
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİLİKON SONİK 
DİŞ FIRÇASI 

ONLINE KILAVUZ 



TAM KULLANIM KILAVUZU  

BAŞLANGIÇ 

ISSA™ kids ile çocuğunuzun diş fırçalama alışkanlıklarını geliştirmeye ve daha parlak bir gülümsemeye ilk adımı attığınız için 

tebrikler! Evinizin rahatlığında bu şık, elektrikli 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: Bu cihaz üzerinde herhangi bir değişikliğe izin verilmemektedir. 

 

ISSA™ kids GENEL BAKIŞ 

ISSA™ kids, çığır açan teknolojisi ile diş fırçalama hareketini birleştirerek benzersiz bir fırçalama deneyimi sunar. 

Bakterilere dayanıklı, medikal silikon ve PBT polimer içeren benzersiz hibrit fırça başlığı ve güçlü sonik titreşimler, plağı çıkarır, 

diş etlerine nazikçe masaj yapar, ve dil ve yanaklarınızı temizler. 

1 saatlik USB şarj ile 265 güne kadar kullanım sunan ISSA™ kids olağanüstü pil ömrüne sahiptir. 2 dakikalık sabah ve akşam 

rutinini teşvik eden eğlenceli gülen yüzler ile diş fırçalama rutini artık sıkıcı olmak zorunda değil! 

 

 
ISSA™ kids DİŞ FIRÇASI İLE TANIŞIN 

 
 
 

HİBRİT FIRÇA BAŞLIĞI 

Silikon + PBT polimer kıllar plak 

üzerinde sert, diş etlerinde nazik bir 

etki bırakır, değiştirilebilir fırça başlığı 6 

aya kadar dayanıklıdır. 

 
 

SONİK TİTREŞİM TEKNOLOJİSİ 

Keyifli bir temizleme ve diş eti masajı 

için dakikada 9,000 titreşim. 

 
 

EVRENSEL GÜÇ DÜĞMESİ 

Cihazı açar ve kapatır. 

 

 
GÖSTERGE IŞIĞI 

Ağzın yeni bir bölgesine geçmeniz 

gerektiğini ve cihazın şarj edilmesi 

gerektiğini belirtmek için yanıp söner. 

360° TAM TEMİZLİK 

Tam bir ağız bakımı için fırça başlığı 

arkasında yer alan eşmerkezli çizgiler dil 

ve yanak temizliği içindir. 

 

BAKTERİLERE DAYANIKLI SİLİKON 

Ultra hijyenik medikal silikon – naylon 

kıllardan 10,000 kata kadar daha hijyenik. 

 
 

NEŞELİ / SOMURTKAN 

Çocuğunuzun düzenli olarak diş 

fırçalamasını “Neşeli” ve “Somurtkan” 

ifadelerle teşvik eder. 

  

 
ŞARJ NOKTASI 

%100 su geçirmezdir- cihazı banyoda 

veya duşta kullanabilirsiniz. 

 
 
 
 
 
 
 

 

USB ŞARJ KABLOSU 

İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde şarj 
edin. 

ÇOK YÖNLÜ 

Fırça başlığını değiştirmek için basitçe 

çekip itin. 

   

   

   

   
   



 
1. DİŞ MACUNUNU SÜRÜN – En sevdiğiniz diş macununu önerilen 

miktarda sürün ve fırçanızı ıslatın. 

2. FIRÇALAYIN- ISSA™ kids diş fırçanızı başlatmak için evrensel 

güç düğmesine basın. Ardından dişlerinizi dairesel hareketlerle 

2 dakika boyunca hafif basınç uygulayarak fırçalayın. ISSA™ 

kids, her 30 saniyede bir ağzın yeni bir bölgesine geçmeniz için 

titreşir. İki dakika sonra Neşeli ifade yanar ve fırçalama rutininiz 

tamamlanır. 

3. DİL TEMİZLEYİCİ (isteğe bağlı) – Tam bir ağız bakımı için 

fırçayı çevirin, dil ve yanakları fırça başlığının arkası ile nazikçe 

temizleyin. 

4. ÇALKALAYIN- ISSA™ kids diş fırçanızı kapatmak için evrensel 

güç düğmesine tekrar basın. Ağzınızı çalkalayın ve ISSA™ kids diş 

fırçanızı akan su altında temizleyin, ardından hava ile kurumaya 

bırakın. Yenilenmiş ve daha parlak bir gülümseme için günde iki 

kez tekrarlayın! 

ISSA™ kids DİŞ FIRÇASI NASIL KULLANILIR 

FIRÇALAMA RUTİNİNİZİ DEĞİL, SADECE DİŞ FIRÇANIZI DEĞİŞTİRİN! 
 

 

  DİKKAT: ISSA™ kids diş fırçanızı kullanırken herhangi bir rahatsızlık hissederseniz hemen kullanmayı bırakın ve bir doktora 

danışın. Fırça yüzeyinde kan görürseniz lütfen diş fırçasını sabun ve su ile temizleyin. 

 

 
ISSA™ kids DİŞ FIRÇASINI TEMİZLEME 

Her kullanımdan sonra parmaklarınızı fırça kıllarının arasından geçirip diş fırçanızı ılık su ile yıkayarak temizleyin. Ardından diş 

fırçanızı hava ile kurumaya bırakın. ISSA™ kids diş fırçanızı UV sanitasyon kutusuna yerleştirmenizi önermiyoruz. 

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

 

 

ISSA™ kids FIRÇA BAŞLIĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ 

YUKARI ÇEKİN, YERLEŞTİRİN 

 
Fırça başlığını değiştirmek için ISSA™ kids diş fırçanızın kapalı 

olduğundan emin olun ve fırça başlığını çıkarmak için başlığı yukarı 

doğru çekin. Yedek başlığın kılları öne bakacak şekilde başlıktaki orta 

deliği fırça gövdesindeki metal dübel ile hizalayın ve güvenli bir şekilde 

aşağı doğru bastırın. 

Maksimum etki için ISSA™ kids fırça başlığını 6 ayda bir değiştirmenizi 

öneririz. Her hassas fırça başlığı 1 yıla kadar dayanıklıdır. 

Yedek fırça başlıklarını www.foreo.com adresinden veya en yakın yetkili 

FOREO satıcı ile iletişime geçerek sipariş verebilirsiniz. 

Tüm ISSA™ mini fırça 
başlıkları ISSA™ kids diş 

fırçası ile uyumludur. 

 
 
 

ISSA™ kids DİŞ FIRÇASINI ŞARJ ETME 

Sonik titreşimlerin gücü azalıyor veya gösterge ışığı yanıp sönmeye başladıysa cihazı şarj etme zamanı gelmiştir. Cihaz, 

USB şarj kablosu ile 1 saatte şarj olacaktır. Gösterge ışığının yanıp sönmesi durduğunda ISSA™ kids diş fırçanız 

tamamen şarj olacaktır. 

  DİKKAT: Şarj etmeden önce şarj portunda ve USB şarj kablosunda su ve diş macunu kalıntısı olmadığından emin olun. 

ISSA™ kids diş fırçanızı şarj olurken KULLANMAYIN ve 24 saatten fazla şarj ETMEYİN. Yalnızca FOREO tarafından 

sunulan USB şarj kablosunu kullanın. 

http://www.foreo.com/


• Herhangi bir tıbbı endişeniz varsa ISSA™ kids diş fırçasını kullanmadan önce doktorunuza danışın. 

• Ağız sağlığınız ile ilgili bir tedavi görüyorsanız kullanmadan önce diş doktorunuza danışın. 

• ISSA™ kids diş fırçanızı kullanırken herhangi bir rahatsızlık hissederseniz fırçayı kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın. 

• ISSA™ kids diş fırçanızı doğrudan güneş ışığına, aşırı ısıya veya aşırı sıcak suya maruz bırakmayın.  

• Bu cihaz, çocuklar tarafından kullanıldığında yakın denetim gerektirir. Çocuklar veya fiziksel ve zihinsel yetenekleri sınırlı 

kişiler için gözetim ve kullanım talimatları gereklidir. 

• Çocukların diş fırçasıyla oynamasına izin verilmemelidir. 

• 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.  

ÖNEMLİ 

İDEAL GÜVENLİK İÇİN: 
 

 
 

SORUN GİDERME 

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

 
Evrensel düğmeye basıldığında ISSA™ kids 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™ kids diş fırçanızı yeniden başlatın. 

 
ISSA™ kids 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. 

 
ISSA™ kids diş fırçasının gösterge ışığı, USB şarj kablosu bağlandığında yanıp sönmüyorsa: 

• Pil tamamen şarj olmuştur, 265 güne kadar fırçalamaya hazırdır. 

• 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. 

GARANTİ ŞARTLARI VE KOŞULLARI 

GARANTİ KAYDI 

2-Yıl Sınır Garanti kaydını etkinleştirmek ve daha fazla bilgi için 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. 

*Bu 2-Yıl Sınırlı Garanti, Yedek Fırça Başlıkları için geçerli değildir.  

 
 

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 

yardımcıolur.



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: 

 
 

 

 
TEKNİK ÖZELLİKLER 

MALZEME: Medikal Silikon, PBT Polimer, PC + ABS 

RENK: Rose Nose Hippo, Mellow Yellow Gator, Merry Berry Shark, True Blue Pony 

BOYUT: 170 × 30 × 25 mm 

AĞIRLIK: 57g 

PİL: Li-Ion 420mAh 3.7V 

KULLANIM SÜRESİ: 265 kullanıma kadar 

BEKLEME: 180 gün 

FREKANS: 140 Hz 

ARAYÜZ: 1-düğme 

TİTREŞİM/DAKİKA: 9,000’e kadar 

 
KULLANIM İÇİN ÇEVRE KOŞULLARI: 

Sıcaklık: 5°C - 40°C 

Nem: %40 - %80 

Atmosfer Basıncı: 800 - 1,060 hPa 

 
DEPOLAMA VE TAŞIMA İÇİN ÇEVRE KOŞULLARI: 

Sıcaklık: -10°C - 50°C 

Nem: %30 - %80 

Atmosfer Basıncı: 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  

ISSA™ kids DİŞ FIRÇASI NASIL AÇALIR / KAPANIR? 

