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UŽIVATELSKÝ MANUÁL  

ZAČÍNÁME 

Blahopřejeme vám k prvnímu kroku k lepším návykům při čištění zubů a k 

bělejšímu a zářivějšímu úsměvu pořízením zubního kartáčku ISSA™ 3. Než 

začnete využívat všech výhod sofistikované a stylové péče o zuby v pohodlí 

domova, věnujte prosím několik okamžiků prostudování tohoto návodu. 

URČENÝ ZPŮSOB POUŽITÍ: Pro domácí použití, k podpoře celkové ústní 

hygieny čištěním zubů a dásní. 

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE a používejte tento výrobek 

pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu. 

 UPOZORNĚNÍ: NA TOMTO ZAŘÍZENÍ NENÍ DOVOLENO PROVÁDĚT ŽÁDNÉ ÚPRAVY. 

 

ISSATM 3 PŘEHLED 
Kartáček ISSA™ 3, který je vybaven revoluční patentovanou technologií, díky níž vydrží na jedno nabití USB až celý 

rok, kombinuje sonický puls s inovativní silikonovou hybridní hlavicí odolnou proti bakteriím - můžete tak používat 

přirozená manuální gesta a zároveň si užívat výsledků elektrického kartáčku. Čištění zubů ještě nikdy nebylo tak 

snadné... 

 

SEZNAMTE SE S ISSATM 3 
POZNÁMKA: zařízení ISSA™ 3 může být po vybalení z krabice uzamčeno. Odemkněte jej podržením tlačítek + a - 

současně. Poté začne blikat kontrolka, která signalizuje, že je zařízení odemčené. 

 

 

HYBRID KARTÁČOVÁ HLAVA 

Silikonové + PBT polymerové štětiny 
jsou důsledné vůči zubnímu plaku, ale 

zároveň šetrné k dásním. 

 
LÉKAŘSKÝ SILIKON 

Ultrahygienický, odolný vůči bakteriím, 
bez BPA a ftalátů a velmi měkký. 

 
 

TECHNOLOGIE SONICKÝCH PULZACÍ 
16 intenzit pro dokonalé přizpůsobení 

čištění. 

ČIŠTĚNÍ JAZYKA A TVÁŘÍ 

Pro čiště v plném rozsahu 360°, 
neporézní, aby se zabránilo usazování 
bakterií. 

 
 
 
 
 

VYMĚNITELNÁ KARTÁČOVÁ HLAVA 

Výměna je snadná - stačí sundat starou a 
nasadit novou. 

 

TLAČÍTKA PLUS & MÍNUS 
Nastavte si intenzitu Sonic Pulse podle svých 

preferencí a povolte cestovní zámek na cestách. 

 

 
UNIVERZÁLNÍ TLAČÍTKO 

Zubní kartáček se zapíná a vypíná jedním stisknutím. 

 

SVĚTLO INDIKÁTORU 

Bílé světlo indikuje, kdy je třeba přejít 
na jiný kvadrant úst, červené světlo 

signalizuje slabou baterii. 

 
NABÍJECÍ PORT 

Uzavírá zubní kartáček, takže je 100% 
vodotěsný a použitelný ve sprše, na 
jedno nabití vydrží až 365 dní. 

 

 

 
 

 
EXTRÉMNĚ VŠETRANNÝ 
Lze použít s jakýmkoli 

zařízením ISSA™. 

PAMĚŤ 

Zapamatuje si vaše 
preference pro další 

použití. 

USB NABÍJEČKA 

Nabíjejte kdykoli a kdekoli 
pomocí nabíjecího kabelu 

USB. 

CESTOVNÍ POUZDRO 

Ochranné pouzdro udrží váš 

ISSA™ 3 čistý i na cestách. 
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JAK POUŽÍVAT ISSATM 3 
 Neměňte způsob čištění zubů, pouze kartáček! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NANESTE ZUBNÍ PASTU 

Použijte běžnou zubní 
pastu a zapněte ISSA™ 3. 

