
Válaszok a kérdéseire
Ki kaphatja el a fejtetűt?
A fejtetűt bárki elkaphatja, nemcsak a gyerekek.  Az is igaz, hogy inkább a tiszta 
hajban telepszenek meg.
Hogyan lehet elkapni a fejtetűt?
A fejtetű nem ugrik, nem repül és nem szökdécsel, csak kúszni tud.  A fejtetű 
elkapásához közeli érintkezésre van szükség (összeérő fejek). Ez történhet az 
iskolában való játszás közben, vagy valamely családtaggal való érintkezés közben. 
Honnan jönnek a tetvek?
Az iskola rendszerint nem a fejtetvek forrása.  Tény, hogy általában léteznek 
„tetűtelepek” az osztálytermeken kívül, az átadás pedig gyakrabban történik a 
közösségen belül, mint az iskolában. 
Kit kell ellenőrizni és milyen gyakran?
Ellenőrizze a családtagokat és a közeli barátokat.  Ha tudomása van fejtetű 
problémáról a közösségben, a korai észlelés érdekében hetente ellenőrizze a hajat. 
Miért olyan fontos a korai felfedezés?
Ha korán felfedezi a fejtetű jelenlétét, kevesebb rovart kell majd elpusztítania, és 
csökken az ismételt fertőzés veszélye. 

Megfelelőségi nyilatkozat
OSZTÁLYOZÁS

Az orvostechnikai eszközökről szóló irányelv szerint a terméket 1. megfelelőségi 
csoportba sorolták.
ELŐVIGYÁZATOSSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A készülék kizárólag a belső működéshez használ RF energiát.  Az RF 
kibocsátás nagy valószínűséggel nem okoz interferenciát a közeli elektronikus 
berendezésekkel.

Ártalmatlanítás
Az elektromos és elektronikus hulladékokról (WEEE) szóló irányelv 
(2002/96/EK) szabályozza a termékek újrahasznosítását az elérhető legjobb 

visszanyerési és újrahasznosítási technikák alkalmazásával, amelyeknek célja a 
környezetre gyakorolt hatás minimalizálása, az energia és a források megtakarítása 
és a veszélyes anyagok szemétlerakókban való tárolásának elkerülése. A termék 
az elektromos és elektronikus berendezések osztályába tartozik, ezért kérjük, 
győződjön meg róla, hogy az élettartama lejártakor a terméket a helyi hatóságok 
követelményei szerint helyesen ártalmatlanítja.  NEM ártalmatlanítható a háztartási 
hulladékkal együtt.
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Az elem behelyezése
Győződjön meg róla, hogy az elemet helyesen 
illesztette be, ellenőrizze a + és - jeleket az elemen 
és a terméken.  

Fontos
• Rendszeres használaton kívül távolítsa el az elemet. 
• Ne próbálja újratölteni a szerkezethez járó elemet.  Ne 

tegye az elemeket a tűzbe.
• Az elem érvényességi ideje a negatív érintkezőn látható.  A 

jelzett dátumot követően NE használja az elemet.
• Azonnal cserélje ki a lemerült elemeket, és ártalmatlanítsa őket a helyi 

hatóságok követelményei szerint. 

A fejtetű megjelenésének problémája
A fejtetű olyan parazita, ami a hajban és a fejbőrön él, és viszketést és irritációt 
okoz.  Az elterjedt nézetekkel ellentétben a tetű tiszta hajban telepszik meg.  Az 
együtt játszó gyerekek különösen ki vannak téve a fejtetű veszélyének, ugyanis 
a paraziták egyik gyermek fejéről a másikéra kerülnek át. Az emberi haj ideális 
környezetet biztosít a fejtetvek szaporodásához.  Negyven napos élettartamuk 
során 150-200 tojást raknak el, amelyet a fejbőrtől 2 mm-es távolságra helyeznek 
el, és szigorúan a fejbőrhöz tapadnak.  A tojások megközelítőleg kilenc napra rá 
kelnek ki, eközben a haj még 2 mm-et növekedett.  A fejbőrtől több mint 4 mm-re 
lévő tojások valószínűleg üresek vagy halottak.  Hagyományosan a fejtetűt rovarirtó 
tartalmú samponokkal és egyéb készítményekkel irtották.  Azonban időközben a 
fejtetű ellenálló lett ezekre a szerekre, jelenleg pedig aggodalom tárgyát képezi a 
vegyi anyagok környezetre tett hatása, illetve hatékonysága.

