
מדריך למשתמש
Mi Electric מברשת שיניים



אמצעי זהירות1

לפני  לב  בתשומת  זה  מדריך  לקרוא  יש 
השימוש ולשמור אותו לעיון עתידי.

הערה
במהלך השימוש הראשוני, יתכנו תופעות של 

גירוד או דימום קל. הדבר נובע מהתרגלות 
החניכיים לניקוי יסודי. במקרה זה, יש 

להשתמש במצב  )Favorite( של מברשת 
השיניים. תופעה זו נעלמת לרוב לאחר שבוע-

שבועיים של שימוש. אם התופעה נמשכת 
מעבר לשבועיים, יש להפסיק את השימוש 

במברשת ולפנות לרופא שיניים.

*אזהרה
1. משתמשים העוברים טיפולי שיניים, תיקוני 

שיניים או הוספת שתלים צריכים להיוועץ 
ברופא שיניים לפני השימוש.

 Mi Electric 2. מברשת השיניים
תואמת לתקני הבטיחות של מכשירים 

אלקטרומגנטיים. לבעלי קוצבי לב או שתלים 
רפואיים אחרים, יש להיוועץ ברופא או יצרן 

השתלים לפני השימוש.
3. מוצר זה נועד לניקוי שיניים, חניכיים ולשון 
בלבד. אין להשתמש בו לכל מטרה אחרת. 
במקרה של אי נוחות או כאב, יש להפסיק 

מיד את השימוש במוצר ולהיוועץ ברופא.

*איסורים
1. אין להכניס את תחנת הטעינה למים או לכל 

נוזל אחר.
2. לאחר הניקוי, יש לבדוק כי תקע החשמל 

של תחנת העגינה יבש לחלוטין ורק אחר כך 
לחברו לחשמל.

3. מוצר זה מכיל סוללות נטענות. אין להשליך 
את המוצר לאש, או לטעון אותו, להשתמש בו 

או להניח אותו במקום שיש בו טמפ' גבוהה.
4. אין לנסות לשנות, לפרק או לתקן את 

המוצר.

*חשוב
1. יש לבדוק את המוצר בטרם השימוש 

הראשוני לזיהוי פגמים. במקרה של שבר או 
פגם, אין להשתמש במוצר.

2. לפני החיבור לחשמל, יש לבדוק כי מתח 
החשמל בבית תואם לסימון המתח שעל-גבי 

המוצר.
3. אין להשתמש במוצר אם נגרם נזק לתחנת 

הטעינה.
4. יש להפסיק את המוצר אם נמצא סימן 

לשבר במוצר )כולל הידית והראש(.
5. אין להשתמש בתחנת העגינה בטמפ' 

גבוהה )כגון חשיפה לשמש(.

*עצות
1. אין לחלוק את מברשת השיניים עם אחרים.
2. אין ללפף את כבל החשמל מסביב לתחנת 

העגינה כל עוד הכבל מחובר לחשמל.
3. אין להניח חפצי מתכת על תחנת העגינה 

כל עוד היא מחוברת לחשמל.
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סקירת המוצר

שימוש

מכסה מגן 
לציר

 ראש
המברשת

תחנת 
טעינה

טבעת צבעונית 
)כדי להבדיל בין 

מברשות(

מכסה 
מגן לראש 
המברשת

מדריך למשתמש

ידית 
המברשת

 לחצן הפעלה
/כיבוי/מצבים

רגיל
עדי

מועדף
Bluetooth/מחוון הפעלה

מצבים

א. התקנת ראש המברשת
יש לקבע את ראש המברשת על ידית המברשת 

ולוודא שישנו רווח מסוים בין שני החלקים 
)הרווח נועד לוודא שלא יהיה חיכוך במהלך 
רטט במהירות גבוהה, לשמירה על המנוע(.

