
ODKRYJ, JAK POWINNA WYGLĄDAĆ

PIELĘGNACJA JAMY USTNEJ!
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WŁOSIE Z POLIMERU PBT 

SILIKON MEDYCZNY  

PEŁNA INSTRUKCJA 
UŻYTKOWNIKA  

PIERWSZE KROKI 
Gratulujemy pierwszego kroku w kierunku bielszego i jaśniejszego uśmiechu poprzez nabycie urządzenia ISSA™ play do 
higieny jamy ustnej. Zanim zaczniesz cieszyć się wszystkimi zaletami zaawansowanej technologii dentystycznej w zaciszu 
swojego domu, poświęć kilka chwil, aby uważnie przeczytać informacje zawarte w niniejszej instrukcji.  

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI i używać tego produktu wyłącznie zgodnie z 
przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.  

OSTRZEŻENIE: Jakiekolwiek modyfi kacje sprzętu są zabronione.  

ISSATM play – WPROWADZENIE 
Elastyczny i ergonomiczny design sprawia, że szczoteczka ISSA™ play stanowi najbardziej dynamiczne rozwiązanie do 
higieny jamy ustnej dostępne na rynku. Jej hybrydowa główka łączy w sobie ultrahigieniczny silikon z włosiem z polimeru 
PBT, zapewniając bardziej energiczne czyszczenie, a jednocześnie zachowując delikatność dla dziąseł. Poczuj moc 
technologii Sonic Pulse, która gwarantuje taką samą łatwość ruchów, jak w przypadku zwykłej, manualnej szczoteczki do 
zębów.  



STOSOWANIE SZCZOTECZKI ISSATM play 

PRZEZNACZENIE: Do użytku domowego i wspierania ogólnej higieny jamy ustnej poprzez czyszczenie zębów i dziąseł. 
Model bez opcji ładowania oferuje do 800 zastosowań. 

ZALECANY SPOSÓB MYCIA ZĘBÓW 
Zalecamy stosowanie poniższej 2-minutowej techniki mycia zębów szczoteczką ISSATM play dwa razy dziennie, aby 
osiągnąć najlepsze rezultaty:  

NAŁÓŻ PASTĘ 

Nałóż stosowaną na co dzień 
pastę do zębów i włącz 
szczoteczkę ISSA™ play, naciskając 
środkowy przycisk.  

UMYJ ZĘBY 

Szczotkuj zęby przez 2 minuty, 
wykonując koliste ruchy. Poświęć 
30 sekund na każdy kwadrant jamy 
ustnej.  

PRZEPŁUCZ 

Wyłącz urządzenie, naciskając 
ponownie środkowy przycisk. 
Przepłucz jamę ustną i szczoteczkę 
ISSA™ play wodą. Powtarzaj dwa 
razy dziennie dla świeższego, 
jaśniejszego uśmiechu!  

OSTROŻNIE: W przypadku dyskomfortu podczas używania urządzenia FOREO należy natychmiast przerwać jego 
stosowanie i skonsultować się z lekarzem. Jeśli na powierzchni szczoteczki znajdzie się krew, należy wyczyścić urządzenie 
wodą lub sprayem do czyszczenia silikonu FOREO. 

CZYSZCZENIE SZCZOTECZKI ISSATM play 
Po każdym użyciu należy wyczyścić urządzenie, myjąc szczoteczkę ciepłą wodą i jednocześnie przesuwając palcami po 
włosiu. Zalecamy spryskanie urządzenia płynem do czyszczenia silikonu FOREO, a następnie spłukanie ciepłą wodą w celu 
uzyskania optymalnych rezultatów. Należy pozostawić urządzenie do wyschnięcia. 

UWAGA: Nigdy nie należy używać środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton. Należy unikać 
stosowania z urządzeniem past do zębów zawierających substancje wybielające. 

WAŻNE DLA OPTYMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA 
• W przypadku jakichkolwiek obaw natury medycznej przed użyciem szczoteczki ISSA™ play należy skonsultować się z 

lekarzem.  
• Osoby leczące się z powodu chorób jamy ustnej powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem stomatologiem.  
• Należy unikać wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego i nigdy nie należy wystawiać go 

na działanie ekstremalnie wysokich temperatur ani nie dopuszczać do kontaktu z wrzącą wodą. 
• Gdy urządzenie jest używane przez dzieci, u dzieci lub w ich pobliżu, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach 

fi zycznych i umysłowych, konieczny jest ścisły nadzór.  
• Należy przerwać użytkowanie, jeśli produkt wydaje się w jakikolwiek sposób uszkodzony.  Ten produkt nie zawiera części 

nadających się do naprawy. 
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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 fi rmą utylizującą odpady domowe 
lub z miejscem zakupu. 

SPECYFIKACJA 
MATERIAŁY:     silikon + polimer PBT 
KOLOR:     czarny (Black) / niebieski (Cobalt Blue) / turkusowy (Summer Sky) / fuksja (Wild  
   Strawberry) / różowy (Pink) 
WYMIARY:      159 mm x 30 mm x 24 mm 
WAGA:     61 g  
BATERIA:                          AAA, jednorazowa 
STAN GOTOWOŚCI:     180 dni 
CZĘSTOTLIWOŚĆ:     216 Hz 
MAKSYMALNY POZIOM HAŁASU:    < 50 dB 
INTERFEJS:     1 przycisk 

Wyłączenie 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, fi zyczne lub 
inne, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania tego urządzenia.  Ponadto FOREO zastrzega sobie prawo do 
zmiany niniejszej publikacji i dokonywania okresowych modyfi kacji jej treści bez obowiązku powiadamiania jakiejkolwiek 
osoby o takiej zmianie lub modyfi kacjach. 

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

©2017 FOREO AB. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.  
IMPORTER I DYSTRYBUTOR W UE: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 SZTOKHOLM, SZWECJA. 
IMPORTER I DYSTRYBUTOR W USA: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, USA. 
PRODUKT ZAPROJEKTOWANY I OPRACOWANY PRZEZ FOREO SZWECJA. 
WYPRODUKOWANO DLA FOREO AB. 

www.foreo.com   
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