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ULTRAHYGIENICKÁ SONICKÁ ZUBNÁ KEFKA 
Online Manuál 
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MANUÁL  

ZAČÍNAME 

Gratulujeme k prvému kroku k lepším čistiacim návykom a belšiemu a 

jasnejšiemu úsmevu so zubnou kefkou ISSA™ 3. Skôr ako začnete využívať 

všetky výhody sofistikovanej a štýlovej stomatologickej starostlivosti v 

pohodlí vášho domova, nájdite si chvíľu na preštudovanie tejto príručky. 

ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE: Na domáce použitie, na podporu celkovej ústnej 

hygieny čistením zubov a ďasien. 

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY a používajte tento produkt 

iba na určený účel, ako je popísané v tejto príručke. 

 VÝSTRAHA: NA TOMTO ZARIADENÍ NIE SÚ POVOLENÉ ŽIADNE ÚPRAVY. 

 

PREHĽAD ISSA 
TM 3 

ISSA™ 3 je vybavený revolučnou patentovanou technológiou, vďaka ktorej vydrží až jeden rok na jedno nabitie USB, 

a kombinuje zvukový impulz s inovatívnou silikónovou hybridnou hlavou odolnou voči baktériám – takže môžete 

používať prirodzené manuálne gestá a zároveň si užívať výsledky elektrickej zubnej kefky. Čistenie zubov ešte 

nikdy nebolo také jednoduché...  

 

ZOZNÁMTE SA S ISSATM 3 
POZNÁMKA : ISSA™ 3 môže byť vymknutá z krabice. Odomknite ho súčasným podržaním tlačidiel + a - . Potom 

začne kontrolka blikať, čo indikuje, že zariadenie je odomknuté. 

 

 

HYBRIDNÁ KEFKOVÁ HLAVA 

Silikónové + PBT polymérne štetiny 
sú konzistentné proti zubnému 

povlaku, ale zároveň šetrné k ďasnám. 

 
LEKÁRSKY SILIKÓN 

Ultrahygienické, odolné voči baktériám, 
bez BPA a ftalátov a veľmi mäkké. 

 
 

TECHNOLOGY SONICKÝCH PULZACÍ 
16 intenzít pre dokonalé uchytenie 

čistenie. 

ČISTENIE JAZYKA A TVÁRE 

Pre plné 360° čisté, neporézne, aby sa 
zabránilo usadzovaniu baktérií. 

 
 
 
 
 

VYMENITEĽNÁ KEFKOVÁ HLAVA 

Jeho výmena je jednoduchá - stačí 
vyzliecť staré ou  a obliecť si novéou. 

 

TLAČIDLÁ PLUS & MINUS 
Nastavte si intenzitu svojho Sonic Pulse podľa svojich 

preferencií a povoľte zámok cestovania na cestách. 

 

 
UNIVERZÁLNE TLAČIDLO 

Zubná kefka sa zapína a vypína jediným stlačením. 

 

KONTROLKA 

Biele svetlo indikuje, kedy prepnúť na 
iný kvadrant úst, červené svetlo 

indikuje slabú batériu. 

 
NABÍJECÍ PORT 

Uzatvára zubnú kefku, vďaka čomu je 
100% vodotesná a použiteľná v sprche 
a na jedno nabitie vydrží až 365 dní. 

 

 

 
 

 
MIMORIADNE VŠESTRANNÝ 

Môže byť použitý s 
akýmkoľvek zariadením 

ISSA™. 

PAMÄŤ 

Zapamätá si vaše 
preferencie pre ďalšie 

použitie. 

USB NABÍJEČKA 

Nabíjajte kedykoľvek a 
kdekoľvek pomocou 

nabíjacieho kábla USB. 

CESTOVNÉ VRECKO 

Ochranné puzdro vás udrží 

ISSA™ 3 čistá aj na ceste. 
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AKO POUŽÍVAŤ ISSATM 3 
 Nemeňte spôsob, akým si čistíte zuby, iba zubnú kefku! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NANESTE ZUBNÍ PASTU 

Používajte bežnú zubnú 
pastu a zapnite ISSA™ 3. 

