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ПЪЛНО РЪКОВОДСТВО 
ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПЪРВИ СТЪПКИ
Поздравяваме Ви, че предприехте първата стъпка към по-бяла и по-ярка усмивка, като си закупихте 

ISSA mini 2. Преди да започнете да се наслаждавате на ползите от изтънчената и стилна грижа за устата 

от комфорта на дома си, моля отделете малко време да разгледате това ръководство.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: За употреба в домашни условия с цел подобряване на цялостната устна хигиена 

чрез почистване на зъбите и венците.

Моля, ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА и използвайте този продукт само по 

предназначение, както е описано в настоящото ръководство.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не са позволени изменения на това оборудване.

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ISSA mini 2
Произведена от устойчив на бактерии силикон, 3D гъвкава хибридна глава за четка и пулсации 

T-Sonic с 2X мощност, четката за зъби ISSA mini 2 е идеална за лица от всички възрасти. Компактният 

Ви уред за устна хигиена насърчава изграждането на рутина за 2-минутно четкане и използване 

на ISSA mini 2 на всеки 12 часа чрез приятен дизайн и заслужаващи усмивка характеристики. С 

изключително дълъг експлоатационен живот на батерията, 1 час USB зареждане осигурява заряд 

на Вашата модерна четка за зъби за до 265 дни!

ОПОЗНАВАНЕ НА ISSA mini 2

Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.

Зареждащ порт

Вграден накрайник за по-

чистване на езика

 USB зарядно ус-

тройство

Индикаторна лампа

Помощници на усмивката

Хибридна глава за четка

Ултра-хигиеничен силиконов 

корпус
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1. Нанесете паста за зъби – 

използвайте предложеното 

количество от любимата си 

паста за зъби. За най-добри 

резултати препоръчваме 

използването на паста за 

зъби FOREO naturals Smile-

Perfecting.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ISSA mini 2
Не променяйте навиците си за миене на зъбите, само сменете четката за зъби!

2. Четкайте - натиснете 

централния бутон, за да 

включите ISSA mini 2. 

Почистете зъбите си с 

широки кръгови движения 

и лек натиск в продължение 

на 2 минути. ISSA mini 2 ще 

Ви подскаже да преместите 

четката на друг участък от 

устата на всеки 30 секунди.

3. Изплакнете – изключете уре-

да като натиснете централ-

ния бутон. Изплакнете уста-

та си и почистете ISSA mini 

2 с течаща вода. Повторете 

два пъти на ден за по-свежа, 

по-ярка усмивка!

4. Накрайник за почистване на 

езика (допълнителна принад-

лежност) – за пълно почиства-

не на устата сменете главата 

на четката с накрайника за 

почистване на езика и с вер-

тикални движения нежно из-

търкайте езика.

ВНИМАНИЕ: Ако усещате дискомфорт, когато използвате уреда FOREO, незабавно прекратете употре-

бата и се консултирайте с лекар. Ако откритите кръв по повърхността на четката, моля почистете уреда 

със сапун и вода.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.:
• Натиснете веднъж за включване, веднъж за изключване 
•След 3 минути Вашата ISSA mini 2 автоматично ще се изключи, за да предотврати прекомерно използване 

Помощници на усмивката:
•„Усмихнато лице“ се появява след 2 пълни минути четкане
•„Намръщено лице“ се появява, ако не сте чистили зъбите повече от 12 часа

Хибридна глава за четка  – влакната от силикон + PBT полимер са безпощадни към плаката, нежни за венците

Ултра-хигиеничен силиконов корпус – непорест, за да се предотврати натрупването на бактерии

Индикаторна лампа  – указва кога да превключите към нов участък от устата и кога да заредите уреда

Зареждащ порт  – изолира уреда, като го прави 100% водонепропусклив и подходящ за използване под душа

USB зарядно устройство – зареждате по всяко време, навсякъде с USB кабел
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ПОЧИСТВАНЕ НА ISSA mini 2
Почиствайте уреда след всяка употреба, като изплаквате четката с топла вода, докато прокарвате 

пръсти през влакната. Препоръчваме използването на спрей за почистване на силикон FOREO за 

корпуса на ISSA mini 2 и изплакване с топла вода след това за оптимални резултати. Оставете уреда 

да изсъхне на въздух. Не препоръчваме поставянето на ISSA mini 2 в калъф за UV дезинфекция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Никога не използвайте почистващи продукти, съдържащи спирт, петрол или ацетон. 

Избягвайте пасти за зъби с избелващо вещество върху уреда.

СМЯНА НА ISSA mini 2 
ГЛАВА ЗА ЧЕТКА – ИЗДЪРПВАНЕ, НАТИСКАНЕ
Всички глави за четки ISSA са съвместими с гамата ISSA 2. 

За да смените главата за четка се уверете, че ISSA 

mini 2 е изключена и дръпнете главата за четка право 

нагоре до отделянето ѝ. Ориентирайте новата глава 

за четка с влакната напред, подравнете я по отвора в 

центъра и натиснете надолу до стабилно поставяне.

За максимална ефективност препоръчване да сменяте главата за четка ISSA mini 2 на всеки 6 месеца. 
Всяка глава за чувствителни зъби и накрайник за почистване на езика издържа до 1 година. 

Можете да поръчате глави за четка на www.foreo.com или като се свържете с най-близкия упълномощен търговец на FOREO.

ЗАРЕЖДАНЕ НА ISSA mini 2
Ако Ви се струва, че мощността на пулсациите намалява или индикаторната лампа започне да мига, 

време е да заредите уреда. Свържете USB кабела за зареждане към контакт за 1 час. Когато индикаторната 
лампа спре да мига, уредът ISSA mini 2 е напълно зареден.

ВНИМАНИЕ: Преди зареждане се уверете, че по зареждащия порт и зарядното устройство няма вода 

или остатъци от паста за зъби. НЕ използвайте уреда FOREO по време на зареждане и НЕ зареждайте 
за повече от 24 часа. Използвайте само предоставен от FOREO USB кабел за зареждане.

ВАЖНО
ЗА ОПТИМАЛНА БЕЗОПАСНОСТ:

• Консултирайте се с лекаря си преди да започнете да използвате ISSA mini 2, ако имате медицински притеснения.
• Ако сте в процес на лечение на каквото и да е състояние на устната кухина, консултирайте се с 

денталния специалист преди употреба.
• Ако усещате дискомфорт, когато използвате уреда FOREO, незабавно прекратете употребата и се 

консултирайте с лекар.
• Избягвайте да оставяте уреда на пряка слънчева светлина и никога не го излагайте на въздействието 

на прекомерна топлина или кипяща вода.
• Този уред не е предназначен за употреба от деца под 5 години. Когато уредът се използва от, за 

или в близост до деца, е необходимо постоянно наблюдение. Трябва да се осигурява правилно 
наблюдение и инструкции за безопасна употреба за деца, както и за лица с намалени физически и 
умствени способности.

• Деца не трябва да се оставят да играят с уреда.
• Спрете употребата, ако този продукт изглежда повреден по какъвто и да е начин (глава за четка, 

дръжка, зарядно устройство). Този продукт не съдържа части, които могат да се обслужват от 
потребителя.

• За да се избегне риска от токов удар, оборудването трябва да е свързано със захранване със защитно заземяване.

• Никога не използвайте уреда, ако е повреден.
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Предпазни мерки, които трябва да бъдат взети при промяна на ефективността на ISSA mini 2:

ISSA mini 2 не се активира при натискане на централния бутон?
•Батерията е изтощена. Заредете ISSA mini 2.

ISSA mini 2 не може да се изключи и/или интерфейсният бутон не реагира?
•Микропроцесорът има временна неизправност. Свържете кабела за зареждане, за да възстановите 

нормалното функциониране.

Лампата на ISSA mini 2 не мига при свързване на зарядното устройство?
•Батерията е напълно заредена, готова за до 265 дни почистване на зъбите.
•Батерията е изтощена и ще са необходими няколко минути, за да разпознае кабела за зареждане.
•Кабелът за зареждане не е свързан правилно. Проверете електрическия контакт/USB гнездото и зареждащия порт.

ISSA mini 2 е паднала във вода и зареждащия порт е мокър?
•Подсушете и продължете употреба. ISSA mini 2 е напълно водоустойчива и зареждащия порт е напълно изолиран.

Ако не намирате отговорите на конкретния си въпрос в раздела за отстраняване на неизправности 

или ако имате други въпроси относно работата на уреда, моля посетете раздела „Грижи за 

клиента“ на www.foreo.com/support.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ
РЕГИСТРИРАЙТЕ ГАРАНЦИЯТА

За да активирате 2-годишната ограничена гаранция и 10-годишната гаранция за качество, регистрирайте 

номера, предоставен на магнитната скреч карта FOREO, на адрес www.foreo.com/support.

2-ГОДИШНА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

FOREO срещу дефекти поради лоша изработка или материали за този уред за период от ДВЕ (2) ГОДИНИ 

след датата на първоначално закупуване при нормална експлоатация на уреда. Гаранцията покрива работните части, 

които засягат функционирането на уреда. Тя НЕ покрива козметични дефекти, причинени от нормално 

износване и остаряване или повреди, причинени от инциденти, неправилна употреба или небрежно 

отношение. Всеки опит за отваряне или разглобяване на уреда (или неговите принадлежности) ще 

направи гаранцията невалидна.

Ако установите дефект и уведомите FOREO в рамките на гаранционния период, FOREO ще замени 

безплатно уреда по свое усмотрение. Исковете по гаранцията трябва да са подкрепени от разумни 

доказателства, че датата на подаване на иска е в рамките на гаранционния период. За да валидирате 

гаранцията си, съхранете оригиналната касова бележка заедно с тези гаранционни условия за продължителността на 

гаранционния период.

За да предявите иск, трябва да влезете в акаунта си на адрес www.foreo.com, след това да изберете 

опцията за предявяване на иск по гаранция.  Разходите по доставка не се възстановяват. Тази гаранция 

е допълнителна към статутните Ви права на потребител и не засяга тези права по никакъв начин.

10-ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

Като продължение на условията на ДВУ-годишната (2) ограничена гаранция на FOREO, ДЕСЕТ-годишна-

та (10) гаранция за качество на FOREO прави притежателите допустими за закупуване на ново устрой-

ство от www.foreo.com за 50% от посочената цена.

*2-годишната ограничена гаранция и 10-годишната гаранция за качество не важат за резервни глави за четка.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА
Изхвърляне на старо електронно оборудване (приложими за ЕС и други Европейски страни със систе-

ма за разделно събиране на отпадъци).

Символът със зачертан контейнер за отпадъци показва, че този уред не трябва да се третира като битов 

отпадък, а трябва да се отнесе в подходящия пункт за събиране на отпадъци за рециклиране на елек-

трическо и електронно оборудване. Като осигурите правилно изхвърляне на този уред, Вие спомагате 

за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, кои-

то могат да се причинят при неправилно третиране на продукта. Рециклирането на материалите ще 

спомогне също за опазване на природните ресурси.

За повече информация относно рециклирането на уреда се свържете с местната служба за събиране на 

битови отпадъци или с мястото на закупуване.

СПЕЦИФИКАЦИИ
МАТЕРИАЛИ:   Медицински клас силикон
                                                  + PBT полимер
ЦВЕТОВЕ:  Wild Strawberry, Enchanted Violet,
   Mango Tango, Summer Sky
РАЗМЕРИ:   184 × 37 × 76,4 мм
ТЕГЛО:    57,7 г
БАТЕРИЯ:   420 mAh
ВРЕМЕ ЗА УПОТРЕБА:  до 265 дни
В РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ:  180 дни
ЧЕСТОТА:   140 Hz
ИНТЕРФЕЙС:   1 бутон
ПУЛСАЦИИ/МИН:  До 9 000  

УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА УПОТРЕБА:

Температура:   5° до 40° по Целзий
Влажност:   40% до 80%
Атмосферно налягане:  800 до 1060 hPa 

УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ДОСТАВКА:

Температура:   -10° до 50° по Целзий
Влажност:   30% до 80%
Атмосферно налягане:  500 до 1060 hPa

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ:

Потребителите на този уред го използват на своя отговорност. Нито 

FOREO, нито негови търговци, ще поемат отговорност или финансови 
задължения за наранявания или щети, физически или други, възникнали 
пряко или непряко от употребата на този уред. Освен това, FOREO 
си запазва правото да редактира настоящата публикация и да прави 
периодични промени в съдържанието ѝ, без задължение за уведомяване 
на кое да е лице за такива редакции или промени.

Моделът може да се промени с цел подобряване без предварително 
уведомяване.

©2017/2018 г. FOREO AB. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.
ВНОСИТЕЛ И РАЗПРОСТРАНИТЕЛ В ЕС:
FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22,
114 34 STOCKHOLM, ШВЕЦИЯ
ВНОСИТЕЛ И РАЗПРОСТРАНИТЕЛ В САЩ:
FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159,
LAS VEGAS, NV 89109, САЩ
ПРОИЗВЕДЕНО ОТ FOREO AB
ПРОЕКТИРАНО И РАЗРАБОТЕНО ОТ FOREO SWEDEN.

WWW.FOREO.COM

ИЗВАЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА
ЗАБЕЛЕЖКА: Този процес е необратим. Отварянето на уреда ще направи гаранцията невалидна. Това 

действие трябва да се предприеме, когато уредът е готов за изхвърляне.

Тъй като този уред съдържа литиево-йонна батерия, преди изхвърляне на уреда батерията трябва да 

се извади и да се предаде разделно от битовите отпадъци. За да извадите батерията, изтеглете главата 

на четката, отлепете силиконовия капак, отворете пластмасовия корпус и извадете батерията, която 

трябва да се изхвърли в съответствие с местните разпоредби за опазване на околната среда. За Ваша 

безопасност, по време на този процес носете ръкавици. По-долу са предоставени визуални инструкции:


