
Výrobce: SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd 
(Mi Ecosystem company)
Adresa: Room 1101, 1102, 1103, 1104, 401 & 402, Building 
2, Chongwen Area,Nanshan iPark, No. 3370 Liuxian Avenue, 
Nanshan District, Shenzhen, China, Vyrobeno v Číně

INFORMACE O LIKVIDACI 
A RECYKLACI
Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu 
s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení 
(směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným 
komunálním odpadem je nepřípustná. Všechny elektrické 
a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními 
i evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím 
oprávněním a certifikací dle místních i legislativních předpisů. 
Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na 
životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte 
u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem 
company) prohlašuje, že typ rádiového zařízení MES601 je v souladu 
se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je 
k dispozici na této internetové adrese: 
www.wittytrade.cz/shoda

CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VÝROBKU SI DŮKLADNĚ PROČTĚTE TUTO 
PŘÍRUČKU A USCHOVEJTE JI PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při prvním použití kartáčku může dojít ke svědění nebo slabému 
krvácení dásní. Toto je zcela normální, pokud dásně nejsou zvyklé 
na účinné čištění pomocí elektrického kartáčku. Pokud na to vaše 
dásně nejsou zvyklé, doporučujeme zvolit vlastní režim čištění. Dásně 
obvykle přestanou krvácet během jednoho nebo dvou týdnů. Pokud 
krvácení trvá, přestaňte kartáček používat a navštivte zubního lékaře.

VAROVÁNÍ
• Spotřebitelé, kteří podstupují ortodontické ošetření nebo 
spotřebitelé se zubními opravami nebo implantáty by se měli před 
použitím tohoto zubního kartáčku poradit se svým zubním lékařem 
nebo ortodontistou. 
• Tento zubní kartáček je v souladu s bezpečnostními normami 
pro elektromagnetická zařízení. Máte-li dotazy týkající se 
používání zařízení v případě, že máte kardiostimulátor nebo jiná 
implementovaná zařízení, kontaktuje prosím před použitím kartáčku 
lékaře nebo výrobce daného implementovaného zařízení.
• Tento zubní kartáček je určen pouze k čištění zubů, dásní a jazyka. 
Nepoužívejte jej za žádným jiným účelem. Pokud pocítíte nepohodlí 
nebo bolest, přestaňte kartáček používat a kontaktujte vašeho 
zubního lékaře.
• Neponořujte nabíjecí stanici do vody nebo jiné kapaliny.
• Nezapojujte nabíjecí stanici do zásuvky, pokud je v ní voda.
• Tento zubní kartáček je vybaven dobíjecí baterií a nesmí být vystaven 
ohni ani dobíjen, používán nebo uchováván v prostředí s vysokými 
teplotami.
• Do kartáčku netlučte a dbejte na to, aby neupadl. Pokud je 
v důsledku úderu nebo upadnutí na zem poškozený, přestaňte jej 
používat. 
• Kartáček sami neupravujte, nerozebírejte a neopravujte.
• K nabíjení používejte pouze nabíječku v souladu s IPX4 nebo výše.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
• Před použitím zkontrolujte, zda kartáček není poškozen. Pokud je 
vážně poškozen, nepoužívejte jej.
• Před zapojením se ujistěte, že napětí místního zdroje napájení 
odpovídá jmenovitému příkonu napájecího adaptéru zubního kartáčku. 
• Nabíjecí stanici neumisťujte ven na přímé sluneční světlo.
• Kartáček nepoužívejte během koupele nebo sprchování.
• O kartáček se nedělte s dalšími osobami.
• Pokud je napájecí adaptér zapojen do zásuvky, neomotávejte jej 
kolem nabíjecí stanice 
• Pokud je nabíjecí stanice zapojena do zásuvky, nepokládejte na ní 
žádné kovové předměty. 