VYČISTĚTE 

Zuby si čistěte stejným 

způsobem jako s manuálním 

zubním kartáčkem. ISSA™ 3 

vás vyzve, abyste si každých 

30 sekund vyčistili nový 

kvadrant úst. 

VYPLÁCHNĚTE 

Vypláchněte si ústa a 
vyčistěte přístroj ISSA™ 3 
pod tekoucí vodou. 

ČIŠTĚNÍ JAZYKA A TVÁŘÍ 

(volitelné) 

Chcete-li vyčistit celou ústní 

dutinu, otočte kartáček a zadní 

částí hlavy kartáčku jemně 

vydrhněte jazyk a tváře. 

Zopakujte dvakrát denně pro zářivý a svěží úsměv! 

UPOZORNĚNÍ: Pokud při používání zubního kartáčku ISSA™ 3 pocítíte jakékoli potíže, okamžitě přestaňte kartáček 
používat a poraďte se s lékařem. Pokud na povrchu kartáčku najdete krev, vyčistěte přístroj vodou a mýdlem. 

 

ČIŠTĚNÍ ISSATM 3 

Po každém použití kartáček vyčistěte tak, že jej omyjete teplou vodou, a přitom prsty přejedete po štětinách. Pro 

dosažení optimálních výsledků doporučujeme použít na tělo kartáčku ISSA™ 3 silikonový čisticí sprej FOREO a poté jej 

opláchnout teplou vodou. Nechte kartáček uschnout na vzduchu. Nedoporučujeme vkládat kartáček ISSA™ 3 do UV 

sanitárního pouzdra. 

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton. Nepoužívejte na zařízení zubní 

pasty s bělidlem. 

VÝMĚNA HLAVICE ISSATM 3 
VYTÁHNOUT, ZATLAČIT 

Všechny kartáčkové hlavy ISSA™ jsou kompatibilní s kartáčkem ISSA™ 3. 

Chcete-li vyměnit hlavici kartáčku, ujistěte se, že je zařízení ISSA™ 3 

vypnuté, a zvedněte hlavici kartáčku přímo nahoru, aby se dala oddělit. 

Štětinami náhradní hlavice směřujícími dopředu zarovnejte její středový 

otvor s kovovým hmoždinkou a zatlačte dolů, abyste ji bezpečně připevnili. 

Pro dosažení maximální účinnosti doporučujeme měnit hlavici kartáčku 

ISSA™ 3 každých 6 měsíců. Každá kartáčková hlava Sensitive a čistič jazyka vydrží až 1 rok. 

Náhradní kartáčkové hlavice si můžete objednat na stránkách www.foreo.com nebo u nejbližšího autorizovaného 

prodejce FOREO. 

1 

2 
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• Pokud máte zdravotní problémy, poraďte se před použitím přístroje ISSA™ 3 se svým lékařem. 

• Pokud se léčíte s jakýmkoli onemocněním ústní dutiny, poraďte se před použitím s odborníkem. 

• Pokud při používání zubního kartáčku ISSA™ pocítíte jakékoli potíže, okamžitě přestaňte kartáček používat a poraďte se s 
lékařem. 

• Nenechávejte kartáček ISSA™ na přímém slunečním světle a nikdy jej nevystavujte extrémnímu teplu nebo vroucí vodě. 

• Tento zubní kartáček není určen pro děti mladší 5 let. Pokud je tento přístroj používán dětmi, na nich nebo v jejich blízkosti, 
je nutný pečlivý dohled. Dětem a osobám se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi by měl být poskytnut náležitý 
dohled a pokyny pro bezpečné používání. 

• Dětem by nemělo být dovoleno hrát si se zubním kartáčkem. 

• Pokud se tento výrobek jeví jakkoli poškozený (kartáčková hlava, rukojeť, nabíječka), přestaňte jej používat. 

