
ETT ESSENTIELLT MUNVÅRDSREDSKAP FÖR 
DE SMÅ TANDBORSTNINGSENTUSIASTERNA!
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FULLSTÄNDIG 
BRUKSANVISNING 

KOMMA IGÅNG 
Gratulerar! Du har tagit det första steget för att förbättra ditt barns munvårdshälsa. Vänligen läs igenom den 
här manualen innan ni båda börjar njuta av alla fördelar med hemmabaserad, avancerad och stilren tandvård.

LÄS SAMTLIGA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING och använd produkten endast för de avsedda an-
vändningsområdena, i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning.

 VARNING: Det är inte tillåtet att modifiera utrustningen på något sätt.

ISSA mikro ÖVERSIKT
ISSA mikro i silikon är anpassad för att förbättra munvårdshygienen hos barn i åldrarna mellan 0-4 år. ISSA 
mikro använder samma innovativa teknologi som ISSA. Den är effektiv men skonsam och perfekt för att 
massera tandkött samt lindra irritationer. ISSA mikro hjälper till att milt men effektivt borsta ditt barns 
mjölktänder så fort de börjar växa. 

ISSA mikro är menad att användas på samma sätt som en manuell tandborste, bästa resultat uppnås om ISSA 
mikro används två minuter två gånger om dagen. 

FÖRDELAR MED MUNVÅRD:

INNAN DEN FÖRSTA TANDEN

• Reducerar nivån av bakterier i munnen genom att rensa bort fragment och rester av mat  

• Lindrar irritationer i tandköttet vilket i sin tur minskar ömhet och kliande som kan uppstå vid tandsprickning

• Skapar goda munvårdsvano – gör din bebis bekant med tandborstning

EFTER DEN FÖRSTA TANDEN

• Detaljerad tandborstning – täcker varje tand separat från alla vinklar  

• Mjuk tandköttsmassage som lindrar irritation som kan uppstå vid tandsprickning

SONISK PULSERINGSTEKNOLOGI

Upp till 6,000 högintensiva pulseringar per minut som:

1. Skapar mikrosvep som försiktigt tar bort plack från tänder och tandkött

2. Ger en försiktig tandköttsmassage vilket resulterar i att tandköttet ser och känns fräschare

3. Känns skönt på småbarns tänder och tandkött samt skapar en känsla av lättnad när det kommer till kliande 

tandkött vid tandsprickning
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2 lägen för olika munvårdsbehov

• Rengöringsläget – för en försiktig och lindrig borstning av tänderna 

• Massageläget – för massering och lindring av tandköttet

SILIKONMATERIAL

• Extra skonsamt: levererar den mjukaste tandborstningen för småbarns känsliga tandkött och mjölktänder

• Motverkar för hårt tryck på tänder och tandkött samt skrapning av barns mjukare tandemalj 

• Ultrahygieniskt silikon som motverkar bakteriebildning

• Håller mindre svamp och mögel och upp till 10,000x mindre bakterier * än nylonborstar

• Silikon håller längre och är mycket mer motståndskraftigt, därmed behöver borsthuvudet aldrig bytas ut

  * baserat på kliniska tester, resultat finns arkiverade.

NY FORM

• Ergonomisk – bekvämt handtag för ett bättre grepp samt små runda borsthuvuden bestående av

 längre borststrån som täcker varenda tand

• 1 timmes laddning med USB-sladd, upp till 480 användningar

• Extra tyst så att tandborsten inte ska skrämma eller göra barnet orolig

YTTERST SÄKER

• Fri från BPA och ftalater

• Ej avtagbart borsthuvud vilket gör tandborsten oerhört säker för små barn

• 100% vattentät – säker att använda i badkaret eller i duschen 

ANVÄNDNING AV ISSA MIKRO 

ÄMNAD ANVÄNDNING: För hemmabruk. Främjar munhygien genom att endast borsta ditt barns tänder och tandkött. 

ISSATM mikro FUNKTIONER
• 100% vattentät med ett förslutet laddningsuttag så att den kan användas i badkaret eller i duschen
• Inbyggd timer: pulseringarna kommer pausa var 30:e sekund för att indikera när enheten ska flyttas till ett nytt 

område i ditt barns mun. Enheten kommer pausa 3 gånger efter varandra efter 2 minuters användning för att 
indikera slutet på rengöringsrutinen.. 