POPIS PRODUKTU
Elektrický kartáček, který usnadňuje čištění zubů nejen díky svému 
výkonnému motoru či kvalitními štětinami, ale také díky propojení 
s aplikací, kde naleznete reporty ohledně vašeho čištění.
1. Ochranný kryt hnací hřídele
2. Rukojeť zubního kartáčku
3. Tlačítko zapnutí/vypnutí
4. Kontrolka režimu:

Standardní režim
Jemný režim
Vlastní režim

5. Bluetooth/Kontrolka nabití baterie
6. Kryt hlavy kartáčku
7. Kartáčková hlavice
8. Nabíjecí stanice
9. Barevný kroužek

(k snadnému rozlišení)

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Ujistěte se, že kartáčková hlavice je nainstalována stejným 
směrem jako přední strana rukojeti, a že mezi hlavicí a 
rukojetí je úzká mezera. Mezera zabraňuje kolizi kartáčové hlavice 
s rukojetí během vysokofrekvenčního kmitání a kartáček tak může 
z motoru generovat větší výkon.

2. Namočte kartáčkovou hlavici a vymáčkněte na ni přiměřené 
množství zubní pasty.

3. Zapnutí/Vypnutí/Přepínání režimů

Zapnutí: Stiskem tlačítka kartáček zapnete.

Přepínání režimů: Během 10 sekund po zapnutí 
kartáčku stiskněte tlačítko. 

Pauza: Stiskem a podržením tlačítka po dobu 
1 sekundy kartáček pozastavíte. Po 30 sekundách 
pozastavení se kartáček automaticky vypne. 

Vypnutí: Do 10 sekund od zapnutí kartáček 
jedním stisknutím tlačítka ve vlastním režimu 
vypnete.

Pokud kartáček běží více než 10 sekund, 
jednoduše stiskněte tlačítko a vypněte jej.

Poznámka: Stiskem a podržením tlačítka po dobu 
12 sekund obnovíte tovární nastavení. Abyste 
před obnovou továrního nastavení zabránili 
ztrátě dat, synchronizujte data s aplikací.

4. Správné čištění
• Podržte kartáčkovou hlavici u linie dásní pod úhlem 45° 
a pomalu jí pohybujte podél zubů a linie dásní. 
• Během čištění se kartáček každých 30 vteřin krátce pozastaví, 
čímž uživatele vyzve ke změně polohy kartáčku.
• Pokud během čištění kartáček sami nepozastavíte, kartáček se 
po dokončení režimu čištění automaticky vypne (režim čištění 
můžete nastavit pomocí aplikace). 
• Kartáček je vybaven systémem ochrany proti nadměrnému 
tlaku, který v reálném čase rozpoznává tlak. Pokud během čištění 
vyvinete přílišný tlak, kontrolka nabíjení baterie rychle červeně 
zabliká, a kartáček automaticky sníží intenzitu vibrací.
• K dispozici jsou tři režimy čištění:
Standardní režim: Vhodný pro každodenní ústní hygienu.

Jemný režim: Vhodný pro citlivé zuby

Vlastní režim: Dvouminutový režim pro začátečníky. Čištění a dobu 
jeho trvání můžete nastavit pomocí aplikace.

5. Čištění kartáčkové hlavice
• Po každém čištění opláchněte kartáčkovou hlavici pod tekoucí 
vodou.
• Po opláchnutí na hlavici nasaďte ochranný kryt, aby kartáček zůstal 
čistý a hygienický.
• Zubní lékaři doporučují každé 3 měsíce kartáčkovou hlavici 
vyměnit. 

6. Tento kartáček je 
dodáván s třemi 
barevnými kroužky (šedý, 
modrý, zelený), 
které můžete dle vašich 
preferencí střídat.

0,4–1 mm

• Jednou rukou podržte zubní kartáček vzhůru nohama a pomocí 
nehtu druhé ruky barevný kroužek odstraňte. 
• Srovnejte trojúhelníkový tvar barevného kroužku (tak, aby 
úchytná část směřovala dolů) s trojúhelníkovým spodkem rukojeti 
kartáčku a zatlačte jej na místo. 

