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TAM KULLANIM KILAVUZU 
 

BAŞLANGIÇ 

ISSA™ baby ile çocuğunuzun ağız hijyeni alışkanlıklarını geliştirmeye ve mükemmelleştirmeye yönelik 

ilk adımı attığınız için tebrikler! Evinizin rahatlığında bu şık, sonik diş fırçasının tüm avantajlarından 

yararlanmaya başlamadan önce lütfen bu kılavuzu okumak için birkaç dakikanızı ayırın. 

 
KULLANIM AMACI: Dişlerinizi ve diş etlerinizi temizleyerek genel ağız hijyenini desteklemek amacıyla 
evde kullanılır. 

 
Lütfen KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN ve bu cihazı yalnızca bu kılavuzda 

belirtildiği gibi kullanım amacına uygun şekilde kullanın. 

 
UYARI: Şiddetli çiğneme zamanla diş fırçasının silikonuna zarar verebilir. Bebekler ve küçük çocuklar 

kullanım sırasında her zaman sorumlu bir yetişkin tarafından denetlenmelidir . Silikonun hasarlı veya 

delinmiş olduğunu fark ederseniz kullanmayı bırakın ve yerel çevre düzenlemelerine göre cihazı geri 

dönüşüme kazandırın. Çocuğunuzun ISSA™ baby, diş fırçasının herhangi bir parçasını yuttuğundan 

şüpheleniyorsanız derhal bir sağlık kuruluşuna başvurun. 

 

 UYARI: Bu cihaz üzerinde herhangi bir değişikliğe izin verilmemektedir. 

 

ISSA™ baby GENEL BAKIŞ 

Tamamen tıbbi silikondan yapılan ve küçük yaşta diş fırçalama meraklılarının ağız bakım ihtiyaçlarını 

karşılayacak şekilde tasarlanan ilk sonik diş fırçası ISSA™ baby, etkili olduğu kadar naziktir- diş 

etlerine masaj yaparak tahrişi azaltır. Bebeğinizin süt dişleri çıktıktan sonra etkili bir şekilde fırçalamaya 

başlayabilirsiniz. 2 dakikalık sabah ve akşam rutinini teşvik eden eğlenceli gülen yüzler ile diş fırçalama 

rutini artık sıkıcı değil! 

 
ISSA™ ailesinin diğer üyeleriyle aynı teknolojiyi kullanan ISSA™ baby, manuel diş fırçası ile aynı 

şekilde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 1 saatlik USB şarj ile 480’e kadar kullanım sunan olağanüstü 

pil ömrüne sahiptir.  

 

ISSA™ baby İLE TANIŞIN 
 
 
 

BAKTERİLERE DAYANIKLI SİLİKON 

Dişler için yumuşak, diş etleri için nazik 

ve naylon kıllardan 10,000 kata kadar 

daha hijyenik medikal silikon. 

 
. 

 
2 FIRÇALAMA MODU 

Masaj Modu diş etlerine nazikçe masaj 

yapar ve yiyecek parçalarını 

temizlerken Fırça Modu dişleri temiz ve 

sağlıklı tutar. 

 
 
 
 

EVRENSEL GÜÇ DÜĞMESİ 

Cihazı açar ve kapatır. 

 
 

GÖSTERGE IŞIĞI 

Ağzın yeni bir bölgesine geçmeniz 

gerektiğini ve cihazın şarj edilmesi 

gerektiğini belirtmek için yanıp söner. 

 
GÜVENİLİR İSVEÇ TASARIMI 

Yerleşik fırça başlığı, %100 su geçirmez 

ve düşmeye karşı dayanıklı, yumuşak, 

esnek başlık yapısı. 

 
 

SONİK TİTREŞİM TEKNOLOJİSİ 

Keyifli bir temizleme ve diş eti masajı için 

dakikada 6,000 hassas titreşim sunar.  

 
 
 
 

NEŞELİ/SOMURTKAN 

Çocuğunuzu düzenli diş fırçaladığında 

ödüllendirmek için Neşeli ve Somurtkan 

ifadelerle teşvik eder. 

