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ISSA™ امللحقات املتاحة ل

 

 رأس ™ISSA : الهجينة ذات املادة املزدوجة    

  مادة مزدوجة : سيليكون  + PBT بوليمر

مصممة لتنظيف أقوى لألسنان مع البقاء لطيفة عىل اللثة. يوىص بها للمستخدمني الذين يبحثون عن تنظيف أقوى و لديهم تراكم بالك أكرث

 بسبب منط حياتهم أو بسبب ميولهم الطبيعية

 •شعريات الPBT .بوليمر الداخلية توفر تنظيف أقوى لألسنان ، أما شعريات السيليكوت الخارجية فتغطى اللثة لتنظفها و تدلكها بلطف

•السيليكونPBTبوليمر مواد ُمعِمرة بالطبيعة – رأس الفرشاة تدوم حتى ٦ أشهر 

™ISSA منظف اللسان

 ، تم صنعه لنكمل به روتني العناية الفموية™ISSA منظف اللسان يزيل بقايا الطعام و تراكم البكرتيا عىل اللسان بفاعلية و راحة لتوفري 

نَفس منعش و أيضا لدعم العناية الصحية بالفم

"V"محني ليناسب شكل اللسان و يجمع البقايا من عمق فجوة ال•

•غري كاشط و مرن ملنع أى رضر لللسان

 •يتطلب اإلستبدال مرة واحدة ىف السنة

ISSA™إستخدام 

اإلستخدام املقصود : لإلستخدام ىف املنزل و تعزيز صحة الفم العامة عن طريق تنظيف األسنان و اللثة فقط.

 خصائص ™ISSAالخاصة بك

 •مضادة للماء مع منفذ شحن مغلق حتى يمكنك إستخدامه فى الدش ۱۰۰٪

•كثافات لراحة كاملة : يمكن زيادة الكثافة أو إنقاصها بإستخدام أزرار + أو ۸ 

 •و أكثر من ذلك ، الجهاز سيتذكر إختيارك للمرة القادمة التى ستستخدمه فيها

•مؤقت داخلى مدمج : النبضات ستتوقف كل ٣۰ ثانية لتشير إلى متى يجب عليك تحريك الجهاز إلى جزء آخر من الفم. الجهاز سيوقف نبضاته ٣ مرات متتالية ليعلن نهاية روتين التنظيف

 •™ISSA ستتوقف من نفسها بعد ٣ دقائق لتمنع اإلفراط فى اإلستخدام و توفير الطاقة

•فتح / غلق : يمكنك فتح و غلق أزرار التحكم نهائيا فى الجهاز عن طريق الضغط على زرى + و – فى نفس الوقت لمدة ٣ ثوانى

 مالحظة:  سيومض ليعلن أن أزرار التحكم™ISSA من املمكن أن تأىت مغلقة ىف صندوقها – ميكنك أن تفتح أزرار التحكم عن طريق الضغط عىل زرى + و – ىف نفس الوقت. الضوء ىف القاعدة  

جاهزة لإلستخدام

دليل املستخدم الكامل

البداية

ا من خالل حصولك عىل جهاز ™ISSA للعناية بالفم. قبل أن نبدأ ، لإلستمتاع بكل مزايا تكنولوجيا طب األسنان   تهانينا عىل إتخاذ الخطوة األوىل نحو أسنان أكرث بياًضا و إرشاقً

املتطورة ىف راحة منزلك ، من فضلك خذ لحظات قليلة لتنظر عىل هذا الدليل.

من فضلك إقرأ كل التعليامت قبل اإلستخدام و إستخدم هذا املنتج بإستخدامه املقصود كام هو موضح بهذا الدليل.