• ISSA mikro stänger av sig själv efter 3 minuter för att motverka överanvändning.

• Smilegubbar: ”Glader” visas när du genomfört 2 minuters tandborstning. ”Butter” visas när du inte har borstat 

på mer än 12 timmar. ”Glader” och ”Butter” visas även ifall barnet inte har borstat tänderna i två hela minuter.
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VARNING: Om ditt barn upplever någon sorts av obehag vid användning av FOREO-enheten avsluta 
användning omedelbart och konsultera med en läkare. Om du finner blod på tandborstens yta tvätta av den 
med vatten eller FOREOs silikonrengöringsspray. 

ATT RENGÖRA DIN ISSA mikro
Rengör tandborsten efter varje användning genom att skölja borstytorna med varmt vatten samtidigt som du 
delar på borststråna med fingrarna. Låt tandborsten lufttorka. Det är möjligt att placera ISSA mikro i ett 
UV-saneringsfodral men detta kan komma att påverka silikonets färg. 

Du kan också rengöra ISSA mikro i din diskmaskin genom att använda en temperatur på max 80°C grader, en 
timmes tvätt/skölj samt 30 minuter torkning eller genom att använda en flasksteriliserare med en maxtemperatur 
på 100°C i högst 20 minuter.

OBS: Använd aldrig rengöringsprodukter som innehåller alkohol, bensin eller aceton. 

ATT LADDA DIN ISSA mikro
Din FOREO produkt är uppladdningsbar tillsammans med USB-kabeln som följt med i den här förpackningen. En 
timmes laddning är lika med 480 användningar med din ISSA mikro. 

Koppla in USB-sladden i en adapter. Laddningstiden är en timme vid 5V och 400 mAh vid en nominell effekt på 1.55 W. 
När enheten laddas kommer indikatorn blinka. När batteriet är fulladdat kommer indikatorn lysa ett fast ljus. Ta ur USB-
sladden när enheten är fulladdad.

När batteriet är lågt kommer indikatorn att börja blinka. När det uppladdningsbara batteriet är slut, kommer 
motorn att stanna, ladda då din ISSA mikro som vanligt.

REKOMMENDERAD RENGÖRINGSRUTIN
Vi rekommenderar att använda ISSA mikro i 2 minuter för bästa resultat:

2.   Lär ditt barn att använda den
som en manuell tandborste
och borsta tänderna och 
massera tandköttet med 
stora cirkelrörelser i 2 minuter

1.  Tryck en gång på mittknappen
för att ställa in borstläget och 
en gång till för att ställa in 
massageläget*.

*Beror på ditt barns ålder, använd utifrån 
en tandläkares rekommendation gällande 
lindrande gel eller tandkräm.

3.   Skölj
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OBS: ISSA mikros batteritid är 5 år.
VARNING: Före laddning, kontrollera att det inte finns vatten eller tandkrämsrester på laddningsuttaget. 
Använd INTE eltandborsten medan den laddas och låt den INTE laddas i mer än 24 timmar. Använd bara USB-
laddaren från FOREO. 

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
För optimal säkerhet:

•  Nära uppsikt är nödvändigt när tandborsten är i närheten av, eller används av barnet. Instruktioner för hur 

tandborsten ska användas på ett säkert sätt bör även förmedlas till barnet samt till dem med funktionsnedsättning. 

• Rådgör med en läkare innan du använder ISSA mikro samt ifall ditt barn har hälsoproblem.

• Om ditt barn genomgår någon form av tandbesvär, rådgör med din tandläkare innan användning. 

• Om du upplever obehag när du använder FOREO-enheten ska du omedelbart sluta att använda den och kontakta läkare. 

• Lämna inte ISSA mikro i direkt solljus och utsätt den aldrig för stark värme eller kokande vatten.

•  Sluta omedelbart att använda produkten om den verkar ha några skador (borsthuvud, handtag, laddare). Denna 

produkt innehåller inga servicedelar. 

• För att undvika risken att få en elchock får denna apparaten enbart anslutas till jordade kontakter.

