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DELIKATNA SONICZNA 
SZCZOTECZKA DO 
ZĘBÓW
DLA NIEMOWLĄT I DZIECI



PEŁNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
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BEZPIECZNY SZWEDZKI DESIGN 

Szczoteczka jest w 100% wodoodporna, z 

niewymienną główką i mocną, lecz elastyczną 

szyjką, która jest odporna na upadki, a 

jednocześnie delikatna. 

TECHNOLOGIA PULSACJI SONICZNYCH 

6000 delikatnych pulsacji na minutę do 

delikatnego czyszczenia i masażu dziąseł. 

POMOCNICY ZDROWEGO UŚMIECHU 

Zachęć dziecko do szczotkowania z pomocą 

uśmiechniętej buźki Glee i smutnej Glum, które 

wynagradzają regularne mycie zębów. 

GNIAZDO ŁADOWANIA 

Długotrwały efekt ładowania, do 240 dni działania 

po jednym ładowaniu przez gniazdo USB. 

SILIKON ODPORNY NA BAKTERIE 

Silikon medyczny, delikatny dla zębów i dziąseł, 

nawet do 10 000 bardziej higieniczny 

niż włosie nylonowe. 

2 TRYBY SZCZOTKOWANIA 

Tryb masażu delikatnie masuje dziąsła i 

usuwa resztki jedzenia, a Tryb szczotkowania 

zapewnia czystość i zdrowie zębów. 

UNIWERSALNY PRZYCISK ZASILANIA 

Włącza i wyłącza urządzenie. 

KONTROLKA WSKAŹNIKA

Miga, aby wskazać, kiedy należy przejść do 

kolejnego kwadrantu jamy ustnej oraz kiedy 

naładować urządzenie. 

PIERWSZE KROKI 

Gratulujemy podjęcia pierwszych kroków w kierunku wytworzenia i doskonalenia nawyku dbania o higienę jamy ustnej 

u Twojego dziecka dzięki szczoteczce ISSA™ baby! Zanim zaczniesz cieszyć się wszystkimi zaletami tej stylowej szczoteczki 

sonicznej w zaciszu swojego domu, poświęć kilka chwil, aby uważnie przeczytać informacje zawarte w niniejszej instrukcji. 

PRZEZNACZENIE: Do użytku domowego i wspierania ogólnej higieny jamy ustnej poprzez czyszczenie zębów i dziąseł. 

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI i używać tego produktu wyłącznie zgodnie z 

przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. 

OSTRZEŻENIE: Intensywne przygryzanie może z czasem spowodować uszkodzenia silikonowej powłoki szczoteczki. 

Stosowanie szczoteczki u niemowląt i małych dzieci powinno zawsze odbywać się pod nadzorem odpowiedzialnej osoby 

dorosłej. W razie pojawienia się jakichkolwiek uszkodzeń bądź ubytków w silikonie należy przerwać stosowanie i w sposób 

odpowiedzialny poddać szczoteczkę utylizacji. W przypadku podejrzenia, że dziecko połknęło jakąkolwiek część szczoteczki 

ISSA™ baby należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. 

Jakiekolwiek modyfi kacje sprzętu są zabronione. 

ISSA™baby – WPROWADZENIE 

ISSA™ baby, pierwsza soniczna szczoteczka do zębów wykonana w całości z medycznego silikonu i dostosowana do potrzeb 

higieny jamy ustnej najmłodszych adeptów szczotkowania, jest niezwykle skuteczna, a jednocześnie delikatna. Idealnie nadaje 

się do masowania dziąseł i łagodzenia podrażnień, a także delikatnego mycia pierwszych ząbków z najwyższą skutecznością już 

od momentu ich pojawienia się. 

Wykorzystująca tę samą innowacyjną technologię co pozostałe produkty z rodziny ISSA™ szczoteczka ISSA™baby przeznaczona 

jest do używania w taki sam sposób jak szczoteczka manualna. Dzięki wyjątkowo długiej żywotności baterii zaledwie godzinne 

ładowanie przez port USB zapewnia jej moc do działania nawet na 480 zastosowań, a zabawne buźki ułatwiają wyrobienie 

nawyku 2-minutowego szczotkowania zębów rano i wieczorem – mycie zębów wcale nie musi być nudne! 

