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ESCOVAÇÃO SUAVE
PARA UM SORRISO MAIS 

BRILHANTE!
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INTRODUÇÃO
Parabéns por ter tomado esse primeiro passo no caminho para um sorriso 
mais branco e luminoso, ao adquirir o issa™ mini 3. Antes de começar a 
aproveitar todos os benefícios de uma higiene bucal sofi sticada e elegante 
no conforto do seu lar, leia atentamente as instruções contidas neste manual.

USO PRETENDIDO: O produto deve ser utilizado em casa para promover 
uma melhor higiene bucal limpando os dentes e gengivas.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR e utilize este produto 
apenas para o uso pretendido, conforme descrito neste manual .

     AVISO: É PROIBIDO FAZER QUALQUER MODIFICAÇÃO NESTE APARELHO.

APRESENTAÇÃO do issa™ mini 3
Reprojetada para recarregar o seu sorriso, esta escova de dentes brilhante e bonita combina uma inovadora escova 
híbrida de silicone-PBT e tecnologia de pulso sônico para que você possa experimentar um sorriso mais brilhante, 
dentes mais saudáveis e hálito fresco por 24 horas!

MANUAL DO USUÁRIO COMPLETO

CABEÇA DE ESCOVA HÍBRIDA E FLEXÍVEL
As cerdas de silicone + polímero PBT são fortes 

contra a placa, mas delicadas com a gengiva.

SILICONE PARA USO MÉDICO
Ultra-higiênico, resistente a bactérias, 

sem BPA e ftalatos e super macio.

TECNOLOGIA DE PULSAÇÕES SONIC
9.000 pulsações por minuto para uma 
limpeza suave e massagem gengival.

BOTÃO UNIVERSAL
Liga/desliga a escova de dentes com um 
toque.

EXTREMAMENTE VERSÁTIL
Pode ser usado com qualquer 

cabeça de escova ou 
acessórioissa™ .

CABO DE RECARGA USB
Recarregue a qualquer 

momento, em qualquer lugar 
com o cabo USB.

LUZ INDICADORA

A luz branca indica quando você deve 
mudar para um novo quadrante da boca 

e a luz vermelha indica bateria fraca.

LIMPADOR DE LÍNGUA E BOCHECHAS
Integrado para uma limpeza completa de 360°, 
não porosa para evitar o acúmulo de bactérias.

CABEÇA SUBSTITUÍVEL
Fácil de trocar - basta retirar a cabeça 
antiga e colocar a nova.

CABO ANTI-DERRAPANTE 
Manuseio ultraconfortável para uma 
experiência de escovação ainda mais suave.TEMPORIZADOR INTEGRADO COM UMA 

CARINHA FELIZ
Cronometra sua rotina de escovação de 2 

minutos e indica quando você não escovou os 
dentes em mais de 12 horas. 

PORTA DE REGARGA
 Com uma vedação 100% à prova d'água, 
a escova pode ser usada no chuveiro. 
Uma única carga dura até 265 dias.

.

DESCUBRA O SEU issa™ mini 3

BOLSA DE VIAGEM

A capa protetora mantém seu 
issa™ mini 3 limpo enquanto

estiver em viagem.
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COMO USAR SEU issa™ mini 3
Não mude sua rotina de escovação, apenas sua escova de dentes!

Repita a escovação duas vezes ao dia para ter um sorriso mais fresco e brilhante!

CUIDADO: Se sentir algum desconforto ao usar sua escova de dentes issa™mini 3, interrompa o uso imediatamente 
e consulte um médico. Se encontrar sangue na superfície da escova, limpe o aparelho com água e sabão.

COMO USAR SEU issa™ mini 3
Após usar, limpe o aparelho com água morna esfregando levemente as cerdas com os dedos. Para melhores resultados, 
recomendamos utilizar o Spray de Limpeza de Silicone da FOREO no corpo do seu issa™ mini 3 e enxaguar com água 
morna. Deixe secar ao ar livre. Não recomendamos colocar o issa™ mini 3 num esterilizador UV.