Viz nákres

CHYTRÉ FUNKCE
1. Kartáček je vybaven systémem ochrany proti nadměrnému 
tlaku, který v reálném čase rozpoznává tlak. Pokud během čištění 
vyvinete přílišný tlak, kontrolka nabíjení baterie rychle červeně 
zabliká, a kartáček automaticky sníží intenzitu vibrací.
2. Trvání režimu čištění a ochranu proti postříkání můžete nastavit 
pomocí aplikace Mi Home /Xiaomi Home. Po dokončení čištění si 
můžete data prohlédnout a vygenerovat zprávu. 
3. Spojení s Aplikací Mi Home / Xiaomi Home. Tento produkt lze 
ovládat aplikací Mi Home / Xiaomi Home* a propojit i s dalšími 

chytrými zařízeními ve vaší domácnosti. Aplikaci vyhledejte 
v obchodě Google Play nebo Apple App Store a nainstalujte. 
Pro rychlejší instalaci naskenujte QR kód v manuálu, který vás 
do obchodu s aplikacemi automaticky přesměruje. Máte-li 
aplikaci již nainstalovanou, otevřete ji a klepněte na tlačítko 
„+“ v pravém horním rohu pro přidání zařízení. Nové zařízení 
můžete přidat naskenováním QR kódu v manuálu, vyhledáním 
zařízení v seznamu nebo spustit automatické vyhledávání. Poté 
postupujte podle pokynů průvodce v aplikaci.
* V Evropě je aplikace označována jako Xiaomi Home (neplatí 
pro Rusko).
Poznámka: Aplikace je průběžně aktualizována, její funkce, vzhled 
i název se můžou měnit a výrobce si vyhrazuje právo na provádění 
těchto aktualizací a změn bez předchozího upozornění.

Nákres správné 
pozice barevného 
kroužku.

Během čištění zubů: 
Kontrolka nabíjení 
baterie rychle červeně 
zabliká pokud vyvíjíte 
přílišný tlak.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Když kartáčku skončí životnost, zabudovaná baterie musí být 
vyjmuta, zlikvidována a recyklována v souladu s místními zákony 
a předpisy země nebo regionu, ve kterém se používala.

SPECIFIKACE
Jméno: Elektrický zubní kartáček Mi Smart T500
Model: MES601
Jmenovité napětí: 3,7 V
Jmenovitý výkon: 2 W
Jmenovitý příkon: 5 V; 0,5 A
Maximální radiofrekvenční výkon (EIRP): 1.70 dBm
Kmitočtové pásmo: 2402 – 2480 MHZ
Doba nabíjení: 12 hodin
Kapacita baterie: 700 mAh
Krytí IP: IPX7
Rozměry kartáčkové hlavice: 24,6 x 24,6 x 85 mm
Rozměry rukojeti kartáčku: 28,1 x 28,3 x 187,5 mm
Konektivita: Bluetooth v5.0

NABÍJENÍ
Kontrolka stavu nabíjení baterie.

Při používání: 
Modrozelená 100% - 60%
Oranžová 60% - 20%
Červená 20% - 10%

Při nabíjení:
Modrozelená 100% 
Pomalu bliká modrozelená 100% - 60%
Pomalu bliká oranžová 60% - 20%
Pomalu bliká červená <20%

• Nabíjecí stanice kartáčku je určena pro T500 a není kompatibilní 
s jinými produkty.

• V případě slabé baterie začne kartáček rychle červeně blikat a není 
možné ho zapnout. Plné nabití kartáčku trvá 10 až 16 hodin.

• Když se kartáček nabíjí a připojíte ho k aplikaci, kontrolka nabití 

baterie třikrát modře blikne. Po úspěšném připojení zůstane 
kontrolka kartáčku svítit modře. Kartáček se od aplikace po 
dokončení synchronizace dat automaticky odpojí a kontrolka 
zobrazí aktuální nabití baterie. V případě, že se kartáček k aplikaci 
nepřipojí, kontrolka se nezmění, tj. bude ukazovat aktuální stav 
baterie.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém Možná příčina Řešení

Kartáček se 
po stisknutí 
tlačítka 
nezapne

Nabíjení Vyjměte kartáček 
z nabíjecí stanice

Bluetooth je připojen Vypněte Bluetooth 
ve vašem telefonu

Příliš slabá baterie
Vložte kartáček do 
nabíjecí stanice 
a nechte ho nabít

Kartáčková 
hlavice 
nejde 
nainstalovat 
na hřídel

V kartáčkové hlavici se 
něco zaseklo

Pomocí vhodného 
nástroje předmět 
odstraňte

Na hřídeli je něco 
nalepené/zaseknuté Očistěte hřídel

Neoriginální kartáčková 
hlavice

Vyměňte ji 
za originální 
kartáčovou hlavici

Problém Možná příčina Řešení

Nadměrná 
spotřeba 
energie 
a časté 
nabíjení

Kartáček byl pomocí 
Bluetooth příliš dlouho 
připojen k telefonu

Když kartáček 
nepoužíváte, 
vypněte Bluetooth

Kartáček je příliš často 
používán

Vložte kartáček do 
nabíjecí stanice 
a nechte ho nabít

Vibrace 
kartáčkové 
hlavice jsou 
slabé

Kartáčková hlavice není 
správně nainstalována

Znovu nainstalujte 
kartáčovou hlavici

V kartáčové hlavici se 
něco zaseklo Sundejte 
kartáčkovou hlavici 
z rukojeti

Vyjměte 
kartáčkovou 
hlavici a předmět 
odstraňte

Připojení 
k aplikaci se 
nezdařilo

Nemáte zapnutý 
Bluetooth ve svém 
telefonu

Zapněte Bluetooth 
ve svém telefonu 
a kartáček 
ovládejte pomocí 
aplikace Mi Home/
Xiaomi Home

Kartáček je příliš daleko 
od telefonu

Umístěte telefon 
do blízkosti 
kartáčku

Kartáček vibruje
Vypněte kartáček 
a zkuste ho znovu 
připojit
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Mi Smart Electric 
Toothbrush T500

Elektrický zubní kartáček
Elektrická zubná kefka

CZ | Uživatelská příručka 
SK | Užívateľská príručka

SK | UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
PRED PRVÝM POUŽITÍM SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD 
A ULOŽTE HO NA BEZPEČNÉ MIESTO PRE BUDÚCE POUŽITIE

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pri prvom použití kefky môže dôjsť k svrbeniu alebo slabému 
krvácaniu ďasien. Toto je úplne normálne, ak ďasná nie sú 
zvyknuté na účinné čistenie pomocou elektrickej kefky. Ak 
na to vaše ďasná nie sú zvyknuté, odporúčame zvoliť vlastný 
režim čistenia. Ďasná obvykle prestanú krvácať po jednom 
alebo dvoch týždňoch. Ak krvácania trvá, prestaňte kefku 
používať a navštívte zubného lekára.

VAROVANIE
• Spotrebitelia, ktorí podstupujú ortodontické ošetrenie alebo 
spotrebitelia so zubnými opravami alebo implantátmi by sa 
mali pred použitím tejto zubnej kefky poradiť so svojím zubným 
lekárom alebo čeľustným ortopédom. 
• Táto zubná kefka je v súlade s bezpečnostnými normami 
pre elektromagnetické zariadenia. Ak máte otázky týkajúce sa 
používania prístroja v prípade, že máte kardiostimulátor alebo iné 
implementované zariadenie, pred použitím kefky kontaktuje prosím 
lekára alebo výrobcu príslušného implementovaného zariadenia.
• Táto zubná kefka je určená iba na čistenie zubov, ďasien 
a jazyka. Nepoužívajte ju na žiadne iné účely. Ak pocítite 
nepohodlie alebo bolesť, kefku prestaňte používať a kontaktujte 
vášho zubného lekára.
• Nabíjaciu stanicu neponárajte do vody ani inej kvapaliny.
• Nabíjaciu stanicu nezapájajte do zásuvky, ak je v nej voda.
•Táto zubná kefka je vybavená dobíjacou batériou a nesmie 
byť vystavená ohňu ani nabíjaná, používaná alebo uskladnená 
v prostredí s vysokou teplotou.
• Do kefky netlčte a dávajte pozor, aby nespadla. Ak je následkom 
úderu alebo spadnutia na zem poškodená, prestaňte ju používať. 
• Kefku sami neupravujte, nerozoberajte ani neopravujte.
• Na nabíjanie používajte iba nabíjačku v súlade s IPX4 alebo vyššie.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
• Pred použitím skontrolujte, či kefka nie je poškodená. Ak je vážne 
poškodená, nepoužívajte ju.
• Pred zapojením sa ubezpečte, že napätie miestneho zdroja 
napájania zodpovedá menovitému príkonu napájacieho adaptéra 
zubnej kefky. 
• Nabíjaciu stanicu neumiestňujte vonku na priame slnečné svetlo.
• Kefku nepoužívajte pri kúpaní ani sprchovaní.
• O kefku sa nedeľte s ďalšími osobami.
• Ak je napájací adaptér zapojený do zásuvky, 
neomotávajte ho okolo nabíjacej stanice 
• Ak je nabíjacia stanica zapojená do zásuvky, 
nepokladajte na ňu žiadne kovové predmety. 