ISSA™ kids diş fırçasını açmak ve kapatmak için evrensel güç düğmesine basın. 

ISSA™ kids İÇERİĞİNDE NELER VAR? 

1 ISSA™ kids diş fırçası, 1 USB Şarj Kablosu, 1 Kılavuz 

ISSA™ kids KULLANMAYA KAÇ YAŞINDAN İTİBAREN BAŞLANABİLİR? 

ISSA™ kids 5 yaş ve üzeri çocuklar için uygundur. 5 yaş altı çocuklar için ISSA™ baby kullanmanızı öneririz. 

 

CİHAZ  

ISSA™ kids NE SIKLIKLA KULLANILABİLİR? 

ISSA™ kids diş fırçanızı sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez, her seferinde 2 dakika kullanmanızı öneririz. Diş fırçanızın 

üzerindeki ifadeler, 2 dakika boyunca fırçalama sonrası “Neşeli” ve 12 saatten fazla fırçalamadığınızda “Somurtkan” yanarak 

size yardımcı olacaktır 

ISSA™ kids KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ MİDİR? 

Evet, ISSA™ kids, 5 yaş ve üzeri çocuklar için güvenli olacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Medikal silikon ve PBT'den 

üretilmiştir, BPA ve ftalat içermez. Dişler ve diş etleri üzerinde hoş ve yatıştırıcı hissettiren hafif sonik titreşimlere sahip ISSA™ 

kids, çocuklara tam bir ağız bakımı sunarken diş minesinin zarar görmesini ve diş eti tahrişini önler. 

ÇOCUKLAR, ISSA™ kids DİŞ FIRÇASINI KENDİ BAŞINA KULLANABİLİR Mİ?  

Evet, ISSA™ kids, çocukların diş fırçasını kolayca tutabilecekleri ve kendi başlarına kullanabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. 

Yine de en etkili sonuçlar için çocuklar diş fırçalama rutinine alışana kadar kullanım sırasında denetlemek amacıyla bir ebeveyn 

veya yetişkin bulunmalıdır. 

ISSA™ kids İLE NE TÜR DİŞ MACUNU KULLANILABİLİR? 

ISSA™ kids, çocuğunuzun yaşı için önerilen herhangi bir diş macunu, diş tozu, diş cilası veya diğer diş temizleme ürünleri 

ile kullanılabilir. Cihazla birlikte ağartıcı içeren herhangi bir diş macunu kullanmayınız  

SONİK TİTREŞİMLERİN YOĞUNLUĞU AYARLANABİLİR Mİ? 

Sonik titreşimlerin yoğunluğu, optimum konfor ve gelişmiş sonuçlar için önceden ayarlanmıştır, bu nedenle değiştirilemez. 

ISSA™ kids, DİĞER ELEKTRİKLİ ÇOCUK DİŞ FIRÇALARINDAN NASIL FARKLIDIR?  

ISSA™ kids, çocuklara yönelik diğer elektrikli diş fırçalarından önemli bir şekilde farklıdır – fırça başlıkları, fırçalama işlemi 

sırasında dönmez ve sallanmaz, bunun aksine hafifçe titreşerek çocuğunuzun genel ağız sağlığını iyileştirmeye %140 oranında 

yardımcı olur ve doğal diş fırçalama hareketine katkıda bulunur. Çocuğunuz diş fırçalama şeklini değiştirmek istemiyoruz, 

sadece diş fırçalama şeklini daha etkili hale getirmek istiyoruz. 

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 

yumuşak medikal silikondan yapılmıştır. Bununla birlikte ISSA™ kids, 5-12 yaş arası çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır ve 

plak üzerinde güçlü ve diş etinde nazik bir etki için medikal silikon ve PBT polimer kıllardan yapılmıştır, çıkarılabilir bir hibrit fırça 

başlığına sahiptir. 

 

 

SORUN GİDERME & BAKIM  

ISSA™ kids ÜZERİNDEKİ IŞIĞIN SÜREKLİ YANIP SÖNMESİ NE ANLAMA GELİR? 

ISSA™ kids diş fırçası üzerindeki ışık sürekli yanıp sönüyorsa cihazın şarj edilmesi gerektiği anlamına gelir. 

ISSA™ kids NASIL ŞARJ EDİLİR? 

ISSA™ kids, USB şarj kablosu ile şarj edilir, 1 saatlik şarj ile 265 güne 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™ kids diş fırçanızın tamamen şarj olduğu anlamına gelir. 

ISSA™ kids NASIL TEMİZLENİR? 

Öncelikle ISSA™ kids diş fırçanızın kapalı olduğundan emin olun. Ardından parmaklarınızı fırça kıllarının arasından geçirerek 

diş fırçanızı ılık su ile yıkayarak temizleyin. Her kullanımdan sonra fırçanızı bu şekilde yıkamanızı öneririz. Yıkadıktan sonra diş 

fırçanızı hava ile kurumaya bırakın. ISSA™ kids diş fırçanızı UV sanitasyon kutusuna yerleştirmenizi önermiyoruz. 
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