POZNAJ SWOJĄ SZCZOTECZKĘ ISSA™baby



HIGIENA JAMY USTNEJ ZE SZCZOTECZKĄ ISSA™ baby – KORZYŚCI 

PRZED POJAWIENIEM SIĘ PIERWSZEGO ZĄBKA 

• Delikatne pulsacje soniczne masują dziąsła bez zbytniego nacisku. 

• Redukcja ilości bakterii w jamie ustnej dzięki usuwaniu resztek jedzenia i osadów. 

• Łagodzenie podrażnień dziąseł przynoszące ulgę w trakcie ząbkowania. 

PO POJAWIENIU SIĘ PIERWSZEGO ZĄBKA 

• Precyzyjne czyszczenie obejmuje każdy ząb z osobna pod każdym kątem. 

• Ultradelikatny silikon jest łagodny dla dziąseł i szkliwa dziecięcych zębów. 

• Ułatwia budowanie nawyku dbania o higienę jamy ustnej i pozwala dziecku zapoznać się z procesem szczotkowania zębów. 

SPOSÓB UŻYCIA SZCZOTECZKI ISSA™ baby 

1. Wciśnij uniwersalny przycisk zasilania jednokrotnie, aby uruchomić Tryb szczotkowania, lub dwukrotnie, żeby 

włączyć Tryb masażu. W zależności od wieku dziecka stosuj z zalecaną przez dentystę ilością żelu łagodzącego dla 

niemowląt lub pasty do zębów. 

2. Zachęć dziecko do stosowania szczoteczki ISSA™ baby w taki sam sposób, jak w przypadku szczoteczki manualnej, 

szczotkując zęby i masując dziąsła okrężnymi ruchami przez 2 minuty. Kiedy upłyną 2 minuty, uśmiechnięta buźka 

Glee podświetli się, aby pochwalić dziecko za świetnie wykonaną robotę! 

3. Naciśnij uniwersalny przycisk ponownie, aby wyłączyć szczoteczkę ISSA™ baby. 

4. Przepłucz szczoteczkę ISSA™ baby w ciepłej wodzie i pozostaw do wyschnięcia. 

OSTROŻNIE: Jeśli dziecko doświadczy jakiegokolwiek dyskomfortu podczas używania szczoteczki ISSA™ baby, należy 

natychmiast przerwać jej stosowanie i skonsultować się z lekarzem. Jeśli na powierzchni szczoteczki znajdzie się krew, 

należy wyczyścić urządzenie wodą z mydłem. 

CZYSZCZENIE SZCZOTECZKI ISSA™ baby 

Po każdym użyciu należy wyczyścić szczoteczkę ISSA™ baby, myjąc ją ciepłą wodą i jednocześnie przesuwając palcami po 

włosiu. Następnie należy pozostawić szczoteczkę do wyschnięcia. 

Szczoteczkę ISSA™ baby można umieścić w urządzeniu do dezynfekcji światłem UV, lecz może to wpłynąć na kolor silikonu. 

Można także myć szczoteczkę ISSA™ baby w zmywarce do naczyń, ustawiając maksymalną temperaturę 80°C i 1-godzinny cykl 

mycia/płukania oraz 30-minutowy cykl suszenia bądź wyczyścić ją w sterylizatorze do butelek w maksymalnej temperaturze 

100°C nie dłużej niż przez 20 minut. 

UWAGA: Nigdy nie należy używać środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton. Należy unikać stosowania 

z urządzeniem past do zębów zawierających substancje wybielające. 
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ŁADOWANIE SZCZOTECZKI ISSA™ baby 

Jeśli natężenie pulsacji sonicznych wydaje się słabnąć lub kontrolka zaczyna migać, należy 

naładować szczoteczkę ISSA™ baby. Podłącz przewód ładowania USB do dowolnego gniazdka na 1 godzinę. Kiedy tylko kontrolka 

przestanie migać, oznacza to, że szczoteczka ISSA™ baby jest całkowicie naładowana. 

OSTROŻNIE: Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić się, że ani w gnieździe ładowania, ani na przewodzie USB nie ma 

wody ani resztek pasty do zębów. NIE należy używać szczoteczki ISSA™ baby podczas ładowania i NIE należy ładować jej dłużej niż 

24 godziny. Należy używać wyłącznie przewodu ładowania USB dostarczonego przez FOREO. 

