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Laddningsport

Resefodral

Inbyggd tungrengörare

USB-laddare

LÄR KÄNNA DIN ISSA 2
NOTERA: ISSA 2 kan vara låst när du först öppnar din förpackning – lås upp den genom att trycka på 
knapparna (+) och (-) samtidigt. Ljuset kommer därefter att lysa för att indikera att din enhet är olåst.

KOMMA IGÅNG 
Gratulerar! Du har tagit det första steget mot ett ljusare leende genom att köpa ISSA 2. Vänligen läs 
igenom den här manualen innan du börjar njuta av alla fördelar med hemmabaserad, avancerad och stilren 
tandvård.

AVSEDD ANVÄNDNING: För hemmabruk och för att främja en allmän munhygien genom rengöring av 
tänder och tandkött.

LÄS SAMTLIGA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING. Eltandborsten får enbart användas för de 
avsedda användningsområdena, och i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning

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

ISSA 2 ÖVERSIKT
ISSA 2 kombinerar banbrytande teknologi och enastående batteritid för att erbjuda dig en borstupplevelse 
utöver det vanliga. Hybridborsthuvudet, med ultrahygieniskt, medicinskt silikon och PBT-polymerborststrån, jobbar 
tillsammans med T-Sonic-pulseringarna för att ta bort plack, samtidigt som den masserar tandköttet i 16 justerbara 
hastigheter och med två gånger så mycket kraft som sin föregångare. Den sensationella batteritiden, som på en 
timmes USB-laddning ger upp till 365 dagar av användning, erbjuder en fräsch munkänsla varje dag av året!

FULLSTÄNDIG 
BRUKSANVISNING

Av- och på-knapp

 Indikatorlampa

Intensitetsknappar

Hybridborsthuvud

Ultrahygienisk silikonkropp
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HUR DU ANVÄNDER DIN ISSA 2
Förändra inte din tandborstningrutin, bara din tandborste!

2.  Borsta - Tryck på mittenknappen för 
att sätta på din ISSA 2 och använd 
knapparna (+) och (-) för att justera 
intensiteten efter dina preferenser. 
Borsta dina tänder med stora, cirkulära 
rörelser med lätt tryck i två minuter. 
ISSA 2 kommer påminna dig att borsta 
en ny del av munnen var 30:e sekund.

1.  Applicera tandkräm - Använd 
rekommenderad mängd av din 
favorittandkräm. För bästa resultat, 
rekommenderar vi dig att använda 
FOREO naturals Smile-Perfecting 
Toothpaste.

3.  Skölj - Stäng av din enhet genom 
att trycka på mittenknappen. Skölj 
din mun och rengör din ISSA 2 under 
rinnande vatten. Upprepa två gånger 
om dagen för ett fräschare och ljusare 
leende.

4.  Tungrengörare (frivilligt tillägg) - För 
en totalrengöring av munnen, byt ut 
ditt borsthuvud med tungrengörar-
en och använd vertikala drag för att 
skonsamt skrubba tungan.

VARNING: Om du upplever obehag när du använder FOREO-enheten ska du omedelbart sluta att använda den 
och kontakta läkare. Om du ser blodspår på borsthuvudet, rengör det med vatten eller FOREOs rengöringssprej 
för silikon. 

FUNKTIONER

Av- och på-knapp:
• Tryck en gång för att sätta på, en gång för att stänga av
•  Efter tre minuter stängs din ISSA 2 automatiskt av, för att motverka överanvändning

Knappar för intensitet 
• För att låsa och låsa upp knapparna, håll ner (+) och (-) samtidigt
•  16 intensitetslägen för maximal komfort: öka eller sänk intensiteten med (+) eller (-)
• Enheten kommer komma ihåg din preferens till nästa användning

Hybridborsthuvud - silikon och PBT-polymerborststrån är tuffa mot plack, men skonsamma mot tandköttet
Ultrahygieniskt produkt - icke-poröst för att motverka bakterietillväxt
Indikatorlampa - säger till när du ska byta till en ny del av munnen och när du ska ladda
Laddingsport -  skyddar produkten och gör den 100% vattentät och säker för användning i dusch
USB-laddare -  ladda var och när du vill med USB-sladd
Resefodral - skyddande fodral håller din ISSA 2 ren när du reser
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ATT LADDA DIN ISSA 2
Om du upplever att pulseringarnas kraft avtar eller indikationslampan börjar att blinka är det dags att 

ladda din enhet. Koppla in USB-sladden i en adapter och ladda i en timme. När indikationslampan slutar att 

blinka är din ISSA 2 fulladdad.

VARNING: Före laddning, kontrollera att det inte finns vatten eller tandkrämsrester på laddningsuttaget. 
Använd INTE eltandborsten medan den laddar och låt den INTE laddar i mer än 24 timmar. Använd bara 
USB-laddaren från FOREO.

BYTA BORSTHUVUD PÅ ISSA 2
DRA AV, DRA PÅ 
Alla ISSA-borsthuvud är kompatibla med ISSA 2-serien.

För att ersätta ett borsthuvud, se till att ISSA 2 är avstängd 
och lyft borsthuvudet rakt upp för att ta loss det. Med 
borststråna på ersättningsborsthuvudet framåt, för samman 
mittenhålet med metalpinnen och tryck ner för att sätta ihop 
dem.