עצה: 
במהלך השימוש הראשוני, יתכנו תופעות של 

גירוד או דימום קל. הדבר נובע מהתרגלות 
החניכיים לניקוי יסודי. במקרה זה, יש 

להשתמש במצב  )Favorite( של מברשת 

השיניים. תופעה זו נעלמת לרוב לאחר שבוע-
שבועיים של שימוש. אם התופעה נמשכת 
מעבר לשבועיים, יש להפסיק את השימוש 

במברשת ולפנות לרופא שיניים.



ג. מריחה של משחת שיניים
יש להרטיב את ראש המברשת ולמרוח כמות 

מתאימה של משחת שיניים על ראש המברשת.

ד. בחירת מצב
לחצן פעיל/כבוי/מצבים

 הפעלה: יש ללחוץ לחיצה קצרה להפעלת 
המברשת.

 מצבי החלפה: כאשר המכשיר פועל, יש 
ללחוץ כדי להחליף בין מצבים.

 השהיה: יש ללחוץ למשך שניה אחת כדי 
להשהות את הפעולה. המברשת תיכבה 

אוטומטית לאחר 30 שניות של חוסר פעולה.
 כיבוי: כאשר המברשת פועלת, יש לעבור 

( ולהחליף שוב מצב כדי  ( favorite למצב
לכבות את המברשת.

מבנה התפס

ב. התקנה והחלפה של טבעת צבעונית
 ניתן לבחור טבעות צבעוניות לפי העדפתכם.

 כדי להסיר את הטבעת הצבעונית: יש 
להחזיק את המברשת ביד שמאל, ללחוץ כנגד 
גב המברשת )מחוספס( עם אגודל יד שמאל, 
ללחוץ כנגד חור האוויר שבתחתית באמצעות 

האצבע המורה של יד ימין, להכניס את 
ציפורן האגודל לרווח שבין הטבעת הצבעונית 

והידית ולדחוף את הטבעת הצבעונית כלפי 
מעלה תוך הפעלת כוח מתון כדי להסירה.

 כדי להתקין את הטבעת הצבעונית: יש לוודא 
שהתפסים של הטבעת פונים מטה ולהתאים 
בין התפסים לבין נקודות האחיזה שבידית. יש 

ללחוץ על הטבעת הצבעונית כלי מטה תוך 
הפעלת כוח ולקבע אותה במקומה. 

 במקרה הצורך, ניתן ללחוץ ולהחזיק את 
הלחצן 12 שניות לשחזור להגדרות היצרן 
)למניעת אבדן נתונים, יש לסנכרן נתונים 

.)Bluetooth בסמארטפון דרך

ה. צחצוח נכון
 יש להניע את המברשת באיטיות תוך שמירה 
על זווית של 45 מעלות בין שערות המברשת 

לקו החניכיים.
 ניתן להשתמש בלחצן ההפעלה/כיבוי/מצבים 

כדי להחליף בין מצבי צחצוח.
 במהלך הצחצוח, המברשת מפסיקה את 
הרטט לזמן קצר כל 30 שניות כדי לעודד 

שינוי של אזור הצחצוח.
 המברשת תיכבה אוטומטית לאחר סיום 

מצב הצחצוח )ניתן להגדיר מצב צחצוח 
באפליקציה(.



ז. מעת לעת יש לטעון את המכשיר
 לאחר חיבור תחנת הטעינה, מחוון ההפעלה 
של מברשת השיניים יציג את מצבי הטעינה 

 הבאים:
טעינה מלאה )100%(: נורה קבועה בכחול-

 ירוק
טעינה של 60%-100%: נורה מהבהבת 

 בכחול-ירוק
טעינה של 20%-60%: נורה מהבהבת 

 בכתום
טעינה של פחות מ-20%: נורה מהבהבת 

באדום
 טעינה מלאה של הסוללה נמשכת כ-12 

שעות כאשר הסוללה חלשה )מחוון הסוללה 
מהבהב באדום(.

