
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mİ SMART ELEKTRİKLİ DİŞ FIRÇASI T500 KILAVUZU 

 

 

MARKA: Mİ 

MODELLER: MES601 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



KURULUM 

 

Ürüne Genel Bakış 

Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. 

 

1. Mil Koruma Kapağı 

2. Diş Fırçası Tutacağı 

3. Açma / Kapama Butonu 

4. Mod Göstergesi 

Standart mod 

Nazik Mod 

Özel mod 

5. Bluetooth / Pil Seviyesi Göstergesi 

6. Fırça Başlığı Kapağı 

7. Fırça Kafası 

8. Şarj Yuvası 

9. Renkli Yüzük (Ayırt etmesi kolay) 



Nasıl kullanılır 

1. Fırça başlığının, diş fırçası sapının ön tarafıyla aynı yönde takıldığından ve fırça başlığı ile sap 
arasında hafif bir boşluk olduğundan emin olun. Motordan daha fazla güç elde etmek için, yüksek 
frekanslı salınım sırasında fırça kafasının sap ile çarpışmasını önlemek için boşluk gereklidir. 

 

2. Fırça kafasını ıslatın ve fırça kafasına uygun miktarda diş macunu sıkın. 

 

3. Açma / Kapatma / Mod değiştirme 



 

4. Sağlıklı Fırçalama 

Fırça başlığını diş eti çizgisine 45 ° açıyla tutun ve yavaşça dişler ve diş eti çizgisi boyunca hareket 
ettirin. 

Fırçalama sırasında, diş fırçası, kullanıcıdan fırçalama konumunu değiştirmesini istemek için her 30 
saniyede bir kısa bir süre duraklıyor. 

Kullanım sırasında aktif bir duraklama olmadığında, fırçalama modu sona erdiğinde diş fırçası 
otomatik olarak kapanacaktır (fırçalama modu uygulama aracılığıyla ayarlanabilir). 

 

Diş fırçası, basıncı gerçek zamanlı olarak algılayan bir aşırı basınç koruma sistemi ile donatılmıştır. Diş 
fırçalama sırasında çok fazla basınç kullanıldığında, pil seviyesi göstergesi hızlı bir şekilde kırmızı 
renkte yanıp sönecek ve diş fırçası titreşimi otomatik olarak azaltacaktır. 

Üç fırçalama modu mevcuttur: 

Standart Mod: Günlük ağız hijyenine uygun 

Nazik Mod: Hassas dişler için uygundur 

Özel Mod: Varsayılan olarak 2 dakikalık bir başlangıç modu. Fırçalama ayarları ve süresi uygulama 
üzerinden ayarlanabilir. 

5. Fırça kafasını temizleme 

Fırçalamadan sonra fırça kafasını akan suyla durulayın. 

Duruladıktan sonra, temiz ve hijyenik tutmak için fırça başlığını koruyucu kapakla birlikte takın. 



 

Diş hekimleri, fırça başlığının üç ayda bir değiştirilmesini önerir. 

6. Bu diş fırçasında 3 renkli halka (gri, mavi, yeşil) bulunur, tercihinize göre değiştirilebilir. 

 

Diş fırçasını bir elinizle baş aşağı tutun ve diğer elinizle renkli halkayı çıkarmak için bir çivi kullanın. 

Renkli halkanın üçgen şeklini (halkanın içindeki pimler aşağı bakarken) diş fırçası sapının üçgen alt 
kısmı ile hizalayın ve yerine bastırın. 

 

Akıllı İşlevler 

1. Diş fırçası, basıncı gerçek zamanlı olarak algılayan bir aşırı basınç koruma sistemi ile donatılmıştır. 
Diş fırçalama sırasında çok fazla basınç kullanıldığında, pil seviyesi göstergesi hızlı bir şekilde kırmızı 
renkte yanıp sönecek ve diş fırçası titreşimi otomatik olarak azaltacaktır. 

 

2. Fırçalama süresini, modunu ve sıçrama korumasını Mi Home uygulaması / Xiaomi Home 
uygulaması aracılığıyla ayarlayabilirsiniz. Fırçalamayı bitirdikten sonra verileri görüntüleyebilir ve bir 
rapor oluşturabilirsiniz. 



3. Mi Home / Xiaomi Home Uygulaması ile Bağlanma 

Bu ürün Mi Home / Xiaomi Home uygulaması * ile çalışır. Cihazınızı Mi Home / Xiaomi Home 
uygulamasıyla kontrol edin. 

Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı 
kurulum sayfasına yönlendirileceksiniz. Veya indirip yüklemek için uygulama mağazasında "Mi Home 
/ Xiaomi Home" u arayın. Mi Home / Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" simgesine 
dokunun ve ardından cihazınızı eklemek için komut istemlerini izleyin. 

Uygulama, Avrupa'da Xiaomi Home uygulaması olarak anılmaktadır (Rusya hariç). Cihazınızda 
görüntülenen uygulamanın adı varsayılan olarak alınmalıdır. 