WAŻNE 
DLA OPTYMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA: 

• Gdy urządzenie jest używane przez dzieci, u dzieci lub w ich pobliżu, konieczny jest ścisły nadzór. Należy zastosować odpowiedni 

nadzór i udzielić instrukcji bezpiecznego użytkowania urządzenia dzieciom, a także osobom o ograniczonych zdolnościach 

fizycznych i umysłowych. 

• Szczoteczka ISSA™ baby została zaprojektowana do mycia zębów i masowania dziąseł. NIE jest przeznaczona do stosowania jako 

gryzak. Jeśli dziecko przegryzie silikonową powłokę, należy przerwać stosowanie i poddać produkt utylizacji w odpowiedzialny 

sposób, zgodnie ze wskazówkami w niniejszej instrukcji obsługi. 

• W przypadku jakichkolwiek obaw natury medycznej przed użyciem szczoteczki ISSA™ baby należy skonsultować się z lekarzem. 

• Jeśli dziecko jest w trakcie leczenia z powodu chorób jamy ustnej, przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem stomatologiem. 

• Jeśli dziecko doświadczy jakiegokolwiek dyskomfortu podczas używania szczoteczki ISSA™ baby, należy natychmiast przerwać jej 

stosowanie i skonsultować się z lekarzem. 

• Należy unikać wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego i nigdy nie należy wystawiać go na działanie 
ekstremalnie wysokich temperatur ani dopuszczać do kontaktu z wrzącą wodą. 

• Należy przerwać użytkowanie, jeśli produkt wydaje się w jakikolwiek sposób uszkodzony (główka szczoteczki, uchwyt, ładowarka). 

Ten produkt nie zawiera części nadających się do naprawy. 

• W celu uniknięcia porażenia prądem urządzenie może być podłączone wyłącznie do sieci zasilającej z uziemieniem. 

• Nigdy nie należy używać szczoteczki ISSA™ baby ani ładowarki, jeśli są uszkodzone i należy używać wyłącznie ładowarki dostarczonej 

przez FOREO w zestawie ze szczoteczką ISSA™ baby. 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Środki ostrożności, które należy podjąć w przypadku zmiany działania szczoteczki ISSA™ baby. 

Jeśli szczoteczka ISSA™ baby nie aktywuje się po naciśnięciu uniwersalnego przycisku zasilania: 
• Bateria jest rozładowana. Należy naładować baterię za pomocą przewodu ładującego USB, ładując maksymalnie przez 1,5 godziny 

aż do całkowitego naładowania, a następnie ponownie włączyć szczoteczkę ISSA™ baby, przytrzymując uniwersalny przycisk 

zasilania. 

Jeśli nie można wyłączyć urządzenia ISSA™ baby i/lub przycisk uniwersalny nie odpowiada: 
• Mikroprocesor chwilowo nie działa prawidłowo. Należy podłączyć przewód ładowania i/lub nacisnąć i przytrzymać uniwersalny 

przycisk, aby ponownie uruchomić urządzenie. 

Jeśli kontrolka szczoteczki ISSA™ baby nie miga, kiedy podłączony jest przewód ładowania USB: 
• Bateria jest w pełni naładowana, gotowa do maksymalnie 480 zastosowań. 

• Bateria jest całkowicie rozładowana i rozpoznanie podłączenia przewodu ładowania może potrwać kilka minut. 

• Przewód ładowania nie jest prawidłowo podłączony. Należy sprawdzić gniazdko elektryczne/wtyczkę USB i gniazdo ładowania. 
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WARUNKI GWARANCJI 

ZAREJESTRUJ GWARANCJĘ 
Aby aktywować swoją 2-letnią ograniczoną gwarancję, wejdź na stronę foreo.com/product-registration, gdzie znajdziesz 
więcej informacji. 

2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA 
FOREO udziela gwarancji na urządzenie na okres DWÓCH (2) LAT od pierwotnej daty zakupu na wypadek wad wynikających 

z wadliwego wykonania i wad materiału przy normalnym użytkowaniu urządzenia. Gwarancja obejmuje części robocze, które 

mają wpływ na działanie urządzenia. NIE obejmuje ona uszkodzeń kosmetycznych spowodowanych normalnym zużyciem 

ani uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, niewłaściwym użytkowaniem lub zaniedbaniem. Każda próba otwarcia lub 

rozebrania urządzenia (bądź jego akcesoriów) spowoduje utratę gwarancji. 