 
 
 

ŞARJ NOKTASI 

Uzun ömürlü şarj - tek bir USB şarj ile 480 

güne kadar kullanım. 
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ISSA™ baby AĞIZ BAKIMININ FAYDALARI  

İLK DİŞTEN ÖNCE 

• Hafif sonik titreşimler çok fazla baskı uygulamadan diş etlerine masaj yapar. 

• Yiyecek parçalarını ve kalıntılarını temizleyerek ağızdaki bakterileri azaltır. 

• Diş çıkarmadan kaynaklanan hassasiyeti gidermek için diş etlerindeki tahrişi yatıştırır. 
 

İLK DİŞLERDEN SONRA 

• Gerçek ve hassas bir diş temizliği her dişi ayrı ayrı kapsar. 

• Ultra yumuşak silikon bebeklerin diş etlerine nazik, diş minelerine yumuşak etki eder. 

• İyi bir ağız bakımı alışkanlığı oluştururken bebeğinizi diş fırçalamaya alıştırır. 

 

ISSA™ baby NASIL KULLANILIR 
 

1. Fırça Modu için evrensel güç düğmesine bir kez, Masaj Modu için iki kez basın. Çocuğunuzun 

yaşına bağlı olarak diş hekimi tarafından önerilen miktarda bebek formülü içeren yatıştırıcı jel veya 

diş macunu ile kullanın. 

2. Çocuğunuzu, ISSA™ baby diş fırçasını diş etlerine dairesel hareketlerle 2 dakika masaj yaparak 

manuel diş fırçaları gibi kullanmaya teşvik edin. 2 dakika dolduğunda harika bir iş çıkardığı için 

çocuğunuzu ödüllendiren “Neşeli” ifade yanar! 

3. ISSA™ baby diş fırçanızı kapatmak için evrensel güç düğmesine tekrar basın. 

4. ISSA™ baby diş fırçanızı ılık su ile durulayın ve hava ile kuruması için bırakın. 

 
DİKKAT: Çocuğunuz ISSA™ baby kullanırken herhangi bir rahatsızlık hissederse derhal kullanmayı 

bırakın ve bir doktora danışın. Fırça yüzeyinde herhangi bir kan görürseniz lütfen diş fırçasını sabun 

ve su ile temizleyin.   

 
ISSA™ baby’NİN TEMİZLENMESİ 

Her kullanımdan sonra parmaklarınızı fırça kıllarının arasından geçirip fırçayı ılık su ile yıkayarak 

ISSA™ baby’i temizleyin. Ardından diş fırçanızın havayla kurumasına izin verin.  

 
ISSA™ baby diş fırçanızı UV sanitasyon kutusuna koyabilirsiniz ancak bu işlem silikonun rengini 

etkileyebilir. Ayrıca diş fırçanızı 1 saatlik yıkama/durulama modunda 30 dakika kurutma ile maksimum  

80°C sıcaklık ayarında veya maksimum 100°C sıcaklığa sahip biberon sterilizatörü kullanarak bulaşık 

makinenizde de 20 dakikadan fazla olmayacak şekilde temizleyebilirsiniz.  

 
NOT: Alkol, benzin veya aseton içeren temizlik ürünlerini asla kullanmayın. Cihaz ile beyazlatıcı diş 

macunları kullanmaktan kaçınınız. 
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ISSA™ baby DİŞ FIRÇASINI ŞARJ ETME 

Titreşimlerin gücü azalıyor veya gösterge ışığı yanıp sönmeye başladıysa ISSA™ baby’i şarj etme 

zamanı gelmiştir. Cihaz USB şarj kablosu ile 1 saatte şarj olacaktır. Gösterge ışığının yanıp sönmesi 

durduğunda ISSA™ baby diş fırçanız tamamen şarj olmuştur. 

DİKKAT: Şarj etmeden önce şarj portunda ve şarj cihazında su ve diş macunu kalıntısı olmadığından 

emin olun. ISSA™ baby şarj olurken KULLANMAYIN ve 24 saatten fazla şarj ETMEYİN. Yalnızca 

FOREO tarafından sunulan USB şarj kablosunu kullanın. 