VYČISTĚTE 

Čistite si zuby rovnako ako s 

manuálnou zubnou kefkou.  
ISSA™ 3 vás vyzve na 

čistenie nového kvadrantu 

úst každých 30 sekúnd. 

VYPLÁCHNĚTE 

Vypláchnite si ústa a 
vyčistite ISSA™ 3 pod 
tečúcou vodou. 

ČISTENIE JAZYKA A TVÁRE 

(voliteľné) 

Ak chcete vyčistiť celú ústnu 

dutinu, otočte kefu a jemne 

vydrhnite jazyk a líca zadnou 

časťou hlavy kefy. 

Opakujte dvakrát denne pre jasný a svieži úsmev! 

UPOZORNENIE: Ak sa u vás pri používaní zubnej kefky ISSA™ 3 vyskytnú akékoľvek nepríjemné pocity, okamžite ju 
prestaňte používať a poraďte sa s lekárom. Ak nájdete krv na povrchu kefy, vyčistite zariadenie mydlom a vodou. 

 

ČISTENIE ISSATM 3 

Po každom použití kefu očistite tak, že ju umyjete teplou vodou a zároveň prejdete prstami po štetinách. Pre dosiahnutie 

optimálnych výsledkov odporúčame aplikovať silikónový čistiaci sprej FOREO na telo ISSA™ 3 a potom ho opláchnuť teplou 

vodou. Nechajte kefu vyschnúť na vzduchu. Neodporúčame umiestňovať ISSA™ 3 do UV sanitárneho puzdra. 

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, benzín alebo acetón. Na prístroji nepoužívajte 

zubnú pastu s bielidlom. 

VÝMENA HLAVY ISSATM
 3 

ŤAHAŤ, TLAČIŤ 

Všetky kefkové hlavy ISSA sú kompatibilné s ISSA™ 3.  

Ak chcete vymeniť kefkovú hlavu, uistite sa, že je ISSA™ 3 vypnutá a zdvihnite 

hlavu kefy rovno nahor, aby sa dala oddeliť. Štetinami náhradnej hlavy 

smerom dopredu zarovnajte jej stredový otvor s kovovou hmoždinkou  

zatlačte nadol, aby ste ju bezpečne pripevnili.  

Pre maximálnu účinnosť odporúčame meniť kefkovú hlavu ISSA™ 3 každých 6 

mesiacov. Každá citlivá kefková hlava a čistič jazyka vydrží až 1 rok. 

Náhradné kefové hlavy si môžete objednať na webovej stránke www.foreo.com alebo u najbližšieho autorizovaného 

predajcu FOREO. 

1 

2 

3 4 
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• Ak máte akékoľvek zdravotné problémy, pred použitím ISSA™ 3 sa poraďte so svojím lekárom. 

• Ak sa liečite na akékoľvek ochorenia ústnej dutiny, pred použitím sa poraďte s odborníkom. 

• Ak sa u vás pri používaní zubnej kefky ISSA™ vyskytne akékoľvek nepohodlie, okamžite prestaňte používať zubnú kefku a 
poraďte sa s lekárom. 

• Nenechávajte svoju kefu ISSA™ na priamom slnečnom svetle a nikdy ju nevystavujte extrémnemu teplu alebo vriacej vode. 

• Táto zubná kefka nie je určená pre deti mladšie ako 5 rokov. Ak toto zariadenie používajú deti, na nich alebo v ich blízkosti, 
je potrebný starostlivý dohľad. Deťom a osobám so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami by sa mal poskytnúť 
primeraný dohľad a pokyny na bezpečné používanie. 

• Deťom by sa nemalo dovoliť hrať sa so zubnou kefkou. 

• Ak sa zdá, že tento výrobok je akýmkoľvek spôsobom poškodený (hlava kefy, rukoväť, nabíjačka), prestaňte ho používať. 

• Tento výrobok neobsahuje žiadne opraviteľné časti. 

• Aby sa zabránilo riziku úrazu elektrickým prúdom, musí byť toto zariadenie pripojené iba k napájaciemu systému s ochranným 
uzemnením. 