• Tento výrobek neobsahuje žádné opravitelné části. 

• Aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem, musí být toto zařízení připojeno pouze k elektrické síti s ochranným 
uzemněním. 

DOBÍJENÍ ISSATM 3 

Pokud se zdá, že se síla pulzací snižuje nebo se kontrolka rozsvítí červeně, je čas zařízení nabít. Připojte nabíjecí 

kabel USB k libovolné zásuvce a nabíjejte až 2 hodiny. Když kontrolka přestane blikat, je zařízení ISSA™ 3 plně 

nabito. 

UPOZORNĚNÍ: Před nabíjením se ujistěte, že na nabíjecím portu a nabíječce není voda a zbytky zubní pasty. Během 

nabíjení zařízení FOREO NEPOUŽÍVEJTE a nenabíjejte déle než 24 hodin. Používejte pouze nabíjecí kabel USB 

dodaný společností FOREO. 

 

DŮLEŽITÉ 
PRO OPTIMÁLNÍ BEZPEČÍ: 

 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Opatření, která je třeba přijmout v případě změn ve výkonu ISSA™ 3. 

Při stisknutí univerzálního tlačítka se ISSA™ 3 neaktivuje: 

• Baterie je vybitá. Nabíjejte ji pomocí nabíjecího kabelu USB po dobu až 2 hodin, dokud nebude plně nabitá, a poté 
restartujte zařízení ISSA™ 3 podržením univerzálního tlačítka napájení. 

• Rozhraní je uzamčeno. Odemkněte jej podržením tlačítek + a - současně. 

ISSA™ 3 nelze vypnout a/nebo tlačítka rozhraní nereagují: 

• Mikroprocesor je dočasně nefunkční. Připojte se k nabíjecímu kabelu USB a/nebo stiskněte a podržte univerzální 

tlačítko, abyste přístroj restartovali. 

Kontrolka zařízení ISSA™ 3 nebliká, když je připojen nabíjecí kabel USB: 

• Baterie je plně nabitá a připravená až na 365 dní čištění. 

• Baterie je vybitá a bude vyžadovat několik minut k potvrzení nabíjecího kabelu USB. 

• Nabíjecí kabel USB není správně připojen. Zkontrolujte elektrickou zásuvku/zásuvku USB a nabíjecí port. 

Zařízení ISSA™ 3 spadlo do vody a nabíjecí port je mokrý: 

• Vysušte je a pokračujte v používání. ISSA™ 3 je zcela vodotěsná a nabíjecí port je zcela utěsněn. 

Pokud v části věnované řešení problémů nenajdete odpověď na svůj konkrétní dotaz nebo pokud máte jiné otázky 

týkající se fungování tohoto zubního kartáčku, navštivte prosím část Péče o zákazníky na adrese www.foreo.com. 

 

ZÁRUKA A PODMÍNKY 
REGISTRACE ZÁRUKY 

Chcete-li aktivovat dvouletou omezenou záruku, navštivte web foreo.com/product-registration a získejte další informace. 
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2LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA 

Společnost FOREO poskytuje na toto zařízení záruku po dobu DVOU (2) LET od data zakoupení na vady způsobené 

vadným zpracováním nebo materiálem, které vznikly při běžném používání zařízení. Záruka se vztahuje na pracovní 

díly, které ovlivňují funkci zařízení. NEpokrývá kosmetické poškození způsobené běžným opotřebením nebo 

poškození způsobené nehodou, nesprávným používáním nebo nedbalostí. Jakýkoli pokus o otevření nebo rozebrání 

zařízení (nebo jeho příslušenství) vede ke ztrátě záruky. 

Pokud zjistíte závadu a oznámíte ji společnosti FOREO během záruční doby, společnost FOREO vám zařízení podle 

svého uvážení bezplatně vymění. Záruční reklamace musí být doloženy přiměřenými důkazy, že datum reklamace 

spadá do záruční doby. Pro potvrzení platnosti záruky si prosím uschovejte originál dokladu o koupi spolu s těmito 

záručními podmínkami po dobu trvání záruční doby. 

