NAVODILA ZA UPORABO
INOVATIVNA ZOBNA ŠČETKA, KATERO BOSTE VZLJUBILI VSI, NE GLEDE NA STAROST!
Ultra higienična: 100% silikonska vlakna zobne ščetke ISSATM mini bodo spremenila vaš način
čiščenja zob!
• Učinkovita ustna nega: odstrani plak, pomaga preprečevati nastanek zobnega kamna in kariesa.
• Ergonomsko oblikovana glava za maksimalno udobje uporabnikom, ki imajo raje manjše,
kompaktne glave ščetk.
• Idealna za otroške občutljive zobe in dlesni - ne poškoduje sklenine in ne draži dlesni.
• Uporaba na enak način kot z običajno ročno zobno ščetko.
POMEBNO: Pred prvo uporabo napolnito vašo napravo preko USB

priključnega kabla in ne polnite več kot 24 ur. Poln ite 1 uro, kar bo
zadoščalo za 4 mesece uporabe.
SONIČNE VIBRACIJE
9,000 SREDNJE VISOKO INTENZIVNIH PULZOV NA MINUTO ZA UČINKOVITO ČIŠČENJE.
POSEBNO-NEŽNA IN ULTRA-HIGIENIČNA SILIKONSKA VLAKNA
NEABRAZIVNA IN NEPOROZNA VLAKNA PREPREČUJEJO RAST BAKTERIJ
SMEŠKO PRIPOMOČEK
VZPODBUJA DOSLEDNO ČIŠČENJE ZOB
INTELIGENTNI DESIGN
ERGONOMSKI, 8 HITROSTNI, VGRADNI TIMER IN 3D FLEKSIBILNA GLAVA ŠČETKE
IZJEMNA VREDNOST
2-LETNA GARANCIJA IN TRAJANJE GLAVE ŠČETKE DO 1 LETO.
V skladu z: ANSI/AAMI STD. ES 60601-1, IEC STD. 60601-1-6, IEC STD. 60601-1-11. Certifikat:
CAN/CSA STD. C22.2 No.60601-1 ISO 10993- in ISO 7405.
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FOREO ISSATM mini je s svojimi inteligentnimi funkcijami zasnovana tako, da ustreza potrebam
vsakega uporabnika:
• Smeško znak: omogoča staršem nadzor, da otroci ščetkajo zobe dvakrat na dan po 2 minuti ali
nudi pomoč odraslim za nadzor primernega časa trajanja čiščenja. Vesel smeško znak se pojavi
po 2. minutah ščetkanja, mrki smeško in vesel smeško utripata, če uporabnik ni čistil zob
najmanj 2 minuti in mrki smeško utripa, če si uporabnik ni umil zob že več kot 12 ur.
• Vgrajen timer: pulziranje bo prekinjeno vsakih 30 sekund, da se premaknete na naslednji
kvadrant v ustih. Naprava bo pulzirala 3-krat zaporedoma po 2 minutah čiščenja, s čimer se
označi konec dvominutnega ščetkanja.
ISSATM mini je primerna za otroke stare 5 let in več in tudi za najstnike in odrasle. Priporočamo
staršem, da si preberejo priročnik, preden pokažejo otrokom kako uporabljati zobno ščetko.
Starši morajo nadzorovati otroka med ščetkanjem, dokler niso otroci popolnoma seznanjeni s
pravilnim načinom ščetkanja. Prenesite celotna navodila za uporabo s strani www.foreo.com.
OSNOVNA NAVODILA ZA UPORABO
OPOZORILO: Nobena sprememba te naprave ni dovoljena.
Prosimo PREBERITE CELOTNA NAVODILA PRED UPORABO. Ta proizvod uporabljajte samo za
namen uporabe, kot je predpisano v priročniku.
NAMEN UPORABE: Celotna ustna higiena za domačo uporabo s čiščenjem zob in dlesni.
Ta navodila vsebujejo osnovne napotke in priporočila o uporabi ISSATM mini. Za popolna navodila
prosimo prenesite celotni priročnik za uporabnike s strani www.foreo.com.
POLNJENJE
Vaša ISSATM mini naprava se polni preko priloženega USB kabla. Ena ura polnjenja zagotavlja
polno baterijo, ki traja 4 mesece uporabe.
Prosimo upoštevajte:
 Čas polnjenja traja 1 uro pri 5 V in 400 mAh z nazivno močjo 1,55 W.
 Med polnjenjem indikator lučka ponavljajoče utripa.
 Ko je baterija polna bo indikator lučka oddajala enakomerno svetlost.
 Ko je baterija prazna bo indikator lučka začela znova utripati.
POZOR: Pred polnjenjem se prepričajte, da sta polnilec in polnilnik brez ostankov vode in zobne
paste. NE uporabljajte FOREO naprave med polnjenjem in NE polnite več kot 24 ur. Napravo ali
polnilnika nikoli ne uporabljajte, če sta poškodovana. Uporabljajte le polnilnik FOREO, ki je
priložen napravi.
VZDRŽEVANJE IN VARNOST
Če želite, da je vaša FOREO naprava v optimalnem stanju, vam priporočamo:
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Napravo očistite po vsaki uporabi s toplo vodo, pomagajte si s prsti čez ščetine.
Priporočamo, da namažete napravo s silikonskim čistilnim sprejem FOREO in sperete s
toplo vodo. Pustite napravo, da se posuši na zraku.

