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تنظیف وغسل
البتسامة أكثر إشراقًا! 
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ابدأ من ھنا
ــر بیاًضــا  ــى نحــو عــادات تنظیــف أســنان أفضــل بالفرشــاة وابتســامة أكث ــى اتخــاذك الخطــوة األول ــا عل تھانین
وإشــراقًا مــن خــالل الحصــول علــى issa™ mini 3. یُرجــى قضــاء بضــع لحظــات فــي إلقــاء نظــرة علــى 
ھــذا الدلیــل قبــل أن تبــدأ فــي االســتمتاع بجمیــع المزایــا المتطــورة والعصریــة للعنایــة باألســنان وأنــت مرتــاح 

في منزلك.

الغرض من االستخدام: لالستخدام المنزلي، لزیادة نظافة الفم بشكل عام عن طریق تنظیف أسنانك ولثتك.

ــي االســتخدام المقصــود ــط ف ــج فق ــل االســتعمال واالســتفادة مــن ھــذا المنت ــع التعلیمــات قب ــراءة جمی یُرجــى ق
كما ھو موضح في ھذا الدلیل.

تحذیر: ال یُْسَمح بإجراء أي عملیة تعدیل أو تبدیل لھذا الجھاز.

 

.

issa™ mini 3 نظرة عامة على  
تــم إعــادة تصمیــم فرشــاة األســنان الجمیلــة والبراقــة ھــذه إلعــادة رســم ابتســامتك، وھــي تجمــع بیــن فرشــاة متنوعــة األشــكال مبتكــرة مــن الســیلیكون بولــي بیوتیلیــن 

تیریفثالیت (PBT) وتقنیة النبض الصوتي حتى تتمكن من االستمتاع بابتسامة أكثر إشراقًا وأسنان أكثر صحة ونفَس منعش یدوم لمدة ۲٤ ساعة كاملة!

دلیل المستخدم الكامل 

رأس فرشاة متعددة األشكال مرنة
إن شعیرات السیلیكون + بولیمر PBT قویة على 
اللویحات السنیة ( البالك) ، لكنھا لطیفة على اللثة.

السیلیكون الطبي
فائقة النظافة ومقاومة للبكتیریا وخالیة من 

بیسفینول أ (BPA) والفثاالت مع نعومة مثالیة

تقنیة النبض الصوتي
(SONIC PULSE)

۹۰۰۰ نبضة في الدقیقة للتنظیف اللطیف وتدلیك اللثة.

 زر التشغیل العام
یعمل على تشغیل/ إیقاف تشغیل فرشاة األسنان 
بضغطة واحدة.

ضوء المؤشر
یشیر الضوء األبیض إلى الوقت الذي یجب علیك 
فیھ االنتقال إلى ربع دائرة جدید من تكوین الفم، 

أما الضوء األحمر یشیر إلى أن البطاریة منخفضة.    

 منظف اللسان والخد
(TONGUE & CHEEK CLEANER)
مدمج لتنظیف ۳٦۰ درجة بالكامل،
غیر مسامي لمنع تراكم البكتیریا.

 رأس فرشاة قابل لالستبدال
سھل التغییر - ما علیك سوى سحب 
الرأس القدیم والدفع بالجدید.

 قبضة مانعة لالنزالق
معالجة وعملیة تشغیل فائقة الراحة لتجربة 
تنظیف أكثر سھولة بالفرشاة.

مؤقت داخلي على شكل وجھ مبتسم   
یضع وقتًا لروتین تنظیف األسنان لدیك لمدة دقیقتین 

ویشیر إلیك إذا لم تقم بتنظیف أسنانك لمدة  أطول من 
۱۲ ساعة.

 منفذ الشحن
یُْحِكّم إغالق فرشاة األسنان ما یجعلھا مقاومة 
للماء بنسبة ۱۰۰٪ ویمكن استخدامھا أثناء 
االستحمام، وتدوم عملیة الشحن لمرة واحدة 
حتى ۲٦٥ یوًما.

issa™ mini 3 تعّرف على جھاز

حقیبة السفر
یحافظ الغالف الواقي على 

 ISSA™ mini 3 نظافة جھاز
أثناء التنقل.

USB شاحن 
اشحن في أي وقت وفي أي مكان 

.USB باستخدام كابل شحن

متعدد االستخدامات إلى أقصى حد
یمكن استخدامھا مع أي رأس فرشاة 

.issa™ أو ملحقات من نوع
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issa™ mini 3 طریقة استخدام جھاز
ال تقم بتغییر روتین تنظیف األسنان، فقط استخدم فرشاة أسنانك!

