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ZAP Z Z100

Grzebień elektroniczny przeciwko wszom i gnidom ZAP X Z100
Drogi kliencie,
Dziękujemy  za  zakup  elektronicznego  grzebienia  przeciwko  wszom  firmy  Visiomed.  Życzymy  zadowolenia  ze 
skuteczności grzebienia i polecamy uważnie przeczytać  instrukcję obsługi, by zaznajomić się z cechami ZAP'X Z100.

BEZPIECZEŃSTWO
Dla Twojego bezpieczeństwa przeczytaj uważnie tę instrukcję i postępuj zgodnie z nią:

1. stosuj się do instrukcji obsługi 
2. to urządzenie może być używane zarówno profesjonalnie jak i w warunkach domowych
3. urządzenie stosuj tylko zgodnie z  jego przeznaczeniem i w sposób opisany w instrukcji
4. nie korzystaj z urządzenia w warunkach względnej wilgotności większej niż  85 %
5. urządzenie należy przechowywać w czystym i suchym miejscu
6. przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci
7. wstrząs lub uderzenie może uszkodzić urządzenie  
8. używaj wyłącznie akcesoriów i części zamiennych producenta lub sprzedawanych wraz z urządzeniem
9. nie demontuj urządzenia. Powierz jego naprawę wykwalifikowanemu mechanikowi
10. nie korzystaj z urządzenia w pobliżu telefonu komórkowego, mikrofalówki lub odbiornika telewizyjnego ( w 

odległości nie mniejszej niż metr )
11. nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych
12. nie zanurzaj urządzenia w wodzie bądź żadnym innym płynie
13. nie używaj baterii innych niż wymienione, nie ładuj ponownie baterii jednorazowych i nie niszcz ich wrzucając  

do ognia. Usuń baterie z urządzenia, które było długo nieużywane 
14. przyjrzyj się biegunom baterii. Błędna biegunowość może uszkodzić urządzenie i naruszać zachowanie jego 

gwarancji
15. przestrzegaj lokalnych regulacji dotyczących utylizacji baterii

WPROWADZENIE:
Zwalczanie wszy u dzieci staje się czasem istną wojną. Tradycyjne metody leczenia i środki odstraszające insekty są  
na ogół skuteczne, ale ich działanie jest ograniczone.
Medyczne metody leczenia, specjalne kremy przeciw pasożytom, szampony i płyny pozwalają wyplenić pasożyty, ale 
zdarza się również, że te metody leczenia z czasem tracą swoją skuteczność i trzeba powtarzać zabiegi kilka razy, by  
osiągać widoczne rezultaty.

ZAP'X JEST ALTERNATYWĄ DLA TRADYCYJNYCH METOD LECZENIA
ZAP'X Z100, grzebień przeciw wszom stworzony przez firmę Visiomed, to skuteczna alternatywa dla tradycyjnych 
metod leczenia  ,  które po kilkukrotnym stosowaniu bywają szkodliwe dla  dzieci.   Grzebień został  zaprojektowany 
specjalnie by walka z wszami i pasożytami była łatwa, skuteczna, i by nie stanowiła  zagrożenia dla włosów i skóry  
głowy.
Stosowanie ZAP'X Z100 jest zupełnie bezbolesne i nieszkodliwe nawet dla bardzo małych dzieci. Jest łatwy i szybki w  
użyciu. W kontakcie z insektami  zęby ZAP'X wytwarzają napięcie elektryczne o mocy 100 V, które jest niewyczuwalne  
dla człowieka, ale zabija wszy natychmiast poprzez porażenie ich prądem. 
Co więcej, podczas czesania tym grzebieniem, zębata struktura wyprasowanej stali  poluzowuje gnidy i  usuwa je z  
włosów razem z wszami.  Ponieważ żadna aktywna substancja nie jest  używana w trakcie stosowania grzebienia 
możesz powtarzać proces szczotkowania ZAP'X Z100 tak często jak jest to potrzebne.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Dla optymalnej pracy grzebienia przeciw wszom ZAP'X należy stosować się do instrukcji obsługi oraz przestrzegać 
poniższych wskazówek:

1. Używanie grzebienia nie jest zalecane :
3. u ludzi korzystających z urządzenia do stymulacji pracy serca
4. u ludzi cierpiących na epilepsję lub mających problemy z sercem.
1. Nie stosuj na wilgotne lub mokre włosy.
2. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
3. Zanim z grzebienia skorzysta kolejna osoba należy go wcześniej zdezynfekować.
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4. Dezynfekuj  urządzenie  i  zęby  grzebienia  po  każdym  użyciu  za  pomocą  ściereczki  nasączonej  w  70% 
roztworze alkoholu ( podczas czyszczenia urządzenia usuń baterię i odczekaj aż zupełnie wyschnie zanim 
ponownie go użyjesz ).

5. Nie używaj urządzenia  jeśli jego zęby są zniekształcone, ponieważ może to prowadzić do zwarcia.
6. Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem i opisem instrukcji.
7. Po zakończeniu czyszczenia przyrządu lub po użytkowaniu należy nałożyć plastikową nasadkę by chronić 

zęby grzebienia przed uszkodzeniem.

