EN KÜÇÜK FIRÇALAMA TUTKUNLARI
İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR AĞIZ BAKIMI

TAM KULLANICI
BAŞLARKEN
Bu ISSA mikro ağız bakım cihazını alarak çocuğunuzun ağız sağlığını sağlama yolunda ilk adımı attığınız
için tebrikler. Her ikiniz de evinizin konforunda sofistike diş teknolojisinin tüm avantajlarından yararlanmaya
başlamadan önce, lütfen bu kılavuza dikkatle bakmak için birkaç dakikanızı ayırın .
Lütfen KULLANIMDAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN ve bu ürünü sadece bu kılavuzda açıklandığı gibi
amaçlanan kullanımı için kullanın.
UYARI: Bu cihazda herhangi bir değişikliğe izin verilmemektedir.

ISSA™ mikro GENEL BAKIŞ
0-4 yaşlarındaki en genç kullanıcılarımızın ağız bakım ihtiyaçları için uygun hale getirilmiş ilk tamamen
silikon elektrikli diş fırçası ISSA™ mikro, ISSA™ ’da olduğu gibi aynı yenilikçi teknolojiyi kullanır. Etkili fakat
nazik, ISSA™ mikro diş etlerine masaj yapma ve tahrişi rahatlatmanın yanı sıra belirdikleri anda süt dişlerini
en etkili verimlilikle yumuşakça fırçalamak için de idealdir.
ISSA™ mikro en iyi sonuçların günde iki kez en az 2 dakika süreyle kullanması ile sağlandığı klasik bir dış fırçası
ile aynı şekilde kullanılmak üzere yapılmıştır.

AĞIZ BAKIMININ FAYDALARI: İLK
DİŞLERDEN ÖNCE
•

Besin ve kalıntı parçacıklarını temizleyerek ağız içindeki bakteri seviyesini düşürür

•

Diş çıkarmadan kaynaklanan hassasiyet ve kaşıntıyı rahatlatmak için diş eti tahrişi yatıştırır.

•

İyi ağız bakımı alışkanlıkları oluşturur - bebeğinizi diş fırçalamayla tanıştırır

İLK DİŞLERDEN SONRA
•

Hassas temizleme - tüm açılardan ayrı ayrı her bir dişi kapsar

•

Dişlerin çıkmasından önce gelen diş eti hassasiyetini yatıştıran nazik diş eti masajı

SONİK TİTREŞİM TEKNOLOJİSİ
Dakikada 6.000 hassas titreşime kadar:
1. Plakların nazikçe parçalanması ve diş ve diş etinden atılması için mikro silecekler yaratır
2. Daha sağlıklı görünen ve hissedilen diş etleri ile sonuçlanan nazik diş eti masajı sunar
3. küçük çocukların diş ve diş etleri üzerinde hoş hissedilir ve diş çıkarma gelen kaşıntılı diş eti rahatsızlıklarına rahatlama getirir
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Farklı ağız bakım ihtiyaçlarını karşılamak için 2 mod:
•

Fırçalama Modu – dişlerin nazikçe fırçalanması için

•

Masaj Modu – diş eti masajı ve rahatlatılması için

SİLİKON MATERYALİ
•

Ekstra nazik: küçük çocuklarınızın hassas diş eti ve süt dişlerine en yumuşak fırçalamayı sunar

•

Diş ve diş etleri üzerine aşırı baskı uygulanmasını ve çocukların daha yumuşak olan diş minesinin çizilmesini
engeller

•

Ultra hijyenik silikon: bakteri oluşumunu önlemek için gözeneksizdir ve çabuk kurur

•

Daha az maya ve küfün yanı sıra naylon kıllara göre x10.000 kat daha az bakteri* tutar

•

Silikon malzemesi uzun ömürlü ve dayanıklıdır - yani fırça başlıklarının değiştirilmesi asla gerekmez
* Klinik çalışmalara, dosyalanmış sonuçlara dayanarak

YENİ ŞEKİL
•

Ergonomik - Daha iyi bir tutuş için kaymaz ve rahat sap ve her dişi kapsayan uzun kıllardan oluşan küçük
yuvarlak bir fırça başlığı

