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SONIC فرشاة أسنان لنظافٍة فائقٍة بتقنية
 دليل عبر اإلنترنت
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التعّرف على الجهاز
تهانينا على أولى خطواتك نحو اتباع عاداٍت أفضل لغسل أسنانِك، والتمتّع بابتسامٍة أنصع بياًضا وأكثر لمعانًا 
باقتنائك لجهاز issa™ 3. ننصحِك بتخصيص بضع دقائق لقراءة هذا الدليل قبل البدء في االستمتاع بكل 

هذه المزايا التي يتسم بها الجهاز المطّور واألنيق المخصص للعناية بأسنانِك داخل منزلك بخبرة المحترفين.

الغرض من االستخدام: ُصمم هذا الجهاز لالستخدام المنزلي، لتحصل على نظافٍة أفضل للفم بالكامل من خالل 
تنظيف األسنان واللثة.

يُرجى قراءة جميع التعليمات قبل االستخدام مع الحرص على استخدام هذا المنتج للغرض المخّصص من أجله 
فقط على النحو الموّضح في هذا الدليل.

 تحذير: يُحظر إجراء أي تعديل في هذا الجهاز.

issa™ 3 نظرة عامة على جهاز
 Sonic فهي تجمع بين تقنية ،USB بتقنية مبتكرة حاصلة على براءة اختراع تتيح لِك استخدام فرشاة األسنان لمّدة عاٍم كامٍل بشحنة واحدة عبر  issa™ 3 يتميز جهاز
Pulse )نبضات سونيك( ورأس فرشاة من السيليكون مبتكر ومقاوم للبكتيريا ومتعدد االستخدام، بحيث يمكنِك تحريك الفرشاة بيديِك بالطريقة العادية مع ضمان تحقيق النتائج 

التي تميّز فرشاة األسنان الكهربائية. لتتمكن من غسل أسنانِك بسهولٍة لم تعهدها من قبل.

issa™ 3 تعّرف على جهاز
مالحظة: قد يكون جهاز issa™ 3 ُمقفاًل عند إخراجه من العبوة ألول مرة. إللغاء القفل، اضغط مطواًل على الزّرين )+( و)–( معًا. وعندئذ 

سيومض ضوء المؤشر لإلشارة إلى أن الجهاز لم يعد ُمقفاًل.

دليل المستخدم - النسخة الكاملة

متعدد االستخدامات بشكٍل ال يصدق
يمكن استخدامه مع أي رأس فرشاة أو ملحق

.issa™ من

ذاكرة ذكيّة
ستحتفظ بتفضيالتك من أجل استخدامك 

المقبل.

USB شاحن
يمكنك الشحن في أي وقت، ومن أي مكان 

.USB باستخدام كابل الشحن

حافظة للسفر
جلبة وقائية للمحافظة على نظافة

جهاز issa™ 3 الخاص بك أثناء التنقّل.

رأس فرشاة متعدد االستخدام
تُعد شعيرات الفرشاة المصنوعة من بوليمر بيوتيلين 

تيريفثاالت )PBT( والسيليكون قويةً على الجير، ولكنها 
تبقى لطيفة على اللثة.

سيليكون طبي   
سليكون فائق النظافة، ومقاوم للبكتيريا، وخاٍل من 

البيسفينول أ والفثاالت، وبالغ النعومة.

   SONIC PULSE تقنية
تمتاز بوجود 16 مستوى من القوة، كما أنها قابلة 

للتخصيص بطريقٍة رائعة لتتمكن من غسل أسنانك كما 
تحّب.

زر الطاقة العام
يقوم بتشغيل/إيقاف تشغيل فرشاة األسنان بضغطٍة واحدة.
 

ضوء المؤشر
يشير الضوء األبيض إلى الوقت الذي ينبغي عليك فيه االنتقال 

إلى ربعٍ آخر من الفم، ويشير الضوء البرتقالي إلى أن 
البطارية منخفضة.    

منّظف اللسان والشدقين
تُعد هذه التقنية مدمجة بالجهاز للتنظيف من جميع االتجاهات 
بشكٍل كامل، وخاليةً من المسامات مما يمنع تراكم البكتيريا.