 

Not: Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir, lütfen mevcut uygulama sürümüne göre talimatları 
izleyin. 

Çevresel koruma 

Diş fırçasının hizmet ömrü sona erdiğinde, yerleşik pilin kullanıldığı ülkenin veya bölgenin yerel yasa 
ve düzenlemelerine göre çıkarılması, atılması ve geri dönüştürülmesi gerekir. 

TEKNİK ÖZELLİKLER VE ENERJİ TÜKETİMİ 

Adı: Mi Smart Elektrikli Diş Fırçası T500 Modeli: MES601 
Anma Gerilimi: 3,7 V Anma Gücü: 2 W 
Nominal Giriş: 5 V 0,5 A 
Şarj Süresi: 12 saat 
Maksimum Çıkış Gücü: 0 dBm 
Pil Kapasitesi: 700 mAh 
Frekans Bantları: 2402–2480 Mhz IP Derecesi: IPX7 
Çalışma Frekansı: 80-90 kHz (<25dBuA / m @ 10m) 
Fırça Başlığı Boyutları: 24.6 x 24.6 x 85.0 mm 
Diş Fırçası Sapı Boyutları: 28,1 x 28,3 x 187,5 mm 

Şarj oluyor 

Diş Fırçası 
Durumu Pil Düzeyi Göstergesi Durumu Pil Düzeyi 

Kullanma 

Camgöbeği 
100%-
60% 

Turuncu 60%-20% 

Kırmızı 20%-10% 

Hızla yanıp sönen kırmızı (Diş fırçası 
açılamaz) <10% 

Şarj oluyor 

Camgöbeği 100% 

Yavaşça yanıp sönen camgöbeği 
100%-
60% 

Yavaş yavaş yanıp sönen turuncu 60%-20% 

Yavaşça yanıp sönen kırmızı <20% 



Diş fırçasının şarj yuvası T500 için tasarlanmıştır ve diğer ürünlerle uyumlu değildir. 

Pil azaldığında, gösterge hızla kırmızı renkte yanıp söner ve diş fırçası açılamaz. Diş fırçasının 
tamamen şarj olması yaklaşık 10 ila 16 saat sürer. 

Diş fırçası şarj halindeyken, onu uygulamaya bağladığınızda pil seviyesi göstergesi üç kez yanıp sönen 
maviye dönüşür. Başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra diş fırçasının göstergesi mavi kalır. Verileriniz 
senkronizasyonu tamamladıktan sonra otomatik olarak uygulama ile bağlantısı kesilecek ve diş 
fırçasının göstergesi mevcut pil seviyesini gösterecektir. Diş fırçasının uygulamaya bağlanamaması 
durumunda gösterge değişmeden kalır, yani mevcut Teknik Özellikler pil seviyesini gösterir. 

 

TAŞIMA VE NAKLİYE 
• Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının 
çıkartıldığından emin olmanız ger ekmektedir. 
• 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. 

BAKIM VE ONARIM BİLGİSİ 

 
Tüketicinin cihazla ilgili olarak yapabileceği herhangi bir bakım veya onarım islemi söz konusu 
değildir. 
Cihazınızın arızalanması durumunda cihazınızı yetkili servise tamir için teslim ediniz. 

 
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ VE KULLANIM HATALARI 
Güvenlik talimatları 
Diş fırçasını ilk kez kullanırken kaşıntıya veya küçük diş eti kanamalarına neden olabilir. Bu, diş 
etlerinin elektrikli diş fırçasının verimli bir şekilde temizlenmesine alışkın olmadığı durumlarda 
normaldir. Diş etleriniz henüz alışmamışsa özel modu kullanmanız önerilir. Normalde diş eti 
kanamaları bir ila iki hafta içinde durur. Diş fırçasını kullanmayı bırakın ve devam ederse bir diş 
hekimine danışın. 
Uyarı 
Ortodontik tedavi gören kullanıcılar veya diş tamiri veya implant yaptıran kullanıcılar bu diş fırçasını 
kullanmadan önce diş hekimine veya ortodontistine danışmalıdır. 
Bu diş fırçası, elektromanyetik cihazlar için güvenlik standartlarına uygundur. Cihazın kalp pilleri veya 
diğer implante cihazlarla birlikte kullanılmasıyla ilgili sorularınız için lütfen kullanmadan önce bir 
doktora veya implante cihazın üreticisine danışın. 
Bu diş fırçası yalnızca dişleri, diş etlerini ve dili temizlemek için tasarlanmıştır. Başka hiçbir amaçla 
kullanmayın. Herhangi bir rahatsızlık veya ağrı hissederseniz, diş fırçasını kullanmayı bırakın ve diş 
hekiminize danışın. 
Şarj yuvasını suya veya başka bir sıvıya batırmayın. 
Fişin üzerinde sıvı varken şarj yuvasını prize takmayın. 
Bu diş fırçası dahili bir şarj edilebilir pil içerir ve asla ateşe maruz bırakılmamalı, şarj edilmemeli, 
kullanılmamalı veya yüksek sıcaklıkta bir ortamda saklanmamalıdır. 