• Använd aldrig enheten om den är skadad samt använd endast USB-laddaren från FOREO.

FELSÖKNING
Åtgärder att vidta om ISSA mikros prestanda förändras.

ISSA mikro startar inte när du trycker på knappen i mitten?
• Batteriet är urladdat. Ladda din ISSA mikro.

Det går inte att stänga av ISSA mikro och/eller det händer inget när du trycker på knapparna?
• Mikroprocessorn är tillfälligt ur funktion. Anslut laddningskabeln för att återställa inställningarna.

Lampan på ISSA mikro blinkar inte när laddningssladden är ansluten?
• Batteriet är fulladdat, redo för upp till 480 fullständiga borstningar.
• Batteriet är helt urladdat och behöver flera minuters laddning för att upptäcka laddningssladden.
• Sladden är inte rätt isatt. Kontrollera vägguttaget och uttaget för laddaren.

FAQ
ISSA™ mikro har fallit i vatten och laddningsporten är våt?
• Torka tandborsten och fortsätt användningen. ISSA™ mikro är helt vattentät och laddningsporten är   

fullständigt förseglad

Är pulseringen i sonisk pulseringsteknologi säker att använda på spädbarn och små barn?
• Pulseringarna i FOREOs soniska pulseringsteknologi är helt säkra att användas på barn och känns behagliga  

och lugnande på deras tänder och tandkött.

Kan mitt barn som håller på att få tänder tugga på ISSA™ mikro för att lindra ömt tandkött?
• ISSA™ mikro är gjord för att borsta tänderna och massera tandköttet med. Den är INTE avsedd att användas 

som tuggleksak. ISSA™ mikro bör inte användas av barn utan tillsyn av en ansvarig vuxen. Kraftigt tuggande 
på enheten kan orsaka skador på silikonborsthuvudet och borststråna.

Kan små barn använda ISSA™ mikro själva?
• ISSA™ mikros ergonomiska, säkra och lätta design gör det möjligt för små barn att använda enheten på 

egen hand under tillsyn av en vuxen.
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Hur fungerar ISSA™ mikro?
• Med en kombination av pulseringar som kanaliseras genom mjuka och flexibla silikonborststrån rengör ISSA™ mikro 

effektivt tänderna samtidigt som den ger en behaglig och mjuk tandköttsmassage som ger ett fräscht tandkött. 

Hur ofta behöver jag byta min ISSA mikro?
• Ersätt enheten efter normalt användningsslitage eller om delar går sönder.

Kan enheten användas med hemmagjord tandpuder?
• ISSA-enheter är lämpliga att använda tillsammans med alla tandkrämer, all tandpolering eller andra 

tandrengörande produkter. Vi rekommenderar inte att använda tandpuder till barn, då det kan 
upplevas aggressivt för barn med känsliga tandkött och emalj. Undvik också produkter med blekmedel.

Kan mina barn använda ISSA™ mikro om de har munsår, tandröta, tandköttssjukdomar eller andra problem i munnen?
• Vi rekommenderar att du rådfrågar din tandläkare före användning av ISSA™ mikro, om ditt barn lider av en 

allvarlig åkomma i munnen.

Om du inte hittar svaret på din specifika fråga i det här avsnittet, eller om du har några andra frågor om tandborstens 
funktion kan du besöka kundtjänst på www.foreo.com. 

GARANTIVILLKOR
REGISTRERA GARANTIN
För att aktivera din 2-åriga produktgaranti och 10-åriga kvalitetsgaranti, registrera numret som finns på det 
magnetiska scratchcardet från FOREO på www.foreo.com/support.  

2 ÅRS GARANTI
FOREO utfärdar en garanti för den här apparaten som gäller i TVÅ (2) ÅR efter inköpsdatum. Garantin omfattar 
tillverkningsfel eller materialfel vid normal användning av apparaten. Garantin täcker rörliga delar som påverkar 
produktens funktioner. Den täcker INTE kosmetisk försämring till följd av normalt slitage eller skador som uppstått
på grund av olyckshändelse, felaktig användning eller vårdslös hantering av produkten. Alla försök att öppna eller 
ta isär produkten (eller dess tillbehör) gör att garantin blir ogiltig.