•

1-saat USB ile şarj = 480 kullanım

•

Ekstra sessiz – böylece çocuklar huzursuzlanmaz

MAKSİMUM GÜVENLİK
•

BPA ve ftalat içermez

•

Çıkarılamayan fırça başı – küçük çocuklar için güvenli hale getirir

•

%100 su geçirmez – banyoda kullanım için güvenli

ISSA™ mikro’NUN KULLANIMI
KULLANIM AMACI: Evde kullanım ve sadece çocuğunuzun diş ve diş etlerini temizleyerek genel ağız hijyenini
teşvik etmek için

ISSA™ mikro ÖZELLİKLER
Mühürlenmiş şarj girişi ile %100 su geçirmez böylece banyoda kullanılabilir.
Entegre zamanlayıcı: cihazı çocuğunuzun ağzının diğer bir çeyreğine ne zaman götürmeniz gerektiğini belirtmek
için titreşimler her 30 saniyede bir duraklar. Cihaz fırçalama rutini sonunu belirtmek için 2 dakika sonra darbel
erini arka arkaya 3 kez duraklatır.
• ISSA™ mikro aşırı kullanımı önlemek için 3 dakika sonra kendisini kaptır.
• Gülümseme Yardımcıları: 2 dakikalık fırçalamadan sonra “Neşeli” (gülümseyen yüz) ifadesi belirir, çocuk 12 saatten fazla fırçalama yapmamışsa “Üzgün” (somurtan yüz) ifadesi belirir, eğer çocuk 2 tam dakika fırçalama yapmamışsa “Neşeli” ve “Üzgün” ifadeleri yanar.
•
•
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ÖNERİLEN FIRÇALAMA RUTİNİ
En etkili sonuç için 2 dakika boyunca aşağıdaki ISSA™ mikro tekniği kullanmanızı öneririz:

1. Fırçalama Modu için ortadaki
düğmeye basın ve Masaj
Modu için ortadaki düğmeye
2nci kere basın.
*Çocuğunuzun yaşına bağlı olarak
bir diş doktorunun önerdiği miktarda bebekler için formüle edilmiş
yatıştırıcı jel veya diş macunu kullanın.

2. K lasik diş fırçası işle aynı
şekilde kullanın ve 2 dakika
boyunca geniş dairesel hareketlerle dişlerini fırçalayın ve
diş etlerine masaj yapın. Cihazı kapatmak için ortadaki
düğmeye 3üncü kere basın.

3. Durulayın

DİKKAT: FOREO cihazınızı kullanırken çocuğunuzun herhangi bir rahatsızlık yaşarsa, hemen kullanmayı
bırakın ve bir hekime danışın. Fırça yüzeyinde herhangi bir kana rastlarsanız, lütfen cihazı su veya FOREO
Silikon Temizleme Spreyi ile temizleyin.

ISSA™ mikro TEMİZLENMESİ
Her kullanımdan sonra cihazı sıcak su ile parmaklarınızı kılların üzerinde gezdirerek temizleyin. Cihazın kurumasını
sağlayın. ISSA™ mikro UV sanitasyon kutularına konulabilir ancak bu silikonun rengini etkileyebilir.
ISSA™ mikro’yu ayrıca bulaşık makinenizde 80°C maksimum sıcaklıkta 1 saatlik yıkama/durulama ve 30
dakikalık kurutma programıyla veya bir biberon sterilizatörüyle maksimum 100°C sıcaklıkta 20 dakikayı
geçmeyecek şekilde yıkayabilirsiniz.
NOT: Asla alkol, petrol veya aseton içeren temizleme ürünleri kullanmayın. Cihaz üzerinde beyazlatıcı içeren
diş macunlarını kullanmaktan kaçının.

