
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYAKORI KÉRDÉSEK 
 

MILYEN HAMAR LÁTHATOM A KEZELÉSEK EREDMÉNYÉT? 
Legtöbb esetben már rögtön az első használat után, 
azonnal látható a kezelés eredménye. Nem szokatlan, hogy 
akár árnyalatokkal fehérebbek lesznek fogai már az első 
néhány kezelés hatására. Azonban ez mindenkinél más. A 
sárgás elszíneződések igen hamar és látványosan reagálnak 
a halványkékes/szürkés elszíneződésekhez képest. 
Erőteljesebben elszíneződött fogak esetén több kezelésre 
is szükség lehet, hogy látható eredményt érjen el.  
 
MILYEN GYAKRAN VÉGEZHETEM EL EZT A KEZELÉST? 
Kezdetben a kezelést biztonságosan végezheti heti vagy 
akár napi szinten az első hónap során. Miután elérte célját 
fenntartó kezelések végzését tanácsoljuk. 
 
MILYEN GYAKRAN ALKALMAZZAK FENNTARTÓ 
KEZELÉSEKET? 
Ez kor és étrend függő. Ha továbbra is ugyanazokat az 
ételeket és italokat fogyasztja, melyek fogai elszíneződését 
okozták, akkor azok idővel újból elszíneződnek majd. 
Általában havonta egy fenntartó kezelést ajánlunk, feltéve, 
hogy fogait ez után az útmutatóban, vagy fogorvosa által 
adott utasításoknak megfelelően ápolja. 
 
ALKALMAZHATOM A PROFESSZIONÁLIS FOGFEHÉRÍTŐT 
KORONÁN, HÍDON IS? 
A Professzionális fogfehérítő készlet csak a természetes 
fogakat fehéríti, de használata biztonságos fogpótlás 
esetén is. A fogfehérítő nem fogja kifehéríteni a 
fogpótlásokat beleértve hidat, koronát, kerámia héjat, 
műfogsort, töméseket. Ki kell cseréltetnie az összes 
fogpótlását amennyiben szeretné, hogy megegyezzenek a 
kifehérített természetes fogaival. 
 
HOGY TÁROLJAM A FEHÉRÍTŐ GÉLT? 
Száraz, hűvös helyen tárolja, ahol napfény nem éri, illetve 
ahol gyerekek nem érhetik el. 
 
MI OKOZZA A FOGAK SÁRGULÁSÁT? 
Bár árnyalatban eltérőek lehetnek, kifejlődésük kezdetén 
minden fog fehér külső fogzománccal nő ki. A 
mindennapok során elfogyasztott ételek és italok, mint a 
tea, kávé, vörösbor, vagy az erős színezékeket tartalmazó 
ételek hatására azonban, fokozatosan elszínezik ezt a fehér 
felszínt. A szemcsés fogkrémek és kemény sörtéjű fogkefék 
(a korral együtt) szintén hozzájárulnak a fogfelszín - 
fogzománc - kopásához, melynek hatására láthatóvá válik a 
zománc alatt lévő sárga dentin réteg. 

 

INFORMÁCIÓK 
 

• Higiéniai okokból minden egyes szájba helyezhető sablon 
egy személy által használandó. 
• NE szerelje szét a kék fény lámpát, a készülék nem tartalmaz 
a felhasználó által javítható alkatrészeket. Meghibásodás 
esetén, a készülék javítását a balesetek elkerülése érdekében 
kizárólag a Rio vagy a Rio valamely szerviz képviselete 
végezheti el. 
• Ne merítse a készüléket és a kékfény lámpát vízbe. Elegendő 
egy nedves ruhával áttörölni a készüléket. A szájba helyezhető 
sablonokat, a kék fény lámpáról történő levétel után,  meleg 
vízzel tisztítsa. 
• A kék fény lámpát kizárólag rendeltetésének megfelelően 
használja. 
• NE szerelje szét vagy javítsa. Amennyiben bármilyen 
probléma merülne a fel a készülék használatával, vegye fel a 
kapcsolatot a forgalmazó ügyfélszolgálatával. 
• NE nyissa fel a készüléket. 
• Csak a tartozék hálózati kábellel használja a készüléket. 

ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 

• Kérjük, alaposan olvassa végig a használati útmutatót és 
őrizze meg, hogy későbbiek során is áttekinthesse. 
• Az eszköz 8 éves kortól, valamint a csökkent fizikai, 
érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve gyakorlatlan vagy 
tájékozatlan felhasználók számára csak felügyelet, illetve a 
biztonságos alkalmazással kapcsolatos tájékoztatás mellett, a 
veszélyek ismeretében használható. Nem gyerekjáték. 
Tisztítását és karbantartását gyermek nem végezheti 
felügyelet nélkül. 
• NE nyelje le. 
• NE használja fogszabályozás során. 
• Terhesség esetén ne használja a készüléket. 
• Kerülje a fogfehérítő gél közvetlen szembe jutását. Ha a gél 
szembe kerül, bő vízzel öblítse ki. 
• NE használja napi egy alkalomnál többször. 
• Egy kezelés során ne használja 20 percnél hosszabb ideig. 
• Amennyiben a használat során bármely kellemetlen érzést 
tapasztal, szakítsa félbe a használatot és alaposan öblítse ki 
száját vízzel. 
• Fogínysorvadás vagy bármilyen ínybetegség, szájüregi 
fertőzés esetén a kezelés alkalmazása előtt, kérje fogorvosa 
véleményét Nem ajánljuk a használatát fogínygyulladás, 
szájfekély vagy egyéb szájon belül található sérülés esetén. 
• A termék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi, vagy 
mentális képességű, illetve a kezelés menetét nem ismerő 
személyek által történő felhasználásra. Ilyen esetben 
szükséges az adott személy(ek) felügyelete, valamint 
tájékoztatása a termék használatával kapcsolatban, a 
biztonságukért felelős személy részéről. 

HULLADÉKKEZELÉS 

Az elektromos és elektronikus készülékek  
hulladékainak kezeléséről (2002/96/EC) (Waste of 
Electrical and Electronic Equipment - WEEE 
Directive) célja, hogy a hulladékká vált 

elektronikai termékek újrahasznosítása a legjobb 
rendelkezésre álló újrafeldolgozási és újrahasznosítási 
technológiák alkalmazásával történjen, a környezeti hatások 
minimálisra csökkentése, az esetleges veszélyes összetevők 
kezelése és a hulladéklerakók rohamos növekedésének 
elkerülése érdekében. A termék besorolás szerint 
Elektromos és elektronikai készüléknek számít, ezért kérjük, 
hogy a termék élettartamának lejártakor, azt a helyi 
előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. TILOS a terméket 
háztartási hulladékként kezelni. 
 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 
 
A készülék normál használata esetén 2 év cseregaranciát 
biztosítunk. Kérjük, őrizze meg a számlát, mert a garancia 
csak a számla bemutatásával érvényesíthető! 
 
Ha kérdése van, vagy nehézségeket tapasztal, kérjük, hívja a 
MOPA Kft. ügyfélszolgálatát: 9082 Nyúl, Széchenyi út 31. 
Telefon: +36 30 6 560 292 Munkanapokon: 9.00-16- óráig 
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PROFESSIONAL TEETH WHITENING 
 
 
 

 
 
 

A Professional Teeth Whitening fogfehérítéssel gyorsan 
fehérítheti ki fogait már otthona kényelmében is 
Használata gyors, biztonságos és egyszerű. A speciális 
összetételű fehérítő gél és a kék fény gyorsan hatnak, 
eltávolítva a fogak tea, kávé, vörösbor vagy cigaretta 
okozta, valamint a kor miatt kialakuló természetes 
elszíneződését. A kezelés után fontos a fogak megfelelő 
ápolása és a rendszeres fogászati ellenőrzés. A termék 
nem helyettesíti a rendszeres fogászati ellenőrzést. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTOS 
A termék megfelel az EU kozmetikai biztonsági 
követelményeinek. 
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PROFESSZIONÁLIS FOGFEHÉRÍTŐ 

 
 

a. Hajlékony kar 
b. Hálózati kábel csatlakozó 
c. Készülék 
d. Kulcszár 
e. Erősségi szint növelése (+) 
f. Erősségi szint jelző 
g. Erősségi szint csökkentése (-) 
h. Kékfény lámpa 
i. Teljes program jelzés 
j. Mód gomb 
k. Fenntartó program jelzés 
l. Start/szünet gomb 
m. Visszaszámláló fények 
n. Fehérítő gél 
o. Hálózati adapter 
p. Biztonsági kulcs 
q. Szájba helyezhető sablon 
 
 
 
 

 
 
 
 
Amennyiben nem használja a 
készüléket, egyszerűen 
helyezze a szájba illeszthető 
sablont a készülék fölé. A 
hajlékony kar megtartja a kék 
fény lámpát. 

MIELŐTT HOZZÁFOGNA 
 

SABLON FORMÁLÁSA 
14 év alatti gyermekek számára nem ajánlott.  A sablont ne 
érje magas hőmérséklet, például ne helyezze a 
mosogatógépbe és ne tegye ki közvetlen napfénynek. 
FONTOS: A következő lépéseket soha ne végezze el, 
miközben a sablon a kék fény lámpában található.  
 