تحذير : ال يُسمح بأى تعديل عىل هذا الجهاز                                                                                                                            

ISSA بشكل عام  
TM

نبضات تقنية  بإستخدام  ا.  عاًم  ٦۰ الكهربائية خالل  للفرشاة  األول  التطور  متثل  التى  و  السيليكون  من  بالكامل  املصنوعة  العامل  ىف  اإللكرتونية  الفرشاة  ISSA هى 
TM   

 املبتكرة

 السيليكون املبتكرة ، تقوم ™ISSA بتحويل ۱۱۰۰۰ نبضة عالية الكثافة / الدقيقة عرب قنوات لتصنع إجتياحات جزئية تقوم بكرس و إزالة الرتسبات بطريقة لطيفة فريدة ال تسبب

ا   يوميً دقيقتني  ملدة  األقل  باإلستخدام عىل  عليها  الحصول  التى ميكن  النتائج  بأفضل  و  العادية  األسنان  فرشاة  إستخدام  بنفس طريقة  إستخدامها  ISSA ليتم 
TM  

 لقد تم صُنع

السيليكون مادة 

    •السيليكون صحى جدا : غري مسامى و رسيع الجفاف ليمنع تراكم البكرتيا                          

•يحمل نسبة أقل من التخمر و العفن ، و كذلك حتى  ۱۰۰۰۰ مرة بكرتيا أقل٭ من شعريات النايلون ىف الفرشاة العادية

بعد الرتسبات  •اإلحتكاك الذى يحدث بني شعريات السيليكون و سطح األسنان يُ

•لطيفة جًدا : مثالية ألسنان األطفال و لثاتهم – ال تخدش طبقة املينا أو ترض أنسجة اللثة 

 •متنع الضغط الزائد عىل األسنان و اللثة ، و ال تخدش مينا األسنان

  •مادة السيليكون طويلة األمد و مرنة – رأس الفرشاة تدوم حتى سنة واحدة

٭ بناءا عىل تجارب  رسيرية ، النتائج موثقة بامللفاتء

 شكل جديد

   •رأس فرشاة مرنة ثالثية األبعاد تصل إىل كل مكان ىف الفم

  •رأس الفرشاة املصممة أوسع و أكرب تنظف األسنان و تدلك اللثة دفعة واحدة ، و تنظف سطح الخد الداخىل ىف نفس الوقت لتحقيق نتائج مثالية

  •مقبض مريح : مقبض الفرشاة منحني ، مريح و مصنوع من مادة ناعمة ليعزز القبضة املناسبة لتنظيف األسنان بشكل فّعال

  •ال توجد قاعدة شحن و البطارية املدمجة توفر حتى ٣٦٥ إستخدام لكل ساعة واحدة كاملة من الشحن
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تغيري رؤوس فرشاة ™ISSA أو أى من ملحقات  ™ISSA  األخرى 

إستخدم فقط رؤوس فرشاة ™FOREO ISSA أو أي من ملحقات مجموعة ™ISSA مع هذا الجهاز

عند إزالة رأس الفرشاة  ،  ال تحنى رأس الفرشاة و املقبض .

إسحب رأس الفرشاة املستخدمة لألعيل و ضع الرأس البديلة إىل النهاية حتى ال ترى أى فراغ بني رأس الفرشاة و املقبض . 

 جهازFOREO الشحن  الخاص بك قابل للشحن بوصلة اليو اس ىب املوجودة مع الجهاز. ساعة واحدة من الشحن توفر شحن كامل يدوم حتى ٦ أشهر من اإلستخدام

 ضع الشاحن ىف فتحة شحن اليو اس ىب. مدة الشحن هى ساعة واحدة عىل ٥ فولت و ٤۰۰ ملىل أمبري/الساعة مع معدل طاقة  ٥٥‚۱ وات. املؤرش سيومض بتكرار طوال فرتة شحن الجهاز. عندما يتم شحن

البطارية بالكامل سوف ينبعث توهج ثابت من املؤرش. قم بإزالة كابل اليو اس ىب بعد إكتامل الشحن

 عندما تكون البطارية ضعيفة سيومض املؤرش بتكرار عندما تكون البطارية القابلة إلعادة الشحن فارغة سوف يتوقف املحرك و بعد ذلك ميكنك شحن  ™ISSA بشكل طبيعى 

  

 مالحظة : العمر اإلفرتاىض لبطارية ™ISSA هو ٥ سنوات  

FOREO  تحذير: قبل الشحن ، تأكد من أن فتحة الشحن و الشاحن خاليني متاما من املاء أو بقايا معجون األسنان. ال تستخدم جهاز    

ىف حالة الشحن ، و ال تشحن الجهاز ألكرث من ٢٤ ساعة. إستخدم فقط وصلة اليو اس ىب الخاصة بالجهاز.