W przypadku wykrycia wady i powiadomienia o niej FOREO w okresie gwarancyjnym, FOREO bezpłatnie wymieni urządzenie 

według własnego uznania. Roszczenia z tytułu gwarancji muszą być poparte odpowiednimi dowodami na to, że data 

zgłoszenia roszczenia mieści się w okresie gwarancyjnym. Aby potwierdzić ważność gwarancji, należy zachować oryginalny 

paragon zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały okres gwarancji. 

Aby skorzystać z gwarancji, należy zalogować się na swoje konto na stronie www.foreo.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia 

roszczenia gwarancyjnego. Koszty wysyłki nie są zwracane. Niniejsze zobowiązanie stanowi uzupełnienie ustawowych praw 

konsumenta i w żaden sposób nie wpływa na te prawa. 

INFORMACJE O UTYLIZACJI 

Utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego (obowiązuje w UE i w innych krajach europejskich z systemami selektywnej zbiórki 

odpadów). 

Przekreślony symbol kosza na śmieci oznacza, że urządzenie to nie powinno być traktowane jako odpad z gospodarstwa 

domowego, lecz powinno zostać oddane do odpowiedniego punktu zbiórki do recyklingu sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego urządzenia, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym 

skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami w 

postaci zużytego produktu. Recykling materiałów pomaga również chronić zasoby naturalne. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu urządzenia, skontaktuj się z lokalną firmą utylizującą odpady domowe lub 

z miejscem zakupu. 

WYJMOWANIE BATERII 

UWAGA: Ten proces jest nieodwracalny. Otwarcie urządzenia spowoduje utratę gwarancji. Tę czynność wolno wykonać 

wyłącznie, gdy urządzenie ma zostać zutylizowane. 

Urządzenie posiada baterię litowo-jonową, którą należy wyjąć przed utylizacją urządzenia i której nie wolno wyrzucać razem 

z innymi odpadami domowymi. W celu wyjęcia baterii należy zdjąć osłonę silikonową, otworzyć plastikową pokrywę i wyjąć 

baterię, która ma zostać zutylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie środowiska. Dla własnego bezpieczeństwa 

w trakcie tego procesu należy mieć założone rękawiczki. Szczegółowe instrukcje graficzne przedstawiono poniżej: 
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SPECYFIKACJA 
MATERIAŁY:   silikon medyczny, PC + ABS         WARUNKI ŚRODOWISKOWE UŻYTKOWANIA:

KOLOR:     Strawberry Rose Lion (fuksja), Pearl Pink      TEMPERATURA:       5° do 40° Celsjusza

      Bunny (różowy), Sunflower Yellow Squirrel (żółty),   WILGOTNOŚĆ:       40% do 80% 

      Kiwi Green Panda (zielony), Bubble Blue Dino (niebieski) CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE: 800 do 1060 hPa 

WYMIARY:    148 × 31 × 25 mm

WAGA:     54 g 

BATERIA:     litowo-jonowa 420 mAh 3,7 V        WARUNKI ŚRODOWISKOWE

UŻYTKOWANIE:   do 480 zastosowań           PRZECHOWYWANIA I WYSYŁKI:

STAN GOTOWOŚCI:  180 dni              TEMPERATURA:       -10° do 50°Celsjusza

CZĘSTOTLIWOŚĆ:  166 Hz               WILGOTNOŚĆ:       30% do 80%

INTERFEJS:    1 przycisk              CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE: 500 do 1060 hPa

PULSACJE/MIN:  do 6000

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Użytkownicy tego urządzenia korzystają z niego na własne ryzyko. Ani spółka FOREO, ani jej sprzedawcy detaliczni nie ponoszą żadnej 

odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody, fizyczne lub inne, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania 

tego urządzenia. Ponadto FOREO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej publikacji i dokonywania okresowych modyfikacji jej 

treści bez obowiązku powiadamiania jakiejkolwiek osoby o takiej zmianie lub modyfikacjach. 

W modelu mogą być dokonywane zmiany w celu jego udoskonalenia, bez uprzedniego powiadomienia. 

Najczęściej zadawane pytania 
PODSTAWY 

1. JAK WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ SZCZOTECZKĘ ISSA™ baby? 
 Naciśnij uniwersalny przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć szczoteczkę ISSA™ baby. 

