TREVY
Електрически уред за почистване на въшки

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Уважаеми клиенти,
Благодарим ви, че закупихте нашия продукт.
Гребенът за почистване е иновативен уред, с който едновременно решите косата си
и ефективно отстранявате от нея въшките и техните яйца. Докато разресвате косата
си, с помощта на вакуум, устройството улавя и изсмуква въшките, като ги събира в
специален контейнер. Този уред 100% не предизвиква алергии и не е необходимо
да се използват никакви химикали. Зъбите, изработени от неръждаема стомана
имат регулируеми ъгли, което гарантира безопасно и ефективно сресване на всеки
тип коса. Почиства се лесно и може да се използва многократно.

Моля, прочетете инструкциите, преди да работите с уреда и ги
запазете за бъдеща справка.

БЕЛЕЖКА: Този уред е предназначен само като допълнително поддържащо
решение за премахване на въшки, а не за основно лечение. За да постигнете
оптимални резултати, следвайте всички процедури и инструкции във връзка с
отстраняването на въшки.

ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА:

В кутията трябва да има следното:
1 x Уред за почистване на въшки
(включително адаптер)
3 x Филтър за еднократна употреба
1 x Зарядно устройство
Внимание!
Уредът съдържа малки частици, които са
опасни, ако бъдат вдишани или погълнати
от деца . Дръжте далеч от деца!
Не увивайте кабелът около врата си, тъй
като това може да причини задушаване! Бъдете изключително внимателни, ако
в близост до уреда има деца.
СПЕЦИФИКАЦИИ
Входно напрежение:
Изходно напрежение:
Защита от прегряване:
Работна температура/Влажност:
Температура на
съхранение/Влажност:
Размер на зъбите на гребена:
Размер на гребена:
Дължина на кабела:
Тегло:

220 V AC 50-60 Hz
5,3 V = 1 A
IP22
от 5 до 40°C / RH от 15% до 93% (без
конденз)
от - 25 до 70°C / RH 5% ≤ 93% (без конденз)
Приблизително 5,1 x 1,6 см
Приблизително 21,5 x 6,5 x 6,5 см
Приблизително 180 см
355 гр

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ПРЕДИ ДА РАБОТИТЕ С УРЕДА TREVY И ГИ
ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА.
ВНИМАНИЕ
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Уверете се, че мощността на източника на енергия и тази на уреда е
еднаква, както и че източника на енергия е в изправност.
За да се избегне риск от токов удар, този уред трябва да бъде свързан само
към електрозахранване със заземен контакт.
Уредът за почистване на въшки Trevy може да се използва от възрастни
само при условие, че предварително са се запознали с инструкциите за
употреба.
Trevy е предназначен за употреба само за отстраняване на въшки от косата
и може да се използва само в сухи условия както на закрито, така и на
открито.
Подходящ за възрастни и деца над тригодишна възраст.
Обърнете внимание, че този продукт не трябва да се използва от деца или
възрастни с намалени физически или умствени способности или такива без
опит и знания, освен ако не са под надзор.
Децата (дори под наблюдение) не трябва да играят с уреда.
Избягвайте контакт с очите, ушите или устата.
Не използвайте, ако имате наранявания по кожата.
Не потапяйте основното тяло на уреда във вода или други течности.
Поддържайте всички части на уреда чисти и сухи.
Препоръчваме да почиствате този уред непосредствено след всяка
употреба.
Не изпускайте и не удряйте уреда по какъвто и да е начин.
Ние не поемаме отговорност за вреди, причинени от неспазване на
инструкциите или друг вид неправилна експлоатация.
Не включвайте уреда в контакти, от които е трудно да извадите щепсела.
Не използвайте и не съхранявайте Trevy на място, където може да бъде
изложен на пряка слънчева светлина, топлина или студ, вода, мъх, косми от
домашни любимци, прах и други.

Не поправяйте сами този уред!
Не правете каквито и да е промени по уреда, без разрешение от
производителя!

Внимание! Ако сте поправяли сами уреда, трябва да се проведат
подходящи проверки и тестове, за да се гарантира безопасната употреба
на оборудването.

ЧАСТИ НА УРЕДА

1.

Заоблени зъби от неръждаема
стомана

2.

Контейнер за събиране

3.