 هام
 للحامية القصوى : 

   •إستشر طبيبك قبل إستخدام ISSA™ mini إذا كان لديك أى مشاكل طبية

   •إذا ما كنت خاضعا للعالج ألى مشاكل فموية ، إستشر طبيبك المتخصص قبل اإلستخدام

      •إذا ما أحسست باإلنزعاج عند إستخدام جهاز FOREO  ،توقف عن إستخدام الجهاز فوًرا و استشر الطبيب   

     •تجنب ترك الجهاز تحت أشعة الشمس مباشرة و ال تعرضه أبدا للحرارة العالية أو الماء المغلى

  •هذا الجهاز غير مخصص لألطفال تحت سن ٥ سنوات. اإلشراف الدقيق ضرورى جًدا عند إستخدام هذا الجهاز لألطفال أو عن طريق األطفال أو بالقرب من األطفال. إشراف دقيق و تعليمات األمان يجب 
ا  يً أن تُعطى  لألطفال و ذوى اإلحتياجات الخاصة بدنيا و عقل

    •ال يجب أن يلعب األطفال أبدا بالجهاز

   •توقف عن اإلستخدام إذا بدا لك الجهاز متضرر بشكل أو بأخر )رأس الفرشاة ، المقبض ، الشاحن(. هذا الجهاز يحتوى على أجزاء قابلة لإلصالح
   •لتجنب خطورة الصدمة الكهربائية ، هذا الجهاز يجب أن يتصل فقط بمعدات شحن ذات سطح واقى

       •ال تستخدم الجهاز أو الشاحن أبدا إذا ما كانوا متضررين بأى شكل ، و إستخدم فقط الشاحن الذى توفره FOREO مع الجهاز

   •قطع منفصلة )رأس الفرشاة( قد تؤدى إلى اآلتى : أعراض الحساسية أو أضرار لإلصابات الموجودة من قبل

   تحذير: إذا أحسست باإلزعاج من إستخدام جهاز FOREO الخاص بك ، توقف عن اإلستخدام فوًرا و استرش طبيبك املتخصص. إذا ما وجدت دم عىل سطح الفرشاة ، من فضلك 
FOROE نظف الجهاز باملاء أو برشاش التنظيف السيليكوىن

ISSATM الخاصة بك  
 

تنظيف
 
 

  يتم تنظيف الجهاز بعد اإلستخدام عن طريق غسل الفرشاة باملاء الداىفء و مترير األصابع خالل الشعريات بلطف. نحن ننصح برش الجهاز برشاش التنظيف السيليكوىن FOREO و بعد ذلك

غسله باملاء الداىفء لتحقيق أفضل النتائج. إسمح للجهاز أن يجف ىف الهواء

مالحظة : ال تستخدم أبًدا أى منتجات تنظيف كحولية أو مواد تحتوى عىل بنزين أو أسيتون. تجنب إستخدام معجاين األسنان مع املبيضات عىل جهازك

روتني التنظيف املوىص به

      نحن نوىص بإتباع الروتني اآلىت ملدة دقيقتني للحصول عىل أكرث نتائج التنظيف كفاءة :-

٤-   بعد دقيقتني  ، النبضات ستتوقف النبضات ٣ مرات و سيومض

الضوء  األبيض  ىف القاعدة ،  ليشري إىل نهاية روتني  التنظيف املوىص

    به ) ميكنك أن تستمر ىف غسيل أسنانك لفرتة أطول  إذا   أردت( 

٣- اصنع حركة واسعة دائرية عىل السطح الداخىل و

الخارجى لألسنان و اللثة. حرك الفرشاة لألمام و الخلف 

أفقيا عىل أسطح القضم و املضغ . 

Cabezal

Cuerpo del cepillo

ISSA™ ١- إستخدم معجون أسنانك العادى و إضغط عىل الزر األوسط لتشغيل 

 عند الضغط عىل الزر األوسط سيومض الضوء األبيض ىف القاعدة .

 إضغط + أو - لتعديل ™ISSA على الكثافة المريحة المفضلة لديك .