 אם ישנו חיבור Bluetooth במהלך הטעינה, 
מחוון ההפעלה/Bluetooth מהבהב שלוש 

פעמים וחיבור ה-Bluetooth נשמר. לאחר ניתוק 
Bluetooth, המחוון מציג שוב את הטעינה.

 Bluetooth מחובר: כחול
 100%: כחול ירוק-קבוע

 60%-100%: כחול-ירוק מהבהב
 20%-60%: כתום מהבהב

 20%-0%: אדום מהבהב

ו. ניקוי ראש המברשת
 לאחר הצחצוח, יש לשטוף את ראש 

המברשת מתחת למים זורמים.
 לאחר הניקוי, יש לכסות את ראש המברשת 

במכסה המגן כדי לשמור על הנקיון 
וההיגיינה של ראש המברשת.

*רופאי שיניים ממליצים על החלפת ראש 
מברשת השיניים כל שלושה חודשים.

Mi Home יישומון

3Mi Home הורדת יישומון

א. הגדרה מהירה
ניתן לשלוט במברשת לבצע פעולות דרך 
.Mi Home מכשיר סמארטפון ביישומון

.Mi Home 1. יש להוריד ולהתקין את יישומון 
יש לסרוק את קוד ה-QR או לעבור לחנות 

היישומונים במכשיר כדי להוריד ולהתקין את 
.Mi Home יישומון

 2. הוספת התקן
יש לפתוח את My Devices )ההתקנים 

שלי( ביישומון Mi Home, לבחור + בפינה 
הימנית העליונה ולבצע את ההנחיות 

להוספת ההתקן.



ידית מברשת
 Mi Electric Toothbrushשם

DDYS01SKSדגם

3.7 וולטדירוג מתח
2. ואטעוצמה

למעלה מ-12 שעותמשך טעינה

IP דירוגIPX7
מיוצר בסין

ד. תצוגת נתונים והגדרת פונקציות
. Favorite  יש להפעיל מצב 

 יש להמתין להצגת דוחות הנתונים והדיווח.

יש לקרב את המברשת 
לסמארטפון

יש להחליק מטה 
לסינכרון נתונים

סינכרון הנתונים 
הושלם

Bluetooth-ב. קישור המברשת ל
 Bluetooth-1. יש להפעיל את פונקציית ה

בסמארטפון ולקרב אותו למברשת.
2. יש לבצע את הפעולות הנדרשות ביישומון 

Mi Home כדי לבצע קישור. יש להוסיף את 
המברשת אל My Devices )ההתקנים שלי(.

 Scan 3. יש לבחור מכשיר, להקיש על
 Mi-סרוק לגילוי התקנים( ולבחור ב( Device

.Electric Toothbrush

4. יש לבצע את הפעולות הנדרשות וללחוץ 
על לחצן ההפעלה/כיבוי במברשת למשך 3 

שניות לאישור הקישור.
*לא ניתן להפעיל את המברשת אם היא 

מחוברת לסמארטפון דרך Bluetooth. לא 
ניתן לקשר כאשר המברשת במצב רטט.

ג. סינכרון נתונים
יש להוריד את היישומון Mi Home, להירשם לקבלת חשבון Mi ולהתחבר באמצעות 

חשבון זה. לאחר מכן ניתן לגשת אל My Devices )ההתקנים שלי( ולהקיש על ההתקן 
ברשימת ההתקנים.
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הגנה על הסביבה

מפרט טכני

סוללות הליתיום הנטענות שבמכשיר מכילות 
חומרים מזהמים. לפני השלכת המוצר, זכור 
להוציא את הסוללות ולשלוח למרכז מחזור 

הסוללות המתאים. ניתן גם לשלוח את 

 ניתן להציג את אורך החיים )בימים( שנותר עד 
להחלפת ראש המברשת.

הסוללות למרכז שירות לקוחות של היבואן. צוות 
מרכז השירות יסיר את הסוללות וישליך את 

המוצר באופן ידידותי לסביבה.