رأس فرشاة قابل لالستبدال
يمكن تغييره بسهولة - كل ما عليك فعله هو سحب الرأس 
القديم لخلعه والضغط على الرأس الجديد لتركيبه.

زّرا عالمتي الّزائد والنّاقص   
ضبط قوة تقنية Sonic Pulse على المستوى المفضل 

لديك، وتمكين القفل أثناء التحّرك عند التنقّل.

منفذ الشحن
يعمل على إحكام غلق فرشاة األسنان ما يجعلها مضاّدة تماًما 
للماء، وقابلة لالستخدام أثناء االستحمام، وبشحنٍة واحدةٍ تدوم 
حتى 365 يوًما.

azeljezic
Sticky Note
replace this whole paragraph with "يشير الضوء الأبيض إلى وقت الانتقال إلى ربع آخر من الفم ، بينما يشير الضوء الأحمر إلى ذلكالبطارية منخفضة."
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issa™ 3 كيفية استخدام جهاز
تجنّب تغيير روتين غسل أسنانك، وغير فرشاة أسنانك فقط!

كرر ذلك مّرتين يوميًا، وتمتّع بابتسامٍة أكثر حيويةً، وأنصع بياًضا!

تحذير:  إن حدث ولم تشعر بالراحة أثناء استخدامك لفرشاة األسنان issa™ 3، فتوقف عن استخدامها فوًرا واستشر الطبيب. وفي حال الحظت وجود دٍم على سطح 
الفرشاة، يُنصح بتنظيف الجهاز بالماء والصابون.

ISSA™ 3 تنظيف جهاز
نّظف الجهاز بعد كل استخدام، وذلك بغسل الفرشاة بالماء الدافئ مع تمرير أصابعك خالل شعيرات الفرشاة. ونوصي باستخدام رذاذ التنظيف السيليكون من FOREO على 
 issa™ 3 وشطفه بالماء الدافئ بعد ذلك لضمان الحصول على أفضل النتائج. واترك فرشاة األسنان تجف في الهواء. كما نوصي بوضع جهاز issa™ 3 جسم فرشاة

في حاوية تعقيم باألشعة فوق البنفسجية.

مالحظة: يُمنع استخدام مستحضرات التنظيف التي تحتوي على كحول، أو مواد بترولية، أو أسيتون. ويُراعى عدم استخدام معاجين األسنان التي تحتوي على المبيضات 
مع الجهاز.

1
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issa™ 3 استبدال رأس الفرشاة لجهاز
 سحب الرأس القديم، والضغط على الجديد

.issa™ 3 مع جهاز issa™ تتوافق جميع رؤوس الفرشاة

الستبدال رأس الفرشاة، تأّكد أواًل من إيقاف تشغيل جهاز issa™ 3 ثم ارفع رأس الفرشاة لألعلى 
لفصله عن الجهاز. ومع مراعاة توجيه شعيرات الرأس البديل لألمام، قم بمحاذاة الفتحة المركزية مع 

الوتد المعدني وادفعها لألسفل؛ لضمان التثبيت بإحكام.

وللحصول على أقصى فعالية لجهاز issa™ 3، نُوصي بتغيير رأس الفرشاة مرةً كل 6 أشهر. ويدوم استخدام كل من رأس الفرشاة   الحساس ومنّظف اللسان لمدة عام.

ويمكنك طلب الحصول على رؤوس الفرشاة البديلة لجهازك عبر موقع www.foreo.com أو من خالل التواصل مع أقرب متجٍر معتمٍد من FOREO للبيع بالتجزئة.

وضع معجون األسنان
ضع معجون األسنان المعتاد لديك وقم 

.issa™ 3 بتشغيل جهاز

الغسل
اغسل أسنانك بنفس طريقة استخدامك 
لفرشاة األسنان اليدوية. سينبّهك جهاز 
issa™ 3 لالنتقال إلى ربعٍ آخر من 

الفم لغسله كل 30 ثانية.

المضمضة
 issa™ 3 مضمض فمك، ونّظف جهاز

تحت المياه الجارية.