DOBÍJENÍ ISSATM 3 

Ak sa zdá, že pulzačná sila klesá alebo sa indikátor rozsvieti načerveno, je čas zariadenie nabiť. Pripojte nabíjací 

kábel USB do ľubovoľnej zásuvky a nabíjajte až 2 hodiny. Keď svetlo prestane blikať, ISSA™ 3 je úplne nabitá. 

UPOZORNENIE: Pred nabíjaním sa uistite, že na nabíjacom porte a nabíjačke nie sú žiadne zvyšky vody alebo zubnej 

pasty. Počas nabíjania NEPOUŽÍVAJTE ani nenabíjajte zariadenie FOREO dlhšie ako 24 hodín. Používajte iba nabíjací 

kábel USB dodaný spoločnosťou FOREO. 

 

DÔLEŽITÉ 
PRE OPTIMÁLNU BEZPEČNOSŤ: 

 

RIEŠENIE PROBLÉMOV 

Opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade zmien vo výkone ISSA™ 3. 

Po stlačení univerzálneho tlačidla sa ISSA™ 3 neaktivuje: 

• Batéria je takmer vybitá. Nabíjajte ho pomocou nabíjacieho kábla USB až 2 hodiny, kým nie je úplne nabitý, a potom 
reštartujte normu ISSA™ 3 podržaním tlačidla univerzálneho napájania. 

• Rozhranie je uzamknuté. Odomknite ho súčasným podržaním tlačidiel + a - . 

ISSA™ 3 sa nedá vypnúť a/alebo tlačidlá rozhrania nereagujú:  

• Mikroprocesor je dočasne nefunkčný. Pripojte sa k nabíjaciemu káblu USB a/alebo stlačením a podržaním 

univerzálneho tlačidla reštartujte zariadenie. 

Kontrolka ISSA™ 3 nebliká, keď je pripojený nabíjací kábel USB: 

• Batéria je plne nabitá a pripravená až na 365 dní čistenia. 

• Batéria je vybitá a potvrdenie nabíjacieho kábla USB bude trvať niekoľko minút. 

• Nabíjací kábel USB nie je správne pripojený. Skontrolujte elektrickú zásuvku/USB zásuvku a nabíjací port. 

ISSA™ 3 spadol do vody a nabíjací port je mokrý: 

• Osušte ich a pokračujte v používaní. ISSA™ 3 je úplne vodotesný a nabíjací port je úplne utesnený. 

Ak nenájdete odpoveď na svoju konkrétnu otázku v sekcii riešenia problémov alebo ak máte ďalšie otázky o tom, ako 

táto zubná kefka funguje, navštívte sekciu starostlivosti o zákazníkov na adrese www.foreo.com. 

 

ZÁRUKA A PODMIENKY 
REGISTRÁCIA ZÁRUKY 

Ak si chcete aktivovať dvojročnú obmedzenú záruku, navštívte webovú stránku foreo.com/product-registration, kde sa 
dozviete viac. 
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2-ROČNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA 

Spoločnosť FOREO poskytuje záruku na toto zariadenie po dobu DVOCH (2) ROKOV od dátumu zakúpenia proti 

chybám spôsobeným chybným spracovaním alebo materiálmi vyplývajúcimi z bežného používania zariadenia. Záruka 

sa vzťahuje na pracovné časti, ktoré ovplyvňujú činnosť zariadenia. Nezahŕňa kozmetické poškodenia spôsobené 

bežným opotrebovaním alebo poškodenie spôsobené nehodou, nesprávnym použitím alebo nedbanlivosťou. 

Akýkoľvek pokus o otvorenie alebo demontáž zariadenia (alebo jeho príslušenstva) ruší záruku. 

Ak zistíte chybu a nahlásite ju spoločnosti FOREO počas záručnej doby, spoločnosť FOREO bezplatne vymení 

zariadenie podľa uváženia spoločnosti FOREO. Záručné nároky musia byť podložené primeranými dôkazmi o tom, že 

dátum reklamácie spadá do záručnej doby. Na potvrdenie platnosti záruky si ponechajte originál dokladu o kúpe 

spolu s týmito záručnými podmienkami po dobu trvania záručnej doby. 