OBSERVAÇÃO: Nunca utilize produtos de limpeza que contenham álcool, gasolina ou acetona. Evite usar pastas de 
dente que contenham um agente branqueador com o aparelho.
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COMO SUBSTITUIR A CABEÇA DO issa™ mini 3
RETIRE PUXANDO, ENCAIXE EMPURRANDO

Todas as cabeças de escova issa™ são compatíveis com o issa™ mini 3.

Para substituir a cabeça da escova, verifi que se o issa™ mini 3 está 
desligado e puxe a cabeça para cima para soltá-la. Com as cerdas da 
cabeça de reposição viradas para frente, alinhe o orifício central da cabeça 
com o pino metálico do corpo e empurre para baixo para encaixá-la.

Para maior efi cácia, recomendamos trocar a cabeça do issa™ mini 3 a cada 6 meses. As cabeças para dentes 
sensíveis e o limpador de língua duram até 1 ano.

Você pode encomendar cabeças de reposição através do site www.foreo.com ou entrando em contato com o 
revendedor autorizado FOREO mais próximo.

APLIQUE A PASTA DE 

DENTE
Use sua pasta de dente 
habitual e ligue o issa™

mini 3.

ESCOVE
Escove os dentes da mesma 
maneira que você faria com 
umaescova de dentes 
manual.  O  issa™ mini 3
lembrará você de escovar 
um novo quadrante da boca 
a cada 30 segundos.

ENXÁGUE
Enxágue a boca e limpe 
seu issa™ mini 3 em água 
corrente.

LIMPADOR DE LÍNGUA E 
BOCHECHAS (opcional)
Para uma higiene bucal 
completa, vire  a escova e 
use a parte de trás da cabeça 
da escova para esfregar 
delicadamente a língua e as 
bochechas.
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COMO USAR SEU issa™ mini 3
Se a potência das pulsações parecer diminuir ou a luz indicadora ficar vermelha, está na hora de recarregar seu 
aparelho. Conecte o cabo de recarga USB em qualquer tomada e deixe recarregar por 2 horas. Quando a luz 
indicadora para de piscar, seu issa™ mini 3 está totalmente carregado.

CUIDADO: Antes de recarregar, verifi que se a porta de recarga e o carregador não estão molhados e não contêm 
resíduos de pasta de dente. NÃO use o dispositivo FOREO durante a recarga e NÃO recarregue por mais de 24 
horas. Use apenas o cabo de recarga USB fornecido pela FOREO.

IMPORTANTE
PARA MAIOR SEGURANÇA:

• Consulte o seu médico antes de usar o issa™ mini 3 caso tiver alguma dúvida médica.
• Se estiver fazendo tratamento para qualquer problema bucal, consulte seu dentista antes de usar.
• Se sentir algum desconforto ao usar sua escova de dentes issa™ , interrompa o uso imediatamente e consulte um médico.
• Evite deixar o issa™ em contato direto com a luz solar e nunca o exponha ao calor excessivo ou água fervente.
• Esta escova de dentes não é destinada a crianças menores de 5 anos. É necessária uma supervisão cuidadosa 

quando este dispositivo é usado por, em ou perto de crianças. Crianças e pessoas com capacidades físicas e 
mentais reduzidas exigem supervisão adequada e instruções para uso seguro.

• Crianças não devem brincar com a escova de dentes.
• Interrompa o uso deste produto se parecer de alguma forma danifi cado (cabeça da escova, cabo, carregador). 
• Este produto não contém peças que possam ser reparadas.
• Para evitar o risco de choque elétrico, este aparelho só deve ser conectado a uma rede elétrica com aterramento 

de proteção.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Precauções a serem tomadas no caso de mudanças no desempenho do issa™ mini 3.