 ٢- كل ٣۰ ثانية النبضات ستتوقف ، لتشري إىل انه حان الوقت لإلنتقال لجزء آخر من الفم

 ٥- بعد تنظيف أسنانك ب ™ISSA ،  إستخدم خيط تنظيف
 األسنان ،  و إستخدم  منظف اللسان ™ISSA و غسول الفم 

لتكمل   روتني العناية  بالفم الخاص بك .
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إستكشاف األخطاء و إصالحها

ISSATM 

 اإلحتياطات الواجب إتخاذها ىف حالة تغرُي أداء

 ™ISSA ال تعمل بعد الضغط عىل الزر األوسط ؟

  • البطارية فارغة. أعد شحن جهازك

 • الواجهة مغلقة. إفتحها عن طريق الضغط على زرى + و – فى نفس الوقت  

ال ميكن إطفاء ™ISSA و/ أو أزرار الجهاز ال تعمل ؟ 

 •هناك خلل مؤقت بالمعالج الدقيق. قم بتوصيل كابل الشحن إلعادة الجهاز إلى وضعه الطبيعى 

 ضوء ™ISSA ال يومض عند توصيل الشاحن ؟ 

 • البطارية مشحونة بالكامل ، جاهزة حتى ٣٦٥ روتني تنظيف كامل

• البطارية فارغة متاما و سوف تأخذ عدة دقائق حتى تتعرف عىل وجود كابل الشحن

 • كابل الشحن غري موصل بطريقة صحيحة. تحقق من املنفذ الكهرباىئ / مقبس اليو اس ىب و فتحة الشحن

سقطت ™ISSA ىف املاء و فتحة الشحن رطبة ؟

 • جفف الجهاز و استمر ىف اإلستخدام. ™ISSA ضد املاء بالكامل و فتحة الشحن مغلقة بالكامل .

  
 www.foreo.com    إذا مل تجد إجابة لسؤالك املحدد ىف قسم إستكشاف األخطاء و إصالحها أو إذا كان لديك أى أسئلة أخرى متعلقة بكيفية عمل الجهاز ، من فضلك قم بزيارة قسم رعاية العمالء عىل 

و إمأل إستامرة مكتب املساعدة .

أحكام و رشوط الضامن

 تسجيل الضامن

 لتفعيل الضامن املحدود ملدة سنتني و ۱۰ سنوات ضامن الجودة ، سجل الرقم املوجود عىل كارت األصالة منFOREO عىل www.foreo.com قسم الضامن و املرتجعات تحت رعاية العمالء

ضامن محدود ملدة سنتني

FOREO  تضمن هذا الجهاز ملدة سنتني بعد تاريخ الرشاء األصىل ضد كل عيوب التصنيع أو جراء العيوب التى قد تحدث من اإلستخدام الطبيعى للجهاز .

 الضامن يشمل كل األجزاء التى تؤثر عىل عمل الجهاز. ال يغطى األرضار املسببة عن طريق مستحرضات التجميل أو التمزق ، أو األرضار الناجمة عن حادث أو سوء اإلستخدام أو األهامل. أى محاولة لفتح الجهاز أو أخذ

جزء منه )أو ملحقاته( سوف تلغى الضامن

   إذا وجدت خلاًل ما و بلغت FOREO خالل فرتة الضامن فسوف تقوم الرشكة ، عىل حسب تقديرها ، بتغيري الجهاز بدون مقابل . 

اإلدعاءات خالل فرتة الضامن البد أن تساندها دالئل معقولة أن تاريخ اإلدعاء يقع داخل فرتة الضامن. للحفاظ عىل صحة الضامن ، يرجى اإلحتفاظ بإيصال الدفع األصىل مع رشوط الضامن هذه طوال فرتة

الضامن .

هذا الضامن املحدود ملدة سنتني هو ضامن حرصى يلغى كل الضامنات األخرى ، سواءا كانت شفوية أو مكتوبة ، رصيحة أو ضمنية. ال توجد أى ضامنات ضمنية من ناحية املُصنع أو البائع

أو املستخدم لهذا الجهاز . 

   للمطالبة بضامنك ، يجب عليك تسجيل الدخول لحسابك عىل  www.foreo.com ثم اخرت اإلختيار للمطالبة بالضامن. سيتم إرسال رقم ترخيص إعادة البضائع إليك         

. FOREO و كذلك تعليامت من رعاية العمالء عن كيفية إعادة الجهاز إىل أقرب مكتب  

 تكاليف الشحن غري قابلة لإلرجاع. هذا التعهد هو إضافة إىل حقوقك القانونية كمستهلك و ال يؤثر عىل هذه الحقوق بأى شكل من األشكال .