תחנת טעינה
טעינה השראתיתמצב טעינה

תחנת טעינה מאובטחתסוג
IP דירוגIPX7

 5v - 0.5Aקלט



רשימת תקלות ביצועים של המוצר

מוצר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. 
לפיכך אנו נותנים אחריות למוצר לתקופה של 
12 חודשים ממועד הרכישה, בכפוף לתנאים 

הבאים: אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית 
הקנייה. האחריות לא תחול במקרים הבאים: 

שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, 
נפילה, הזנחה, זעזועים, נזק לקוח או תקלה 

כתוצאה מחדירת נוזל, קילוף מדבקות, במקרה 
של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות 

השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף 
תעודת האחריות.  האחריות אינה כוללת: צבע 
וציפויים )ובכלל זה שריטות וקילופים(, שברים, 
סדקים, חתכים או קרעים בחלקי פלסטיק או 

גומי של המוצר, חלקי גומי, תקלות וליקויים 
כתוצאה מחדירת נוזל, חיבור למקור טעינה 

חשמלי שונה מהמצוין בהוראות השימוש.

לידיעתך:
1. אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים 

ממועד הרכישה.
2. האחריות על המכשיר תבוטל במידה וגורם 

שאינו מוסמך טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
3. זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי 

עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו על 
אחריות הלקוח ועל חשבונו.

סיבה אפשריתתקלה

לא ניתן להדליק את המכשיר
המכשיר בטעינה; המכשיר מחובר ל-Bluetooth; רמת 

הסוללה חלשה.

לא ניתן לחבר את הראש למברשת
חפצים זרים חוסמים את החור של המברשת; נדבקה 

משחת שיניים או חומר אחר לציר המברשת; אינכם 
Mi משתמשים בראש מקורי של מברשת

צריכת החשמל גבוהה וצריך לטעון 
את המברשת לעתים קרובות.

המכשיר היה מחובר ל-Bluetooth למשך זמן רב; 
המכשיר נמצא בשימוש תדיר.

הרטט חלש
ראש המברשת לא הותקן במקומו; נכנסו חלקיקים בין 

ראש המברשת לידית המברשת.

לא ניתן לחבר את היישומון
יתכן ש-Bluetooth לא הופעל; יתכן כי המברשת אינה 

קרובה לסמארטפון; יתכן שהמברשת במצב רטט.

 תקלות הפעלה

Mi Electric Toothbrush

1. לא ניתן להפעיל או לכבות את המברשת כרגיל.

2. קצב הרטט של המברשת אינו תקין.

.Bluetooth-3. לא ניתן לחבר את המברשת ל
4. הטעינה אינה תקינה.

5. המחוון אינו נדלק.
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פתרון בעיות

אחריות
הוראות בטיחות למטען השראתי

 ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והמטען 
ההשראתי.

 אין להכניס או להוציא את המטען ההשראתי 
ממקור החשמל בידיים רטובות.

 אין לפתוח את המוצר, במקרה של בעיה 
כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.

 במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במוצר, 
יש לנתקו מיידית ממקור החשמל ולפנות 

למעבדת שירות.
 המוצר מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד ואינו 

מיועד לשימוש חיצוני.
  אין לחתוך, לשבור, ולעקם את כבל החשמל או 

את המטען ההשראתי.
 יש להקפיד לתחזק את התקן הניתוק במצב 

תפעולי מוכן לשימוש.

אזהרה:
 אין להחליף את כבל החשמל או המטען 

ההשראתי בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקוי 
עלול לגרום להתחשמלות המשתמש.

 מיועד לשימוש פנימי בלבד.



www.mi-il.co.il  רשימת נקודות שירות מפורטת באתר
supportmi@hemilton.co.il :שלח לנו דוא"ל לכתובת

,SOOCAS (Shenzhen) Technology Co.,Ltd , Nanshan District :היצרן 
Shenzhen, Guangdong, China 

היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין, 08-6852114