 تنظيف اللسان والشدقين 
)اختياري(

للحصول على نظافٍة كاملٍة للفم، أدر فرشاتك 
واستخدم الجانب الخلفي من رأسها لتنظيف 

اللسان والشدقين بلطف.
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issa™ 3 شحن جهاز
في حال كانت طاقة النبضات تبدو ضعيفةً، أو تغيّر لون المؤشر إلى البرتقالي، فهذا يعني أن الجهاز بحاجٍة للشحن. وّصل كابل الشحن USB بأي مقبس كهرباء لمدةٍ تصل 

إلى ساعتين. وعند توقف المؤشر عن الوميض، فهذا يعني أن شحن جهاز issa™ 3 قد اكتمل.

تحذير:  تأّكد قبل الشحن من خلو منفذ الشحن والشاحن من المياه ومن بقايا معجون األسنان. وال تستخدم جهاز FOREO أثناء شحنه، وكذلك ال تترك الجهاز على الشحن 
.FOREO عدا المقدم من USB ألكثر من 24 ساعة. ويُمنع استخدام أي كابل شحن

مهم
يُرجى مراعاة التالي لضمان أعلى درجات السالمة:

 • استشر الطبيب قبل استخدام جهاز issa™ 3 إذا كانت لديك أي مخاوف صحية.
 • إذا كنت تحصل على عالجٍ ما ألي مشكالٍت فموية، فاستشر طبيب األسنان المتابع لحالتك قبل استخدام الجهاز.

 • إن حدث ولم تشعر بالراحة أثناء استخدامِك لفرشاة األسنان ™issa، فامتنع عن استخدامها فوًرا واستشر الطبيب.
 • يُراعى عدم ترك جهاز ™issa في ضوء الشمس المباشر أو تعريضه للحرارة العالية أو غسله بالماء المغلي.

 •  ال يُسمح لألطفال دون 5 أعواٍم باستخدام فرشاة األسنان هذه. يُرجى االنتباه جيًدا عند استخدام األطفال لهذا الجهاز، أو عند استخدامه من قبل أحدهم لغسل أسنانهم، 
أو بالقرب منهم. يجب اإلشراف على األطفال وإعطاؤهم التعليمات المناسبة؛ لضمان االستخدام اآلمن، وكذلك بالنسبة لألشخاص من ذوي القدرات العقلية أو البدنية 

المحدودة.
 • يجب عدم السماح لألطفال باللعب بفرشاة األسنان.

 • يُرجى التوقف عن استخدام هذا المنتج إذا حدث به أي تلف بأي شكٍل من األشكال )رأس الفرشاة - المقبض - الشاحن(.
 • ال يحتوي هذا الجهاز على أجزاء صالحة لالستخدام.

 • لتجنب التعرض لخطر الصدمات الكهربائية، يجب توصيل هذا الجهاز بتياٍر كهربائي مزود بتأريٍض وقائي.

استكشاف األخطاء وإصالحها
.issa™ 3 إجراءات وقائية يلزمك اتخاذها عند حدوث أي تغيير في أداء جهاز

في حال لم يعمل جهاز issa™ 3 عند الضغط على الزر العام:
•  تحقق من أن البطارية ليست فارغة. أعد شحنها باستخدام كابل الشحن USB لمدةٍ تصل إلى ساعتين لحين اكتمال الشحن، ثم أعد  تشغيل فرشاة issa™ 3 من خالل 

الضغط مطّواًل على زّر الطاقة العام.
• تحقق من أن الواجهة ليست ُمقفلة. إللغاء القفل، اضغط مطواًل على الزّرين )+( و)–( معًا.

في حال لم تتمكن من إيقاف تشغيل جهاز issa™ 3 و/أو كانت أزرار واجهة الجهاز ال تستجيب، فسيعني ذلك أن:
• هناك عطل مؤقت في المعالج المصغر. قم بتوصيل كابل الشحن USB و/أو اضغط مطّواًل على الزر العام مرةً أخرى إلعادة تشغيل الجهاز.