كرر األمر مرتین في الیوم للحصول على ابتسامة أكثر نضارة وإشراقًا!

تنبیھ: إذا شــعرت بأي انزعاج عند اســتخدام فرشــاة األســنان issa™ mini 3، فتوقف عن اســتخدامھا فوًرا واستشــر الطبیب. إذا وجدت أي دماء على ســطح الفرشــاة،
فیُرجى تنظیف الجھاز بالماء والصابون.

issa™ mini 3 تنظیف جھاز
 FOREO Silicone نظف الجھاز بعد كل استخدام عن طریق غسل الفرشاة بالماء الدافئ مع تمریر أصابعك عبر الشعیرات. نوصي باستخدام بخاخ تنظیف السیلیكون
Cleaning Spray علــى جســم جھــاز issa™ mini 3 مــع شــطفھ بالمــاء الدافــئ بعــد ذلــك للحصــول علــى أفضــل النتائــج. اتــرك فرشــاة أســنانك تجــف فــي الھــواء. 

ال نوصي بوضع issa™ mini 3 داخل حقیبة تعقیم باألشعة فوف البنفسجیة.

تنویھ: ال تستخدم أبًدا منتجات التنظیف التي تحتوي على الكحول أو البنزین أو األسیتون. تجنب استخدام معاجین األسنان المبیضة على جھازك.
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issa™ mini 3 استبدل رأس فرشاة
اسحب رأس الفرشاة القدیمة، وادفع بالجدیدة

.issa™ mini 3 متوافقة مع issa™ جمیع رؤوس فرشاة

تأكــد مــن إیقــاف تشــغیل issa™ mini 3 ثــم ارفــع رأس الفرشــاة بشــكل مســتقیم لفصلھــا عــن الجھــاز مــن أجــل 
اســتبدال رأس الفرشــاة. قــم بتوجیــھ شــعیرات رأس الفرشــاة البدیلــة لألمــام، ثــم اعمل علــى محاذاة الفتحــة المركزیة 

الخاصة بھا مع المسند المعدني وادفعھ ألسفل للتثبیت بإحكام.

 (Tongue Cleaner) كل ٦ أشــھر لتحقیــق أقصــى قــدر مــن الفعالیــة  یــدوم كل رأس فرشــاة حســاس ومنظــف اللســان issa™ mini 3 نوصــي بتغییــر رأس الفرشــاة
لمدة تصل إلى عام واحد.

.FOREO أو عن طریق االتصال بأقرب بائع تجزئة معتمد من www.foreo.com یمكنك طلب رؤوس الفرشاة البدیلة على

ضع معجون األسنان 
استخدم معجون أسنانك المعتاد وقم 

.issa™ mini 3 بتشغیل

تنظیف وغسول األسنان بالفرشاة 
اغسل أسنانك ونظفھا بالطریقة نفسھا 

التي تستخدم بھا فرشاة األسنان الیدویة 
issa™ mini 3 ستجعلك تنظف ربعًا 

جدیًدا من تكوین الفم كل ۳۰ ثانیة.

شطف الفم
 issa™ mini 3  اشطف فمك ونظف

تحت المیاه الجاریة

منظف اللسان والخد
(TONGUE & CHEEK CLEANER)

(اختیاري)
اقلب الفرشاة واستخدم الجزء الخلفي من رأس 
الفرشاة لفرك اللسان والوجنتین برفق من أجل 

تنظیف الفم بشكل كامل.
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issa™ mini 3 شحن جھاز  
إذا بــدا أن قــوة النبضــات تتضــاءل أو تحــول ضــوء المؤشــر إلــى اللــون األحمــر، فقد حان الوقت لشــحن جھازك. قــم بتوصیل كابل الشــحن USB بأي منفذ لمدة ســاعتین.

عندما یتوقف ضوء المؤشر عن الومیض، ھذا یعني أن جھاز issa™ mini 3 قد تم شحنھ بالكامل.

تنبیھ: تأكد من خلو منفذ الشحن والشاحن من الماء وبقایا معجون األسنان قبل الشحن.
.FOREO المقدم من USB أثناء الشحن، وال تقم بالشحن ألكثر من ۲٤ ساعة. استخدم فقط كابل شحن FOREO ال تستخدم جھاز

ملحوظة مھمة
من أجل أمان مثالي:

• استشر طبیبك قبل استخدام issa™ mini 3 إذا كانت لدیك أي شكاوى طبیة.
• إذا كنت تخضع لعالج من أي حالة أو وضع یتعلق بالفم، فاستشر طبیب األسنان قبل االستخدام.

