3. Ten produkt jest przeznaczony
wyłącznie do czyszczenia zębów,
dziąseł i języka. Nie używać do innych
celów.
Jeśli czujesz dyskomfort lub ból,
natychmiast zaprzestań stosowania
szczoteczki i skonsultuj się z lekarzem.

Opis produktu

1. Nie zanurzać stacji ładującej w wodzie
lub innych cieczach.
2. Przed podłączeniem należy sprawdzić,
czy złącze do ładowania jest całkowicie
suche.
3. Produkt ten zawiera zintegrowany
akumulator.
4.Nie wrzucać produktu do ognia, używać
lub przechowywać w wysokiej
temperaturze.
4. Nie należy próbować modyfikować,
demontować ani naprawiać produktu.

ON/OFF/Wybór trybu
- Krótko naciśnij przycisk,
aby włączyć szczotkę.
- Zmiana trybów: z
włączoną szczotką,
naciśnij, aby przełączać
między trybami.
- Pauza: nacisnąć przycisk
przez jedną sekundę,
aby wstrzymać
szczoteczkę. Szczoteczka
wyłączy się automatycznie,
jeśli nie wykonujesz
żadnych czynności przez 30 sekund.
- Reset: aby przywrócić ustawienia
fabryczne szczoteczki należy wcisnąć
przycisk przez 12 sekund.

Ważne informacje
1. Przed użyciem należy sprawdzić, czy
produkt nie jest uszkodzony.
W przypadku uszkodzenia lub złamania,
nie należy używać urządzenia.
2. Przed podłączeniem do źródła
zasilania należy sprawdzić, czy
lokalne zasilanie jest zgodne z
wymaganym napięciem
oznaczonym na produkcie.
3. W przypadku uszkodzenia bazy
ładunkowej nie należy jej używać.
4. Jeśli ten produkt (łącznie z uchwytem
i/lub głową) wykazuje wszelkie oznaki
pęknięcia, przestań z niego korzystać.
5. Nie używać podstawki w środowisku o
wysokiej temperaturze (np. wystawiony
na działanie słońca).
6. Nie używać szczoteczki do zębów
podczas kąpieli lub prysznica.

Wskazówki
1.Nie należy dzielić się główką
szczoteczki do zębów z innymi.
2. Nie nawijaj przewodu zasilającego
wokół podstawy ładującej po podłączeniu
do źródła zasilania.
3. Nie należy umieszczać metalowych
przedmiotów w podstawce, gdy jest
podłączona do źródła zasilania.

Wybór trybu

Czyszczenie
Po szczotkowaniu przepłukać głowicę
strumieniem wody. Po wyczyszczeniu,
przykryć głowicę pokrywą ochronną dla
utrzymania jej w czystości.

Instrukcja obsługi
Zakładanie końcówki czyszczącej
Przymocuj główkę szczoteczki do
uchwytu i upewnij się, że pozostaje
między nimi niewielki odstęp (ten odstęp
ma na celu zapewnienie, że głowka nie
zderzy się z uchwytem podczas
drgania o wysokiej częstotliwości)

Ładowanie szczoteczki
Gdy baza ładująca jest podłączona do
prądu, wskaźnik energii szczoteczki
pokazuje różne stany:
100%: stały niebieski-zielony
100%-60%: niebiesko-zielony migający
60%-20%: migający pomarańczowy
<20%: czerwony migający
Całkowicie naładuj szczotkę, gdy bateria
jest rozładowana (wskaźnik zasilania
miga na czerwono). Ładowanie ok 12
godzin.

Pobierz aplikacje MI HOME
1.Szybka konfiguracja
Zeskanuj kod QR lub przejdź do App
Store / Sklepu Play, aby
pobrać i zainstalować aplikację Mi Home.

2. Dodawanie urządzenia
Otwórz "Moje urządzenia" w aplikacji Mi
Home, wybierz „+” w aplikacji
w prawym górnym rogu i postępuj
zgodnie z instrukcjami.

Ochrona środowiska
Baterie litowe wewnątrz produktu mogą
zawierać substancje zanieczyszczające
środowisko. Produktu należy wyrzucić do
zbiornika na takie odpady wyznaczonego
przez właściwy organ.

Specyfikacja techniczna
Nazwa: Mi Electric Toothbrush
Model: DDYS01SKS
Napięcie wejściowe: 3.7V, 0,55A
Moc: 2W
Czas ładowania: 12h
Klasa szczelności: IPX7

Przed użyciem przeczytaj uważnie
niniejszą instrukcję obsługi i
przechowuj ją do wykorzystania w
przyszłości.
Producent: SOOCAS (Shenzhen)
Technology Co., Ltd.

Adres: Unit 2018, RuiFeng Enterprise
Center, Gui Miao Road, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong

