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ISSATM mikro 

Sonický kartáček pro děti (0 - 4 let) 



 

2 
 

 

ISSATM mikro - ZAČÍNÁME 
První celosilikonový elektrický kartáček, který je vyroben na míru nejmenším uživatelům ve věku 

0 – 4 roky a s ohledem na potřeby orální péče daného věku. Kartáček ISSATM mikro nabízí stejné 

technologie jako všechny ostatní kartáčky řady Foreo ISSA. Je efektivní a přesto jemný, a proto je 

perfektním pomocníkem při masírování dásní nebo při zmírňování bolesti při růstu prvních zoubků, 

které následně dokáže jemně a účinně čistit hned, jak se proříznou. 

Tato příručka obsahuje základní pokyny a doporučení, jak používat zařízení FOREO.  

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY  

Zařízení používejte pouze k jeho zamýšlenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu. 
 

PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI 
UPOZORNĚNÍ:  Hlavice kartáčku není určena ke žvýkání. Takové použití může v průběhu času způsobit 

poškození silikonového krytu zubního kartáčku. Batolata a malé děti by měly být při čištění vždy pod 

dohledem odpovědné dospělé osoby. Je-li silikon viditelně poškozený nebo protržený, přestaňte 

kartáček používat. Poškozený kartáček zlikvidujte s ohledem na životní prostředí. Pokud máte 

podezření, že vaše dítě mohlo polknout část zařízení, vyhledejte okamžitě lékařskou péči. 

 UPOZORNĚNÍ: Úpravy tohoto zařízení nejsou povoleny 

 

PŘÍNOSY PÉČE O DUTINU ÚSTNÍ 

NEŽ SE ZOUBKY PROŘEŽOU 
• Snižuje hladinu bakterií v ústech tím, že odstraňuje zbytky potravin 

• Zklidňuje podráždění dásní a zmírňuje bolest, které provází prořezávání zoubků  

• Vytváří správné návyky v péči o ústní dutinu - učí dítě čištění zubů kartáčkem 

PÉČE O PRVNÍ ZOUBKY 
• Umožňuje precizní čištění - ošetří každý zub jednotlivě ze všech úhlů 

• Dásně jemně masíruje, tím zmírňuje podráždění citlivých dásní, které provází prořezávání 

zoubků 

 

POUŽÍTÍ PŘÍSTROJE ISSATM mikro 
KARTÁČEK JE URČEN pro domácí použití, čištěním zubů a dásní dítěte pomáhá celkové ústní hygieně. 

CHARAKTERISTIKA KARTÁČKU ISSA™ mikro  
• 100% vodotěsný s utěsněným nabíjecím portem, kartáček lze používat i ve sprše/vaně. 

• Integrovaný časovač: kmity kartáčku jsou přerušeny každých 30 sekund, tak přístroj indikuje, že je 

třeba jej přesunout do další čtvrtiny úst. Po 2 minutách upozorní přístroj na konec čištění tak, že 

pozastaví kmity 3krát za sebou. 
• Neučiní-li tak uživatel, přístroj ISSA

TM 

mikro se sám vypne po 3 minutách. 
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• Smajlíci, pomocníci: Po dvou minutách čištění se objeví usměvavý smajlík „Glee“. Pokud si dítě 

nečistilo zuby déle než 12 hodin, objeví se zamračený smajlík „Glum“. Oba smajlíci „Glee“ i 

„Glum“ se rozsvítí současně, pokud si dítě nečistilo zuby celé 2 minuty. 

 

DOPORUČENÝ POSTUP ČIŠTĚNÍ 
1. ISSATM mikro spustíte stiskem tlačítka na těle kartáčku. Jeden stisk pro režim čištění,  

dva pro masážní režim. 

2. Naučte své dítě používat kartáček ISSATM mikro stejně jako klasický zubní kartáček. Čistěte 

zuby masírujte dásně širokými kruhovými pohyby po dobu 2 minut. 

3. Pro vypnutí přístroje stiskněte středové tlačítko potřetí. Na konec opláchněte kartáček vodou. 

UPOZORNĚNÍ: Před nabíjením se ujistěte, že ani nabíjecí port, ani kabel nejsou mokré, a nejsou 

znečištěny například zbytky zubní pasty. NEPOUŽÍVEJTE přístroj FOREO během nabíjení a NENABÍJEJTE 

jej déle než 24 hodin. Používejte pouze nabíjecí kabel USB dodávaný společností FOREO. 

 

ÚDRŽBA A BEZPEČNOST 
Aby byl váš přístroj FOREO neustále v optimálním stavu, doporučujeme následující: 

Kartáček po každém použití omyjte vlažnou vodou. K dosažení optimálního výsledku doporučujeme 

kartáček ošetřit čistícím sprejem FOREO Silicone Cleaning Spray a opláchnout jej vlažnou vodou. Poté 

osušte hadříkem nebo ručníkem.  
 

POZNÁMKA: K čištění přístroje nikdy nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem alkoholu, benzínu nebo 

acetonu. Nepoužívejte běžné abrazivní zubní pasty s obsahem bělidla. 
 

ŘEŠENÍ PROBLÉMU 
Přestane-li zařízení fungovat obvyklým způsobem, vypněte jej a prostudujte si sekci řešení problému 

v úplném návodu k použití, který lze stáhnout na www.foreo.com. V případě, že nenajdete odpověď na 

konkrétní otázku, nebo máte jakékoliv další dotazy k provozu zařízení, navštivte, prosím, sekci Péče o 

zákazníka na www.foreo.com a vyplňte formulář zákaznické podpory. 
 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

REGISTRACE PRODUKTU 
Chcete-li aktivovat dvouletou obecnou záruku a desetiletou záruku kvality, zaregistrujte číslo uvedené 

na kartě pravosti společnosti FOREO na www.foreo.com, v sekci „Product registration“. 

DVOULETÁ OBECNÁ ZÁRUKA 
Společnost FOREO poskytuje DVOULETOU (2) záruku na tento přístroj, a to od data nákupu na závady 

způsobené vadným zpracováním nebo materiály, vzniklé z běžného používání přístroje. Záruka se 

vztahuje na pracovní části s vlivem na funkčnost přístroje. NEVZTAHUJE SE na kosmetické poškození 

způsobené opotřebením, nebo poškození způsobené nehodou, nesprávným použitím či nedbalostí. 

Každý pokus o otevření nebo rozebrání přístroje (nebo jeho příslušenství) je porušením záručních 

podmínek a znamená ukončení záruky. 

Objevíte-li závadu a oznámíte-li ji společnosti FOREO během záruční doby, společnost FOREO dle 

svého vlastního uvážení přístroj zdarma vymění. U nároků uplatňovaných dle záruky je třeba 

odpovídajícím způsobem doložit, že datum vzniku nároku spadá do záruční lhůty. Aby byla vaše záruka 

uznána, musíte si uschovat originální doklad o koupi společně s těmito záručními podmínkami po dobu 

trvání záruky. Tato dvouletá obecná záruka nezahrnuje jiné záruky, ať již ústní, či písemné, výslovné, 
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nebo nepřímé. Neexistují žádné odvozené záruky vzniklé při výrobě, prodeji či používání výrobku. 

Chcete-li uplatnit záruku, musíte se přihlásit do svého účtu na www.foreo.com a poté zvolit možnost 

„uplatnit záruku“. Bude vám zasláno číslo autorizace vráceného zboží (RMA) a podrobné pokyny 

z Oddělení péče o zákazníky, jak postupovat při vracení vašeho výrobku FOREO v nejbližší pobočce 

společnosti FOREO. Náklady na dopravu jsou nevratné. Tato záruka se poskytuje navíc k vašim 

zákonným právům spotřebitele a tato práva nikterak neovlivňuje. Zákonnou dvouletou záruku  

můžete uplatnit u svého prodejce. 

10LETÁ ZÁRUKA KVALITY 
Jako pokračování podmínek DVOULETÉ (2) obecné záruky společnosti FOREO umožňuje DESETILETÁ 

(10) záruka společnosti FOREO majitelům koupi nového přístroje na www.foreo.com za 50% ceníkovou 

cenu. Tuto nabídku činí přímo společností FOREO a nemusí být uplatnitelná u prodejce ani lokálního 

distributora pro příslušnou zemi.  

* Dvouletá obecná záruka a desetiletá záruka kvality se nevztahují na náhradní hlavice kartáčků ani na 

další příslušenství ISSATM. 

INFORMACE O LIKVIDACI 
Likvidace starých elektronických zařízení (platná v EU a ostatních evropských zemích se systémem 

sběru tříděného odpadu). Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že nesmí být s tímto přístrojem 

nakládáno jako s domovním odpadem, a že by po skončení životnosti měl být přístroj přinesen na 

příslušné sběrné místo, které je určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. 

 

Směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích V souladu s normou ANSI/AAMI ES60601-1 

a CAN/CSA C22.2 č. 60601-1. V souladu s omezeným použitím nebezpečných látek. Ochrana proti 

zásahu elektrickým proudem typu BF. Před použitím si přečtěte pokyny. Elektrická a elektronická 

zařízení nesmí být likvidována společně s domovním odpadem. 

Hodnocení IPX8 – vodotěsné, ponoření do vody až do hloubky 1 metru.  

Certifikované dle ISO 10993 a ISO 7405 

VYJMUTÍ BATERIE 
POZNÁMKA: Tento proces je nevratný. Otevření přístroje povede ke zrušení záruky. Přístroj se smí 

otevírat pouze tehdy, je-li určen k likvidaci. 

Protože tento přístroj obsahuje lithium-iontovou baterii, baterie musí být před likvidací vyjmuta 

a neměla by být likvidována společně s domovním odpadem. Chcete-li vyjmout baterii, sundejte hlavu 

kartáčku, sloupněte silikonovou krytku, otevřete plastové pouzdro a vyjměte baterii, kterou zlikvidujte 

v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí. V průběhu tohoto postupu noste pro 

svou bezpečnost rukavice.  

 

Zřeknutí odpovědnosti: Uživatelé používají tento přístroj na své vlastní riziko. Ani společnost FOREO, ani 

její prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost za případná zranění nebo škody, fyzické či jiné, které 

vyplývají přímo nebo nepřímo z používání tohoto přístroje. Společnost FOREO si dále vyhrazuje právo 

čas od času revidovat publikaci a provádět změny v jejím obsahu, aniž by musela o takové revizi či změně 

kohokoliv informovat. Za účelem zlepšení může být tento model bez předchozího upozornění změněn. 