POPIS PRODUKTU
Elektrický kefka, ktorý uľahčuje čistenie zubov nielen vďaka svojmu 
výkonnému motoru či kvalitnými štetinami, ale tiež vďaka prepojeniu 
s aplikáciou, kde nájdete reporty ohľadom vášho čistenia.
1. Ochranný kryt hnací hřídele
2. Rukojeť zubního kartáčku
3. Tlačítko zapnutí/vypnutí
4. Kontrolka režimu:

Standardní režim 
Jemný režim
Vlastní režim

5. Bluetooth/Kontrolka nabití baterie
6. Kryt hlavy kartáčku
7. Kartáčková hlavice
8. Nabíjecí stanice
9. Barevný kroužek

(k snadnému rozlišení)

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Ujistěte se, že kartáčková hlavice je nainstalována stejným 
směrem jako přední strana rukojeti, a že mezi hlavicí a 
rukojetí je úzká mezera. Mezera zabraňuje kolizi kartáčové hlavice 
s rukojetí během vysokofrekvenčního kmitání a kartáček tak může 
z motoru generovat větší výkon.

2. Namočte kartáčkovou hlavici a vymáčkněte na ni přiměřené 
množství zubní pasty.

3. Zapnutí/Vypnutí/Přepínání režimů

Zapnutí: Stiskem tlačítka kartáček zapnete.

Přepínání režimů: Během 10 sekund po zapnutí 
kartáčku stiskněte tlačítko. 

Pauza: Stiskem a podržením tlačítka po dobu 
1 sekundy kartáček pozastavíte. Po 30 sekundách 
pozastavení se kartáček automaticky vypne. 

Vypnutí: Do 10 sekund od zapnutí kartáčku kartáček 
jedním stisknutím tlačítka ve vlastním režimu 
vypnete.

Pokud kartáček běží více než 10 sekund, jednoduše 
stiskněte tlačítko a vypněte jej.

Poznámka: Stiskem a podržením tlačítka po dobu 
12 sekund obnovíte tovární nastavení. Abyste před 
obnovou továrního nastavení zabránili ztrátě dat, 
synchronizujte data s aplikací.

4. Správné čištění
• Podržte kartáčkovou hlavici u linie dásní pod úhlem 45° a pomalu jí 
pohybujte podél zubů a linie dásní. 
• Během čištění se kartáček každých 30 vteřin krátce pozastaví, čímž 
uživatele vyzve ke změně polohy kartáčku.
• Pokud během čištění kartáček sami nepozastavíte, kartáček se po 
dokončení režimu čištění automaticky vypne (režim čištění můžete 
nastavit pomocí aplikace). 
• Kartáček je vybaven systémem ochrany proti nadměrnému tlaku, 
který v reálném čase rozpoznává tlak. Pokud během čištění vyvinete 
přílišný tlak, kontrolka nabíjení baterie rychle červeně zabliká, 
a kartáček automaticky sníží intenzitu vibrací.
• K dispozici jsou tři režimy čištění:
Standardní režim: Vhodný pro každodenní ústní hygienu.

