
11

SKONSAM BORSTNING
FÖR ETT VITARE LEENDE!
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KOMMA IGÅNG
Grattis till ditt första steg mot bättre borstningsvanor och ett vitare, mer 
strålande leende genom köpet av issa™ mini 3. Ta dig tid att läsa igenom 
instruktionerna i denna bruksanvisning innan du börjar njuta av alla fördelar 
med sofi stikerad och stilfull tandvård i ditt hem.

AVSEDD ANVÄNDNING: För användning i hemmet, för att främja 
munhygienen genom att rengöra dina tänder och ditt tandkött.

LÄS SAMTLIGA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING och använd 
denna produkt endast för dess avsedda användning och i enlighet med 
instruktionerna i denna bruksanvisning.

     VARNING: MODIFIERING AV DENNA UTRUSTNING ÄR EJ TILLÅTEN.

issa™ mini 3 ÖVERSIKT
Förbättrad för att återuppladda ditt leende. Denna smarta och vackra tandborste kombinerar en innovativ silikon/PBT-
hybridborste med sonisk pulsteknik så att du kan uppleva ett vitare leende, friskare tänder och fräsch andedräkt som 
varar i hela 24 timmar!

KOMPLETT BRUKSANVISNING

FLEXIBELT HYBRIDBORSTHUVUD
Silikon + PBT-polymerborststrån är tuffa mot 

plack men ändå snälla mot tandköttet.

SILIKON AV MEDICINSK KVALITET
Ultrahygieniskt, bakterieresistent, fritt 
från BPA och ftalater, och supermjukt.

SONISK PULSERINGSTEKNIK
9 000 pulseringar i minuten för skonsam 

rengöring och massage av tandköttet.

UNIVERSALKNAPP
Slår på/av tandborsten med ett tryck.

EXTREMT MÅNGSIDIG
Kan användas med alla issa™-
borsthuvuden eller tillbehör.

USB-LADDARE
Ladda när som helst, var som 

helst med en USB-kabel.

INDIKATORLJUS
Vitt ljus indikerar när du ska byta till en 

annan fjärdedel av munnen, rött ljus 
indikerar svagt batteri.

TUNG- OCH KINDRENGÖRARE
Inbyggd för en komplett 360° rengöring, 
icke-porös för att förebygga bakterietillväxt.

UTBYTBART BORSTHUVUD
Enkelt att byta ut – dra helt enkelt loss 
det gamla och tryck dit det nya.

HALKFRITT HANDTAG 
Ultrabekväm hantering för en ännu 
smidigare borstningsupplevelse.

INBYGGD SMILEY-TIMER
Tar tid på din 2-minuters borstningsrutin 

och indikerar när du inte har borstat på 
över 12 timmar. 

LADDNINGSPORT
Förseglar tandborsten och gör den 100 
% vattentät och möjlig att använda i 
duschen. En enda laddning räcker i upp 
till 265 dagar.

LÄR KÄNNA DIN issa™ mini 3

RESEFODRAL
Skyddande fodral håller din 

issa™ mini 3 ren när du är i farten.
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SÅ HÄR ANVÄNDER DU DIN issa™ mini 3
Byt inte ut din tandborstningsrutin, bara din tandborste!

Upprepa två gånger om dagen för ett fräschare, vitare leende!

VARNING: Om du upplever obehag när du använder din issa™ mini 3-tandborste ska du omedelbart sluta använda 
den och kontakta läkare. Om du ser blodspår på borsthuvudet ska du rengöra det med tvål och vatten.

RENGÖRA DIN issa™ mini 3
Rengör din enhet efter varje användning genom att tvätta borsten med varmt vatten medan du drar fi ngrarna genom 
borststråna. Vi rekommenderar att du använder FOREO silikonrengöringssprej till handtaget på din issa™ mini 3 och 
sköljer med varmt vatten efteråt för bästa resultat. Låt tandborsten lufttorka. Vi rekommenderar inte att du placerar 
issa™ mini 3 i en steriliseringsanordning med UV-ljus.

OBS!: Använd aldrig rengöringsprodukter som innehåller alkohol, bensin eller aceton. Undvik att använda tandkrämer 
med blekningsmedel på din enhet.
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BYT UT DITT issa™ mini 3-BORSTHUVUD
DRA BORT, TRYCK PÅ

Alla issa™-borsthuvuden är kompatibla med issa™ mini 3.