• إذا شعرت بأي انزعاج عند استخدام فرشاة أسنان ™issa ، فتوقف عن استخدامھا فوًرا واستشر الطبیب.
• تجنب ترك جھاز ™issa تحت ضوء الشمس بشكل مباشر وال تعرضھ أبًدا للحرارة الشدیدة أو الماء المغلي.

• فرشــاة األســنان ھــذه غیــر مخصصــة لألطفــال دون ســن ٥ ســنوات. اإلشــراف الدقیــق ضروري عند اســتخدام األطفــال لھذا الجھاز أو اســتعمالھ علیھــم أو بالقرب منھم. 
ینبغي توفیر اإلشراف المناسب وتعلیمات االستخدام اآلمن لألطفال، وكذلك أولئك الذین یعانون من ضعف في القدرات البدنیة والعقلیة.

• ال ینبغي السماح لألطفال باللعب بھذه الفرشاة.
• توقف عن االستخدام إذا اتضح أن ھذا المنتج تالٌف بأي شكل من األشكال (رأس الفرشاة، المقبض، الشاحن).

• ھذا المنتج ال یحتوي على أي أجزاء قابلة للصیانة.
• یجب توصیل ھذا الجھاز فقط بأنابیب إمداد ذات تأریض واٍق، تجنبًا لخطر التعرض لصعق بالكھرباء.

عملیة استكشاف األخطاء وإصالحھا
.issa™ mini 3 االحتیاطات الواجب اتخاذھا في حالة حدوث تغییرات في أداء

issa™ mini 3 ال یتم تفعیلھ عند الضغط على الزر العام:
• البطاریة فارغة. أعد الشحن باستخدام كابل الشحن USB لمدة تصل إلى ساعتین حتى تكتمل عملیة الشحن، ثم أعد تشغیل فرشاة أسنان issa™ mini 3  بالضغط 

باستمرار على زر التشغیل العام.

ال یمكن إیقاف تشغیل issa™ mini 3 و/ أو ال تستجیب أزرار الواجھة:
• المعالج الدقیق معطل مؤقتًا. قم بتوصیلھ بكابل الشحن USB و/ أو اضغط مع االستمرار على الزر العام إلعادة تشغیل الجھاز.

:USB عند توصیل كابل الشحن issa™ mini 3 ال یومض ضوء
• البطاریة مشحونة بالكامل وجاھزة لالستخدام حتى ۲٦٥ یوًما من التنظیف بالفرشاة.

.USB نفدت البطاریة وستتطلب عدة دقائق للتعرف على كابل الشحن •
• كابل الشحن USB غیر متصل بشكل صحیح. تحقق من مأخذ التیار الكھربائي/ مقبس USB ومنفذ الشحن.

سقط issa™ mini 3 في الماء ومنفذ الشحن مبلل:
• جفف واستمر في االستخدام ألن. issa™ mini 3  مقاوم للماء تماًما ومنفذ الشحن مغلق بشكل كامل.

إذا لــم تجــد إجابــة لســؤالك المحــدد فــي قســم استكشــاف األخطــاء وإصالحھــا، أو إذا كان لدیــك أیأســئلة أخــرى بخصــوص تشــغیل فرشــاة األســنان ھــذه، فیُرجــى زیــارة 
www.foreo.com قسم خدمة العمالء في

 

شروط وأحكام الضمان
تسجیل الضمان

لتفعیل الضمان المحدود لمدة عامین، تفضل بزیارة الموقع اإللكتروني: foro.com/product-registration للحصول على مزید من المعلومات.
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ضمان محدود لمدة عامین
تضمــن FOREO ھــذا الجھــاز لمــدة عامیــن (۲) بعــد تاریــخ الشــراء األصلــي، وذلــك فــي حالــة حدوث أي خلل فــي التصنیــع أو المواد ینجم عن االســتخدام العــادي للجھاز. 
یغطــي الضمــان األجــزاء العاملــة النشــطة التــي تؤثــر علــى أداء الجھــاز. ال یغطــي تدھــور الجانــب الجمالــي مــن شــكل الجھــاز الناجــم عــن البلى والتلــف الناجم عــن الحوادث 

أو سوء االستخدام أو اإلھمال. أي محاولة لفتح أو تفكیك الجھاز (أو ملحقاتھ) ستبطل الضمان.