ŞARJ ETME
FOREO cihazınız beraberinde gelen USB kablosu ile tekrar şarj edilebilir. Bir saatlik şarj 480 kullanım süren bir
tam şarj sunar.
Şarj aletini USB şarj girişine takın. Şarj süresi 5V ve 400 mAh ile 1,55 W nominal güçte 1 saattir.
Cihaz şarj edilirken gösterge sürekli olarak yanıp söner. Batarya tam olarak şarj olduğunda gösterge sabit olarak
yanar. Cihaz tam olarak şarj olduktan sonra USB şarj kablosunu çıkarın.
Batarya düşük olduğunda gösterge sürekli olarak yanıp söner. Şarj edilebilir batarya boşaldığında motor duracaktır.
Sonra ISSA™ mikronuzu normal olarak şarj edin.
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NOT: ISSA™ mikro batarya ömrü 5 yıldır.
DİKKAT: Şarj etmeden önce şarj girişinin su ve diş macunu kalıntılarından arınmış olduğundan emin olun. FOREO
cihazınızı şarj edilirken KULLANMAYIN ve 24 saatten fazla şarj ETMEYİN. Sadece FOREO’nun sağladığı USB şarj
kablosunu kullanın.

ÖNEMLİ
Optimum güvenlik için:
• Bu cihaz çocuklar üzerinde veya çocuklar tarafından kullanılırken yakın gözetim gereklidir. Uygun göztim
ve güvenli kullanım talimatları çocukların yanı sıra azalmış fiziksel ve zihinsel yetenekleri ile olanlara da
verilmelidir
• Çocuğunuzun
• Eğer

tıbbi endişeleri varsa ISSA™ mikro kullanmadan önce doktorunuz danışın.

çocuğunuz herhangi bir oral durum için tedavi görüyorsa, kullanımdan önce diş hekiminize danışın.

• FOREO

cihazınızı kullanırken çocuğunuzun herhangi bir rahatsızlık yaşarsa, hemen kullanmayı bırakın ve
bir hekime danışın.

• Cihazını

doğrudan güneş ışığı altında bırakmaktan kaçının ve asla aşırı sıcaklığa veya kaynayan suya
maruz bırakmayın.

• Bu

cihaz herhangi bir şekilde hasar görmüşse (fırça kafası, tutacak, şarj aleti) kullanımını durdurun. Bu
cihaz servis edilebilir parçalar içermez.

• Elektrik

çarpması riskini önlemek için, bu cihaz sadece topraklı bir elektrik kaynağı şebekesine bağlanmalıdır.

• Hasar

görmüşlerse cihazı veya şarj aletini asla kullanmayın ve sadece FOREO tarafından cihazla beraber
sağlanan şarj aletini kullanın.

SORUN GİDERME
ISSA™ mikro performansında değişiklikler olması durumunda önlemler alınmalıdır.
ISSA™ mikro ortasındaki düğmeye basınca aktif olmuyor?
•

Batarya boştur. ISSA™ mikro’nuzu şarj edin.

ISSA™ mikro kapatılamıyor ve/veya ara birim düğmeleri yanıt vermiyor?
• Mikroişlemci geçici olarak hatalı çalışıyor. İşlevini normale döndürmek için şarj kablosunu takın.
ISSA™ mikro’nun ışığı şarja takılıyken yanıp sönmüyor?
• Batarya tam şarj olmuştur, 480 tam temizlik rutinine hazırdır.
• Batarya tamamen boşalmıştır ve şarj kablosunu algılaması için bir kaç dakikaya ihtiyacı vardır.
• Şarj kablosu düzgün olarak takılmamıştır. Elektrik prizini/USB soketini ve şarj girişini kontrol edin.

SSS
ISSA™ mikro suya düştü ve şarj girişi ıslak?
•

Kurutun ve kullanmaya devam edin. ISSA™ mikro tamamen su geçirmezdir ve şarj girişi tamamen contalıdır.

Sonik Titreşim Teknolojisi bebekler ve küçük çocuklar için güvenli midir?
• FOREO Sonik Titreşim Teknolojisi titreşimleri bebekler için tamamen güvenlidir ve diş ve diş etleri üzerinde
keyifli ve rahatlatıcı hissedilir.
Bebekler ISSA™ mikro’yu çiğneyebilir mi?
•

Evet, ISSA™ mikro BPA ve fltalat içermeyen güvenli, gıda sınıfı silikondan yapılmıştır, artı fırça kafası
çıkarılamaz. Ancak, biz ISSA™ mikro’nun sadece bir ağız bakım cihazı olarak kullanılmasını öneririz.