Jemný režim: Vhodný pro citlivé zuby
Vlastní režim: Dvouminutový režim pro začátečníky. Čištění a dobu 
jeho trvání můžete nastavit pomocí aplikace.

5. Čištění kartáčkové hlavice
• Po každém čištění opláchněte kartáčkovou hlavici pod tekoucí 
vodou.
• Po opláchnutí na hlavici nasaďte ochranný kryt, aby kartáček zůstal 
čistý a hygienický.
• Zubní lékaři doporučují každé 3 měsíce kartáčkovou hlavici vyměnit. 

0,4–1 mm

6. Tento kartáček je 
dodáván s třemi barevnými 
kroužky (šedý, modrý, 
zelený), které můžete dle 
vašich preferencí střídat.

Viz nákres

• Jednou rukou podržte zubní kartáček vzhůru nohama a pomocí 
nehtu druhé ruky barevný kroužek odstraňte. 
• Srovnejte trojúhelníkový tvar barevného kroužku (tak, aby 
úchytná část směřovala dolů) s trojúhelníkovým spodkem rukojeti 
kartáčku a zatlačte jej na místo. 

INTELIGENTNÉ FUNKCIE
1. Kefka je vybavená systémom ochrany proti nadmernému tlaku, 
ktorý v reálnom čase rozoznáva tlak. Ak pri čistení vyviniete príliš 
veľký tlak, kontrolka nabíjania batérie rýchlo červeno zabliká 
a kefka automaticky zníži intenzitu vibrácií.
2. Dĺžku režimu čistenia a ochranu pred postriekaním môžete 
nastaviť pomocou aplikácie Mi Home /Xiaomi Home. Po 
dokončení čistenia si údaje môžete pozrieť a vygenerovať správu. 
3. Spojenie s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home. Tento produkt 
je možné ovládať aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home* a prepojiť 

Nákres správné 
pozice barevného 
kroužku.

Během čištění zubů: 
Kontrolka nabíjení 
baterie rychle červeně 
zabliká pokud vyvíjíte 
přílišný tlak.

aj s ďalšími inteligentnými zariadeniami vo vašej domácnosti.
Aplikáciu vyhľadajte v obchode Google Play alebo Apple App 
Store a nainštalujte. Pre rýchlejšiu inštaláciu naskenujte QR 
kód v manuáli, ktorý vás do obchodu s aplikáciami automaticky 
presmeruje. Ak máte aplikáciu už nainštalovanú, otvorte ju 
a kliknite na tlačidlo „+“ v pravom hornom rohu pre pridanie 
zariadenia. Nové zariadenie môžete pridať naskenovaním 
QR kódu v manuáli, vyhľadaním zariadenia v zozname alebo 
spustením automatického vyhľadávania. Následne postupujte 
podľa pokynov sprievodcu v aplikácii.
* V Európe je aplikácia označovaná ako Xiaomi Home (neplatí 
pre Rusko).
Poznámka: Aplikácia je priebežne aktualizovaná, jej funkcie, 
vzhľad a názov sa môžu meniť a výrobca si vyhradzuje právo na 
vykonávanie týchto aktualizácií a zmien bez predchádzajúceho 
upozornenia.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA
Keď kefke skončí životnosť, zabudovanú batériu treba vybrať, 
zlikvidovať a recyklovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi 
krajiny alebo regiónu, v ktorom sa používala.

ŠPECIFIKÁCIE
Meno: Elektrická zubná kefka Mi Smart T500
Model: MES601
Menovité napätie: 3,7 V
Menovitý výkon: 2 W
Menovitý príkon: 5 V; 0,5 A
Maximálny vysokofrekvenčný výkon (EIRP): 1.70 dBm
Frekvenčné pásmo: 2402 – 2480 MHZ
Doba nabíjania: 12 hodín
Kapacita batérie: 700 mAh
Krytie IP: IPX7
Rozmery hlavice kefky: 24,6 x 24,6 x 85,0 mm
Rozmery rukoväte kefky: 28,1 x 28,3 x 187,5 mm
Konektivita: Bluetooth v5.0