Ak chcete uplatniť nárok na záruku, musíte sa prihlásiť do svojho účtu na www.foreo.com a potom vybrať možnosť 

uplatnenia nároku na záruku. Náklady na dopravu sú nevratné. Tento záväzok dopĺňa vaše zákonné práva 

spotrebiteľa a žiadnym spôsobom tieto práva neovplyvňuje. 

*Táto dvojročná obmedzená záruka sa nevzťahuje na náhradné kefkové hlavy. 

 
 

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII 

Zneškodňovanie starých elektronických zariadení (platné v EÚ a ďalších európskych krajinách so systémami 

separovaného zberu odpadu). 

Preškrtnutý symbol koša znamená, že s týmto zariadením by sa nemalo zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale 

malo by sa vrátiť na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením 

správnej likvidácie tohto zariadenia pomôžete zabrániť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a 

ľudské zdravie, ktoré by mohli byť spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom z tohto produktu. Recyklácia 

materiálov tiež pomôže šetriť prírodné zdroje. 

Ak potrebujete ďalšie informácie o recyklácii svojho zariadenia, obráťte sa na miestnu službu likvidácie domového 

odpadu alebo na nákupné miesto. 

 

 

 

ODSTRÁNENIE BATÉRIE 

POZNÁMKA: Tento proces nie je reverzibilný. Otvorením zariadenia zaniká jeho záruka. Táto akcia by sa mala vykonať iba 

vtedy, keď je zariadenie pripravené na likvidáciu. 

Pretože toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu, batéria musí byť pred zneškodnením odstránená a nemala by sa 

likvidovať v domovom odpade. Ak chcete vybrať batériu, vyberte kefkovú hlavu, odlepte silikónový kryt, otvorte plastové 

puzdro a vyberte batériu, ktorá bude zlikvidovaná v súlade s miestnymi environmentálnymi predpismi. Počas tohto procesu 

noste pre svoju bezpečnosť rukavice. Podrobné vizuálne pokyny sú uvedené nižšie: 

 

 

ŠPECIFIKÁCIA 
MATERIÁLY: lekársky silikón, PBT polymér, PC + ABS 

BARVY: Fuschia / Perleťovo ružová / Mäta / Čierna 

ROZMER:  195 × 28 × 32,4 mm 

HMOTNOSŤ: 72 g 

BATERIE:  Li-Ion 1000 mA 3,7V 

HODNOTENIE:  5 V DC, 0.6 W 

 

 
DOBA POUŽÍVANIA: Až 365 dní 

POHOTOVOSTNÝ REŽIM: 180 dní 

FREKVENCE: 166 Hz 

ROZHRANIA: 3 tlačidlá 

POLOVICAPOAKS/MIN:  Do 11 000 
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ZUBNÁ KEFKA ISSA TM 3 

PODMIENKY PROSTREDIA PRE POUŽITIE 
TEPLOTA: 5° až 40 °C 

VLHKOSŤ: 40 %  až 80 % 

ATMOS FERIC TLAK:  800 až 1 060 hPa 

 

PODMIENKY PROSTREDIA PRE SKLADOVANIE A PREPRAVU: 
TEPLOTA: -10° až 50 °C 

VLHKOSŤ: 30 %  až 80 % 

ATMOS DIVOKÝ TLAK:  500 až 1 060 hPa 

 

DEKLARÁCIA 
Používatelia tohto zariadenia tak robia na vlastné riziko. Spoločnosť FOREO ani jej predajcovia nepreberajú žiadnu 

zodpovednosť za akékoľvek fyzické alebo iné zranenia alebo škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania 

tohto zariadenia. Okrem toho si spoločnosť FOREO vyhradzuje právo revidovať túto publikáciu a z času na čas 

meniť jej obsah bez toho, aby bola povinná informovať kohokoľvek o takejto revízii alebo zmenách. 

Model sa môže zmeniť na zlepšenie bez predchádzajúceho upozornenia. 