Küçük çocuklar ISSA™ mikro’yu kendi başlarına kullanabilir mi?
•

Evet, ISSA™ mikro’nun ergonomik, güvenli ve hafif tasarımı küçük çocukların cihazı kendilerinin kullanmasını
mümkün kılar fakat biz ebeveynlerin gözetimini şiddetle öneriyoruz.

5

ISSA™ mikro cihazı nasıl çalışır?
•

Yumuşak ve esnek silikon kıllara yönlendirilen titreşimlerin bir kombinasyonuyla, ISSA™ cihazları sağlıklı diş
etleriyle sonuçlanan rahat ve yumuşak diş eti masajı sunarken dişleri etkili bir şekilde temizler.

ISSA™ mikro cihazımı ne sıklıkla değiştirmem gerekir?
• Normal aşınma ve eskime durumunda veya parçaları kırılırsa cihazınızı değiştirin.
Cihaz ev yapımı diş tozu ile kullanılabilir mi?
•

Evet, ISSA™ cihazları her türlü diş macunu, diş parlatıcı veya diğer diş temizleme ürünleri ile kullanıma uygundur.
Çocuklar için diş tozu kullanımını çocukların hassas diş etleri ve diş minesi için çok agresif hissedilebileceğinden
tavsiye etmiyoruz.. Ayrıca beyazlatıcı içeren ürünlerden kaçının.

Ağız ülseri, diş çürükleri, diş eti hastalığı veya herhangi bir diğer oral durum varsa çocuğum ISSA™ ürünlerini
kullanabilir mi?
Biz ciddi bir oral durumdan mustarip herkesin bir ISSA™ cihazını kullanmadan önce diş-bakım uzmanına
danışması gerektiğini düşünüyoruz
•

Bu bölümde özel sorunuzun yanıtını bulamadıysanız, veya cihazın çalıştırılması ile alakalı olarak herhangi bir diğer
sorunuz varsa, lütfen www.foreo.com adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünü ziyaret edin ve Yardım Masası
formunu doldurun.

GARANTİ KURALLAR VE KOŞULLARI
GARANTİ KAYDI
2 Yıl Sınırlı Garantinizi etkinleştirmek için FOREO Özgünlük Kartında sunulan numarayı www.foreo.com adresinden
Müşteri Hizmetleri altında Garanti ve Geri Gönderme bölümünden kayıt ettirin.
2 YIL SINIRLI GARANTİ
FOREO bu cihazı orijinal satın alma tarihinden itibaren İKİ (2) YIL SÜRESİNCE cihazın Normal Kullanımından
kaynaklanan işçilik veya malzeme kusurlara karşı garanti etmektedir. Garanti cihazın işlevini etkileyen çalışan
parçaları kapsar. Normal aşınma ve eskimeden kaynaklanan kozmetik bozulma veya kaza, yanlış kullanım
veya ihmal nedeniyle oluşan hasarları KAPSAMAZ. Cihazı (veya aksesuarlarını) açmaya veya demonte etmeye
yönelik herhangi bir girişim garantiyi geçersiz kılacaktır.
Garanti süresi içinde bir kusur keşfeder ve FOREO’yu bilgilendirirseniz, FOREO cihazı kendi takdirine bağlı
olarak ücretsiz değiştirecektir. Garanti kapsamındaki talepler talep tarihinin garanti süresi içinde olduğu
makul delillerle desteklenmelidir. Garantinizi doğrulamak için, lütfen orijinal satın alma faturanızı bu garanti
şartları ile birlikte garanti periyodu süresince saklayın.
Bu 2 Yıllık Sınırlı Garanti sözlü, yazılı, açık olarak veya kastetme yoluyla olsun tüm diğer garantilerin dışındadır.
Ürünün üretim, satış veya kullanımı ile ortaya çıkan kastedilmiş bir garanti yoktur.
Garanti talebinde bulunmak için www.foreo.com adresinden hesabınıza giriş yapmalısınız sonra garanti talebi
için seçeneği seçmelisiniz. Size Müşteri Hizmetleri tarafından bir Ürün İade Yetkisi (RMA - Return Merchandise
Authorization) numarası ve FOREO ürününüzü en yakın FOREO ofisinize nasıl göndereceğiniz hakkında tam
talimatlar gönderilecektir. Gönderim ücretleri iade edilmez. Bu taahhüt, bir tüketici olarak yasal haklarınıza
ek niteliğindedir ve herhangi bir şekilde bu hakları etkilemez.
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BERTARAF BİLGİSİ
Eskimiş elektronik ekipmanların atılması (Ayrı atık toplama sistemleriyle AB ve diğer Avrupa ülkelerinde
geçerli olan). Çarpı işaretli çöp kutusu sembolü bu cihazın normal evsel atık olarak ele alınmamasını bunun
yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için uygun toplama noktasına teslim edilmesi gerektiğini gösterir.