ZASADA DZIAŁANIA
ZAP'X Z100 to elektroniczny grzebień przeciwko wszom i gnidom wytwarzający napięcie 100 V (zasilany jedną baterią 
AAA).
Układ scalony grzebienia wytwarza okresową prostokątną falę drgań, kiedy wsza zetknie się z zębami ZAP'X. Wstrząs 
elektryczny jest wywoływany automatycznie; wszy zostają zniszczone natychmiast.
Niska wartość prądu wytwarzana przez 1.5 V baterię sprawia, że ZAP'X jest całkowicie nieszkodliwy i nie stanowi  
zagrożenia dla ludzkiego organizmu.

URUCHAMIANIE ZAP'X
Opis urządzenia i akcesoriów
1.Włącznik/wyłącznik 

• Nasadka ochronna
• Grzebień
• Komora baterii
• Wieko komory baterii
• Szczoteczka do czyszczenia

Zakładanie bateriiZakładanie baterii
• Otwórz wieko chroniące baterię
• Włóż baterię AAA, uważając na właściwą biegunowość baterii.
• Nałóż wieczko

Nie wyrzucaj baterii do zwykłego kosza na śmieci, a tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas wyjmij z niego baterię.

Dla skutecznego działania:Dla skutecznego działania:
Używaj ZAP'X tylko na suche włosy. Upewnij się, że urządzenie nie jest zawilgocone czy mokre. Zaleca się stosowanie  
innych metod zwalczania szkodników (kremy,szampony itp.) po użyciu ZAP'X by zapobiegać nowej infekcji.

OBSŁUGA URZĄDZENIA:
1. Przesuń włącznik w górę. Dźwięk przypominający buczenie wskazuje, że grzebień działa i  jest gotowy do 

użycia.
2. Trzymaj  grzebień  pod  kątem 45  do  skóry  głowy.  Czarne  zakończenia  na  zębach  grzebienia  muszą  być  

umieszczone naprzeciw skóry głowy. Wszy przeważnie znajdują się w cieplejszych partiach głowy, blisko szyi i  
poniżej upięcia włosów.

3. Przesuwaj urządzenie przez włosy powoli, pasmo po paśmie, by rezultat przyniósł większy efekt. Kierunek 
czesania może przebiegać od nasady włosów jak również odwrotnie, należy zachować kąt 45.

4. Brzęczący dźwięk zatrzymuje się na krótko za każdym razem, gdy wsza zostanie zniszczona. Jeśli brzęk nie  
pojawi się po 5 sekundach użyj szczoteczki do oczyszczenia zębów z wesz, które zostały wychwycone już 
przez grzebień.

5. Przeczesz grzebieniem partie włosów również głębiej. Miej pewność, że wszystkie wszy zostały zniszczone 
oraz, że gnidy zostały również usunięte.

6. Grzebienia ZAP'X możesz używać tak często jak jest to potrzebne.
7. By zapobiegać ponownemu pojawieniu się wszy zaleca się zastosować środek odstraszający pasożyty po 

użyciu grzebienia, szczególnie jeśli dziecko przebywa w towarzystwie innych dzieci.
8. W uporczywych okresach infekcji wskazane jest częste używanie grzebienia, najlepiej w nocy przed snem.
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CZYSZCZENIE URZĄDZENIA
Pamiętaj by oczyścić grzebień przeciw wszom po każdym jego użyciu 

Nie  pozwól  by  z  urządzenia  skorzystał  kolejny  członek  rodziny  zanim  grzebień  nie  zostanie  zdezynfekowany po  
ostatnim użyciu.

 Wciśnij wyłącznik urządzenia by je wyłączyć. Dla zupełnej pewności możesz wyjąć baterię.
 Oczyść urządzenie delikatnie dezynfekując powierzchnię urządzenia i zęby grzebienia używając chusteczki  

nasączonej alkoholem etylowym (roztwór 70%)
 Zęby grzebienia to delikatna część tego urządzenia. Uważaj by ich nie uszkodzić, ponieważ może to prowadzić 

do zwarcia
 Zanim ponownie użyjesz grzebienia upewnij się, że jest już zupełnie suchy.

Po skorzystaniu z grzebienia jak i po jego czyszczeniu, pamiętaj o nałożeniu nasadki ochronnej, by zabezpieczyć zęby 
grzebienia. 

NAPRAWA USTEREK
Jeśli podczas użytkowania grzebienia  pojawi się którykolwiek z poniższych błędów należy kierować się poniższymi 
wskazówkami.

PROBLEM ROZWIĄZANIE

Urządzenie nie reaguje po uruchomieniu go Sprawdź baterię (biegunowość, stan baterii)

Brzęczenie  znika  lub  jest  przerywane  w  trakcie 
używania urządzenia

Sprawdź stan baterii i wymień ja jeśli to konieczne. 
Podczas  czesania  mogą  pojawić  się  niewielkie 
zwarcia z powodu kontaktu pomiędzy sąsiadującymi 
zębami,  które  mogą  prowadzić  również  do 
wyciszenia urządzenia.

DANE TECHNICZNE
Model ZAP'X Z100
Częstotliwość 5.1 kHz
Napięcie 98V DC
Częstotliwość sygnału dźwiękowego 6.9 kHz
Sygnał Brzęczenie
Zasilanie 1 bateria AAA
Zużycie energii < 40 mA podczas działania
Żywotność baterii 6 godzin ciągłego działania 
Wymiary 110x55x15 mm
Waga 90g
Norma CE, RoHS, FCC
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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: 
ADE (GmbH & Co.)
Hammer Steindamm 27-29
D-22089 Hamburg - Germany 

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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