في حال كان ضوء جهاز issa™ 3 ال يومض أثناء توصيل كابل الشحن USB، فقد يعني ذلك أيًّا مما يلي:
• أن البطارية مكتملة الشحن، وجاهزةً لالستخدام من أجل غسل األسنان لمّدةٍ تصل إلى 365 يوًما.

.USB أن البطارية مستنزفة وستستغرق عدة دقائق للتعّرف على كابل الشحن •
• أن كابل الشحن USB لم يتم توصيله بالشكل الصحيح. وهنا تحقق من منفذ الكهرباء/مأخذ توصيل USB ومنفذ الشحن.

في حال وقع جهاز issa™ 3 في الماء وابتّل منفذ الشحن:
• جففه واستمر في استخدامه. فجهاز issa™ 3 مضادٌّ للماء بالكامل، كما أن منفذ الشحن ُمقفٌل بإحكام. 

إذا لم يوفّر لك هذا الدليل إجابةً لسؤالِك المحدد في قسم استكشاف األخطاء وإصالحها، أو إذا كان لديك المزيد من األسئلة حول تشغيل فرشاة األسنان هذه، فيُرجى زيارة 
www.foreo.com قسم خدمة العمالء عبر الموقع اإللكتروني

الشروط واألحكام المتعلقة بالضمان
تسجيل الضمان

لتفعيل ضمان الجهاز المحدود لمدة عامين، تفّضل بزيارة الموقع اإللكتروني foreo.com/product-registration لمعرفة المزيد من المعلومات.



5

الضمان المحدود لمدة عامين
تضع FOREO الضمان على هذا الجهاز لمدة عامين )2( ضد العيوب الناجمة عن خلل في الصناعة، أو المواد الناشئة عن االستخدام العادي للجهاز، ويكون ذلك ابتداًء 
من التاريخ الفعلي للشراء. ويغّطي الضمان األجزاء التشغيلية التي تؤثر على وظيفة الجهاز. الضمان ال يغطي التلف الشكلي للجهاز الناجم عن البلى باالستعمال العادي أو 

التلف الناجم عن أي حادث، أو سوء استعمال، أو إهمال. سيعتبر الضمان ملغي إذا كانت هناك أي محاولة لفتح/تفكيك الجهاز )أو ملحقاته(.

إذا اكتشفت عيبًا وأخطرت FOREO بذلك خالل فترة الضمان، فستقوم FOREO -وفقًا لتقديرها- باستبدال الجهاز مجانًا. ينبغي دعم المطالبات المقدمة بموجب الضمان 
باستخدام أدلٍة معقولٍة تثبت أن تاريخ المطالبة يقع ضمن فترة الضمان. للتحقق من صحة الضمان لديِك، يُرجى االحتفاظ بإيصال الشراء األصلي لديِك مع شروط الضمان 

المذكورة هنا طوال فترة الضمان.

للمطالبة بالضمان الخاص بجهازك، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حسابِك عبر www.foreo.com ثم تحديد الخيار إلعداد مطالبة بالضمان. تكاليف الشحن غير قابلة 
لالسترداد. يُضاف هذا التعهد إلى حقوقِك القانونية كمستهلك وال يؤثر على تلك الحقوق بأي حاٍل من األحوال.

*ال يسري هذا الضمان المحدد بعامين على رؤوس الفرشاة البديلة.

معلومات التخلص من المنتج
تسري تعليمات التخلص من المعدات اإللكترونية القديمة )المطبقة في االتحاد األوروبي والدول األوروبية األخرى مع تطبيق أنظمة تجميع النفايات المنفصلة(.

يُشير رمز سلة المهمالت المرسوم عليه خطان متقاطعان إلى ضرورة عدم التعامل مع هذا الجهاز كنفايات منزلية، بل يجب إحضاره إلى نقطة التجميع المناسبة إلعادة 
تدوير المعدات الكهربائية واإللكترونية. بضمان التخلص من هذا الجهاز بالطريقة الصحيحة، ستساعد في منع العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة اإلنسان التي قد 

تنتج عن التعامل مع نفايات المنتج بطريقٍة غير مالئمة. كما ستساعد إعادة تدوير المواد أيًضا في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

لمزيد من المعلومات حول إعادة تدوير جهازِك، يُرجى التواصل مع مسؤولي خدمة التخلص من النفايات المنزلية المحلية أو مكان الشراء لديك.