Копче за регулиране на ъгъла на
сресване

4.

Филтър за еднократна употреба

5.

Основно тяло

6.

Бутон

МОНТАЖ НА ФИЛТЪР
1.

Трябва да отворите опаковката на филтъра за улавяне на въшки, който се
намира в кутията.
Филтрите за улавяне са предназначени само за еднократна употреба. След
употреба трябва да бъдат изхвърлени.

2.

Прикрепете филтъра за улавяне на въшки към главата на

уреда Trevy , като се уверите, че той е добре поставен на мястото
си (трябва да чуете щракване).

3. Внимателно прикрепете приставката към
основното тяло, като подравните водещите
стрелки и завъртите, за да я фиксирате.

Уверете се, че не сте повредили или скъсали
филтъра.

Сега главата е фиксирана на точното място.

ФУНКЦИИ НА ГРЕБЕНА
Автоматичният уред за почистване на въшки съчетава три мощни технологии за
премахване и унищожаване на всички паразити и техните ларви от косата и скалпа.
1.
2.
3.

Нано-свързаните зъби на гребена използват положителни йони, за да
улавят ВСИЧКИ въшки и яйца.
Вакуум технологията улавя и филтрира всички паразити в защитен филтър.
UV светлина напълно елиминира всички уловени ларви и яйца.

Уредът не убива въшките или яйцата им докато са на главата ви - вместо това
хигиенично ги премахва от косата, докато са още живи и ги събира във филтъра,
който след това може безопасно и сигурно да бъде изхвърлен. Така че не се
притеснявайте, ако видите въшките все още да мърдат след като се използвали
уреда, особено ако и на главата на детето ви те са били живи.
Внимание!
Захранващият адаптер на Trevy е прикрепен към уреда и не може да бъде
премахнат.

ПРЕДИ УПОТРЕБА:
•

•
•

Преди да свържете захранващия адаптер на Trevy към източника на
енергия, проверете дали мощността на уреда и електрическата мрежа
съвпадат, както и че източника на захранване е в изправност.
За да се избегне риск от токов удар, този уред трябва да бъде свързан само
към електрозахранване със заземен контакт.
Винаги проверявайте дали насочващите стрелки са изравнени.

БЕЛЕЖКА: Този уред е предназначен само като допълнително поддържащо
решение за премахване на въшки, а не за основно лечение. За да постигнете
оптимални резултати, следвайте всички процедури и инструкции във връзка
с отстраняването на въшки.
•

•

Trevy винаги трябва да се използва върху суха и чиста коса. Преди употреба
измийте косата си и след това я изсушете (използвайте шампоан против
въшки, само ако след миене ще изсушите косата си).
Изсушете много добре корените на косата си със сешоар.

ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ: Досадните въшки могат да бъдат унищожени с ТОПЛИНА!
Топлината ще убие въшките и ще изсуши гнидите, преди да могат да се
размножат и разпространят. Дори сушене на ниска температура е достатъчно.
Няма нужда да прегрявате косата и скалпа си. Изсушаване с издухване, обаче,
би имало много по-значителен ефект върху яйцата на въшките. Топлината в
комбинация с голям обем въздух изсушава яйцата на въшките, при което е
много малко вероятно те да не се излюпят.

ВНИМАНИЕ!
Не трябва да сушите косата си, ако сте използвали пестициди или препарати със
съдържание на алкохол, тъй като те са леснозапалими. Бъдете много внимателни за
това, тъй като повечето препарати за унищожаване на въшки са пестициди.
Листеринът (вода за уста) съдържа големи количества алкохол, така че никога не
сушете косата си, ако сте го използвали за лечение.
Сушенето на косата със сешоар е полезно само като помощно решение в борбата с
въшките. За да постигнете най-добри резултати, използвайте уреда за премахване
на въшки TREVY.

ЛЕЧЕНИЕ С ГРЕБЕНА TREVY
Косата трябва да е чиста, сресана и суха. Срешете старателно косата си, за да
премахнете всички заплитания.
1.

НАСТРОЙКА НА ЪГЪЛА НА СРЕСВАНЕ
За да промените ъгъла на сресване,
натиснете и задръжте копчетата от
двете страни на гребена, така ще
регулирате ъгъла на зъбите. Пуснете
двете копчета, за да запазите желания
от вас ъгъл.
Може да избирате от две позиции:
права (1) или за сресване (2).