Diş fırçasına vurmayın veya düşürmeyin. Darbe veya düşme nedeniyle hasar görürse, kullanmayı 
bırakın. 
Diş fırçasını kendi başınıza değiştirmeye, sökmeye veya onarmaya çalışmayın. 
Yalnızca şarj için IPX4 veya üstü ile uyumlu bir şarj cihazı kullanın. 
Önlemler 
Kullanmadan önce diş fırçasında belirgin hasar olup olmadığını kontrol edin. Ağır hasar görmüşse 
kullanmayın. 
Fişi prize takmadan önce, yerel güç kaynağının voltajının diş fırçasının güç adaptörünün nominal 
voltaj girişiyle eşleştiğinden emin olun. 
Şarj yuvasını dışarıda doğrudan güneş ışığı altında kullanmayın. 
Diş fırçasını banyo yaparken veya duş alırken kullanmayın 
Fırça kafasını başkalarıyla paylaşmayın. 
Güç kablosunu prize takılıyken şarj yuvasının etrafına sarmayın. 
Bir prize takılıyken şarj yuvasının üstüne herhangi bir metal nesne koymayın. 
Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuarlar ve kullanıcı arayüzü resimleri yalnızca referans 
amaçlıdır. Gerçek ürün ve işlevler, ürün geliştirmelerine bağlı olarak değişebilir 

SORUN GİDERME 

Sorun giderme 

Sorun Olası Nedenler Çözümler 

Düğmeye 
basarak 

açılamıyor 

Şarj oluyor Diş fırçasını şarj yuvasından çıkarın 

Bluetooth bağlandı Telefonunuzun Bluetooth'unu devre dışı bırakın 

Pil seviyesi çok düşük Diş fırçasını şarj etmek için şarj yuvasına yerleştirin 

Fırça kafası mile 
takılamıyor 

Fırça kafasının içine sıkışmış 
bir şey var Nesneyi fırça başlığından çıkarmak için bir araç kullanın 

Şafta sıkışmış bir şey var Şaftı temizleyin 

Gerçek bir fırça kafası değil Orijinal bir fırça başlığı ile değiştirin 

Aşırı güç 
tüketimi ve sık 
sık şarj etme 

Telefonla Bluetooth 
üzerinden uzun süre 
eşleştirildi 

Diş fırçasını kullanmadığınızda Bluetooth'u devre dışı 
bırakın 

Çok sık kullanılıyor Diş fırçasını şarj etmek için şarj yuvasına yerleştirin 

Fırça başlığı 
titreşimi zayıf 

Fırça kafası düzgün 
takılmamış Fırça başlığı ile tutamak arasına sıkışmış bir şey var 

Fırça başlığı ile tutamak 
arasına sıkışmış bir şey var Fırça kafasını çıkarın ve nesneyi çıkarın 

Uygulamaya 
bağlanılamıyor 

Telefonunuzun Bluetooth'u 
etkinleştirilmemiş 

Telefonunuzun Bluetooth'unu etkinleştirin ve Mi Home 
uygulaması / Xiaomi Home uygulamasıyla kontrol edin 

Diş fırçası telefondan çok 
uzakta Telefonu diş fırçasının yanına yerleştirin 

Diş fırçası titriyor Diş fırçasını kapatın ve tekrar bağlanmayı deneyin 

 

YETKİLİ SERVİS 
MERKEZ YETKİLİ SERVİS 
EVOFONE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
KEMANKEŞ KARAMUSTAFA MAH. NECATİBEY CAD.NO.66/1-66/3 BEYOĞLU –İSTANBUL 
444 21 18  
 



TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI 

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 

a- Sözleşmeden dönme, 

b- Satış bedelinden indirim isteme, 

c- Ücretsiz onarılmasını isteme, 

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, 
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın 
onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya 
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından 
müteselsilen sorumludur. 

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir 
raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya 
imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini 
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 
sorumludur. 

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim 
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 
Mahkemesine başvurabilir. 

AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.  

İthalatçı Firma 

ELECTROCRAFT TELEFON VE AKSESUARLARI TEDARİK İTHALAT İHRACAT LİMİTET ŞİRKETİ 

ADRES: HOBYAR MH. MİMAR KEMALETTİN CD. NO:6 KAT:4 GENÇTEN TİC. MERKEZİ MO: 60 
FATİH/İSTANBUL  

TEL: 0212 890 27 22 

Üretici Firma 

SOOCAS (SHENZHEN) TECHNOLOGY CO. LTD. 

 

 
 

BU CİHAZ TÜRKİYE ALT YAPISINA UYGUNDUR 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