Chcete-li uplatnit záruční nárok, musíte se přihlásit ke svému účtu na adrese www.foreo.com a poté vybrat 

možnost uplatnit záruční nárok. Náklady na dopravu jsou nevratné. Tento závazek doplňuje vaše zákonná práva 

spotřebitele a nijak tato práva neovlivňuje. 

*Tato dvouletá omezená záruka se nevztahuje na náhradní hlavice kartáčků. 

 
 

INFORMACE O LIKVIDACI 

Likvidace starých elektronických zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích se systémy tříděného sběru 

odpadu). 

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že s tímto zařízením by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem, 

ale mělo by být odevzdáno na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tím, 

že zajistíte správnou likvidaci tohoto zařízení, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní 

prostředí a lidské zdraví, které by mohlo způsobit nevhodné nakládání s odpadem z tohoto výrobku. Recyklace 

materiálů také pomůže šetřit přírodní zdroje. 

Další informace o recyklaci vašeho zařízení získáte u místní služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v místě 

nákupu. 

 

 

 

ODSTRANĚNÍ BATERIE 

POZNÁMKA: Tento proces není vratný. Otevřením zařízení zaniká jeho záruka. Tento úkon je třeba provést pouze tehdy, když je 

zařízení připraveno k likvidaci. 

Vzhledem k tomu, že toto zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii, musí být baterie před likvidací vyjmuta a neměla by být 

vyhazována do domovního odpadu. Chcete-li baterii vyjmout, sejměte hlavici kartáčku, odlepte silikonový kryt, otevřete 

plastový plášť a vyjměte baterii, která bude zlikvidována v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí. Během 

tohoto procesu používejte v zájmu své bezpečnosti rukavice. Podrobné vizuální pokyny jsou uvedeny níže: 

 

 

SPECIFIKACE 
MATERIÁLY: lékařský silikon, polymer PBT, PC + ABS 

BARVY: Fuschia / Pearl Pink / Mint / Black 

ROZMĚR: 195 × 28 × 32.4 mm 

HMOTNOST: 72 g 

BATERIE: Li-Ion 1000 mA 3.7V 

OHODNOCENÍ: 5 V DC, 0.6 W 

 

 
DOBA POUŽITÍ: Až 365 dní 

REŽIM POHOTOVOSTI: 180 dní 

FREKVENCE: 166 Hz 

ROZHRANÍ: 3 tlačítka 

PULZACE/MIN: Až 11,000 
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ZUBNÍ KARTÁČEK ISSATM 3 

ENVIROMENTÁLNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ 
TEPLOTA: 5° až 40 °C 

VLHKOST: 40 % až 80 % 

ATMOSFERICKÝ TLAK: 800 až 1,060 hPa 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ PODMÍNKY PRO USKLADNĚNÍ A PŘEVOZ: 
TEPLOTA: -10° až 50 °C 

VLHKOST: 30 % až 80 % 

ATMOSFERICKÝ TLAK: 500 až 1,060 hPa 

 

PROHLÁŠENÍ 
Uživatelé tohoto zařízení tak činí na vlastní nebezpečí. Společnost FOREO ani její prodejci nepřebírají žádnou 

odpovědnost za jakékoli fyzické či jiné úrazy nebo škody, které by přímo či nepřímo vznikly v důsledku 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 změněn za účelem vylepšení bez předchozího upozornění. 

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 

 ZÁKLADY  

1. CO OBSAHUJE BALENÍ ISSA™ 3? 

1x zubní kartáček ISSA™ 3, 1x USB nabíjecí kabel, 1x cestovní pouzdro & 1x ISSA™ manuál. 