Se o issa™ mini 3 não ligar ao apertar o botão universal:
• A bateria está descarregada. Recarregue usando o cabo de recarga USB por até 2 horas até que esteja totalmente 

carregada e, em seguida, reinicie sua escova de dentes  issa™ mini 3segurando o botão universal. 

Se o issa™ mini 3 não desliga e/ou os botões da interface não respondem:
• O microprocessador está temporariamente com defeito. Conecte ao cabo de recarga USB e/ou aperte e segure o 

botão universal para reiniciar o aparelho. 

A luz do issa™ mini 3 não pisca quando o cabo de recarga USB está conectado:
• A bateria está totalmente carregada e pronta para até 265 dias de escovação.
• A bateria está descarregada e levará vários minutos para reconhecer o cabo de recarga USB.
• O cabo de recarga USB não está conectado corretamente. Verifi que a tomada elétrica/soquete USB e a porta de 

recarga.

Se o issa™ mini 3 caiu na água e a porta de recarga está molhada:
• Seque e continue a usar. O issa™ mini 3 é totalmente à prova d'água e a porta de recarga é totalmente vedada. 

Se você não encontrar a resposta para sua pergunta específi ca na seção de resolução de problemas, ou se tiver 
alguma outra pergunta sobre o funcionamento desta escova de dentes, visite a seção de Atendimento ao Cliente 
no site www.foreo.com

TERMOS E CONDIÇÕES DA GARANTIA
REGISTRO DE GARANTIA
Para ativar a Garantia Limitada de 2 anos, visite o site foreo.com/product-registration para mais informações.
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GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS
A FOREO garante este aparelho por um período de 2 (DOIS) ANOS a partir da data original da compra contra 
defeitos de fabricação ou dos materiais decorrentes do Uso Normal do aparelho. A garantia cobre as peças que 
infl uenciam no funcionamento do aparelho. Ela NÃO cobre a deterioração estética causada pelo desgaste natural 
ou danos causados por acidentes, uso indevido ou negligência. Qualquer tentativa de abrir ou desmontar o 
aparelho (ou seus acessórios) anulará a garantia.

Se encontrar algum defeito e notifi car a FOREO durante o período da garantia, a FOREO poderá, a seu critério, 
substituir o aparelho gratuitamente. É necessário fornecer provas razoáveis de que a reclamação esteja dentro da 
garantia. Para validar sua garantia, guarde seu recibo de compra original junto com estas condições de garantia 
durante o período da garantia.

Para reivindicar sua garantia, é necessário fazer o login na sua conta no site www.foreo.com e selecionar a opção 
solicitar garantia. Os custos de envio não são reembolsáveis. Este compromisso se soma aos seus direitos legais como 
consumidor e não afeta esses direitos de forma alguma.
*A Garantia Limitada de 2 anos não se aplica às cabeças de reposição da escova.

INFORMAÇÕES DE DESCARTE
Descarte de equipamentos eletrônicos usados (válido para a União Europeia e outros países europeus com sistema 
de coleta seletiva).

O símbolo da lixeira com um X indica que este aparelho não deve ser descartado como lixo doméstico, mas levado 
ao ponto de coleta apropriado para reciclagem de equipamentos eletroeletrônicos. Descartando este aparelho 
corretamente, você ajudará a prevenir as possíveis consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde 
humana que poderiam ser causadas pelo manuseio inadequado do produto. A reciclagem de materiais também 
ajuda na conservação de recursos naturais.

Para mais informações sobre como reciclar seu aparelho, entre em contato com o serviço de coleta de lixo do seu 
bairro ou com o local de compra.

REMOÇÃO DA BATERIA
OBSERVAÇÃO: Este processo é irreversível. A abertura deste aparelho anulará a garantia. Isso deve ser feito 
somente quando o aparelho estiver pronto para ser descartado.