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 

ZA KLADY  

1. ČO OBSAHUJE BALENIE ISSA™ 3? 

1x ISSA™ 3 zubná kefka, 1x  USB nabíjací kábel, 1x  cestovné puzdro & 1x ISSA™ manuál. 

2. ČO MÁM ROBIŤ, KEĎ DOSTANEM SVOJU ISSA™ 3? 

Gratulujeme k tomu, že ste urobili prvý krok k lepším návykom pri čistení zubov a belšiemu a jasnejšiemu úsmevu 

tým, že ste si zaobstarali zubnú kefku ISSA™ 3! Začnite si čistiť zuby bez námahy odomknutím zubnej kefky, aby ste 

si mohli vychutnať všetky výhody sofistikovanej a štýlovej starostlivosti o zuby v pohodlí vášho domova súčasným 

podržaním tlačidiel + a - . Potom začne kontrolka blikať, čo indikuje, že zariadenie je odomknuté. 

3. AKO ZAPNÚŤ ISSA™ 3? 

Po odomknutí zubnej kefky na prvé použitie zapnite ISSA™ 3 jedným stlačením univerzálneho tlačidla napájania. 

4. AKO VYPNÚŤ ISSA™ 3? 

Ak chcete vypnúť ISSA™ 3, stlačte a podržte univerzálne tlačidlo na 3 sekundy. 

5. MÔŽEM NASTAVIŤ RÝCHLOSŤ/INTENZITU? 

Áno, môžete si vybrať zo 16 rôznych rýchlostí/intenzít a prispôsobiť ich svojim preferenciám pomocou tlačidiel + a 

- na zubnej kefke. ISSA™ 3 si potom zapamätá vaše nastavenia pre ďalšie čistenie zubov. 

 

6. AKO SI MÁM ČISTIŤ ZUBY S ISSA™ 3? 

Použite odporúčané množstvo svojej obľúbenej zubnej pasty. Stlačením univerzálneho tlačidla zapnite zubnú kefku 

ISSA™ 3 (pomocou tlačidiel +/- upravte intenzitu na požadované nastavenie). Čistite si zuby rovnako ako pri 

manuálnej zubnej kefke.  ISSA™ 3 vás vyzve na čistenie nového kvadrantu úst každých 30 sekúnd. Ak chcete vyčistiť 

celé ústa, otočte kefu a jemne vydrhnite jazyk a líca zadnou časťou hlavy. Vypnite zubnú kefku opätovným 

stlačením univerzálneho tlačidla (zubná kefka sa automaticky vypne po 3 minútach). Potom vypláchnite ústa a 

vyčistite kefu ISSA™ 3 pod tečúcou vodou. 

7. AKO ČASTO SI MÁM ČISTIŤ ZUBY POMOCOU KEFKY ISSA™ 3? 

Pre svieži a jasnejší úsmev odporúčame používať ISSA™ 3 dvakrát denne (každé ráno a večer). 



7  

8. AKO ČASTO BY SA MALA MENIŤ KEFKOVÁ HLAVA ISSA™ 3? 

Kefkové hlavy ISSA™ sú vyrobené tak, aby vydržali až 6 mesiacov, takže sú šetrnejšie k životnému prostrediu ako iné 

elektrické hlavice na zubné kefky, ktoré vydržia iba 3 mesiace, kým je potrebné ich vymeniť. 

9. AKO VYMENIŤ KEFOVÚ HLAVU ISSA™? 

Kefkovú hlavu ISSA™ 3 je možné nahradiť jednoduchým pohybom, ktorý sa posúva a tlačí. Ak chcete vymeniť 

kefkovú hlavu, uistite sa, že je ISSA™ 3 vypnutá a zdvihnite hlavu kefy rovno nahor, aby ste ju oddelili. Zarovnajte 

stredový otvor s kovovou hmoždinkou tak, aby štetiny náhradnej hlavy smerovali dopredu, a zatlačte nadol, aby ste 

ju pevne zaistili.  