 

ÖNEMLİ 
İDEAL GÜVENLİK İÇİN: 
• Bu cihaz, çocuklar tarafından ya da yakınında kullanıldığında yakın denetim gerektirir. Çocuklar veya 

fiziksel ve zihinsel yetenekleri sınırlı kişiler için gözetim ve kullanım talimatları gereklidir.  

• ISSA™ baby diş fırçalamak ve diş etlerine masaj yapmak için tasarlanmıştır. Çiğneme oyuncağı 

olarak KULLANILMAMALIDIR. Çocuğunuzun silikon gövdeyi çiğnemesi durumunda cihazı kullanmayı 

bırakın ve bu kılavuzdaki talimatlar dahilinde yerel çevre düzenlemelerine göre cihazı geri dönüşüme 

kazandırın. 

• Herhangi bir tıbbi endişeniz varsa ISSA™ baby’i kullanmadan önce bir doktora danışın. 

• Eğer çocuğunuz ağız sağlığı ile ilgili bir tedavi görüyorsa bu cihazı kullanmadan önce diş doktorunuza 

danışın. 

• Çocuğunuz ISSA™ baby’i kullanırken herhangi bir rahatsızlık hissederse fırçayı kullanmayı bırakın ve 

bir doktora danışın. 

• Cihazınızı doğrudan güneş ışığına, aşırı ısıya veya aşırı sıcak suya maruz bırakmayın. 

• Bu cihaz herhangi bir şekilde hasar görmüş ise kullanmayı bırakın. (fırça başlığı, fırça gövdesi, şarj)  

Cihazda servis bakımı gerektirecek bir parça bulunmamaktadır. 

• Elektrik çarpma riskini önlemek için cihaz yalnızca koruyucu topraklama şebekesi kaynağına 

bağlanmalıdır. 

• ISSA™ baby veya şarj cihazı hasar görmüşse kullanmayın ve yalnızca FOREO tarafından ISSA™ 

baby ile birlikte sunulan şarj cihazını kullanın. 

 
SORUN GİDERME 

ISSA™ baby diş fırçasının performans değişikliği durumunda alınması gereken önlemler. 

 
Güç düğmesine basıldığında ISSA™ baby çalışmıyorsa: 

• Cihaz pili bitmiştir. USB şarj kablosunu kullanarak tamamen şarj olana kadar cihazı 1,5 saat boyunca şarj 

edin ve ardından evrensel güç düğmesine basılı tutarak ISSA™ baby diş fırçanızı yeniden başlatın. 

 
ISSA™ baby kapanmıyorsa ve/veya evrensel güç düğmesi cevap vermiyorsa: 

• Mikroişlemci geçici olarak arıza yapmıştır. Cihazı USB şarj kablosuna bağlayın ve/veya cihazı yeniden 

başlatmak için evrensel düğmeye basılı tutun. 

 
USB şarj kablosu bağlandığında ISSA™ baby’nin ışığı yanıp sönmüyorsa: 

• 480 gün kullanıma hazır şekilde pil tamamen şarj olmuştur.  

• Pil tamamen bitmiştir ve USB şarj kablosunun algılanması birkaç dakika alabilir.  

• USB şarj kablosu doğru bağlanmamıştır. Elektrik prizini/USB girişini ve şarj portunu kontrol edin.  
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GARANTİ ŞARTLARI VE KOŞULLARI 

GARANTİ KAYDI 

2-Yıl Sınırlı Garantinizi etkinleştirmek ve daha fazla bilgi için visit foreo.com/product-registration adresini 
ziyaret edin. 

 
2-YIL SINIRLI GARANTİ 

FOREO hatalı işçilik veya cihazın Normal Kullanımından kaynaklanan kusurlara karşı orijinal satın alma 
tarihinden sonra İKİ (2) YIL garanti hakkı sunar. Garanti, cihazın işlevini etkileyen çalışma parçalarını 
kapsar. Adil aşınma ve yıpranma nedeniyle meydana gelen kozmetik bozulmaları veya yanlış kullanım, 
kaza ya da ihmal kaynaklı hasarları KAPSAMAZ. Cihazı (veya aksesuarlarını) açma veya parçalara ayırma 
girişimleri garantiyi geçersiz kılar. 

