
Conselho:
Poderá sentir comichão ou ter um ligeiro sangramento durante a 
primeira utilização. Estes efeitos devem-se ao facto de as suas 
gengivas não estarem acostumadas a esta limpeza eficiente. 
Recomendamos que utilize o modo favorito    da escova de dentes e 
que mude para os outros modos após algum tempo para transitar 
gradualmente da escova de dentes manual para a escova de dentes 
elétrica. Estes sintomas desaparecem, normalmente, no espaço de 
uma a duas semanas. Se persistirem após duas semanas, deixe de 
utilizar esta escova de dentes e consulte um dentista.

Poderá sentir comichão ou ter um ligeiro sangramento durante a primeira 
utilização. Estes efeitos devem-se ao facto de as suas gengivas não 
estarem acostumadas a esta limpeza eficiente. Recomendamos que 
utilize o modo favorito   da escova de dentes. Estes sintomas 
desaparecem, normalmente, no espaço de uma a duas semanas. Se 
persistirem após duas semanas, deixe de utilizar esta escova de dentes 
e consulte um dentista.

Monte a cabeça da escova de dentes no punho da escova de dentes 
e certifique-se de que fica um espaço livre entre os dois componen-
tes. (Este espaço tem como objetivo garantir que a cabeça da escova 
de dentes não colide com o punho da escova de dentes durante a 
vibração de alta frequência para que o motor possa ser mais 
poderoso.)

Molhe a cabeça da escova de dentes e esprema a 
quantidade apropriada de pasta de dentes para a 
cabeça da escova de dentes. 

* Avisos
1. Os utilizadores que estejam a ser submetidos a tratamentos de 
ortodontia, reparações dentárias ou implantes dentários devem utilizar 
este produto sob a supervisão de dentistas.
2. A Mi Electric Toothbrush está em conformidade com as normas de 
segurança para dispositivos eletromagnéticos. Caso tenha alguma 
dúvida sobre pacemakers e outros dispositivos implantados, consulte um 
médico ou os fabricantes dos dispositivos antes de usar este produto.
3. Este produto foi concebido apenas para a limpeza de dentes, gengivas 
e línguas. Não o utilize para qualquer outra finalidade. Caso sinta 
qualquer desconforto ou dor, deixe imediatamente de utilizar este 
produto e consulte um médico.
* Proibições
1. Não coloque a base de carregamento dentro de água ou qualquer 
outro líquido.
2. Após a limpeza, certifique-se de que a ficha da base de carregamento 
está completamente seca e, em seguida, insira-a numa tomada elétrica.
3. Este produto contém pilhas recarregáveis integradas. Não queime o 
produto e não o carregue, utilize ou coloque em ambientes com 
temperaturas elevadas.
4. Não tente modificar, desmontar ou reparar o produto. 
* Informações importantes
1. Verifique se existem danos óbvios no produto antes de o usar. Não 
utilize o produto caso esteja danificado ou gravemente partido.
2. Antes de ligar a uma tomada elétrica, verifique se a rede elétrica local 
é compatível com a tensão necessária indicada no produto.
3. Não utilize a base de carregamento caso apresente quaisquer danos. 
4. Deixe de utilizar o produto (incluindo a cabeça e o punho da escova de 
dentes) caso apresente qualquer sinal de quebra.
5. Não utilize a base de carregamento em ambientes com temperaturas 
elevadas (expostos à luz solar).
6. Não utilize a escova de dentes durante o banho ou o duche. 
* Conselhos
1. Não partilhe a cabeça da escova de dentes com outras pessoas.
2. Não enrole o cabo de alimentação à volta da base de carregamento 
quando estiver ligado a uma fonte de alimentação.
3. Não coloque objetos de metal na base de carregamento quando 
estiver ligada a uma fonte de alimentação.

a. Instalar a cabeça da escova de dentes

b. Instalar e substituir um anel colorido

e. Lavar os dentes de forma saudável

c. Espremer a pasta de dentes
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Tampa de Proteção da
Cabeça da Escova de Dentes

• Substitua o anel por um anel de cor diferente conforme preferir.
• Retirar o anel colorido: Agarre na escova de dentes com a mão 
esquerda, exerça pressão sobre a parte de trás (texturizada) da 
escova de dentes com o polegar esquerdo, coloque o dedo indicador 
direito no orifício de ar situado no fundo, insira a unha do polegar no 
espaço entre o anel colorido e o punho, empurre o anel colorido para 
cima com alguma força para o remover. 
• Instalar um anel colorido: Mantenha o anel colorido com os encaixes 
virados para baixo e faça coincidir com os três encaixes do punho. 
Empurre o anel colorido para baixo para o instalar.