إذا اكتشــفت عیبـًـا وأخطــرت FOREO خــالل فتــرة الضمــان، فســتقوم FOREO، وفقـًـا لتقدیرھــا، باســتبدال الجھــاز مجانـًـا. یجــب دعــم المطالبــات بموجب الضمــان بأدلة 
معقولــة علــى أن یقــع تاریــخ المطالبــة ضمــن فتــرة الضمــان. للتحقــق مــن صحــة الضمــان لدیــك، یُرجــى االحتفــاظ بإیصــال الشــراء األصلــي مــع شــروط الضمــان ھــذه 

طوال فترة الضمان.

للمطالبــة بالضمــان الخــاص بــك، یجــب علیــك تســجیل الدخــول إلــى حســابك علــى www.foreo.com ثــم تحدیــد خیــار تقدیــم مطالبــة بشــأن الضمــان. تكالیف الشــحن غیر 
قابلة لالسترداد. ھذا اإلجراء یضاف إلى حقوقك القانونیة كمستھلك وال یؤثر على تلك الحقوق بأي شكل من األشكال.

* ال یسري ھذا الضمان المحدود لمدة عامین على رؤوس الفرشاة البدیلة.

معلومات بشأن التخلص من الجھاز
التخلص من األجھزة اإللكترونیة القدیمة (ساٍر في االتحاد األوروبي والدول األوروبیة األخرى التي لدیھا أنظمة منفصلة لجمع النفایات).

یشــیر رمــز ســلة المھمــالت المشــطوب إلــى أنــھ ال ینبغــي التعامــل مــع ھــذا الجھــاز كنفایــات منزلیــة، بــل یجــب إحضــاره إلــى نقطــة التجمیــع المناســبة إلعــادة تدویــر 
ــد تنتــج عــن التعامــل غیــر المناســب مــع  ــى البیئــة وصحــة اإلنســان والتــي ق ــة عل ــة واإللكترونیــة. ستســاعد فــي الحــد مــن العواقــب الســلبیة المحتمل المعــدات الكھربائی

نفایات المنتج من خالل التأكد من التخلص من ھذا الجھاز بشكل صحیح. ستساعد عملیة إعادة تدویر المواد أیًضا في الحفاظ على الموارد الطبیعیة.

لمزید من المعلومات حول إعادة تدویر جھازك، یُرجى االتصال بخدمة التخلص من النفایات المنزلیة المحلیة أو مكان الشراء.

إزالة ونزع البطاریة
تنویھ: ال یمكن التراجع عن ھذا اإلجراء. سیؤدي فتح الجھاز إلى إبطال الضمان. یجب تنفیذ ھذا اإلجراء فقط عندما تكون جاھًزا للتخلص من الجھاز.

یجــب إزالــة البطاریــة قبــل التخلــص مــن الجھــاز وال یجــب التخلــص منھــا مــع النفایــات المنزلیــة نظــًرا ألن ھــذا الجھــاز یحتــوي علــى بطاریــة أیــون اللیثیــوم. إلزالــة 
البطاریــة، اســحب رأس الفرشــاة، وانــزع غطــاء الســیلیكون، ومــن ثــم افتــح الغــالف البالســتیكي وقــم بإزالــة البطاریــة لیتــم التخلــص منھــا وفقًــا للوائــح البیئیــة المحلیــة. 

ارتِد قفازات أثناء ھذه العملیة حفاًظا على سالمتك. اإلرشادات المرئیة التفصیلیة مرفقة أدناه:

المواصفات
،PBT ،PC + ABS سیلیكون طبي، بولیمر المواد: 

أزرق سماوي/ مانجو تانجو/ الفراولة البریة (وایلد ستروبیري) األلوان: 
۱۷۰ × ۳۱ × ۲٥٫٤ ملم الحجم: 

٥٦ جراًما الوزن: 
لیثیوم أیون ٤۲۰ مللي أمبیر ۳٫۷ فولت البطاریة: 

۳٫۷ فولت تیار مستمر، ۰٫٥ واط التصنیف: 

   

یصل إلى ۲٦٥ یوًما وقت المستخدم: 
۱۸۰ یوًما وقت االستعداد: 

۱٦٦ ھرتز التردد: 
زر واحد واجھھ المستخدم: 

ما یصل إلى ۹۰۰۰ النبضات/ لكل دقیقة: 

۱۲۳٦ ٥ ٤



٦

 إخالء المسؤولیة (اإلبراء من المسؤولیة)
مستخدمو ھذا الجھاز یقومون بذلك على مسؤولیتھم الخاصة. ال تتحمل FOREO أو تجار التجزئة التابعون لھا أي مسؤولیة أو التزام عن أي إصابات أو أضرار، جسدیة 
أو غیر ذلك، ناتجة، بشكل مباشر أو غیر مباشر، عن استخدام ھذا الجھاز. عالوة على ذلك، تحتفظ FOREO بالحق في مراجعة ھذه النشرة أو اإلعالن وإجراء تغییرات 

من وقت آلخر في محتویاتھا دون االلتزام بإخطار أي شخص بھذه المراجعة أو التغییرات.