Se till att din issa™ mini 3 är avstängd när du ska byta ut ett borsthuvud 
och dra borsthuvudet rakt uppåt för att ta loss det. Rikta borststråna på 
det nya huvudet framåt, placera hålet i mitten i linje med metallpinnen och 
tryck ner för att fästa borsthuvudet ordentligt.

För maximal effektivitet rekommenderar vi att du byter ut ditt issa™ mini 3-borsthuvud var sjätte månad. Alla 
Sensitive-borsthuvud och tungrengörare håller i upp till ett år.

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

LÄGG PÅ TANDKRÄM
Använd din vanliga 
tandkräm och slå på issa™

mini 3.

BORSTA
Borsta tänderna på  samma 
sätt som med en manuell 
tandborste.  issa™ mini 
3  kommer att tala om när 
det är dags att borsta en ny 
fjärdedel av munnen var 30:e 
sekund.

SKÖLJ
Skölj munnen och rengör 
din issa™ mini 3 under 
rinnande vatten.

TUNG- OCH 
KINDRENGÖRARE (tillval)
För en komplett rengöring 
av munnen kan du vända på 
borsten och använda baksidan 
av borsthuvudet för att försiktigt 
skrubba tungan och kinderna.
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LADDA DIN issa™ mini 3
Om kraften i pulseringarna verkar avta eller om indikatorljuset blir rött är det dags att ladda din enhet. Koppla 
USB-kabeln till ett eluttag i 2 timmar. När indikatorlampan slutar blinka är din issa™ mini 3 fulladdad.

VARNING: Kontrollera före laddning att det inte fi nns vatten eller tandkrä msrester på  laddningsporten eller 
laddaren. Anvä nd INTE din FOREO-enhet medan den laddas och lå t den INTE laddas längre ä n 24 timmar. Anvä nd 
bara USB-kabeln frå n FOREO.

VIKTIGT
FÖR OPTIMAL SÄKERHET:

• Rådgör med din läkare innan du använder issa™ mini 3 om du har hälsoproblem.
• Rå dgö r med din tandlä kare fö re anvä ndning om du genomgå r behandling fö r nå gon form av tandbesvä r.
• Om du upplever obehag när du använder din issa™-tandborste ska du omedelbart sluta använda den och kontakta 

läkare.
• Undvik att placera din issa™ i direkt solljus och utsätt den aldrig för extrem värme eller kokande vatten.
• Tandborsten ä r inte avsedd fö r barn under 5 å r. Noggrann övervakning är nödvändig när denna enhet används 

av, på eller nära barn. Noggrann övervakning och tydliga instruktioner bör ges till barn och personer med nedsatt 
fysisk och mental förmåga.

• Barn ska aldrig tillå tas leka med tandborsten.
• Sluta använda denna produkt om den verkar vara skadad på något sätt (borsthuvud, handtag, laddare). 
• Denna produkt innehåller inga utbytbara delar.
• Fö r att undvika risken att få  en elektrisk stöt få r denna apparat enbart anslutas till jordade uttag.

FELSÖKNING
Försiktighetsåtgärder att vidta i händelse av ändringar i prestanda hos issa™ mini 3.

issa™ mini 3 startar inte när du trycker på universalknappen:
•  Batteriet är tomt. Ladda med hjälp av USB-kabeln i upp till 2 timmar tills batteriet är fulladdat och starta om din 

issa™ mini 3-tandborste genom att hålla ned universalknappen. 

issa™ mini 3 går inte att stänga av och/eller gränssnittsknapparna svarar inte:
• Tillfälligt fel i mikroprocessorn. Anslut USB-kabeln och/eller tryck och håll ned universalknappen för att starta om 

apparaten. 

Lampan på issa™ mini 3 blinkar inte när USB-kabeln är ansluten:
• Batteriet ä r fulladdat, redo fö r upp till 265 dagars tandborstning.
• Batteriet ä r helt urladdat och det kommer att ta fl era minuter innan USB-kabeln känns igen.
• USB-laddningskabeln ä r inte rä tt ansluten. Kontrollera vä gguttaget/USB-uttaget och laddningsporten.

issa™ mini 3 har hamnat i vatten och laddningsporten är blöt:
• Torka av och fortsä tt anvä nda tandborsten. issa™ mini 3 ä r helt vattentä t, och laddningsporten ä r helt förseglad. 