فك البطارية
مالحظة: تُعد هذه العملية غير قابلة للعكس. فتح الجهاز سيُبطل الضمان الخاص به. ال يجب تنفيذ هذا اإلجراء إال عندما يكون الجهاز جاهًزا للتخلص منه.

نظًرا ألن هذا الجهاز يحتوي على بطارية ليثيوم أيون، يجب إزالة بطاريته قبل التخلص منها وال يجب إلقاؤها مع النفايات المنزلية.  إلزالة البطارية، اسحب رأس الفرشاة، 
ثم انزع غطاء السيليكون، وافتح الغالف البالستيكي وقم بإزالة البطارية للتخلص منها وفقًا للوائح البيئية المحلية ببلدكم. ارتِد القفازات أثناء هذه العملية حفاًظا على سالمتك. 

تُوّجه اإلرشادات المرئية التفصيلية أدناه:

المواصفات
ABS + وبولي كربونات ،)PBT( سيليكون طبي، بوليمر بيوتيلين تيريفثاالت المواد: 

فوشيا / وردي فاتح / أخضر فاتح / أسود األلوان: 
195 × 28 × 32.4 ملم الحجم:  

72 جراًما الوزن: 
ليثيوم أيون 1000 مللي أمبير 3.7 فولت البطارية: 

5 فولت تيار مستمر، 0.6 واط التصنيف:  

حتى 365 يوًما مدة االستخدام:  
180 يوًما وضع االستعداد:  

166 هرتز التردد:  
3 أزرار واجهة المستخدم:  

يصل إلى 11000  عدد النبضات/دقيقة: 

1 2 3 4 5 6
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إخالء مسؤولية 
مستخدمو هذا الجهاز يستخدمونه على مسؤوليتهم الخاصة. ال تتحمل FOREO أو تجار التجزئة التابعون لها أي مسؤولية أو التزام عن أي إصابات، أو أضرار جسدية أو 
غيرها ناتجة عن استخدام هذا الجهاز سواء أكان ذلك بشكٍل مباشر أو غير مباشر. باإلضافة لما سبق، تحتفظ FOREO بالحق في مراجعة هذا المنشور وإدخال التغييرات 

على محتوياته من وقٍت آلخر، دون االلتزام بإخطار أي شخص بهذه المراجعة أو التغييرات.

قد يتم تغيير الطراز بهدف إدخال تحسينات عليه دون إشعار مسبق.

الشروط البيئية المالئمة لالستخدام
من 5 درجات إلى 40 درجة مئوية درجة الحرارة:  

من 40% إلى %80 الرطوبة:  
من 800 إلى 1060 هيكتوباسكال  الضغط الهوائي:  

الشروط البيئية للتخزين والشحن: 
من -10 درجات إلى 50 درجة مئوية درجة الحرارة:  

من 30% إلى %80 الرطوبة:  
من 500 إلى 1060 هيكتوباسكال الضغط الهوائي:  

األسئلة الشائعة
األساسيات

1. ما العناصر التي تتوفر مع جهاز issa™ 3؟
.issa™ وحافظة للسفر، ودليل ،USB وكابل شحن ،issa™ 3 فرشاة أسنان

2. ما الذي يجب علّي فعله بعد استالم جهاز issa™ 3؟
تهانينا على اتخاذ الخطوة األولى نحو اتباع عادات تنظيف أفضل وابتسامة أنصع بياًضا وأكثر لمعانًا باقتنائك لجهاز issa™ 3! ابدأ تجربة سهلة لتفريش أسنانِك بمجرد 
اقتنائِك لفرشاة األسنان هذه كي تستمتع بجميع المزايا التي يتسم بها هذا الجهاز المطّور واألنيق المخصص للعناية بأسنانك داخل منزلك بخبرة المحترفين من خالل الضغط 

مطّواًل على زري + و- في نفس الوقت. وعندئذ سيومض ضوء المؤشر لإلشارة إلى أن الجهاز لم يعد ُمقفاًل.