OPOMBA: Nikoli ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol, bencin ali aceton. Izogibajte se
uporabi FOREO naprave z zobno pasto z agresivnimi belilnimi sredstvi.
ZAMENJAVA NASTAVKA ŠČETKE:
• Uporabljajte samo FOREO ISSA™ TM nastavke zobnih ščetk.
• PRI ODSTRANJEVANJU NASTAVKA ŠČETKE NE ZVIJAJTE GLAVE ALI ROČAJA ZOBNE ŠČETKE.
Potegnite iztrošeno glavo zobne ščetke navzgor in vstavite zamenjavo, potiskajte dokler
odprtina med nastavkom zobne ščetke in nastavkom glave ščetke ni več vidna.
ZA OPTIMALNO VARNOST:
 Ta naprava ni namenjena otrokom mlajšim od 5 let. Potreben je skrben nadzor, če napravo
uporabljajo otroci ali se ta nahaja v njihovi bližini. Otrokom je potrebno dati ustrezna
navodila za varno uporabo in izvajati skrben nadzor, enako velja tudi za osebe z zmanjšanimi
telesnimi in duševnimi sposobnostmi. Otroci se ne smejo nikoli igrati s FOREO napravo.
 Če imate zdravstvena vprašanja se posvetujte se s svojim zdravnikom pred uporabo ISSATM
mini.
 Če občutite neugodje pri uporabi vaše FOREO naprave, napravo takoj prenehajte uporabljati
in se posvetujte z zdravnikom.
 Priporočamo vam, da naprave ne uporabljate dlje kot 3 minute naenkrat.
 Ne izpostavljajte naprave direktno sončni svetlobi in je nikoli ne izpostavljajte visoki vročini
ali vreli vodi.
ODPRAVLJANJE TEŽAV
Če vaša FOREO naprava ne deluje pravilno jo izklopite in poiščite možne rešitve v poglavju o
odpravljanju težav v uporabniškem priročniku, ki se nahaja na www.foreo.com. Če ne najdete
odgovora na vaše specifično vprašanje v poglavju o odpravljanju težav ali če imate kakršnakoli
druga vprašanja v zvezi z napravo FOREO, obiščite vsebino za kupce na strani www.foreo.com in
izpolnite obrazec za pomoč uporabnikom.
GARANCIJSKI POGOJI
REGISTRACIJA GARANCIJE
Za napravo velja dvoletna (2) garancija in deset letna (10) garancija za kakovost. Garancija
velja z računom nakupa.
2-LETNA OMEJENA GARANCIJA
FOREO odgovarja za morebitne pomanjkljivosti kot posledica nekvalitetne izdelave ali
uporabljenih materialov v obdobju dveh (2) let od dneva nakupa. Če odkrijete napako in
obvestite FOREO v času garancije, vam bo FOREO zamenjal napravo na lastne stroške.
Garancija zajema dele, ki vplivajo na delovanje naprave. Garancija ne zajema kozmetičnih
napak zaradi obrabe naprave, kot tudi škodo, ki jo povzročajo nesreče zaradi nepravilne ali
malomarne uporabe. V primeru poskusa odpiranja ali razstavljanja naprave (ali dodatnega
opremljanja naprave) postane garancija neveljavna.
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Sklicevanje na garancijo mora biti utemeljeno z dokazi, da je bil datum zahtevka podan v
garancijskem roku. Za zagotavljanje garancije shranite račun nakupa naprave. Kadar želite
uveljaviti pravico do reklamacije pokličite na tel. št: 01 6207595 ali pišite na info@bk3.si in
pošljite napravo na naslov podjetja BK3 d.o.o. Stroški pošiljanja se ne povrnejo. Obveznosti
garancije ureja zakon o pravicah potrošnikov.
10 LET GARANCIJE NA KVALITETO
Kot nadaljevanje dve (2) letne garancije FOREO daje tudi DESET LETNO (10) garancijo na kakovost
naprave.

INFORMACIJE O RECIKLIRANJU
Zbiranje elektronske embalaže (velja za države EU in druge evropske države s sistemom
ločenega zbiranja odpadkov).
Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da to napravo ne obravnavamo kot običajni gospodinjski
odpadek, zato to napravo po koncu življenjske dobe dostavimo na ustrezno zbirno mesto za
predelavo električne in elektronske opreme.

OPOZORILO: Uporabniki te naprave uporabljajo napravo na lastno odgovornost. Niti
FOREO niti njegovi prodajalci ne prevzemajo nobene odgovornosti za morebitne
poškodbe ali škodo, fizično ali drugačno, ki bi izhajala neposredno ali posredno z
uporabo te naprave. Nadalje, FOREO si pridržuje pravico, da od časa do časa spremeni
vsebino brez obveznosti obveščanja o teh popravkih ali spremembah. Za celotna
navodila in zadnje objave si pogoje in opozorila oglejte na straneh www.foreo.com.
Model se za izboljšave lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
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