Garanti süresi içinde bir kusur tespit edip FOREO'ya bildirirseniz FOREO incelemelere bağlı olarak cihazı 
ücretsiz değiştirir. Garanti kapsamındaki talepler, talep tarihinin garanti süresi içinde olduğuna dair kanıtlarla 
desteklenmelidir. Garantinizi doğrulamak için lütfen orijinal satın alma makbuzunuzu garanti süresi boyunca  
bu garanti koşullarıyla birlikte saklayın. 

Garantinizi talep etmek için www.foreo.com adresinden hesabınıza giriş yapmalı ve ardından garanti talep 
seçeneğine tıklamalısınız.  Kargo ücreti iade edilmez. Bu taahhüt, bir tüketici olarak yasal haklarınıza 
ilavedir ve bu hakları hiçbir şekilde etkilemez. 

 

. 

 

GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİSİ 
Eski elektronik aletlerin imhası (AB ve farklı atık toplama sistemi olan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir).  

 

 
Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu sembolü, bu cihazın evsel atık olarak değerlendirilmemesi, bunun 
yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi için uygun toplama noktalarına getirilmesi 
gerektiğini belirtir. Bu cihazın doğru şekilde imha edildiğinden emin olarak, ürünün uygun olmayan atık 
olarak işlenmesinden doğacak çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçlarının önlenmesine yardımcı 
olursunuz. Ayrıca malzemelerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına da yardımcı olur.  

 

Cihazınızın geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki evsel atık hizmetlerine veya 
cihazı satın aldığınız yere başvurun. 

 

 

CİHAZ PİLİNİN ÇIKARILMASI 
NOT: Bu işlem geri alınamaz. Cihazın açılması garantiyi geçersiz kılar. Bu işlem yalnızca cihaz atılmaya 
hazır olduğunda yapılmalıdır. 

 

Bu cihaz lityum iyon pil içerir, cihaz atılmadan önce pil çıkarılmalı ve evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Pili 
çıkarmak için fırça başlığını çekin, silikon kapağı çıkarın, plastik kabuğu açın ve yerel çevre 
düzenlemelerine uygun olarak atılacak pili çıkarın. Güvenliğiniz için bu işlem sırasında eldiven giyin. Ayrıntılı 
görsel talimatlar aşağıda verilmiştir: 
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TEKNİK ÖZELLİKLER 

MALZEME: Medikal Silikon, PC + ABS 

RENK: Strawberry Rose Lion, Pearl 

Pink Bunny, Sunflower 

Yellow Squirrel, Kiwi Green 

Panda, Bubble Blue Dino 

BOYUT: 148 × 31 × 25 mm 

AĞIRLIK: 54g 

PİL: Li-Ion 420mAh 3.7V 

KULLANIM SÜRESİ: 480 kullanıma kadar 

BEKLEME: 180 gün 

FREKANS: 166 Hz 

ARAYÜZ: 1- düğme 

TİTREŞİM/DAKİKA: 6,000’e kadar 

 

 
KULLANIM İÇİN UYGUN ÇEVRE  
KOŞULLARI:  

SICAKLIK:                         5°C - 40°C 

NEM:                                %40 - %80 

ATMOSFER BASINCI:      800 - 1,060 hPa 

 
 

DEPOLAMA VE TAŞIMA İÇİN UYGUN 
ÇEVRE KOŞULLARI: 
 

SICAKLIK:                          -10°C - 50°C 

NEM:                                 %30 - %80 

ATMOSFER BASINCI:       500 - 1,060 hPa 

 

SORUMLULUK REDDİ 
Bu cihazın riskleri kullanıcının sorumluluğundadır. FOREO ya da perakendecileri doğrudan veya dolaylı 
olarak bu cihazın kullanımı sonucu ortaya çıkan fiziksel veya diğer türlü yaralanma ve hasar için hiçbir 
sorumluluk ve yükümlülük kabul etmez. Ayrıca FOREO, herhangi bir kişiyi değişikliklerden haberdar etme 
zorunluluğu olmaksızın bu yayını yenileme ve içeriğinde zaman zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  

Model, geliştirmeler için haber verilmeksizin değiştirilebilir. 