2. CO MÁM DĚLAT, KDYŽ OBDRŽÍM SVŮJ ISSA™ 3? 

Gratulujeme vám, že jste udělali první krok k lepším návykům při čištění zubů a k bělejšímu a zářivějšímu úsměvu 

tím, že jste si pořídili zubní kartáček ISSA™ 3! Začněte si čistit zuby bez námahy odemknutím zubního kartáčku, 

abyste si mohli užívat všech výhod sofistikované a stylové péče o zuby v pohodlí domova, a to současným podržením 

tlačítek + a -. Poté začne blikat kontrolka, která signalizuje, že je zařízení odemčeno. 

3. JAK ZAPNOUT ISSA™ 3? 

Po odemknutí zubního kartáčku pro první použití zapněte kartáček ISSA™ 3 jedním stisknutím univerzálního tlačítka napájení. 

4. JAK VYPNOUT ISSA™ 3? 

Chcete-li zařízení ISSA™ 3 vypnout, stiskněte a podržte univerzální tlačítko po dobu 3 sekund. 

5. MOHU UPRAVIT RYCHLOST / INTENZITU? 

Ano, můžete si vybrat ze 16 různých rychlostí / intenzit a nastavit je podle svých preferencí pomocí tlačítek + a - 

na zubním kartáčku. ISSA™ 3 si pak zapamatuje vaše nastavení pro příští čištění zubů. 

 

6. JAK SI MÁM ČISTIT ZUBY pomocí ISSA™ 3? 

Použijte doporučené množství vaší oblíbené zubní pasty. Stisknutím univerzálního tlačítka zapněte zubní kartáček 

ISSA™ 3 (pomocí tlačítek +/- můžete upravit intenzitu na požadované nastavení). Čistěte si zuby stejným způsobem 

jako s manuálním zubním kartáčkem. ISSA™ 3 vás vyzve, abyste si každých 30 sekund vyčistili nový kvadrant úst. Pro 

vyčištění celých úst kartáček otočte a zadní částí hlavice jemně vydrhněte jazyk a tváře. Zubní kartáček vypněte 

opětovným stisknutím univerzálního tlačítka, (zubní kartáček se po 3 minutách automaticky vypne). Poté si 

vypláchněte ústa a vyčistěte kartáček ISSA™ 3 pod tekoucí vodou. 

7. JAK ČASTO SI MÁM ČISTIT ZUBY POMOCÍ KARTÁČKU ISSA™ 3? 

Pro svěží a zářivější úsměv doporučujeme používat ISSA™ 3 dvakrát denně (každé ráno a večer). 
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8. JAK ČASTO BY SE MĚLA MĚNIT KARTÁČKOVÁ HLAVA ISSA™ 3? 

Hlavice kartáčku ISSA™ jsou vyrobeny tak, aby vydržely až 6 měsíců, takže jsou šetrnější k životnímu prostředí než 

jiné hlavice elektrických zubních kartáčků, které vydrží pouze 3 měsíce, než je třeba je vyměnit. 

9. JAK VYMĚNIT KARTÁČKOVOU HLAVU ISSA™? 

Hlavice kartáčku ISSA™ 3 lze vyměnit jednoduchým pohybem, který se odsune a zatlačí. Chcete-li vyměnit hlavici 

kartáčku, ujistěte se, že je zařízení ISSA™ 3 vypnuté, a zvedněte hlavici kartáčku přímo nahoru, aby se oddělila. 

Štětinami náhradní hlavice směřujícími dopředu zarovnejte její středový otvor s kovovou hmoždinkou a zatlačením 

dolů ji pevně připevněte. 