Om du inte hittar svaret på en viss fråga i felsökningsavsnittet eller om du har andra frågor angående användningen 
av denna tandborste ber vi dig besöka kundservicesidan på www.foreo.com

GARANTIVILLKOR
REGISTRERA GARANTI
För att aktivera din 2-åriga begränsade garanti ska du besöka foreo.com/product-registration för mer information.
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2 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI
FOREO utfärdar en garanti för den här apparaten som gäller i TVÅ (2) ÅR efter ursprungligt 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 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 validera garantin ska du spara originalkvittot 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 på något sätt dessa rättigheter.
*Denna 2 års begränsade garanti gäller inte för ersättningsborsthuvuden.

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 
apparaten återvinns korrekt hjälper du till att förebygga potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors 
välmående som kan komma av olämplig avfallshantering av produkten. Återvinning av material kommer också att 
hjälpa till att bevara naturtillgångar.

Kontakta din lokala hushållsavfallsservice eller inköpsstället för mer information om återvinning av din apparat.

BORTTAGNING AV BATTERI
OBS!: Denna process är oåterkallelig. Om apparaten öppnas upphör garantin att gälla. Denna åtgärd ska endast 
vidtas när apparaten ska kasseras.

Denna apparat innehåller ett litiumjonbatteri som måste tas bort före kassering och som inte får kastas med 
hushållsavfall. Ta ut batteriet så här: ta av borsthuvudet, dra loss silikonskyddet, ö ppna plasthö ljet och ta ut 
batteriet som ska kastas i enlighet med gä llande miljö bestä mmelser. Använd handskar för din säkerhet under 
denna process. Detaljerade visuella instruktioner ges nedan:

SPECIFIKATIONER
MATERIAL: Silikon av medicinsk kvalitet, PBT-polymer, PC + ABS
FÄRGER:  Summer Sky / Mango Tango/ Wild Strawberry
STORLEK: 170 x 31 x 25,4 mm
VIKT:  56 g
BATTERI:  Li-Ion 420 mA 3,7 V
GRADERAD: 3,7 V DC, 0,5 W

ANVÄNDNINGSTID: Upp till 265 dagar
STANDBY:  180 dagar
FREKVENS:  166 Hz
GRÄNSSNITT:  1 knapp
PULSERINGAR/MINUT: Upp till 9 000 
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FRISKRIVNINGSKLAUSUL 
All användning av denna apparat 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 apparat. Vidare 
förbehåller sig FOREO rätten att revidera innehållet i denna publikation och göra ändringar över tid i dess innehåll, 
utan skyldighet att meddela att sådana revideringar eller ändringar har gjorts.

Modellen kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.

MILJÖKRAV FÖR ANVÄNDNING
TEMPERATUR:  5° TILL 40° C
LUFTFUKTIGHET:  40 % till 80 %
LUFTTRYCK:  800 till 1 060 hPa

MILJÖKRAV FÖR LAGRING OCH FRAKT: 
TEMPERATUR:  -10° TILL 50° C
LUFTFUKTIGHET:  30 % till 80 %
LUFTTRYCK:  500 till 1 060 hPa

Frågor och svar
GRUNDERNA

1. VAD FÖLJER MED MIN issa™ mini 3?

1 x issa™ mini 3-tandborste, 1 x USB-laddningskabel, 1 x resefodral och 1 x issa™-bruksanvisning.

2. HUR SLÅR JAG PÅ/AV MIN issa™ mini 3? 

Efter att du har låst upp din tandborste första gången kan du slå på din issa™ mini 3 genom att trycka på 
universalknappen en gång.

APPARATEN 

3. HUR BORSTAR JAG TÄNDERNA MED issa™ mini 3?

Använd rekommenderad mängd av din favorittandkräm. Tryck på universalknappen på din apparat en gång för att 
slå på issa™ mini 3. Borsta tänderna på samma sätt som med en manuell tandborste. issa™ mini 3 kommer att tala 
om när det är dags att borsta en ny fjärdedel av munnen var 30:e sekund. För en komplett rengöring av munnen 
kan du vända på borsten och använda baksidan av borsthuvudet för att försiktigt skrubba tungan och kinderna. Slå 
av tandborsten genom att trycka på universalknappen igen (tandborsten kommer att stängas av automatiskt efter 
3 minuter). Skölj munnen och rengör din issa™ mini 3 under rinnande vatten.

4. HUR OFTA SKA JAG BORSTA TÄNDERNA MED issa™ mini 3?

Vi rekommenderar att du använder din issa™ mini 3 två gånger om dagen (morgon och kväll) för ett fräschare, vitare 
leende. Din tandborste kommer att påminna dig med ett ledset ansikte när du inte har borstat på över 12 timmar. 