• Mova lentamente a escova de dentes, mantendo-a a um ângulo de 
45°, entre as cerdas da escova de dentes e a linha das gengivas.
• Pode premir o botão ligar/desligar durante a escovagem para 
alternar livremente entre os modos de escovagem.
• Durante a escovagem, a escova de dentes irá parar de vibrar durante 
alguns instantes a cada 30 segundos para lembrar o utilizador de que 
deve mudar de posição de escovagem.
• Quando a escova de dentes não é colocada na pausa, o dispositivo 
desliga automaticamente quando o modo de escovagem termina (o 
modo de escovagem pode ser definido na app).

Modos

Padrão

Suave

Favorito

d. Selecionar um modo

Indicador de 
Bateria/Bluetooth

Manual de Utilizador
Mi Electric Toothbrush

• Ligar/Desligar/Alternar modos.
• Ligar: Prima o botão para ligar a unidade.
• Alternar modos: Quando o dispositivo estiver 
ligado, prima o botão para trocar de modo.
• Pausa: Prima o botão durante 1 segundo para 
colocar o dispositivo na pausa. O dispositivo irá 
desligar automaticamente caso não seja realizada 
qualquer operação no espaço de 30 segundos após 
a colocação na pausa.
• Desligar: Quando o dispositivo estiver ligado, passe 
para o modo favorito     e toque novamente no botão 
para desligar o dispositivo.
• Em circunstâncias especiais, prima sem soltar o 
botão durante 12 segundos para repor as 
predefinições (para evitar erros nos dados, 
sincronize os dados no smartphone via Bluetooth).

Nota



Nome: Mi Electric Toothbrush
Modelo: DDYS01SKS
Tensão nominal: 3,7 V       0,55 A
Potência nominal: 2 W
Tempo de carregamento: Aprox. 12 h
Classificação IP: IPX7
Bluetooth 4.0:
Intervalo de frequência: 2402-2480 MHz
Potência de saída de RF máx.: 0 dBm
Carregamento sem fios:
Intervalo de frequência: 483,85 kHz
Potência de saída de RF máx.: 0 dBm

Faça o download da app Mi Home, crie uma conta Mi e inicie sessão 
nessa conta. Aceda a «My devices» [os meus dispositivos] e toque no 
dispositivo para o selecionar na lista de dispositivos.

Controle o seu dispositivo e utilize-o para interagir com outros 
dispositivos de casa inteligente na app Mi Home.

1. Download e instalação da app Mi Home.
Digitalize o código QR ou dirija-se à sua loja de aplicações para 
realizar o download e a instalação da app Mi Home.

*Conselhos:

1. Este aparelho pode ser usado por crianças com mais de 8 anos, 
pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou 
pessoas que não tenham experiência ou conhecimentos prévios, 
desde que tenham recebido supervisão ou instruções relativamente à 
utilização do aparelho de forma segura e compreendam os riscos 
envolvidos.
2. As crianças têm de ser supervisionadas para impedir que brinquem 
com o aparelho.
3. As instruções para aparelhos de classe III estabelecem que apenas 
podem ser alimentados por SELV.
4. As escovas de dentes podem ser usadas por crianças, pessoas 
com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou pessoas 
que não tenham experiência ou conhecimentos prévios, desde que 
tenham recebido supervisão ou instruções relativamente à utilização 
do aparelho de forma segura e compreendam os riscos envolvidos.

Este produto goza da garantia legal de 2 anos. Para obter mais 
informações sobre a garantia e suporte técnico visite: www.jpdi.pt/mi

a. Configuração Rápida 

c. Sincronização de Dados

d. Visualização de Relatórios e Definições

DOWNLOAD DA APP MI HOME 

b. Ligar à App Mi Home
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ESPECIFICAÇÕES

Base de Carregamento

Modo de carregamento: 
Carregamento indutivo
Tipo: Base de 
carregamento com 
isolamento seguro
Classificação IP: IPX7
Entrada: 5 V      0,5 A
Made in China

Resolução de Problemas

PROTEÇÃO AMBIENTAL

• Depois de lavar os dentes, enxagúe a cabeça da escova de dentes 
com água corrente. 
• Após a limpeza, coloque a tampa de proteção na cabeça da escova 
de dentes para mantê-la limpa e higiénica.

• Os componentes de resinas e copolímeros de acrilonitrilo foram 
testados em conformidade com o C.F.R. 21, Parte 180.22 e 181.32 
da U.S.F.D.A. As resinas de nylon foram testadas em conformidade 
com o C.F.R. 21, Parte 177.1500 da U.S.F.D.A. 