Este aparelho contém uma bateria de íons de lítio que deve ser removida antes do descarte e não deve ser jogada 
fora junto com o lixo doméstico. Para remover a bateria, retire a cabeça da escova, solte a cobertura de silicone, 
abra a carcaça plástica e retire a bateria, descartando-a conforme as leis ambientais locais. Para sua segurança, use 
luvas durante esse processo. Instruções visuais detalhadas são fornecidas abaixo:

ESPECIFICAÇÕES
MATERIAIS: Silicone de uso médico e polímero PBT, PC + ABS
CORES:  Summer Sky / Mango Tango/ Wild Strawberry
DIMENSÕES: 170 x 31 x 25,4 mm
PESO:  56 g
BATERIA: Li-Ion 420mA 3,7V
POTÊNCIA: 3,7 V CC, 0,5 W

DURAÇÃO:  Até 265 dias
MODO DE ESPERA: 180 dias
FREQUÊNCIA:  166 Hz
INTERFACE:  1 botão
PULSAÇÕES/MIN:  Até 9.000 
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AVISO LEGAL 
Os usuários fazem uso deste aparelho por sua própria conta e risco. Nem a FOREO nem seus revendedores assumem 
qualquer responsabilidade ou obrigação por quaisquer lesões ou danos, físicos ou de outro tipo, causados direta ou 
indiretamente pelo uso deste aparelho. Além disso, a FOREO se reserva o direito de revisar esta publicação e fazer 
alterações periódicas no seu conteúdo sem a obrigação de notifi car qualquer pessoa sobre essa revisão ou alterações.

O modelo pode ser alterado para melhorias sem aviso prévio.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE USO
TEMPERATURA:  5 a 40°C
UMIDADE:  40% a 80%
PRESSÃO ATMOSFÉRICA: 800 a 1.060 hPa

CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE: 
TEMPERATURA:  -10 a 50°C
UMIDADE:  30% a 80%
PRESSÃO ATMOSFÉRICA: 500 a 1.060 hPa

PERGUNTAS FREQUENTES
ASPECTOS BÁSICOS

1. O QUE ACOMPANHA MEU issa™ mini 3?

1x escova de dentes issa™ mini 3, 1x cabo de recarga USB, 1x bolsa de viagem e 1x manual do issa™.

2. COMO LIGO E DESLIGO MEU issa™ mini 3? 

Depois de desbloquear sua escova de dentes pela primeira vez, ligue seu issa™ mini 3 apertando o botão universal 
uma vez.

O APARELHO 

3. COMO ESCOVO MEUS DENTES COM O issa™ mini 3?

Use a quantidade sugerida da sua pasta de dente favorita. Pressione o botão universal para ligar o seu issa™ mini 
3. Escove os dentes da mesma maneira que você faria com uma escova de dentes manual. O issa™ mini 3 lembrará 
você de escovar um novo quadrante da boca a cada 30 segundos. Para uma higiene bucal completa, vire a escova 
e use a parte de trás da cabeça da escova para esfregar delicadamente a língua e as bochechas. Desligue sua 
escova de dentes apertando o botão universal novamente (sua escova de dentes desligará automaticamente após 
3 minutos). Enxágue a boca e limpe seu issa™ mini 3 em água corrente.

4. COM QUE FREQUÊNCIA DEVO ESCOVAR MEUS DENTES COM O issa™ mini 3?

Recomendamos o uso do seu issa™ mini 3 duas vezes ao dia (todas as manhãs e noites), para um sorriso mais fresco 
e brilhante. Sua escova de dentes irá lembrá-lo com uma cara triste quando não tiver escovado os dentes em mais 
de 12 horas. 

5. COM QUE FREQUÊNCIA DEVO SUBSTITUIR A CABEÇA DO issa™ mini 3? 

As cabeças de escova issa™ são fabricadas para durar até 6 meses e as cabeças de escovas sensíveis issa™ são 
fabricadas para durar até um ano, sendo mais ecológicas do que outras cabeças de escova de dentes elétrica, que 
duram até 3 meses antes de precisarem ser substituídas. 