. 

SIKÇA SORULAN SORULAR 

BAŞLANGIÇ 

 
1. ISSA™ baby DİŞ FIRÇASINI NASIL AÇARIM / KAPATIRIM? 

ISSA™ baby diş fırçanızı açmak ve kapatmak için evrensel güç düğmesine basın. 

 
2. ISSA™ baby İÇERİĞİNDE NELER VAR? 

1 ISSA™ baby diş fırçası, 1 USB Şarj Kablosu, 1 ISSA™ Serisi Kılavuz. 

 
3. ISSA™ baby KULLANMAYA KAÇ YAŞTAN İTİBAREN BAŞLANABİLİR? 

ISSA™ baby, 0-4 yaş arası bebekler ve çocuklar için uygundur. 5 yaşından büyük çocuklar için ISSA™ 

kids kullanmanızı öneririz. 

 
CİHAZ 

 
4. ISSA™ baby NE SIKLIKLA KULLANILABİLİR? 

ISSA™ baby diş fırçanızı sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez, her seferinde 2 dakika kullanmanızı 

öneririz. Diş fırçanızdaki ifadeler, 2 dakika boyunca fırçalama sonrası “Neşeli” ve 12 saatten fazla 

fırçalamadığınızda “Somurtkan” yanarak size yardımcı olacaktır. 

 
5. ISSA™ baby KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ Mİ? 

Evet, ISSA™ baby, 0 yaş ve üzeri çocuklar için güvenli olacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Tıbbi 

silikon ve PBT'den üretilmiştir, BPA ve ftalat içermez. Dişler ve diş etleri üzerinde hoş ve yatıştırıcı 

hissettiren hafif sonik titreşimlere sahip ISSA™ baby, çocuklara tam bir ağız bakımı sunarken diş 

minesinin zarar görmesini ve diş eti tahrişini önler.  

 
6. ÇOCUKLAR, ISSA™ baby DİŞ FIRÇASINI KENDİ BAŞINA KULLANABİLİR Mİ? 

ISSA™ baby, çocukların diş fırçasını kolayca tutabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Yine de kullanım 

sırasında denetlemek ve en etkili sonuçlar için, ayrıca fırçayı nasıl doğru şekilde kullanacaklarını 

öğretmek amacıyla her zaman bir ebeveyn veya yetişkin bulunmalıdır. 

 
7. DİŞ ÇIKARAN BEBEKLER, ISSA™ baby DİŞ FIRÇASINI ÇİĞNEYEBİLİR Mİ? 

ISSA™ baby, diş fırçalamak ve diş etlerine masaj yapmak için tasarlanmıştır. Çiğneme oyuncağı olarak 

KULLANILMAMALIDIR. Cihaz üzerinde şiddetli çiğneme, silikon fırça başlığına ve kıllara zarar verebilir.  
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8. ISSA™ baby HERHANGİ BİR AĞIZ SORUNU OLAN ÇOCUKLAR TARAFINDAN KULLANILABİLİR 
Mİ? 

ISSA™ baby, çocukların diş ve diş etleri için nazik ve etkili bir temizlik için geliştirilmiştir. Hassas diş ve diş 

etlerine sahip çocuklar için idealdir. Bununla birlikte, sizin veya çocuğunuzun tıbbi endişeleri varsa ISSA™ 

baby kullanmadan önce diş hekiminize danışmanızı öneririz. 

 
9. ISSA™ baby İLE NE TÜR DİŞ MACUNU KULLANILABİLİR? 

ISSA™ baby, bebekler için formüle edilmiş herhangi bir yatıştırıcı jel, diş macunu, diş tozu, diş cilası veya 

çocuğunuzun yaşı için önerilen diğer diş temizleme ürünleri ile kullanılabilir. Cihazla birlikte ağartıcı içeren 

herhangi bir diş macunu kullanmayınız. 

 
10. SONİK TİTREŞİMLERİN YOĞUNLUĞU AYARLANABİLİR Mİ? 

ISSA™ baby, erken ağız hijyeni ihtiyaçları için 2 optimal moda sahiptir - Masaj Modu ve Fırça Modu. 