Avrupa Tıbbi Direktifi 93/42/EEC. ANSI/AAMI Std. ES60601-1 ve CAN/CSA Std. C22.2 No. 60601-1. ile
uyumludur. Tehlikeli madde kısıtlamaları ile uyumludur. Şok koruma sınıfı BF. Kullanmadan önce talimatlarına
başvurun. Elektrik ve elektronik cihazlar evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemelidir. IPX sınıfı- Su geçirmez
1 metreye kadar suya daldırılabilir. ISO 10993- ve ISO 7405-sertifikalı.

BATARYANIN ÇIKARILMASI
NOT: bu işlem geri döndürülemez. Cihazın açılması garantisini geçersiz kılacaktır. Bu eyleme sadece cihaz
atılmaya hazır olduğunda girişilmelidir.
Bu cihaz bir lityum-iyon batarya içerdiğinden batarya atılma öncesi çıkarılmalı ve evsel atıl ile birlikte atılmamalıdır.
Bataryayı çıkarmak için fırça kafasını çekip koparın ve silikon kaplamayı soyun, plastik kabuğu açın yerel
çevresel düzenlemelere uygun olarak bertaraf edilmek üzere bataryayı çıkarın. Güvenliğiniz için bu işlem
sırasında eldiven kullanın. Detaylı görsel talimatlar aşağıda sunulmuştur.

ÖZELLİKLER
MATERYALLER: Silikon+ABS
ÖLÇÜLER: 148mm x 32mm x 25mm
AĞIRLIK: 53,4 g
BATARYA: 420 mAh
KULLANIM SÜRESİ: 480 kullanıma kadar
BEKLEME: 180 gün
FREKANS: 166 Hz
MAKSİMUM GÜRÜLTÜ SEVİYESİ: 50 dB
ARABİRİM: 1 düğme

Depolama ve nakliye için çevresel koşullar:
Sıcaklık: -10° - 50° Santigrat
Nem: %30 - %80
Atmosfer basıncı: 500 - 1.060 hPa
Feragat: Bu cihazın kullanımı kullanıcısının kendi riski altındadır. Ne
FOREO ne de perakendeciler bu cihazın kullanımı, doğrudan veya
dolaylı olarak, ortaya çıkan fiziksel ya da başka herhangi bir yaralanma
veya zararlardan, hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Dahası,
FOREO bu yayını revize etme ve bu tür bir revizyon veya değişiklikten
herhangi bir kişiye bildirme yükümlülüğü olmaksızın bunların içeriğinde
zaman zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Çalışma modu: sürekli çalıştırma
Hedef kullanıcılar : 0-4 yaş
Tavsiye edilen kullanım alanları: ev ve oteller

Model iyileştirmeler için haber vermeden değiştirilebilir.
©2016 FOREO AB. TÜM HAKLARI SAKLIDIR: AB’deki İTHALAT VE DAĞITICISI:
FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, SWEDEN ABD’deki
İTHALAT VE DAĞITICISI: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV
89109, USA FOREO AB İÇİN ÜRETİLMİŞTİR
FOREO İSVEÇ TARAFINDAN TASARLANMIŞ VE GELİŞTİRİLMİŞTİR
www.foreo.com

Kullanım için çevresel koşullar: Sıcaklık: 5° - 40° Santigrat
Nem: %40 - %80
Atmosfer basıncı: 800 - 1.060 hPa
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