2. РАЗДЕЛЕТЕ КОСАТА
Разделете косата на сектори, не по-широки от
зъбите на уреда, като използвате щипки за
коса. Включете в захранването гребена Trevy ,
за да започнете да го използвате. Винаги
започвайте от тила на врата и продължавайте
нагоре, като минавате всеки сектор един по
един и оставите горната част на главата за последно. Уверете се, че държите
гребена по правилния начин нагоре.

3.

СРЕСВАНЕ НА СЕКТОРИТЕ
Изберете си един участък от косата, не поширок от зъбите на гребена. Срешете
всяка част от косата от корена до върха,
като започвате възможно най-близо до
скалпа.

4. РЕШЕТЕ ВЪВ ВСИЧКИ ПОСОКИ
Решете всяка част от косата в различни
посоки (отгоре, отдолу, отляво и
отдясно). Повторете това във всеки сектор
по няколко пъти.

Следвайте тази процедура и постигнете невероятни резултати.

Измиване на коса + сушене + сресване с гребен за премахване на въшки Trevy
= УСПЕХ

ПЕРИОД НА ЛЕЧЕНИЕ
Решете косата си с гребена ежедневно в продължение на поне две седмици
след като сте установили, че имате въшки, за да гарантирате, че ще ги
елиминирате. Ако има епидемия, ежедневното използване на уреда е от
първостепенно значение, за да се гарантира, че няма да се наложи повторно
лечение. За да се елиминира проблема с въшките и да не допусне повторно
заразяване, се препоръчва да използвате продължително Trevy, по два пъти
седмично.

ВАЖНО ОБОБЩЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Уверете се, че косата ви е чиста и няма заплитания.
Разделете косата на сектори. Третирайте всеки сектор един по
един.
Отделяйте малки кичури от косата, които да сресвате (не пошироки от зъбите на гребена).
Започнете да решите от тила на врата и продължете към горната
част на главата.
Решете всеки сектор на косата по няколко пъти и под различни
ъгли.
Използвайте гребена старателно и редовно - постоянството е
ключът към успешното отстраняване на въшки!

ПОДДРЪЖКА
1. След като приключите да работите с уреда
изключете гребена Trevy от източника на захранване.
2. Извадете главата му от основното тяло, като
разглобите уреда.
3. Отстранете внимателно филтъра за улавяне на
въшки, затворете го и го изхвърлете.
Не поставяйте нищо в задната част на
главата и не я дръжте под течаща вода.
Това ще повреди клапана.
ПОЧИСТВАНЕ
С мека, памучна кърпа почистете всички въшки и яйца, които могат да се закрепят
между зъбите на гребена. Напълнете купа, дълбока около 10 см, с гореща (не
вряла) чешмяна вода и само потопете главата на гребена.

НЕ ПОТАПЯЙТЕ ОСНОВНОТО
ТЯЛО НА TREVY ВЪВ ВОДА, ЗАЩОТО
ТОВА ЩЕ УВРЕДИ УРЕДА.
Извадете главата от водата и я
изсушете добре. Не разклащайте
главата на гребена, тъй като това
може да повреди клапана.
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МНОГО ГОРЕЩА ВОДА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРЕБЕНА,
ТЪЙ КАТО ТОВА ЩЕ ПОВРЕДИ УСТРОЙСТВОТО. Идеалната температура на водата е
между 70 - 80°C.

СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява на безопасно и сухо място. Не използвайте и не съхранявайте Trevy
на място, където може да бъде изложен на пряка слънчева светлина, топлина или
студ, вода, мъх, косми от домашни любимци, прах и други.

Инструкции за рециклиране и изхвърляне
Този знак показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други битови
отпадъци в рамките на Европейския съюз. За да намалите вредите за
околната среда или човешкото здраве, причинени от неправилното
изхвърляне на битови отпадъци, рециклирайте продукта, за да може частите му да
бъдат използвани отново. За да върнете използвания продукт, моля използвайте
системата за връщане и събиране или се свържете с търговеца, от където е закупен.
Те могат да се погрижат за екологичното му рециклиране.

Декларация на производителя, че продуктът отговаря на всички
директиви, приложени от Европейската комисия.