یجوز تغییر النموذج للتحسینات دون إشعار.

الشروط البیئیة لالستخدام
من ٥ إلى ٤۰ درجة مئویة درجة الحرارة: 

من ٤۰٪ إلى ٪۸۰ الرطوبة: 
من ۸۰۰ إلى ۱۰٦۰ ھیكتوباسكال الضغط الجوي: 

  

 

 الشروط البیئیة للتخزین والشحن:
-۱۰ درجات إلى ٥۰ درجة مئویة درجة الحرارة: 

۳۰٪ إلى ٪۸۰ الرطوبة: 
من ٥۰۰ إلى ۱۰٦۰ ھیكتوباسكال الضغط الجوي: 

األسئلة الشائعة
 األساسیات 

۱. ما الذي یأتي مع جھاز issa™ mini 3؟
 issa™ عدد ۱ حقیبة سفر، عدد ۱ دلیل ،USB عدد ۱ كابل شحن ، issa™ mini 3 عدد ۱ فرشاة أسنان

۲. كیف یمكنني تشغیل / إیقاف تشغیل issa™ mini 3؟ 
بعد فتح فرشاة أسنانك ألول مرة، قم بتشغیل جھاز issa™ mini 3 من خالل الضغط على زر التشغیل العام مرة واحدة.

 الجھاز 

۳. كیف أغسل أسناني وأنظفھا باستخدام issa™ mini 3؟
استخدم الكمیة المقترحة من معجون األسنان المفضل لدیك. اضغط على زر التشغیل العام لتشغیل issa™ mini 3. اغسل أسنانك بالطریقة نفسھا التي تستخدم بھا فرشاة 
األسنان الیدویة. سیطالبك issa™ mini 3 بتنظیف ربع جدید من أجزاء الفم كل ۳۰ ثانیة. اقلب الفرشاة واستخدم الجزء الخلفي من رأس الفرشاة لفرك اللسان والوجنتین 
برفق من أجل تنظیف الفم بشكل كامل. قم بإیقاف تشغیل فرشاة أسنانك بالضغط على زر التشغیل العام مرة أخرى، (سیتم إیقاف تشغیل فرشاة أسنانك تلقائیًا بعد ۳ دقائق). 

ثم اشطف فمك ونظف issa™ mini 3 تحت المیاه الجاریة.

٤. كم مرة یجب أن أغسل أسناني باستخدام جھاز issa™ mini 3؟ 
نوصي باستخدام جھاز issa™ mini 3 مرتین یومیًا (كل صباح ومساء) للحصول على ابتسامة أكثر نضارة وإشراقًا. سوف تقوم فرشاة أسنانك بتذكیرك عندما ال 

تستخدم الفرشاة ألكثر من ۱۲ ساعة من خالل إظھار وجھ حزین.

٥. كم مرة یجب أن أستبدل رأس الفرشاة الخاص بجھاز issa™ mini 3 الذي أمتلكھ؟
تم تصنیع رؤوس الفرشاة متعددة األشكال من ™issa  لتدوم حتى ٦ أشھر، ورؤوس الفرشاة الحساسة ™issa مصنوعة لتدوم حتى عام واحد، لذا فھي آمنة على البیئة 

أكثر من رؤوس فرش األسنان األخرى التي ال تدوم إال لمدة تصل إلى ۳ أشھر قبل الحاجة إلى استبدالھا.

٦. كیف یمكنني استبدال رأس الفرشاة الخاص بجھاز issa™ mini 3 الذي امتلكھ؟ 
یمكن استبدال رؤوس فرشاة ™issa من خالل حركة سحب ودفع بسیطة. تأكد من إیقاف تشغیل issa™ mini 3، ثم ارفع رأس الفرشاة بشكل مستقیم لفكھا من أجل 
استبدال رأس الفرشاة. قم بتوجیھ شعیرات رأس الفرشاة البدیلة لألمام، ثم اعمل على محاذاة الفتحة المركزیة الخاصة بھا مع المسند المعدني وادفعھ ألسفل للتثبیت بإحكام.

