
 

DCWU – BĚLICÍ PŘÍSTROJ NA ZUBY S MODRÝM SVĚTLEM 
Návod k použití CZ 
 

 
 

 

UPOZORNĚNÍ 
 
• Pozorně si přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.  
• Určeno pouze pro dospělé.  
• Přechovávejte mimo dosah dětí.  
• Nepoužívejte během ortodontické léčby.  
• Nedoporučuje se užívat těhotným ženám.  
• Při použití bělícího gelu se vyhněte kontaktu s očima. Pokud se gel dostane do očí, důkladně propláchněte vodou.  
• Doporučujeme používat maximálně dvakrát 15 minut denně.  
• Nepoužívejte při parodontóze nebo jiném poškození dásní. 
 
 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
 
Při nemoci nebo infekci zubů, musíte před tímto ošetřením použití bělícího přístroje konzultovat u svého zubního 
lékaře. Nedoporučujeme užívat, jestliže trpíte jakýmkoliv poraněním v ústech.  
• Pokud se u Vás objeví citlivost nebo podráždění zubů / dásní, přestaňte přístroj používat a poraďte se se svým 
zubním lékařem. Doporučujeme informovat svého zubního lékaře, pokud používáte přístroj na bělení zubů.  
• Z hygienických důvodů je miska na ústní dutinu určena pouze pro jednu osobu.  
• NIKDY neprovádějte demontáž žádné části tohoto výrobku, uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem. 
V případě poruchy vraťte přístroj výrobci nebo do zákaznického servisu.  
• Ošetření zubů bělením nevybělí náhradní zuby, korunky, zubní protézy, můstky nebo výplně.  
• Nepoužívejte ve spánku.  
• Pokud máte na zubech větší nahromadění plaku a zubního kamene, doporučuje se, abyste si před zahájením 
ošetření nechali provést dentální hygienu u vašeho zubního lékaře. 
 
 
 
 
 
 
 



POUŽITÍ 

 

Před každým použitím umyjte misku teplou mýdlovou vodou.  
Důležité: Nesmíte při tom navlhčit USB konektory. 

 

Postříkejte jemnou vrstvu Advanced Whitening - předúpravového spreje na přední část 
zubů. 

 

Aplikujte tenkou vrstvu bělícího gelu dovnitř horní části a na spodní část přístroje nebo 
použijte přímo na přední stranu horních i spodních zubů. 
 
Umístěte misku do úst. Uvolněte si rty. 

 

Připojte přístroj k napájecímu zdroji USB (telefon, adaptér nebo počítač).  
Ošetření aplikujte 15 minut.  
Po použití odpojte přístroj od zdroje napájení. 
Pro maximální výsledky můžete ošetření opakovat až dvakrát denně. 
Vypláchněte si ústa a zuby vyčistěte zubním kartáčkem. 

 

Po ošetření se vyvarujte jídla nebo pití po dobu 30 minut.  
 
Pro maximální výsledky můžete ošetření opakovat až dvakrát denně. 

 
 

PO POUŽITÍ 

 

Umyjte misku teplou mýdlovou vodou. Před skladováním vysušte všechny části přístroje. 

 
 

SPECIFIKACE 
Max. 5V  200mA  

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE POZORNĚ TYTO INSTRUKCI A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. 

TENTO VÝROBEK JE URČEN POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ. 

TENTO VÝROBEK SPLŇUJE SOUČASNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY EU 
 
 

LIKVIDACE 
Směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) (2012/19 / EU) byla zavedena za účelem 
recyklace produktů s využitím nejlepších dostupných technik využití a recyklace s cílem minimalizovat dopad 
na životní prostředí, minimalizovat jakékoliv nebezpečné látky a zabránit rostoucím skládkám.  
Tento výrobek je klasifikován jako elektrické nebo elektronické zařízení, proto se ujistěte, že po skončení 
životnosti tohoto výrobku je likvidován správným způsobem a v souladu s požadavky místních orgánů.  
Nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem. 