2. CO ZNAJDUJE SIĘ W ZESTAWIE ZE SZCZOTECZKĄ ISSA™ baby? 
 1 szczoteczka do zębów ISSA™ baby, 1 przewód ładowania USB, 1 instrukcja obsługi rodziny produktów ISSA™. 

3. OD JAKIEGO WIEKU MOŻNA ZACZĄĆ UŻYWAĆ SZCZOTECZKI ISSA™ baby? 
 Szczoteczka ISSA™ baby jest odpowiednia dla niemowląt i dzieci w wieku od 0 do 4 lat. U dzieci w wieku od 5 lat wzwyż 

polecamy stosowanie szczoteczki ISSA™ kids. 

URZĄDZENIE 

4. JAK CZĘSTO MOŻNA UŻYWAĆ SZCZOTECZKI ISSA™ baby? 
 Zalecamy używanie szczoteczki ISSA™ baby dwa razy dziennie, rano i wieczorem, każdorazowo przez 2 minuty. Zabawne buźki 

na szczoteczce pomogą o tym pamiętać. Uśmiechnięta Glee podświetli się, jeśli zęby były szczotkowane przez 2 minuty, a 

smutna Glum, kiedy szczoteczka nie była używana od ponad 12 godzin. 

5. CZY SZCZOTECZKA ISSA™ baby JEST BEZPIECZNA DLA MAŁYCH DZIECI? 
 Tak, szczoteczka ISSA™ baby została specjalnie zaprojektowana tak, aby była bezpieczna dla dzieci już od urodzenia. Wykonana 

z medycznego silikonu i PBT, materiałów wolnych od BPA i ftalanów, szczoteczka ISSA™ baby działa na zasadzie delikatnych 

sonicznych pulsacji, zapewniających przyjemne, kojące uczucie podczas stosowania na zębach i dziąsłach. Dzięki temu 

zapobiega uszkodzeniom szkliwa i podrażnieniom dziąseł, jednocześnie gwarantując czystość całej jamy ustnej. 

6. CZY DZIECI MOGĄ UŻYWAĆ SZCZOTECZKI ISSA™ baby SAMODZIELNIE? 
 Szczoteczka ISSA™ baby została zaprojektowana tak, aby dzieci z łatwością mogły ją trzymać samodzielnie. Rodzic lub dorosły 

opiekun musi jednak zawsze być obecny i nadzorować dziecko podczas używania szczoteczki oraz pomóc mu w nauce 

prawidłowego szczotkowania w celu uzyskania optymalnych rezultatów. 

7. CZY MOJE ZĄBKUJĄCE DZIECKO MOŻE GRYŹĆ SZCZOTECZKĘ ISSA™ baby, ABY ULŻYĆ PODRAŻNIONYM DZIĄSŁOM? 
 Szczoteczka ISSA™ baby została zaprojektowana do mycia zębów i masowania dziąseł. NIE jest przeznaczona do stosowania 

jako gryzak. Intensywne przygryzanie urządzenia może spowodować uszkodzenia silikonowej główki i włosia szczoteczki. 
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8. CZY SZCZOTECZKA ISSA™ baby MOŻE BYĆ UŻYWANA PRZEZ DZIECI CIERPIĄCE NA SCHORZENIA JAMY USTNEJ? 
Szczoteczka ISSA™ baby została opracowania pod kątem delikatnego, a jednocześnie skutecznego czyszczenia dziecięcych 

zębów i dziąseł, dzięki czemu idealnie nadaje się dla najmłodszych adeptów szczotkowania, którzy mają wrażliwe zęby 

i dziąsła. Jednakże w przypadku jakichkolwiek obaw natury medycznej przed użyciem szczoteczki ISSA™ baby zalecamy 

konsultację z lekarzem stomatologiem. 

9. JAKĄ PASTĘ DO ZĘBÓW MOŻNA STOSOWAĆ ZE SZCZOTECZKĄ ISSA™ baby? 
Szczoteczki ISSA™ baby można stosować z każdym żelem łagodzącym dla niemowląt, pastą do zębów, proszkiem 

do czyszczenia zębów i innymi produktami do mycia zębów zalecanymi w wieku dziecka. Z urządzeniem nie należy 

stosować past do zębów zawierających substancje wybielające. 