ATT RENGÖRA DIN ISSA 2
Rengör tandborsten efter varje användning genom att skölja borstytorna med varmt vatten samtidigt som 
du delar på borststråna med fingrarna. Vi rekommenderar att du sprejar tandborstens kropp med FOREOs 
silikonrengöringssprej och sköljer med varmt vatten efteråt för bästa resultat. Låt tandborsten lufttorka. Vi 
rekommenderar inte att man placerar ISSA 2 i ett UV-saneringsfodral.

OBS: Använd aldrig rengöringsprodukter som innehåller alkohol, bensin eller aceton. Undvik att använda 
tandkräm med blekmedel tillsammans med din enhet. 

VIKTIGT
FÖR MAXIMAL SÄKERHET:

• Rådgör med läkare innan du använder ISSA 2 om du har hälsoproblem.
• Om du genomgår behandling för någon form av tandbesvär, rådgör med din tandläkare före användning.
•  Om du upplever obehag när du använder FOREO-enheten ska du omedelbart sluta att använda den och 

kontakta läkare.
• Lämna inte ISSA 2 i direkt solljus och utsätt den aldrig för stark värme eller kokande vatten.
•  Barns användning av tandborsten bör ske med tydliga instruktioner och under noggrann övervakning. 

Detsamma gäller för personer med nedsatta fysiska eller mentala förmågor. 
• Barn ska aldrig tillåtas att leka med tandborsten.
•  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.

För maximal effekt rekommenderar vi att du byter ditt ISSA 2-borsthuvud var sjätte månad. Alla sensitive-
borsthuvuden och tungrengörare håller i upp till ett år.

Du kan beställa ditt ersättningsborsthuvud på www.foreo.com eller genom att kontakta närmaste 
auktoriserade FOREO-återförsäljare.
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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.

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.

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.

*FOREOs 2-åriga produktgaranti och 10-åriga kvalitetsgaranti gäller inte på ersättningsborsthuvuden.

FELSÖKNING
Åtgärder att vidta om ISSA 2s prestanda förändras: 

ISSA 2 startar inte när du trycker på knappen i mitten? 
• Batteriet är urladdat. Ladda din ISSA 2.
• Gränssnittet är låst. Lås upp det genom trycka på (+) och (-) samtidigt.

Det går inte att stänga av ISSA 2 och/eller det händer inget när du trycker på knapparna?
• Mikroprocessorn är tillfälligt ur funktion. Anslut laddningskabeln för att återställa inställningarna.

Lampan på ISSA 2 blinkar inte när laddningssladden är ansluten?
• Batteriet är fulladdat, redo för upp till 365 dagar av användning.
• Batteriet är helt urladdat och behöver flera minuters laddning för att upptäcka laddningssladden.
• Sladden är inte rätt isatt. Kontrollera vägguttaget och uttaget för laddaren.

ISSA 2 har hamnat i vatten och uttaget för laddning är blött?
• Torka och fortsätt användning. ISSA 2 är vattentät och laddningsuttaget är helt skyddat.

Om du inte hittar svar på din specifika fråga i avsnittet om felsökning, eller om du har andra frågor om 
enhetens användning, vänligen besök kundtjänst på www.foreo.com/support.
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DISCLAIMER:
All användning av denna enhet sker på egen risk. Varken 
FOREO eller dess återförsäljare åtar sig något ansvar för fysiska 
eller materiella 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.

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 gällande 
miljöbestämmelser. Ha på dig handskar när du gör det, för din egen säkerhet. Utförlig bildbeskrivning finns 
nedan:

SPECIFIKATIONER
MATERIAL:  Medicinskt silikon
                                               + PBT-polymer
FÄRGER:   Pearl Pink/Mint/  
   Cobalt Blue/Cool Black
STORLEK:   195 × 32.4 × 115 mm
VIKT:    77g
BATTERI:   Li-Ion 1000mA 3.7V
ANVÄNDNINGSTID:  Upp till 365 dagar
STANDBY:   180 dagar
FREKVENS:   166 Hz
GRÄNSSNITT:   3 knappar
PULSERINGAR/MIN:  Upp till 11 000 
 
MILJÖKRAV FÖR ANVÄNDNING:

Temperatur:   5° till 40° Celsius
Luftfuktighet:   40% till 80%
Atmosfärstryck:   800 till 1 060 hPa 

MILJÖKRAV FÖR FÖRVARING OCH FRAKT:

Temperatur:    -10° till 50° Celsius
Luftfuktighet:   30% till 80%
Atmofärstryck:   500 till 1060 hPa

©2017/2018 FOREO AB. SAMTLIGA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES. 

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. Genom att 
försäkra dig om att denna enhet återvinns korrekt, hjälper du till att motverka potentiella negativa 
konsekvenser för miljön och människors hälsa, vilket hade kunnat orsakats av olämplig avfallshantering av 
produkten. Återvinningen av material kommer också hjälpa till att bevara naturliga resurser.

För mer information om återvinningen av din enhet, vänligen kontakta din lokala central för hushållsavfall 
eller platsen du köpte produkten.
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DISTRIBUTÖR I EU:
FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.
DISTRIBUTÖR I USA:
FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.
DISTRIBUTÖR I AUS:
6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.
DESIGNAD OCH UTVECKLAD AV FOREO SWEDEN.
TILLVERKAD FÖR FOREO AB.
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