10. PROČ JE POUŽÍVÁNÍ ZUBNÍHO KARTÁČKU ISSA™ 3 SNADNĚJŠÍ NEŽ U JINÝCH SONICKÝCH ZUBNÍCH 
KARTÁČKŮ? 

Na rozdíl od jiných elektrických zubních kartáčků na trhu vydrží ISSA™ 3 na jedno nabití až neuvěřitelných 365 dní a 

jeho kartáčková hlava vydrží až 6 měsíců, než je třeba ji vyměnit. Obsahuje také jedinečnou a inovativní flexibilní 

hybridní konstrukci kartáčku s polymerem PBT a lékařskými štětinami, které jsou odolné vůči plaku a zároveň velmi 

šetrné k dásním, takže se nemusíte obávat příliš tvrdého čištění. Kartáček ISSA™ 3 je dále vybaven 16 rychlostmi / 

intenzitami a vestavěným čističem jazyka a tváří, takže poskytuje přizpůsobitelnou péči o ústní dutinu 4 v 1 a 

umožňuje nejrychlejší a nejjednodušší čištění zubů. 

 
 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A OBSLUHA  

11. CO MÁM DĚLAT, POKUD SE ISSA™ 3 NEAKTIVUJE PO STISKNUTÍ UNIVERZÁLNÍHO TLAČÍTKA?  

Baterie může být vybitá. Nabíjejte ji pomocí nabíjecího kabelu USB po dobu až 2 hodin, dokud nebude plně nabitá, 

a poté restartujte zubní kartáček ISSA™ 3 podržením univerzálního tlačítka napájení. Případně to může znamenat, 

že je rozhraní uzamčeno a je třeba jej odemknout společným podržením tlačítek + a -, načež začne blikat kontrolka 

signalizující, že je zařízení odemčeno. 

12. CO MÁM DĚLAT, KDYŽ ISSA™ 3 NELZE VYPNOUT A/NEBO TLAČÍTKA INTERFACE NEREAGUJÍ?  

To může znamenat, že mikroprocesor dočasně nefunguje. Připojte se k nabíjecímu kabelu USB a/nebo stiskněte a 

podržte univerzální tlačítko, abyste zařízení restartovali. 

13. CO ZNAMENÁ, KDYŽ INDIKÁTOR ISSA™ 3 PŘESTANE BLIKAT, KDYŽ JE PŘIPOJEN USB NABÍJECÍ 

KABEL? 

To může znamenat několik věcí. Buď je baterie plně nabitá a připravená až na 365 dní čištění, nebo je baterie 

vybitá a bude vyžadovat několik minut, abyste potvrdili nabíjecí kabel USB. Případně to může znamenat, že 

nabíjecí kabel USB není správně připojen - zkontrolujte elektrickou zásuvku / zásuvku USB a nabíjecí port. 

14. CO V PŘÍPADĚ, ŽE ISSA™ 3 SPADLO DO VODY A NABÍJECÍ PORT JE MOKRÝ? 

ISSA™ 3 je zcela vodotěsný a nabíjecí port je zcela utěsněný. Stačí jej tedy jednoduše vysušit a pokračovat v 
používání. 

15. JAK POZNÁM, KDY MÁM NABÍJET ISSA™ 3? 

Jakmile se indikační světlo na základně kartáčku ISSA™ 3 rozsvítí červeně, je čas kartáček nabít. Připojte nabíjecí 

kabel USB k libovolné zásuvce a nabíjejte jej po dobu 2 hodin. Jakmile kontrolka přestane blikat, je kartáček ISSA™ 

3 plně nabitý. 

16. JAK VYČISTIT ISSA™ 3? 

Po každém použití kartáček vyčistěte tak, že jej omyjete teplou vodou, a přitom prsty přejedete po štětinách. Pro 

dosažení optimálních výsledků doporučujeme použít na tělo kartáčku ISSA™ 3 silikonový čisticí sprej FOREO a poté 

jej opláchnout teplou vodou. Nechte kartáček uschnout na vzduchu. Nedoporučujeme vkládat kartáček ISSA™ 3 do 

UV sanitárního pouzdra. 

 

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton. Nepoužívejte na zařízení 

zubní pasty s bělidlem. 
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