
Mi Smart Electric Toothbrush T500
Mi Akıllı Elektrikli Diş Fırçası T500

MES601
Kullanıcı Kılavuzu

Manyetik Levitasyon Sonik Motor

• Yüksek frekanslı titreşim motoru

• Titreşim frekansı 31000 kez/dakika, güçlü ve 

dişlerdeki anız lekelerini temizlemesi kolay

Fully Washable

• IPX7 waterproof level

Ölçen ve Raporlayan Konum Tespit Teknolojisi

• Uygulama aracılığıyla fırça hareketi tanıma ve rapor 

oluşturma

Metal içermeyen Floklu Kıllar

• Daha çevre dostu ve hijyenik bir deneyim için yüksek 

yoğunluklu, paslanmaz, zihinsel serbest fırça başlığı

Akıllı Aşırı Basınç Koruması

• Gerçek zamanlı basınç algılama, diş etlerine bakım

• Çok sert fırçaladığınızda sizi uyarmak için görünür 

basınç sensörü yanar

Kablosuz Endüktif Şarj ve 18 Gün Pil Ömrü

• Tek bir şarj için 18 günlük ücreti kullanabilir ve

uygulama aracılığıyla kalan pili kontrol edin

DuPont Antimikrobiyal Kıllar

• DuPont seçilmiş yüksek kaliteli yumuşak kıllar

Çok Sayıda Özelleştirilebilir İşlev ve Fırçalama 

Modu

• 3 fırçalama modu: standart / hassas / özelleştirilmiş 

mod

•Uygulamayla etkinleştirilen kişiselleştirilmiş fırçala-

ma süresi, fırçalama modları ve temizlik ihtiyacınızı 

karşılayan çeşitli işlevler

Ayırt Edilmesi Kolay Renkli Yüzükler

• Renkli halkalar ve değiştirilebilir düğme işlevleriyle 

tasarım.

Karışıklık olmadan daha fazla sağlık ve hijyen için 

kişi başına bir renk

Kurulum ve Kullanım Talimatları 

1. Mi Home indirin / Xiaomi Home App, ve Xiaomi 

Ev Uygulaması’na tıklayın ve Mi Akıllı Elektrikli Diş 

Fırçası T500’ü bulmak için Cihaz ekle’yi tıklayın.

2. Telefonunuzda Bluetooth’u etkinleştirin ve fırçayı 

eşleştirmek için Uygulamadaki talimatları izleyin.

3. Kişiselleştirilmiş fırçalama ayarlarını yapmak için 

uygulamayı kullanın veya varsayılan olarak bırakın.

4. Fırçalama için Standart, Nazik veya önceden ayar-

lanmış özelleştirilmiş mod arasında seçim yapmak 

için düğmeyi kullanın.

5. Yeni başlayanlar için, uygulama, motor başlama-

dan önce 10 saniye bekleme seçeneğine izin verir, 

böylece bu süre zarfında diş macunu diş macununun 

dökülmesini önleyerek dişlere uygulanabilir.

6. Fırçalama geçmişini, fırçalama ipuçlarını vb. 

görmek için uygulamadaki raporu düzenli olarak 

kontrol edin.

Teknik Özellikler

Ürün Modeli: MES601

Nominal Voltaj: 3.7V ⎓

Nominal Güc: 2W

Nominal Giriş: 5 V ⎓ 0.5A

IP Derecelendirme: IPX7

Batarya Kapasitesi: 700mAh

Şart Süresi: 12 saat

Diş Fırçası Sapı Boyutları: 28.1 x 28.3 x 187.5 mm

Fırça Başlığı Boyutları: 24.6 x 24.6 x 85.0 mm

Kutu İçindekiler

1 x Diş fırçası Sapı

1 x Mil Koruyucu Kapak

1 x Fırça Başlığı

1 x Fırça Başlığı Koruyucu Kapak

1 x Şarj Yuvası ( adaptörsüz)

3 x Renk Halkaları

1 x Kullanım Kılavuzu

1 x Garanti Bildirimi

Enerji Tüketimi

• Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar 

gibi veri bağlantılarını kapatın.

• Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir 

süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.

• Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.



Kullanım Hataları
- Tamir Bakım İhtiyacınız olması halinde Teknik servis ile irtibata geçiniz. Tüketicin Yapabileceği bir onarım bulunmamaktadır. 
-Aşağıda belirtilen temizlik ve bakım kuralları dışına çıkmayın.
-Diş fırçanızı kullanımdan sonra su ile durulayarak diş fırçasını ve kalıntıları giderin.
-Gereğinden fazla fırçalamayın. Diş fırçanıza fazla basınç uygulamak, diş fırçası kıllarının temizlik sırasında daha hızlı yıpranmasına ve daha az etkili olmasına neden olabilir.
-Diş fırçanızı dik bir konumda saklayın ve kurumaya bırakın.
- Diş Fırçanızın kıllarında yıpranma fark ederseniz, başlık kısmını değiştirin. 
- Kullanıma bağlı olarak 3 ve 6 ay arasında başlık kısmını değişmesi gerekebilir.
- Cihazın sadece başlık kısmını su ile durulayabilirsiniz. Elektronik kısmını kuru tutun.

Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım 
Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği periyodik bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan 
destek alabilirsiniz.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
• Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
• Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
• Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz. 

Güvenlik Bilgileri

- Diş Fırçasının yüzeyinde sert veya sivri nesneler kullanmayın, aksi takdirde başlık hasar görebilir ve kesme özelliğini kaybedebilir.
- Fırça performansının düşmesini önlemek için, tıraş başlığının sağlam bir şekilde takıldığından emin olun.
Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuarlar ve kullanıcı arayüzü resimleri yalnızca referans amaçlıdır. Asıl ürün ve işlevleri ürün iyileştirmeleri nedeniyle değişiklik göster-
ebilir.
Uyarı: Pilin patlamasını veya toksik ve tehlikeli maddeler salmasını önlemek için bu fırçayı veya pilini ateşe maruz bırakmayın.

Geri Dönüşüm

Bu ürün AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, ayrılmamış evsel atıkla karıştırılmaması gereken atık elektrikli ve elektronik ekipmandır (2012/19/EU direktifinde olduğu gibi WEEE). Bunun 
yerine, atık ekipmanınızı atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenmiş toplama noktasına vererek insan 
sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Ürünün doğru şekilde atılması ve geri dönüşümü çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır. Lütfen söz 
konusu toplama noktalarının konumu ve de hüküm ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için kurucu veya yerel yetkililerle irtibata geçin. 

Üretici Firmanın:
Ünvanı: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresi: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi’erqi Middle Road, Haidian
District, Beijing, China






	smart-electric-toothbrush-t500.pdf
	t500.pdf