Om du upptäcker ett fel och kontaktar FOREO inom ramen för garantiperioden, ersätter FOREO, efter att ha 
gjort en egen bedömning av ärendet, apparaten kostnadsfritt. Garantianspråk måste stödjas av någon form av 
bevis på att detta anspråk har gjorts innan garantin har löpt ut. För att kunna åberopa din garanti ska du spara ett 
inköpsbevis/kvitto från inköpet tillsammans med dessa garantivillkor under hela garantiperioden. 

Den här 2-åriga produktgarantin gäller utöver alla andra garantier, muntliga eller skriftliga, uttryckta eller antydda. 
De finns inga underförstådda garantier skapade av tillverkning, försäljning eller användning av produkten. 

Om du vill åberopa garantin måste du först logga in på ditt konto på www.foreo.com och välja att göra ett 
garantianspråk. Fraktkostnader betalas inte tillbaka. Detta åtagande gäller utöver dina rättigheter enligt lag som 
konsument och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.
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10 ÅRS KVALITETSGARANTI
Som en förlängning av villkoren för FOREOs produktgaranti som gäller TVÅ ÅR (2), ger FOREOs kvalitetsgaranti, 
som gäller TIO ÅR (10), innehavaren rätt att köpa en ny produkt från www.foreo.com för 50 procent av det angivna 
priset. 

AVFALLSHANTERING
Hantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och övriga europeiska länder med separata system för 
återvinning av avfall). Symbolen med en överkorsad soptunna betyder att denna apparat inte ska behandlas som 
hushållsavfall utan föras till en uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. 

European Medical Directive 93/42/EEC. Överenstämmer med ANSI/AAMI Std. ES60601-1 och CAN/CSA Std. 
C22.2 No. 60601-1. Överensstämmer med restriktioner för farliga ämnen. Stötskydd typ BF. Studera instuktioner 
före användning. Elektriska och elektroniska produkter får inte återvinnas som hushållsavfall. IPX-klassad - Vattentät 
till upp till 1 m. ISO 10993- och ISO 7405-certifikat.

ATT TA UT BATTERIET
NOTERA: Den här processen går inte att ångra. Garantin gäller inte efter att du har tagit isär apparaten. Detta ska 
endast göras i samband med att apparaten ska slängas.

Eftersom den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri, måste batteriet tas ut innan produkten slängs och 
produkten får inte slängas i hushållssoporna. För att ta ut batteriet, ta av borsthuvudet, dra loss silikonskyddet, 
öppna plasthöljet och ta ut batteriet som ska slängas i enlighet med dina lokala miljöbestämmelser. Ha på dig 
handskar när du gör det, för din egen säkerhet. Utförlig bildbeskrivning finns nedan:

SPECIFIKATIONER
MATERIAL:   Silikon+ABS
STORLEK:   148mm x 32mm x 25mm
VIKT:    53.4 g 
BATTERI:   420 mAh
ANVÄNDARTID:  Upp till 180 användningar
STANDBY:   180 dagar
FREKVENS:   166 Hz
MAXLJUDNIVÅ:   50 dB
GRÄNSSNITT:   en knapp

Arbetsläge: kontinuerlig drift
Målgrupp: 0-4 år
Rekommenderade användningsområden:
hushåll och hotell

Miljökrav för användning:
Temperatur: 5° till 40°C
Luftfuktighet: 40% till 80%
Atmosfärstryck: 800 till 1060 hPa

Miljökrav för förvaring och frakt:
Temperatur: -10° til 50°C
Luftfuktighet: 30% till 80%
Atmosfärstryck: 500 till 1060 hPA

DISCLAIMER: All användning av denna enhet sker på egen risk. Varken 
FOREO eller dess återförsäljare åtar sig något ansvar för fysiska eller mate-
riella skador som direkt eller indirekt kommer av användningen av denna 
enhet. Vidare förbehåller sig FOREO rätten att revidera innehållet i denna 
publikation och att göra ändringar över tid i dess innehåll, utan skyldighet 
att meddela att sådana revideringar eller ändringar har gjorts.

Förändringar i syfte att förbättra produkten kan komma att genomföras 
utan föregående meddelande.
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