OBJEVTE, JAK BY MĚLA VYPADAT
RUTINA ÚSTNÍ PÉČE!

KOMPLETNÍ UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA
ZAČÍNÁME
Gratulujeme! Zakoupením tohoto přístroje pro ústní péči ISSA™ učinili první krok k bělejšímu a zářivějšímu úsměvu.
Než začnete využívat všech výhod sofistikované stomatologické technologie v pohodlí domova, věnujte prosím chvíli
prostudování této příručky.
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY a používejte tento produkt pouze pro zamýšlené použití, jak je popsáno
v této příručce.
VAROVÁNÍ: Žádné úpravy tohoto zařízení nejsou povoleny.

ISSATM play SHRNUTÍ
Díky flexibilnímu a ergonomickému designu nabízí ISSA™ play dosud nejdynamičtější řešení ústní péče. Odolná hybridní
hlavice kartáčku kombinuje ultrahygienický silikon s PBT polymerovými štětinkami pro intenzivnější čištění a přitom
zůstává šetrná k dásním. Vyzkoušejte sílu technologie sonických pulzů se stejnou lehkostí pohybu jako u manuálního
zubního kartáčku.

PBT POLYMEROVÉ ŠTĚTINKY

LÉKAŘSKÝ SILIKON
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POUŽITÍ VAŠEHO ISSATM play
ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ: Pro použití v domácnosti, k podpoře celkové ústní hygieny čištěním zubů a dásní. Nabízí 800
použití v nenabíjecím modelu.

DOPORUČENÝ POSTUP ČIŠTĚNÍ
Pro dosažení nejúčinnějších výsledků čištění vám doporučujeme používat následující 2minutovou techniku ISSATM play
dvakrát denně:

APLIKUJTE ZUBNÍ PASTU

ČIŠTĚNÍ

OPLACHOVÁNÍ

Použijte svou běžnou zubní pastu
a zapněte ISSA™ play stisknutím
středového tlačítka.

Čistěte si zuby širokými krouživými
pohyby po dobu 2 minut; 30 sekund
v každém kvadrantu úst.

Vypněte zařízení stisknutím
stejného středového tlačítka.
Vypláchněte si ústa a opláchněte
svůj ISSA™ play vodou. Opakujte
dvakrát denně pro svěžejší a
zářivější úsměv!

POZOR: Pokud při používání zařízení FOREO zaznamenáte jakékoli nepohodlí, okamžitě jej přestaňte používat a poraďte
se s lékařem. Pokud na povrchu kartáčku najdete krev, očistěte zařízení vodou nebo silikonovým čisticím sprejem FOREO.

ČIŠTĚNÍ VAŠEHO ISSATMplay
Vyčistěte zařízení po každém použití tak, že kartáč umyjete teplou vodou a přitom prsty projedete mezi štětinkami. Pro
optimální výsledky doporučujeme nastříkat zařízení silikonovým čisticím sprejem FOREO a poté opláchnout teplou
vodou. Nechte zařízení oschnout na vzduchu.
POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton. Vyhněte se používání zubních
past s bělidlem na vašem zařízení.

DŮLEŽITÉ PRO OPTIMÁLNÍ BEZPEČNOST
•
•
•
•

•

Pokud máte zdravotní problémy, poraďte se před použitím ISSA™ play se svým lékařem.
Pokud podstupujete léčbu jakéhokoli onemocnění dutiny ústní, poraďte se před použitím se svým zubním lékařem.
Nenechávejte zařízení na přímém slunci a nikdy jej nevystavujte extrémnímu horku nebo vařící vodě.
Pokud toto zařízení používají děti, čistíte jim s ním zuby nebo je zařízení používáno v jejich blízkosti, stejně jako u osob
se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi, je nutný přísný dohled.
Pokud se tento produkt zdá být jakýmkoliv způsobem poškozen, přestaňte jej používat. Tento produkt neobsahuje
žádné opravitelné díly.
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INFORMACE O LIKVIDACI
Likvidace starého elektronického zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémem tříděného sběru odpadu).

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že s tímto zařízením by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem, ale že
by se mělo odevzdat na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto zařízení pomůžete předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví,
které by mohly být způsobeny nesprávnou likvidací výrobku. Recyklace materiálů také pomůže zachovat přírodní zdroje.
Další informace o recyklaci vašeho zařízení vám poskytne místní služba pro likvidaci domovního odpadu nebo místo
nákupu.

SPECIFIKACE
MATERIÁLY:
BARVA:
VELIKOST:
VÁHA:
BATERIE:
VÝDRŽ:
FREKVENCE:
MAXIMÁLNÍ HLADINA HLUKU:
ROZHRANÍ:

Silikon + PBT Polymer
Černá / Kobaltová modř / Letní obloha / Lesní jahoda / Růžová
159 mm x 30 mm x 24 mm
61 g
AAA, nedobíjecí
180 dní
216 Hz
<50 dB
1tlačítkové

Vyloučení odpovědnosti: Uživatelé tohoto zařízení tak činí na vlastní nebezpečí. Společnost FOREO ani její prodejci
nepřebírají žádnou odpovědnost za jakákoli zranění nebo škody, fyzické nebo jiné, vyplývající, přímo či nepřímo, z
používání tohoto zařízení. Společnost FOREO si dále vyhrazuje právo revidovat tuto publikaci a čas od času provádět
změny v jejím obsahu, aniž by byla povinna o takové revizi nebo změnách kohokoli informovat.
Model může být bez upozornění upraven za účelem vylepšení.
©2017 FOREO AB. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.
DOVOZCE A DISTRIBUTOR V EU: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, ŠVÉDSKO.
DOVOZCE A DISTRIBUTOR V USA: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, USA.
NAVRŽENO A VYVINUTO SPOLEČNOSTÍ FOREO SWEDEN.
VYROBENO PRO FOREO AB.
www.foreo.com
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