 



۷

۱۰. ما الذي یجعل استخدام جھاز issa™ mini 3 أسھل من فرش األسنان الصوتیة األخرى؟
على عكس أي فرشاة أسنان كھربائیة أخرى متوفرة في السوق، یدوم issa™ mini 3 حتى ۲٦٥ یوًما بشحنة واحدة، مع رأس فرشاة تدوم حتى ٦ أشھر قبل أن تحتاج 
إلى االستبدال. كما یشتمل على تصمیم فرشاة متعددة األشكال مرنة ومبتكرة وفریدة من نوعھا، مع بولیمر PBT وشعیرات طبیة قویة على اللویحات السنیة (البالك) بینما 
تكون لطیفة للغایة على اللثة. باإلضافة إلى ذلك، یتمیز issa™ mini 3 بمنظف داخلي للخدود واللسان، ویوفر تنظیفًا كامًال بزاویة ۳٦۰ درجة، لتجربة تنظیف سریعة 

وسھلة ودون أي مجھود بالفرشاة.

 استكشاف األخطاء وإصالحھا والصیانة 

۱۱. ماذا عليَّ أن أفعل إذا لم یتم تفعیل تشغیل جھاز issa™ mini 3 عندما أضغط على زر التشغیل العام؟
 issa™ mini 3 لمدة تصل إلى ساعتین حتى تكتمل عملیة الشحن، ثم أعد تشغیل فرشاة أسنان USB قد تكون البطاریة فارغة. أعد الشحن باستخدام كابل الشحن

بالضغط باستمرار على زر التشغیل العام.

۱۲. ماذا یجب أن أفعل إذا تعذر إیقاف تشغیل جھاز issa™ mini 3 و/ أو إذا لم تستجب أزرار الواجھة؟ 
قد یعني ھذا أن المعالج الدقیق یعاني من خلل مؤقت. قم بتوصیلھ بكابل الشحن USB و/ أو اضغط مع االستمرار على الزر العام إلعادة تشغیل الجھاز.

۱۳. ماذا یعني إذا توقف ضوء مؤشر issa™ mini 3 عن الومیض عندما یكون كابل الشحن USB متصًال؟
قد یعني ھذا واحًدا من عدة أمور. إما أن تكون البطاریة مشحونة بالكامل وجاھزة لمدة تصل إلى ۲٦٥ یوًما من التنظیف بالفرشاة، أو أن البطاریة نفدت وستتطلب عدة 

 USB غیر متصل بشكل صحیح - تحقق من مأخذ التیار الكھربائي / مقبس USB بدًال من ذلك، قد یعني ھذا أن كابل شحن .USB دقائق للتعرف على كابل شحن
ومنفذ الشحن.

۱٤. ماذا لو سقط جھاز issa™ mini 3 في الماء وكان منفذ الشحن مبلًال؟
issa™ mini 3 مقاوم للماء تماًما ومنفذ الشحن مغلق بشكل كامل. لذلك ببساطة جففھ وواصل االستخدام.

۱٥. كیف سأعرف الوقت الالزم لشحن جھاز issa™ mini 3؟
عندما یتحول ضوء المؤشر الموجود في قاعدة جھاز issa™ mini 3 إلى اللون األحمر، فقد حان الوقت لشحن فرشاة أسنانك. قم بتوصیل كابل الشحن USB بأي منفذ 

لمدة ساعتین. عندما یتوقف ضوء المؤشر عن الومیض، یكون جھاز issa™ mini 3 قد تم شحنھ بالكامل.

۱٦. كیف یمكنني تنظیف جھاز issa™ mini 3؟
 FOREO نظف فرشاة أسنانك بعد كل استخدام عن طریق غسل الفرشاة بالماء الدافئ مع تمریر أصابعك عبر الشعیرات. نوصي باستخدام بخاخ تنظیف السیلیكون
Silicone Cleaning Spray على جسم جھاز ™issa مع شطفھ بالماء الدافئ بعد ذلك للحصول على أفضل النتائج. اترك فرشاة أسنانك تجف في الھواء. ال 

نوصي بوضع issa™ mini 3 داخل حقیبة تعقیم باألشعة فوق البنفسجیة. تنویھ: ال تستخدم أبًدا منتجات التنظیف التي تحتوي على الكحول أو البنزین أو األسیتون. 
تجنب استخدام معاجین األسنان المبیضة على جھازك.
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