Sonik titreşimlerin yoğunluğu, optimum konfor ve gelişmiş sonuçlar için bu modların her ikisi için de 

önceden ayarlanmıştır, bu nedenle değiştirilemez. 

 
11. ISSA™ kids & ISSA™ baby ARASINDAKİ FARK NEDİR? 

ISSA™ kids ve ISSA™ baby arasındaki temel fark, ISSA™ baby diş fırçasının 0-4 yaş arası bebekler ve 

çocuklar için özel olarak tasarlanmış olmasıdır ve bu nedenle çıkarılabilir parçası yoktur, ayrıca diş etleri 

ve yumuşak bebek diş minesi için ekstra nazik tıbbi silikondan yapılmış olmasıdır. Bununla birlikte ISSA™ 

kids, 5-12 yaş arası çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır ve plak üzerinde güçlü ve diş etinde nazik bir 

etki için tıbbi silikon ve PBT polimer kıllardan yapılmıştır, çıkarılabilir bir hibrit fırça başlığına sahiptir.  

 
12. ISSA™ baby, ÇOCUKLAR İÇİN DİĞER ELEKTRİKLİ DİŞ FIRÇALARINDAN NASIL FARKLIDIR? 

ISSA™ baby, çocuklar için diğer elektrikli diş fırçalardan üç şekilde farklıdır. İlk olarak, tamamen tıbbi 

silikondan yapılmıştır, bu nedenle bebeğinizin yumuşak diş minesini çizmesi veya diş eti dokusuna zarar 

vermesinden endişelenmenize gerek yoktur. İkinci olarak, yedek fırça başlıklarına sahip diğer diş 

fırçalarından farklı olarak ISSA™ baby fırça başlığının değiştirilmesi gerekmez. Çıkarılabilir hiçbir 

parçasının olmaması onu ultra güvenli kılar. Üçüncüsü, tek bir şarjla 480 kullanıma kadar dayanan 

ISSA™ baby, piyasadaki diğer bebek diş fırçalarından çok daha uzun süre dayanır!  

 
SORUN GİDERME & BAKIM 

 
13. ISSA™ baby ÜZERİNDEKİ IŞIĞIN SÜREKLİ YANIP SÖNMESİ NE ANLAMA GELİR? 

ISSA™ baby üzerindeki ışık sürekli yanıp sönüyorsa bu, cihazın şarj edilmesi gerektiği anlamına gelir . 

 
14. ISSA™ baby NASIL ŞARJ EDİLİR? 

ISSA™ baby diş fırçanız USB şarj kablosu ile şarj edilir, 1 saatlik şarj ile 480’e kadar kullanım sunar. 

Cihazınızın alt kısmındaki yoğunluk gösterge ışığı, cihaz şarj olurken cihazınızın ne kadar pili olduğunu 

göstermek için yanıp söner. Gösterge ışığının yanıp sönmesi durduğunda ISSA™ baby diş fırçanızın 

tamamen şarj olduğu anlamına gelir. 

 
15. ISSA™ baby NASIL TEMİZLENİR? 

ISSA™ baby diş fırçanızın kapalı olduğundan emin olun. Ardından parmaklarınızı fırça kıllarının 
arasından geçirip fırçayı ılık su ile yıkayarak ISSA™ baby’i temizleyin. Her kullanımdan sonra fırçanızı 
bu şekilde yıkamanızı öneririz. Yıkadıktan sonra diş fırçanızın havayla kurumasına izin verin. ISSA™ 
baby diş fırçanızı UV sanitasyon kutusuna koyabilirsiniz ancak bu işlem silikonun rengini etkileyebilir. 
Ayrıca diş fırçanızı 1 saatlik yıkama/durulama modunda 30 dakika kurutma ile maksimum  80°C sıcaklık 
ayarında veya maksimum 100°C sıcaklığa sahip biberon sterilizatörü kullanarak bulaşık makinenizde de 
20 dakikadan fazla olmayacak şekilde temizleyebilirsiniz.  

. 
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