 
 
KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:    
Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK:   

BORGY CZ, a. s.       
Reklamace / servis       
areál RTK, Zápy 4, 250 01, Česká republika  

Česká republika 
Tel.: +420 326 320 662  
E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz 
 

mailto:reklamace@borgy.cz
http://www.borgy.cz/


 

DCWU – BELIACI PRÍSTROJ NA ZUBY S MODRÝM SVETLOM 
Návod na použitie SK 
 

 
 

 

UPOZORNENIE 
 
• Pozorne si prečítajte tieto pokyny a uchovajte ich pre budúce použitie. 
• Určené len pre dospelých. 
• Držte mimo dosahu detí. 
• Nepoužívajte počas ortodontickej liečby. 
• Neodporúča sa užívať tehotným ženám. 
• Pri použití bieliaceho gélu sa vyhnite kontaktu s očami. Ak sa gél dostane do očí, dôkladne prepláchnite vodou. 
• Odporúčame maximálne dvakrát 15 minút denne. 
• Nepoužívajte pri parodontóze alebo inom poškodení ďasien. 
 
 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE 
 
Pri chorobe alebo infekcii zubov, musíte pred použitím tohto ošetrenia použitie bieliaceho prístroja konzultovať u 
svojho zubného lekára. Neodporúčame užívať, ak trpíte akýmkoľvek poranením v ústach. 
• Ak sa u vás objavia citlivosť alebo podráždenie zubov / ďasien, prestaňte prístroj používať a poraďte sa so svojím 
zubným lekárom. Odporúčame informovať svojho zubného lekára, ak používate prístroj na bielenie zubov. 
• Z hygienických dôvodov je miska na ústnu dutinu určená iba pre jednu osobu. 
• NIKDY nevykonávajte demontáž žiadnej časti tohto výrobku, vnútri nie sú žiadne súčasti opraviteľné užívateľom. 
V prípade poruchy vráťte prístroj výrobcovi alebo do zákazníckeho servisu. 
• Ošetrenie zubov bielením nevybieli náhradné zuby, korunky, zubné protézy, mostíky alebo výplne. 
• Nepoužívajte v spánku. 
• Ak máte na zuboch väčšie nahromadenie plaku a zubného kameňa, odporúča sa, aby ste si pred začatím 
ošetrenia nechali urobiť dentálnu hygienu u vášho zubného lekára. 
 
 
 
 
 
 
 



POUŽITIE 

 

Pred každým použitím umyte misku teplou mydlovou vodou. 
Dôležité: Nesmiete pri tom navlhčiť USB konektory. 

 

Postriekajte jemnú vrstvu Advanced Whitening - predúpravového spreja na prednú časť 
zubov. 

 

Aplikujte tenkú vrstvu bieliaceho gélu dovnútra hornej časti a na spodnú časť prístroja alebo 
použite priamo na prednú stranu horných aj spodných zubov. 
 
Umiestnite misku do úst. Uvoľnite si pery. 

 

Pripojte prístroj k napájaciemu zdroju USB (telefón, adaptér alebo počítač).  
Ošetrenie aplikujte 15 minút. 
Po použití odpojte prístroj od zdroja napájania. 
Pre maximálne výsledky môžete ošetrenie opakovať až dvakrát denne. 
Vypláchnite si ústa a zuby vyčistite zubnou kefkou. 

 

Po ošetrení sa vyvarujte jedla alebo pitia počas 30 minút. 
 
Pre maximálne výsledky môžete ošetrenie opakovať až dvakrát denne. 

 
 

PO POUŽITÍ 

 

Umyte misku teplou mydlovou vodou. Pred skladovaním vysušte všetky časti prístroja. 

 
 

ŠPECIFIKÁCIA 
Max. 5V  200mA  

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE POZORNE TIETO INŠTRUKCIE A USCHOVEJTE ICH PRE BUDÚCE POUŽITIE. 

TENTO VÝROBOK JE URČENÝ LEN PRE VNÚTORNÉ POUŽITIE. 

TENTO VÝROBOK SPĹŇA SÚČASNÉ PRÁVNE PREDPISY EU 
 
 

LIKVIDÁCIA 
Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) (2012/19 / EÚ) bola zavedená na účely 
recyklácie produktov s využitím najlepších dostupných techník využitia a recyklácie s cieľom minimalizovať 
dopad na životné prostredie, minimalizovať akékoľvek nebezpečné látky a zabrániť rastúcim skládkam.  
Tento výrobok je klasifikovaný ako elektrické alebo elektronické zariadenie, preto sa uistite, že po skončení 
životnosti tohto výrobku je likvidovaný správnym spôsobom v súlade s požiadavkami miestnych orgánov.  
Nesmie byť likvidovaný spolu s domácim odpadom. 

 
 
KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:    
Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:   

BORGY CZ, a. s.       
Reklamácie / servis       
areál RTK, Zápy 4, 250 01, Česká republika  

Česká republika 
Tel.: +420 326 320 662  
E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz 

 

mailto:reklamace@borgy.cz