3. كيف أشغل جهاز issa™ 3؟
بعد فتح فرشاة األسنان الستخدامها ألول مرة، قم بتشغيل جهاز issa™ 3  بالضغط مرةً واحدة على زر الطاقة العام.

4. كيف أطفئ جهاز issa™ 3؟
إلطفاء جهاز issa™ 3، اضغط مطّواًل على زر الطاقة العام لمدة 3 ثواٍن.

5. هل يمكنني ضبط مستوى السرعة / القوة؟
نعم، يمكنك االختيار من بين 16 مستًوى للسرعة / القوة التي يمكنك تعديلها على حسب اختيارك من خالل استخدام زري + و - الموجودين على فرشاة األسنان. سيحتفظ 

جهاز issa™ 3 بإعداداتك التي ضبطيها عند استخدامك لفرشاة األسنان للمرة القادمة.

issa™ 3 فرشاة األسنان

6. كيف يمكنني تنظيف أسناني باستخدام جهاز issa™ 3؟
استخدم الكمية المقترحة من معجون األسنان الذي تفضله. اضغط على زر الطاقة العام لتشغيل جهاز issa™ 3، )يمكن استخدام زري +/- لضبط مستوى القوة على 
اإلعداد المفضل لك(. نظف أسنانك بنفس الطريقة التي تستخدم بها فرشاة األسنان اليدوية. سيشجعك جهاز issa™ 3 على تنظيف كل ربع من فمك كل 30 ثانية. للحصول 
على نظافٍة كاملٍة للفم، أدر فرشاتك واستخدم الجانب الخلفي من رأسها لتنظيف اللسان والشدقين بلطف. أدر فرشاة أسنانِك بالضغط على زر الطاقة العام مرةً أخرى، )سيتم 

إيقاف تشغيل فرشاة أسنانِك تلقائيًا بعد 3 دقائق(. ثم مضمض فمِك ونظف جهاز issa™ 3 تحت المياه الجارية.

7. كم مرة ينبغي علّي أن أفرش أسناني باستخدام جهاز issa™ 3؟
نُوصي باستخدام جهاز issa™ 3 مرتين أو ثالث مرات يوميًا )صباًحا ومساًء( للحصول على ابتسامة أكثر نضارة وإشراقًا.
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8. كم مرة ينبغي علي استبدال رأس فرشاة issa™ 3؟
تم تصنيع رؤوس فرش األسنان لجهاز ™issa لتدوم حتى 6 شهور فهي تعتبر صديقةً للبيئة أكثر من رؤوس فرش األسنان الكهربائية األخرى التي تدوم حتى 3 أشهر 

فقط قبل أن يتم استبدالها.

9. كيف يمكنني استبدال رأس فرشاة جهاز ™issa؟
يمكنِك استبدال رأس فرشاة جهازissa™ 3 بسحبه بلطف، ثم الضغط عليه. الستبدال رأس الفرشاة، تأكد من إيقاف تشغيل جهاز issa™ 3، ثم ارفع رأس الفرشاة بشكٍل 

مستقيم نحو الفك. ومع مراعاة توجيه شعيرات الرأس البديل لألمام، قم بمحاذاة الفتحة المركزية مع الوتد المعدني وادفعها لألسفل؛ لضمان التثبيت بإحكام.

10. ما الذي يجعل جهاز issa™ 3 أسهل في االستخدام من فرش األسنان التي تعمل بتقنية SONIC األخرى؟
وعلى عكس أي فرشاة أسنان كهربائية أخرى باألسواق، يدوم استخدام فرشاة ™issa لمدة تصل إلى 365 يوًما بشحنٍة واحدةٍ، ويرجع ذلك إلى أنها مزودة برأس فرشاة 
يدوم حتى 6 أشهر قبل الحاجة إلى استبداله. كما يعكس تصميم الفرشاة متعددة االستخدام لمسةً فريدةً ومبتكرةً مع شعيرات طبية مصنوعة من بوليمر بيوتيلين تيريفثاالت 
)PBT( تتسم بقوتها في القضاء على الجير ولكنها تبقى لطيفةً على اللثة، لذا لن تقلق للغاية بشأن تفريش أسنانِك. ونظًرا ألن الفرشاة issa™ 3 تتسم بوجود 16 مستوى 
للسرعة / القوة ومنظف مدمج للسان والشدقين فهي توفر عناية 4×1 للفم بمزايا يمكن تخصيصها، وبذلك تحقق لك أسرع وأسهل تجربة متوفرة على اإلطالق لتفريش أسنانِك.

