
instrukcja obsługi
Visomed ZAP X C200

GRZEBIEŃ ELEKTROSTATYCZNY PRZECIWKO GRZEBIEŃ ELEKTROSTATYCZNY PRZECIWKO 
WSZOM I GNIDOM WSZOM I GNIDOM 

ZAP X C200
Walka  z  wszami  i  gnidami  u  dzieci  to  duży  problem.  Leczenie  tradycyjne  jest 

zazwyczaj skuteczne, ale często meczące dla dziecka, a ponadto dowiedziono naukowo, że 
żadne leczenie nie jest w stanie w pełni wyniszczyć gnid.

Firma Visiomed wprowadziła innowacyjny grzebień elektroniczny przeciwko wszom i gnidom 
ZAP X C 200.

Zęby grzebienia  ZAP X C 200 mają spiralną, rurkowatą strukturę, zakrzywioną główkę oraz 
są wyposażone w mikro-zęby. Taka innowacyjność oferuje 100% skuteczności tępienia gnid. Dzięki  
innowacyjnemu kształtowi gnidy są oddzielane, rwane i jednocześnie usuwane z włosów w trakcie 
czesania.

ZAP  X  C  200  to  skuteczna  alternatywa  dla  kremów,  szamponów  i  innych  preparatów 
leczniczych  dla  dzieci.  Jest  to  metoda  zupełnie  bezbolesna,  nieszkodliwa  
i nie stanowiąca niebezpieczeństwa nawet dla małych dzieci.
Sposób użycia:
ZAP X C 200 można stosować zarówno na suche lub mokre włosy, przed lub po ich  umyciu.
• Weź pasmo włosów o szerokości ok. 5 cm 
• Przeczesz pasmo włosów powoli od nasady ku końcom
• Powtarzaj czynność na całych włosach tak często jak jest to potrzebne.
Środki ostrożności:
Trzymaj grzebień w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zdezynfekuj grzebień po każdym użyciu.
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Kartagwarancyjna
 Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu w przypadku uszkodzeń materiału lub 

produkcji.
 W ramach gwarancji uszkodzone elementy zostaną za darmo wymienione na nowe lub naprawione. 
 Gwarancja  nie  obejmuje  dostarczanych  wraz  z  urządzeniem  akcesoriów  oraz  części  podlegających 

naturalnemu zużyciu. 
 Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
 Urządzenie należy przesłać do serwisu w celu naprawy w ciągu 8 dni od stwierdzenia usterki.
 Koszty transportu pokrywa użytkownik.
 Naprawy nie objęte warunkami gwarancji pokrywa użytkownik.
 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeń powstałych 

nie z winy producenta (upadek, nieprawidłowy transport).
 Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody, pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom 

bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało.
 Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego rachunkiem bądź fakturą, które należy dołączyć do 

karty gwarancyjnej.
 Brak  poprawnie  wypełnionej  karty  gwarancyjnej  uprawomocnionej  rachunkiem jest  jednoznaczne  z  utratą 

gwarancji.

MODEL

NUMER SERYJNY

DATA SPRZEDAŻY

GWARANCJA

PIECZĄTKA I PODPIS 
SPRZEDAJĄCEGO

Producent: 
Visiomed Group SA - France
Siege Social 
8, Avenue Kléber - 75116 Paris 

Dystrybutor w Polsce:
Novamed Sp. z o.o.
Traktorowa 143
91-203 Łódź
www.novamed.pl

 Data utworzenia instrukcji: 29.01.2013  
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