 سنوات ضامن للجودة ۱۰

 إستمرارًا ألحكام الضامن املحدود ملدة سنتني من  FOREO ، فإن ضامن الجودة ملدة ۱۰ سنوات يعطى املالك الحق لرشاء جهاز جديد من  www.foreo.com  بخصم ٥۰٪ من السعر املحدد .

.ISSA™ضامن السنتني املحدود و ۱۰ سنوات ضامن الجودة ال ينطبقان عىل إستبدال رؤوس الفرشاة أو ملحقات *  

معلومات التخلص من األجهزة األلكرتونية

التخلص من األجهزة األلكرتونية ) كام هو معمول به ىف دول اإلتحاد األوروىب و البلدان األوروبية األخرى يتم ىف نظام نفايات مختلف (. يشري رمز سلة النفايات املشطوب عليه إىل أن هذا الجهاز

ال يجب معاملته كنفايات املنزل العادية و لكن يجب اخذه إىل نقطة التجمع املناسبة إلعادة تدوير املنتجات األلكرتونية و الكهربائية . 

CAN/CSA Std. C22.2 NO. 60601-1و  ANSI/AAMI Std. ES60601          93/42/EEC التوجيه الطبى األوروىب 

 متوافق مع قيود املواد الخطرة. حامية الصدمة نوع. BF تعرف عىل التعليامت قبل اإلستخدام. األجهزة األلكرتونية و الكهربائية    

  ISO 10993 – ISO 7405 مضادة للامء حتى واحد مرت. إعتامدات  IPX8 ال يجب التخلص منها مع النفايات املنزلية. مقيمة  

البطارية إزالة 

مالحظة : هذه العملية ال ميكن عكسها. فتح الجهاز سينهى الضامن. يجب عمل هذا فقط ىف حالة التخلص من الجهاز .

 ألن هذا الجهاز يحتوى عىل بطارية ليثيوم أيون ، البد من إزالة البطارية قبل التخلص منها و ال يجب إلقاؤها مع مخلفات املنزل العادية. إلزالة البطارية ، إنزع رأس الفرشاة ، قرش غطاء السيليكون ،

 افتح الغطاء البالستيىك و إنزع البطارية ليتم التخلص منها حسب التعليامت البيئية املحلية. إلبس قفازات خالل هذه العملية لسالمتك. التعليامت املرئية املفصلة كاآلىت

  مواصفات الجهاز :-

مقاس السيليكون : ۱٩٥ * ٢‚٣۰ ملليمرت

الوزن : ٤‚٦٥ جرام

 البطارية : ٤٢۰ ملىل أمبري / الساعة

 وقت اإلستخدام : حتى ٣٦٥ إستخدام

 اإلستعداد : ۱۸۰ يوم

الرتدد : ۱٦٦ هرتز

أعىل مستوى للضوضاء : ٥۰ ديسبيل

 املقدمة : ٣ أزرار

طريقة العمل : تشغيل مستمر
 املستخدمني املستهدفني : الكبار و الناضجون

األماكن التى يوىص اإلستخدام فيها : املنازل و الفنادق

 : الظروف البيئية لإلستخدام
درجة حرارة : من ٥ إىل ٤۰ درجة سيلزيوس

 الرطوبة : من ٤۰٪ إىل ۸۰ ٪
 الضغط الجوى : من ۸۰۰ إىل ۱۰٦۰ هكتو بسكال

 : الظروف البيئية للتخزين و الشحن
 درجة حرارة : - ۱۰ إىل ٥۰ درجة سيلزيوس

 الرطوبة : من  ٣۰ ٪ إىل ۸۰ ٪
 الضغط الجوى : من ٥۰۰ إىل ۱۰٦۰ هكتو بسكال

  تنويه : يتم إستخدام هذا الجهاز عىل مسؤلية املستخدم الخاصة. ال تتحمل  FOREO  أو أيا من موزعيها أى مسؤولية ناتجة عن أى
  إصابة أو رضر جسدى أو غريه ، تنتج مبارشة أو غري مبارشة من إستخدام هذا الجهاز. و عالوة عىل ذلك تحتفظ  FOREO بالحق

ىف تعديل هذا املطبوع لصنع تعديالت من وقت آلخر ىف املحتويات بدون إعالم  أحد بهذه التغيريات  .
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