استكشاف أخطاء الجهاز وإصالحها وصيانته

11. ما الذي ينبغي علّي فعله إذا لم يتم تنشيط جهاز issa™ 3 عند الضغط على زر الطاقة العام؟
قد تكون البطارية فارغة. أعد شحنها باستخدام كابل الشحن USB لمدةٍ تصل إلى ساعتين لحين اكتمال الشحن، ثم أعد تشغيل فرشاة issa™ 3 بالضغط مطواًل على زر 
الطاقة العام. وبداًل من ذلك، قد يعني هذا األمر أن واجهة االستخدام مقفلة وسينبغي عليك إلغاء قفلها عن طريق الضغط مطواًل على الزرين + و- معًا، وبعد ذلك سيومض 

ضوء المؤشر لإلشارة إلى أن جهازك ليس مقفاًل.

12. ماذا ينبغي علّي أن أفعل إذا تعذّر إيقاف تشغيل issa™ 3 و/أو لم تستجب أزرار الواجهة؟
قد يعني هذا أن هناك عطاًل مؤقتًا في المعالج المصغر. قم بتوصيل كابل الشحن USB و/أو اضغط مطّواًل على الزر العام مرةً أخرى إلعادة تشغيل الجهاز.

13. ماذا يعني إذا توقف ضوء مؤشر issa™ 3 عن الوميض أثناء اتصال كابل الشحن USB؟
قد يعني هذا واحًدا من عدة أشياء. إما أن تكون البطارية مشحونةً بالكامل والفرشاة جاهزة للتنظيف لمدة تصل إلى 365 يوًما، وإما أن البطارية مستنزفةً وستستغرق عدة 
دقائق للتعّرف على كابل الشحن USB. بداًل من ذلك، قد يعني هذا األمر أن كابل شحن USB لم يتم توصيله بالشكل الصحيح - تحقق من مخرج التيار الكهربائي / مقبس 

USB ومنفذ الشحن.

14. ماذا يحدث في حال وقع جهاز issa™ 3 في الماء وابتّل منفذ الشحن؟
يُعد جهاز issa™ 3 مضاًدا للماء بالكامل، كما أن منفذ الشحن به ُمقفٌل بإحكام. لذا ما عليك إال أن تجففه وتواصل استخدامه.

15. كيف سأعرف الوقت الذي يجب أن أشحن فيه جهاز issa™ 3؟
عندما يتحول ضوء المؤشر الموجود بقاعدة جهاز issa™ 3 لديك إلى اللون األحمر؛ فهذا يعني أنه قد حان وقت شحن فرشاة األسنان. وّصل كابل الشحن USB بأي 

مقبس كهرباء لمدة ساعتين. حينما يتوقف ضوء المؤشر عن الوميض، فهذا يعني أن جهاز issa™ 3 لديك مشحون بالكامل.

16. كيف أنظف جهاز issa™ 3؟
نّظف الجهاز بعد كل استخدام، وذلك بغسل الفرشاة بالماء الدافئ مع تمرير أصابعك خالل شعيرات الفرشاة. نوصي باستخدام رذاذ التنظيف السيليكون من FOREO على 
 issa™ 3 وشطفه بالماء الدافئ بعد ذلك لضمان الحصول على أفضل النتائج. واترك فرشاة األسنان تجف في الهواء. نوصي بعدم تعقيم جهاز issa™ 3 جسم فرشاة

باألشعة فوق البنفسجية.

مالحظة: يُمنع استخدام مستحضرات التنظيف التي تحتوي على كحول، أو مواد بترولية، أو أسيتون. ويُراعى عدم استخدام معاجين األسنان التي تحتوي على المبيضات 
مع الجهاز.
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