10. CZY MOŻNA DOSTOSOWAĆ INTENSYWNOŚĆ PULSACJI SONICZNYCH? 
Szczoteczka ISSA™ baby ma 2 optymalne tryby pracy dostosowane do potrzeb higieny jamy ustnej u niemowląt i małych 

dzieci: Tryb masażu i Tryb szczotkowania. Intensywność pulsacji sonicznych została fabrycznie ustawiona dla obydwu 

tych trybów pod kątem zapewnienia optymalnego komfortu i najlepszych rezultatów, w związku z czym nie można jej 

dostosować. 

11. JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY SZCZOTECZKĄ ISSA™ kids A ISSA™ baby? 
Główna różnica pomiędzy szczoteczką ISSA™ kids a ISSA™ baby polega na tym, że ISSA™ baby została zaprojektowana 

specjalnie dla niemowląt i młodszych dzieci w wieku od 0 do 4 lat, w związku z czym nie ma odłączanych części i 

wykonana jest w całości z silikonu medycznego, aby zapewnić najwyższą delikatność dla dziąseł i wrażliwego szkliwa 

dziecięcych zębów. Natomiast ISSA™ kids została opracowana z myślą o dzieciach w wieku od 5 do 12 lat i wyposażona 

jest w hybrydową, wymienną główkę wykonaną z połączenia medycznego silikonu i włosia z polimeru PBT, dzięki czemu 

silnie działa na kamień nazębny, jednocześnie zachowując delikatność dla dziąseł. 

12. CZYM SZCZOTECZKA ISSA™ baby RÓŻNI SIĘ OD INNYCH SZCZOTECZEK ELEKTRYCZNYCH DLA DZIECI? 
Szczoteczka ISSA™ baby różni się od innych szczoteczek elektrycznych dla dzieci pod trzema bardzo istotnymi względami. 

Po pierwsze wykonana jest w całości z medycznego silikonu, dzięki czemu nie musisz się martwić, że dziecko zarysuje 

delikatne szkliwo swoich zębów czy uszkodzi dziąsła. Po drugie, w przeciwieństwie do szczoteczek z wymiennymi 

główkami, główki szczoteczki ISSA™ nigdy nie trzeba wymieniać, a zatem nie ma ona absolutnie żadnych odłączanych 

części, dzięki czemu jest ultrabezpieczna. Po trzecie jedno ładowanie sprawia, że szczoteczkę ISSA™ baby można użyć 

nawet 480 razy – to znacznie więcej niż w przypadku jakiejkolwiek innej szczoteczki dla dzieci dostępnej na rynku! 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KONSERWACJA 

13. CO TO ZNACZY, GDY KONTROLKA SZCZOTECZKI ISSA™ baby CIĄGLE MIGA? 
Jeśli kontrolka na szczoteczce ISSA™ baby stale miga, oznacza to, że należy naładować urządzenie. 

14. JAK MOGĘ NAŁADOWAĆ SZCZOTECZKĘ ISSA™ baby? 
Szczoteczkę ISSA™ baby należy ładować za pomocą przewodu USB, a godzinne ładowanie umożliwia użycie jej nawet do 

480 razy. Migające kontrolki wskaźnika u dołu urządzenia wskazują, że szczoteczka jest w trybie ładowania, pokazując stan 

naładowania baterii. Kiedy tylko kontrolka przestanie migać, oznacza to, że Twoja szczoteczka ISSA™ baby jest całkowicie 

naładowana. 

15. JAK NALEŻY CZYŚCIĆ SZCZOTECZKĘ ISSA™ baby? 
Upewnij się, że szczoteczka ISSA™ baby jest wyłączona. Następnie wyczyść urządzenie, myjąc szczoteczkę ciepłą wodą 

i jednocześnie przesuwając palcami po włosiu. Zalecamy mycie szczoteczki w ten sposób po każdym użyciu. Po umyciu 

należy pozostawić szczoteczkę do wyschnięcia. Szczoteczkę ISSA™ baby można umieścić w urządzeniu do dezynfekcji 

światłem UV, lecz może to wpłynąć na kolor silikonu. Można także myć szczoteczkę ISSA™ baby w zmywarce do naczyń, 

ustawiając maksymalną temperaturę 80°C i 1-godzinny cykl mycia/płukania oraz 30-minutowy cykl suszenia bądź 

wyczyścić ją w sterylizatorze do butelek w maksymalnej temperaturze 100°C nie dłużej niż przez 20 minut. 
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