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Elektronski glavnik ROBI COMB PRO
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Uvoznik daje garancijo, da bo izdelek v garancijskem roku
brezhibno deloval, če boste upoštevali priložena navodila.
Uvoznik se obvezuje, da bo na vašo zahtevo, predloženo
v garancijskem roku, na svoje stroške v svojih oziroma v
pogodbenih prostorih poskrbel za odpravo okvar in tehničnih
pomanjkljivosti izdelka, ki bi nastale ob normalni uporabi v
času, za katerega daje garancijo.
Garancija začne veljati z dnem nakupa izdelka v maloprodaji,
kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (ime in sedež
organizacije, ki je prodala izdelek v maloprodaji, žig, datum
prodaje in podpis prodajalca) ali pa z računom.
Proizvod vam bo servisna organizacija popravila najkasneje
v 45 dneh. Za čas popravila vam bo podaljšala garancijski
rok. Če popravilo ne bo izvršeno v navedenem roku, vam bo
prodajalec oziroma proizvajalec izdelek zamenjal z novim.
Uvoznik ne jamči v primerih, ko kupec ni ravnal po navodilih
za uporabo izdelka, če je v izdelek posegla nepooblaščena
oseba ali če je kupec z izdelkom ravnal nestrokovno ali
malomarno. Življenjska doba izdelka je 7 let.
Garancijski rok: 12 mesecev

Prodajalec:		
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Podpis:

Datum prodaje:

O UŠIVOSTI
Naglavne uši so paraziti. Ugodna temperatura v laseh in na lasišču
ustvarja idealno okolje za njihov razvoj in razmnoževanje. Hranijo
se s človeško krvjo, ki jo približno petkrat dnevno srkajo iz lasišča.
Živijo kakšnih 40 dni in zležejo do 200 jajčec oziroma gnid, zato je
ušivost težko uspešno odpraviti. Uši na posamezen las zležejo le
po eno jajčece, ki ga z močno lepljivo snovjo nanj prilepijo približno
3 mm od lasišča. Pri običajni rasti las so gnide v trenutku, ko se
izvalijo uši (po približno 9 dneh), od lasišča oddaljene približno 5
mm. Gnide, ki so od lasišča oddaljene več kot 5 mm, so verjetno
prazne ali odmrle.
Ušivost je nadloga, ki ljudi spremlja že tisočletja. Za odpravo
ušivosti so bili na voljo različni pripomočki in kemični pripravki.
Uši so se jim vedno znale prilagoditi in so nanje pri običajnih
koncentracijah strupenih učinkovin postale odporne.
ROBI COMB PRO predstavlja novost na področju elektronskih
pripomočkov za uničevanje uši. Uši najprej odkrije in jih nato po
stiku z zobmi česalne enote uniči.
NAVODILA ZA UPORABO
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V aparat vložite eno 1,5V AA baterijo (slika 1). Ne uporabljajte
drugih vrst baterij. Baterija ni priložena izdelku.
ROBI COMB PRO je namenjen samo za odkrivanje in
uničevanje naglavnih uši in je primeren za vse vrste las.
Aparat smete uporabljati le na čistih, suhih in nemastnih
laseh.
Pred uporabo lase najprej skrbno prečešite z navadnim
glavnikom.
Aparat lahko uporabljate na dva načina, ki ju izberete s
stikalom (slika 2). Brnenje med uporabo pomeni, da aparat
deluje pravilno.