10. PREČO SA ZUBNÁ KEFKA ISSA™ 3 POUŽÍVA ĽAHŠIE AKO INÉ SONICKÉ ZUBNÉ KEFKY? 

Na rozdiel od iných elektrických zubných kefiek na trhu, ISSA™ 3 vydrží na jedno nabitie až neuveriteľných 365 dní a 

jej kefková hlava vydrží až 6 mesiacov, kým ju bude potrebné vymeniť. Je tiež vybavený jedinečným a inovatívnym 

flexibilným hybridným dizajnom kefy s polymérom PBT a lekárskymi štetinami, ktoré sú odolné voči povlaku a veľmi 

šetrné k ďasnám, takže sa nemusíte obávať príliš tvrdého čistenia. Okrem  toho je ISSA™ 3 vybavená 16 

rýchlosťami/intenzitami a vstavaným čističom jazyka a tváre, ktorý poskytuje prispôsobiteľnú starostlivosť o ústnu 

dutinu 4 v 1 a umožňuje najrýchlejšie a najjednoduchšie kefovanie. 

 
  PROBLÉMY A SERVIS  

11. ČO MÁM ROBIŤ, AK SA ISSA™ 3 PO STLAČENÍ UNIVERZÁLNEHO TLAČIDLA NEAKTIVUJE?  

Batéria môže byť vybitá. Nabíjajte ho pomocou nabíjacieho kábla USB až 2 hodiny, kým nie je úplne nabitý, a 

potom reštartujte zubnú kefku ISSA™ 3 podržaním tlačidla univerzálneho napájania. Alternatívne to môže 

znamenať, že rozhranie je uzamknuté a je potrebné ho odomknúť podržaním tlačidiel + a - spolu, po ktorom bude 

blikať kontrolka, ktorá indikuje, že zariadenie je odomknuté. 

12. ČO MÁM ROBIŤ, AK SA ISSA™ 3 NEDÁ VYPNÚŤ A/ALEBO TLAČIDLÁ ROZHRANIA NEREAGUJÚ?  

To môže znamenať, že mikroprocesor dočasne nefunguje správne. Pripojte sa k nabíjaciemu káblu USB a/alebo 

stlačením a podržaním univerzálneho tlačidla reštartujte zariadenie. 

13. ČO TO ZNAMENÁ, AK KONTROLKA ISSA™ 3 PRESTANE BLIKAŤ, KEĎ JE PRIPOJENÝ NABÍJACÍ 

KÁBEL USB? 

To môže znamenať niekoľko vecí. Buď je batéria úplne nabitá a pripravená až na 365 dní čistenia, alebo je batéria 

vybitá a potvrdenie nabíjacieho kábla USB bude trvať niekoľko minút. Prípadne to môže znamenať, že nabíjací 

kábel USB nie je správne pripojený - skontrolujte elektrickú zásuvku / zásuvku USB a nabíjací port. 

14. ČO AK ISSA™ 3 SPADOL DO VODY A NABÍJACÍ PORT JE MOKRÝ? 

ISSA™ 3 je úplne vodotesný a nabíjací port je úplne utesnený. Takže ho jednoducho musíte vysušiť a pokračovať v 
používaní. 

15. AKO ZISTÍM, KEDY NABIŤ ISSA™ 3? 

Keď sa kontrolka na základni ISSA™ 3 rozsvieti načerveno, je čas kefu nabiť. Pripojte nabíjací kábel USB k 

akejkoľvek zásuvke a nabíjajte ho 2 hodiny. Keď svetlo prestane blikať, ISSA™ 3 je úplne nabitá. 

16. AKO ČISTIŤ  ISSA™ 3? 

Po každom použití kefu očistite tak, že ju umyjete teplou vodou a zároveň prejdete prstami po štetinách. Pre 

dosiahnutie optimálnych výsledkov odporúčame aplikovať silikónový čistiaci sprej FOREO na telo ISSA™ 3 a potom ho 

opláchnuť teplou vodou. Nechajte kefu vyschnúť na vzduchu. Neodporúčame umiestňovať ISSA™ 3 do UV 

sanitárneho puzdra. 

 

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, benzín alebo acetón. Na prístroji 

nepoužívajte zubnú pastu s bielidlom. 
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