NABÍJANIE 
Kontrolka stavu nabíjania batérie Stav nabíjania batérie

Pri používaní: 
Modrozelená 100 % - 60 %
Oranžová 60 % - 20 %
Červená 20 % - 10 %

Pri nabíjaní:
Modrozelená 100 % 
Pomaly bliká modrozelená 100 % - 60 %
Pomaly bliká oranžová 60 % - 20 %
Pomaly bliká červená < 20 %

• Nabíjacia stanica kefky je určená pre T500 a nie je kompatibilná 
s inými výrobkami.

• V prípade slabej batérie začne kefka rýchlo blikať červeno 
a nie je možné ju zapnúť. Plné nabitie kefky trvá 10 až 16 hodín.

• Ak sa kefka nabíja a pripojíte ju k aplikácii, kontrolka 
nabitia batérie trikrát blikne modro. Po úspešnom pripojení 
zostane kontrolka kefky svietiť modro. Kefka sa po dokončení 
synchronizácie údajov automaticky odpojí od aplikácie a kontrolka 
zobrazí aktuálne nabitie batérie. Ak sa kefka k aplikácii nepripojí, 
kontrolka sa nezmení, t. j. bude ukazovať aktuálny stav batérie.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII 
A RECYKLÁCII
Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade 
s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení 
(smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym 
odpadom je neprípustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče 
likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a európskymi predpismi na 
určených zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom 
podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia 
a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné 
prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate 
u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd., (a Mi Ecosystem company) 
týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu MES601 je v súlade so 
smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii 
na tejto internetovej adrese: www.wittytrade.cz/shoda

Problém Možná příčina Řešení

Kefka sa 
po stlačení 
tlačidla 
nezapne

Nabíjanie Vyjměte kartáček 
z nabíjecí stanice

Bluetooth je pripojený Vypněte Bluetooth 
ve vašem telefonu

Príliš slabá batéria
Vložte kartáček do 
nabíjecí stanice 
a nechte ho nabít

Hlavica 
kefky
sa nedá 
nainštalovať 
na hriadeľ

V hlavici kefky sa niečo 
zaseklo

Pomocí vhodného 
nástroje předmět 
odstraňte

Na hriadeli je niečo 
nalepené/zaseknuté Očistěte hřídel

Neoriginálna hlavica 
kefky

Vyměňte ji 
za originální 
kartáčovou hlavici

Problém Možná příčina Řešení

Nadmerná 
spotreba 
energie 
a časté 
nabíjanie

Kefka bola pomocou 
Bluetooth príliš dlho 
pripojená k telefónu

Ak kefku 
nepoužívate, 
vypnite Bluetooth

Kefka sa príliš často 
používa

Kefku vložte do 
nabíjacej stanice 
a nechajte ju 
nabiť

Vibrácie 
hlavice kefky 
sú slabé

Kefka bola pomocou 
Bluetooth príliš dlho 
pripojená k telefónu

Znova nainštalujte 
hlavicu kefky

V hlavici kefky sa niečo 
zaseklo Vyberte hlavicu 
kefky z rukoväte

Vyberte hlavicu 
kefky a predmet 
odstráňte

Pripojenie 
k aplikácii sa 
nepodarilo

Nemáte zapnutý 
Bluetooth na vašom 
telefóne

Zapnite Bluetooth 
na vašom telefóne 
a kefku ovládajte 
pomocou aplikácie 
Mi Home/Xiaomi 
Home

Kefka je príliš ďaleko 
od telefónu

Telefón umiestnite 
do blízkosti kefky

Kefka vibruje
Vypnite kefku 
a skúste ju znova 
pripojiť

Výrobce: SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd 
(Mi Ecosystem company)
Adresa: Room 1101, 1102, 1103, 1104, 401 & 402, Building 
2, Chongwen Area,Nanshan iPark, No. 3370 Liuxian Avenue, 
Nanshan District, Shenzhen, China, Vyrobené v Číně