ROBI COMB PRO usmerite na lasišče pod kotom 45° (slika
3). V položaju 1 (odkrivanje uši) aparat brni. Ko uš odkrije
in uniči, preneha brneti. Ko česalno enoto očistite (slika
5), aparat ponovno zabrni in ga lahko spet uporabljate. Pri
tem načinu uporabe lahko hitro ugotovite, ali ima otrok uši.
V položaju 2 (uničevanje uši) aparat brni in uniči več uši.
Ko uniči prvo uš, spremeni ton brnenja, vendar uši uničuje
naprej. Brneti preneha šele takrat, ko je tokokrog med zobmi
česalne enote prekinjen. Takrat morate česalno enoto skrbno
očistiti s ščetko, ki je v spodnjem delu ohišja (slika 4). Ko v
česalni enoti ni več uši, prhljaja in druge umazanije, glavnik
spet brni (slika 5).
7. Če glavnik ne brni več, snemite ohišje s česalno enoto tako,
da pritisnete na gumba na obeh straneh aparata (slika 6).
Česalno enoto vzemite iz ohišja (slika 7) in jo temeljito očistite
s ščetko. Pri tem smete uporabljati tudi medicinski alkohol.
Po vsakem čiščenju česalno enoto in ščetko najprej skrbno
osušite, pri čemer smete uporabljati tudi sušilec za lase.
8. ROBI COMB PRO posebej učinkovito uničuje odrasle uši. Da
bi ušivost uspešno odpravili, aparat uporabljajte približno dva
tedna dnevno ali vsaj vsak drugi dan. Tako boste zajeli vse
mlade uši in jih uničili, še preden se začnejo razmnoževati.
9. ROBI COMB PRO uporabljajte vedno, kadar otroka srbi
lasišče. Las ni treba nujno česati po celi dolžini, saj uši
uspešno odkrivamo in uničujemo že s kratkimi česalnimi gibi
ob lasišču.
10. Če aparat med česanjem las ne preneha brneti, lasišče zelo
verjetno ni okuženo z ušmi.

ODPRAVA MOTENJ
motnja

Vključen aparat
ne brni.
Aparat ne
zabrni po
uporabi.

možen vzrok

Kaj storiti?

umazanija med
zobmi

Očistite česalno enoto.

napačno vložena
baterija

Pravilno vložite
baterijo.

prazna baterija

Baterijo zamenjajte z
novo 1,5V AA baterijo.
Ne uporabljajte
drugih vrst baterij!

zvit zob

Zamenjajte česalno
enoto.

aparat je vlažen ali
moker

Posušite ga (s
sušilcem za lase).

OPOZORILO
1.
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3.
4.
5.
6.

Kovinske česalne enote ne prijemajte z obeh strani hkrati.
Tako se boste izognili rahlemu občutku tresenja.
Izogibajte se neposrednemu stiku aparata z ušesi, očmi in
usti.
Občutljive osebe lahko med uporabo na lasišču občutijo rahlo
zbadanje, ki ni nevarno.
Epileptiki, srčni bolniki in osebe, ki nosijo srčni spodbujevalnik,
aparata ne smejo uporabljati in upravljati.
Aparat je namenjen izključno uporabi na lasišču. Ne smete ga
uporabljati na vnetem in poškodovanem lasišču.
Elektronski glavnik ROBI COMB PRO je namenjen otrokom,
starejšim od 3 let, in odraslim. Otroci ga smejo samostojno
uporabljati samo v prisotnosti odraslih oseb.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
1.

2.
3.
4.

Po vsaki uporabi iz česalne enote očistite ostanke uši in
umazanije. Kovinske česalne enote ne namakajte v čistilno
tekočino. Za čiščenje uporabljajte priloženo ščetko in
medicinski alkohol.
Z aparatom ravnajte pazljivo. Zaščitite ga pred padci in
udarci.
ROBI COMB PRO hranite na suhem mestu. Aparat je občutljiv
na vlago, zato na vlažnih ali mokrih laseh ni učinkovit. Ne
smete ga uporabljati v prostorih z zelo vlažnim zrakom.
Če aparata ne uporabljate dalj časa, odstranite baterijo.

HRANJENJE
Aparat hranite na suhem pri temperaturi od –5 °C do 50 °C.
VSEBINA
1.
2.
3.
4.
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Pokrov česalne enote
Česalna enota
Ohišje česalne enote
Aparat
Stikalo z dvema položajema
Gumba za snemanje ohišja česalne enote
Pokrov baterije
Ščetka za čiščenje s povečevalnim steklom