Engedjen 4 cm forró vizet a csapból (NE 
használjon forrásban lévő vizet) egy 
megfelelő edénybe és tegye bele a sablon 
végét körülbelül 60 másodpercre. 
 
 
 
Óvatosan vegye ki a sablont, ügyelve arra, 
hogy ne tegyen kárt benne, amíg hajlítható 
állapotban van. 
Óvatosan rázza le a felesleges vizet. 
 
 
 
Harapjon a csatornákba, a sablont 
melegnek fogja érezni a fogínyén – ez 
normális. Tartsa így 30 másodpercig. 
 
 
 
Távolítsa el a sablont és helyezze hideg 
vízbe 60 másodpercre, hogy lehűljön. 
Amennyiben szükséges, ismételje meg az 1-
4. lépést, hogy a sablon még 
kényelmesebben illeszkedjen. 
A sablon készen áll a használatra. 

 
ELŐKÉSZÜLETEK 

 
Használat előtt mossa meg fogát és használjon szájzuhanyt, 
hogy eltávolítson minden ételmaradékot. Amennyiben erős 
lerakódás található fogain, ajánlott a Fogfehérítő 
használata előtt egy fogorvossal letisztíttatni a fogait. 
 

 
Mossa meg a sablont meleg vízzel, (a 
sablonok előzetesen sterilizálva lettek). 
Nyomja a sablont a kék fény lámpa 
tartójába. Illessze a helyére a lámpa oldalán 
és hátsó részén körbehaladó sávba. 
 
 
Távolítsa el a fedőt a fehérítő gél 
fecskendőjének végéről. Fecskendezzen egy 
vonalban gélt a sablonra. 
Helyezze vissza a fecskendő fedelét. 

PROFESSZIONÁLIS FOGFEHÉRÍTŐ 

Ajánlott, hogy fokozatosan építse fel a fogfehérítő 
kezeléseit. Kezdje a „teljes kezeléssel” 1-es erősségi 
szinten. Az egymást követő kezeléssel fokozza az erősségi 
szintet, amíg el nem éri a kívánt fehérséget illetve a 
maximális fokozatot. A fehérség megőrzéséhez 
alkalmazzon „fenntartó kezeléseket” amelyek csak 12 
percig tartanak. 
 

TELJES KEZELÉS PROGRAM 
Kiválasztás után a felső kijelző zölden 
világít. 
Ez a program 20 percig tart. 
 
 
 
 
FENNTARTÓ PROGRAM 
Kiválasztás után az alsó kijelző zölden 
világít. 
Ez a program 12 percig tart. 
 
 
 
START/SZÜNET GOMB 
A start/szünet gomb lenyomásával 
kezdődik el a kiválasztott program. 
A program szüneteltetéséhez bármikor 
lenyomhatja a start/szünet gombot, majd 
nyomja meg újból a folytatáshoz. 
 
 
VISSZASZÁMLÁLÓ 
A program üzemidejét 4 perces 
szakaszokra osztja fel, ezek felvillannak, 
amint a start/szünet gombot lenyomta. A 
villogó szakasz jelzi a hátralévő időt. 
Amennyiben a kezelés szüneteltetve van, 
az aktuális szakasz nem fog villogni. 
 
ERŐSSÉGI SZINT 
5 erősségi szint van. Az első használat 
során, az első szinten használja. 
Fokozatosan építse fel a kezelést. 
A kezelés során állítható az erősségi szint. 

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 
 

 
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a 
készülék hátoldalán található hálózati 
adapter csatlakozóba, majd 
csatlakoztassa a konnektorba. 
 
 
 
Használja a biztonsági kulcsot a készülék 
feloldásához és bekapcsolásához. 
 
 
 
 
 
Nyomja meg a mód gombot a kívánt 
program kiválasztásához. A programjelző 
felvillan jelezve a kiválasztott programot. 
 
 
 
 
 
Használja a +/- gombokat az erősségi szint 
beállításához. 
 
 
 
 
 
Helyezze a sablont a szájába, úgy hogy 
felfeküdjön a fogaira. Amint a helyére 
kerül lazítsa el ajkait a sablon fellett. 
 
 
 
 
Nyomja meg a start/szünet gombot a 
kezelés elkezdéséhez. A visszaszámlálón 
található fények jelzik a hátralévő időt. 
 
 
 
 
A kezelés befejezése után vegye le a 
sablont a kék fény lámpáról és mossa 
meg alaposan meleg vízzel. 
Levegőn hagyja megszáradni, mielőtt 
elrakná. Öblítse ki száját vízzel (ne nyelje 
le). 

 
 

 

 

 

 

 

 