6. COMO SUBSTITUO A CABEÇA DO issa™ mini 3?

As cabeças da escova issa™ podem ser substituídas com um simples movimento de puxar e empurrar. Para 
substituir a cabeça da escova, verifi que se o issa™ mini 3 está desligado e puxe a cabeça para cima para soltá-la. 
Com as cerdas da cabeça de reposição viradas para frente, alinhe o orifício central da cabeça com o pino metálico 
do corpo e empurre para baixo para encaixá-la.  
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7. O QUE TORNA O issa™ mini 3 MAIS FÁCIL DE USAR DO QUE OUTRAS ESCOVAS DE DENTES SÔNICAS?

Ao contrário de qualquer outra escova de dentes elétrica no mercado, o issa™ mini 3 dura até 265 dias com uma 

única carga, com uma cabeça de escova que dura até 6 meses antes de precisar ser substituída. A escova também 

possui um design híbrido fl exível e inovador, com polímero PBT e cerdas de uso médico que são fortes contra a placa 

e extremamente delicadas com a gengiva. Além de apresentar um limpador integrado de língua e bochecha, o issa™ 
mini 3 fornece uma limpeza completa de 360°, para uma experiência de escovação rápida e sem esforço.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E MANUTENÇÃO

8. POR QUE MEU issa™ mini 3 NÃO LIGA QUANDO APERTO O BOTÃO UNIVERSAL?

Pode estar sem bateria. Recarregue usando o cabo de recarga USB por até 2 horas até que esteja totalmente 
carregada e, em seguida, reinicie sua escova de dentes issa™ mini 3 segurando o botão universal. 

9. O QUE DEVO FAZER SE MEU issa™ mini 3 NÃO PUDER SER DESLIGADO E/OU OS BOTÕES DA INTERFACE 

NÃO RESPONDEREM?

Pode ser que o microprocessador esteja temporariamente com defeito. Conecte ao cabo de recarga USB e/ou 
aperte e segure o botão universal para reiniciar o aparelho.

10. O QUE SIGNIFICA SE A LUZ INDICADORA DO issa™ mini 3 PARA DE PISCAR QUANDO O CABO DE 

RECARGA USB ESTÁ CONECTADO? 

Isso pode signifi car várias coisas. A bateria está totalmente carregada e pronta para até 265 dias de escovação ou 
a bateria está descarregada e levará vários minutos para reconhecer o cabo de recarga USB. Por outro lado, pode 
signifi car que o cabo de recarga USB não está conectado corretamente - verifi que a tomada elétrica/soquete USB e a 
porta de recarga.

11. E SE MEU issa™ mini 3 CAIR NA ÁGUA E A PORTA DE RECARGA ESTIVER MOLHADA?

O issa™ mini 3 é totalmente à prova d'água e a porta de recarga é totalmente vedada. Apenas seque o aparelho e 
continue a utilizá-lo. 

12. COMO VOU SABER QUANDO CARREGAR MEU issa™ mini 3?

Quando a luz indicadora na base do seu issa™ mini 3 fi car vermelha, é hora de recarregar sua escova de dentes. 
Conecte o cabo de recarga USB em qualquer tomada e deixe recarregar por 2 horas. Quando a luz indicadora para 
de piscar, seu issa™ mini 3 está totalmente carregado.

13. COMO LIMPO MEU issa™ mini 3?

Limpe o aparelho após cada uso com água morna esfregando levemente as cerdas com os dedos. Para melhores 
resultados, recomendamos utilizar o Spray de Limpeza de Silicone da FOREO no corpo do seu issa™ mini 3 e 
enxaguar com água morna. Deixe secar ao ar livre. Não recomendamos colocar o issa™ mini 3 num esterilizador 
UV. OBSERVAÇÃO: Nunca utilize produtos de limpeza que contenham álcool, gasolina ou acetona. Evite usar 
pastas de dente que contenham um agente branqueador com o aparelho.
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