• Passe para o modo favorito    .
• Os dados de escovagem e relatórios de análise são exibidos.
• Visualize os dias de vida útil restantes da cabeça da escova de 
dentes.

Slide down to sync

APP shows that the
binding is successful

Return to the APP home
page for drop down updates

2. Adicionar um dispositivo
Abra a app Mi Home, toque em «+» no canto superior direito e siga as 
instruções apresentadas no ecrã para adicionar o seu dispositivo. 

1. Ative a função Bluetooth no seu smartphone e mantenha a escova 
de dentes junto ao seu smartphone.
2. Abra a app Mi Home e toque em «+» no canto superior direito para 
aceder à página de seleção de dispositivos. 
3. Procure e selecione «Mi Electric Toothbrush» e entre na página de 
ligação.
4. Prima sem soltar o botão ligar/desligar durante 3 segundos. O 
indicador Bluetooth irá piscar três vezes e ficar ligado. O indicador irá 
desligar quando o dispositivo surgir na página inicial se a ligação for 
estabelecida com sucesso.

* A escova de dentes não funciona durante a ligação Bluetooth. A 
ligação Bluetooth não pode ser estabelecida enquanto a escova de 
dentes estiver a funcionar.

As pilhas de lítio recarregáveis que se encontram no interior do 
produto podem conter substâncias poluentes. Antes de descartar este 
produto ou colocar num ponto de recolha disponibilizado pelas 
autoridades competentes, retire as pilhas e coloque-as num ponto de 
recolha de pilhas adequado. Caso não consiga remover as pilhas, 
pode enviar o produto para o centro de serviço pós-venda Mi. O 
pessoal do centro irá remover as pilhas e proceder à sua eliminação 
de uma forma amiga do ambiente.

f. Limpar a cabeça da escova de dentes

* Recomendamos que a cabeça da escova de dentes seja 
substituída a cada três meses. 

• Quando a base de carregamento é ligada à tomada elétrica, o 
indicador de bateria da escova de dentes apresenta os efeitos que se 
seguem:

• Caso sejam necessárias mais do que 12 horas para carregar 
totalmente o dispositivo, a bateria estava fraca (o indicador de bateria 
fica a piscar com a cor vermelha).
• Se a ligação Bluetooth for estabelecida com sucesso durante o 
carregamento, o indicador de bateria/Bluetooth irá piscar três vezes e 
a ligação Bluetooth é mantida. Quando a ligação Bluetooth é 
removida, a indicação de carregamento é retomada. 

100%: Luz fixa azul/verde               60-20%: Luz a piscar laranja
100-60%: Luz a piscar azul/verde        <20%: Luz a piscar vermelha

Bluetooth ligado: Azul
100%: Luz �xa azul/verde
100-60%: Luz a piscar azul/verde
60-20%: Luz a piscar laranja
20-0%: Luz a piscar vermelha

Coloque a escova 
de dentes junto ao 

smartphone.

Deslize a página 
para baixo para 

sincronizar os dados.

A sincronização de 
dados está 
concluída.

CausaProblema

O dispositivo não liga.
O dispositivo está a ser carregado.
O dispositivo está ligado via Bluetooth.
O nível de carga da bateria é baixo.

O orifício da escova de dentes tem 
objetos estranhos.
Pasta de dentes ou outras substâncias 
estão coladas no eixo do motor. 
A escova de dentes não é uma cabeça 
da escova de dentes Mi autêntica.

O dispositivo fica ligado via Bluetooth 
durante muito tempo. 
O dispositivo é utilizado frequentemente.

A cabeça da escova de dentes não está 
instalada corretamente.
Existem objetos estranhos entre a 
cabeça da escova de dentes e o punho 
da escova de dentes.

A função Bluetooth do telemóvel não 
está ligada.
A escova de dentes não está 
suficientemente próxima do telemóvel.
A escova de dentes está no modo de 
vibração.

A vibração da cabeça 
da escova de dentes é 
fraca.

A app não consegue 
estabelecer ligação 
com a escova de 
dentes.

A escova de dentes 
não encaixa no eixo do 
motor.

O consumo energético 
é rápido e o 
dispositivo tem de ser 
carregado 
frequentemente. 

Leia cuidadosamente este manual antes de utilizar o produto e 
guarde-o para futura referência.

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por: Soocas (Shenzhen) Technology Co., Ltd. (a Mi 
Ecosystem Company)
Morada: Room 2018, Block B, Floor 2, Ruifeng Business Center, 
No. 22 Guimiao Road, Nanshan District, Shenzhen, China
Para obter mais informações, visite www.mi.com.

Testes de segurança alimentar e 
medicamentosa da FDA

g. Carregar o dispositivo periodicamente