5. HUR OFTA SKA JAG BYTA UT MITT issa™ mini 3-BORSTHUVUD? 

issa™-hybridborsthuvuden är gjorda för att hålla i upp till 6 månader, och issa™ Sensitive-borsthuvuden är gjorda 
för att hålla i upp till ett år, så de är mer miljövänliga än andra tandborsthuvuden som endast håller i upp till 3 
månader innan de måste ersättas. 

6. HUR BYTER JAG UT MITT issa™ mini 3-BORSTHUVUD?

issa™-borsthuvuden kan bytas ut med en enkel rörelse – dra bort, tryck på. Se till att din issa™ mini 3 är avslagen 
när du ska byta ut borsthuvudet och dra borsthuvudet rakt uppåt för att ta loss det. Rikta borststråna på det nya 
huvudet framåt, placera hålet i mitten i linje med metallpinnen och tryck ner för att fästa det ordentligt. 
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7. VAD GÖR MIN issa™ mini 3 ENKLARE ATT ANVÄNDA ÄN ANDRA SONISKA TANDBORSTAR?

Till skillnad från alla andra eltandborstar på marknaden fungerar issa™ mini 3 i upp till hela 265 dagar på en enda 

laddning med ett borsthuvud som håller i upp till 6 månader innan det behöver bytas ut. Den inkluderar också en 

unik och innovativ fl exibel hybridborste med PBT-polymer och borststrån av medicinsk kvalitet som är tuffa mot plack 

men otroligt snälla mot tandköttet. Dessutom, med en inbyggd tung- och kindrengörare, erbjuder issa™ mini 3 en 

komplett 360° rengöring, för en snabb och enkel tandborstningsupplevelse.

FELSÖKNING OCH UNDERHÅLL

8. VAD SKA JAG GÖRA OM MIN issa™ mini 3 INTE AKTIVERAS NÄR JAG TRYCKER PÅ UNIVERSALKNAPPEN?

Batteriet kan vara tomt. Ladda med hjälp av USB-kabeln i upp till 2 timmar tills batteriet är fulladdat och starta om 
din issa™ mini 3-tandborste genom att hålla ned universalknappen. 

9. VAD SKA JAG GÖRA OM MIN issa™ mini 3 INTE GÅR ATT SLÅ AV OCH/ELLER OM GRÄNSSNITTSKNAPPARNA 

INTE SVARAR?

Detta kan betyda att det är ett tillfälligt fel i mikroprocessorn. Anslut USB-kabeln och/eller tryck och håll ned 
universalknappen för att starta om apparaten.

10. VAD BETYDER DET OM INDIKATORLAMPAN PÅ issa™ mini 3 INTE BLINKAR NÄR USB-KABELN ÄR 

ANSLUTEN? 

Detta kan betyda en av fl era saker. Antingen är batteriet helt laddat och redo för upp till 265 dagars tandborstning, 
eller så är batteriet helt urladdat och det kommer att ta fl era minuter innan USB-kabeln känns igen. Alternativt kan det 
betyda att USB-kabeln inte är rätt ansluten – kontrollera vä gguttaget/USB-uttaget och laddningsporten.

11. VAD HÄNDER OM MIN issa™ mini 3 HAR HAMNAT I VATTEN OCH LADDNINGSPORTEN ÄR BLÖT?

issa™ mini 3 ä r helt vattentä t, och laddningsporten är helt förseglad. Så torka helt enkelt av den och fortsätt att 
använda den. 

12. HUR VET JAG NÄR JAG MÅSTE LADDA MIN issa™ mini 3?

När indikatorlampan längst ner på din issa™ mini 3 blir röd är det dags att ladda tandborsten. Koppla USB-kabeln 
till ett eluttag i 2 timmar. När indikatorlampan slutar blinka är din issa™ mini 3 fulladdad.

13. HUR RENGÖR JAG MIN issa™ mini 3?

Rengör din tandborste efter varje användning genom att tvätta borsten med varmt vatten medan du drar fi ngrarna 
genom borststråna. Vi rekommenderar att du använder FOREO silikonrengöringssprej till handtaget på din issa™ 
mini 3 och sköljer med varmt vatten efteråt för bästa resultat. Låt tandborsten lufttorka. Vi rekommenderar inte att 
du placerar issa™ mini 3 i en steriliseringsanordning med UV-ljus. OBS!: Använd aldrig rengöringsprodukter som 
innehåller alkohol, bensin eller aceton. Undvik att använda tandkrämer med blekningsmedel på din enhet.
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