Bodi-Tek elektromos fejtetűirtó
A Bodi-Tek elektromos tetűirtó használata nagyon egyszerű.  Az AA 1,5V típusú 
elemmel működő készülék enyhe elektromos töltést küld a fésű fogába, ami a 
felhasználó számára ártalmatlan.  A haj fésülése közben ez megrázza fejtetveket, 
miközben azok a fésű fogához érnek. Ez rendszerint azonnal megöli őket, vagy 
olyan sérülést okoz, hogy ezt követően nem sokkal a fejtetvek elpusztulnak. 
A felnőttek és a gyerekek által is használható Bodi-Tek elektromos fejtetűirtó a 
tetvek elpusztításának egyszerű, tiszta és hatékony módszere. 

az elektronikus tetűfésű
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Elővigyázatossági intézkedések
• Használat után mindig alaposan tisztítsa meg az Elektromos Fejtetűirtót, különösen 

más gyermek kezelése esetén. 
• Az elektromos fejtetűirtó használata során kerülje el a közvetlen érintkezést a füllel, 

a szemmel és a szájjal. 
• Érzékeny fejbőrű személyek enyhe bizsergő érzést tapasztalhatnak. Ez teljesen 

normális. 
• Az elektromos fejtetűirtó használata közben a kisgyerekeket egy felnőttnek kell 

felügyelnie. 
• Az elektromos fejtetűirtó nem használható olyan személy, vagy olyan személy 

nem kezelheti, aki epilepsziában, szívbetegségben szenved, vagy pacemakerrel 
rendelkezik. 

• Az elektromos fejtetűirtó kizárólag a fejen lévő haj esetén használható.  Ne 
használja repedezett bőr esetén, és figyeljen arra, hogy ne érintse meg a 
kidomborodó anyajegyeket. Ne hagyja, hogy a készüléket nedvesség érje.

Használat
A Bodi-Tek fejtetűirtót kizárólag száraz hajon használja.  Egy szokványos fésű 
segítségével bontsa ki a hajban található kócokat, mielőtt a tetűirtót használná.
1 Csúsztassa előre az on/off (be/ki) gombot, és egy éles zúgást fog hallani, ami azt 

jelzi, hogy a Bodi-Tek tetűirtó készüléke működésben van. 
2 Tartsa a fésűt a fejbőrhöz képest 45°-os szögben, és lassan vezesse át a hajon. 
3 A haj fésülése közben a zúgás rövid időre leáll minden olyan esetben, amikor a 

fésű elpusztított egy tetűt, ha pedig a zümmögő hang nem indul újra, használja a 
készülék hátsó részén található kefét a fésű fogainak megtisztításához. 

4 Szánjon rá elegendő időt, hogy alaposan átfésülje a hajat, és használat után ne 
felejtse el kikapcsolni a készüléket. 

Mivel az elektromos fejtetűirtó kizárólag a kikelt tetűtojásokat pusztítja el, folytassa 
a kezelést naponta, további 2 héten keresztül, ezzel biztosítva, hogy az összes tetű 
eltávolításra kerül.
Az újbóli megfertőződés elkerülése érdekében folytassa a tetűirtó használatát heti 
egy vagy két alkalommal, ezzel ellenőrizve a fejtetű jelenlétét. 

Fontos
Rendszeresen tisztítsa meg a fésű fogait a 
készülékhez tartozó kefével.  Vizsgálja meg a 
fésűt, és győződjön meg róla, hogy nem maradt 
szennyeződés a fogak között.  A fésű tisztán tartásának 
hiányamegakadályozhatja a fésű helyes működését. Ennek 
a jele lehet az, ha bekapcsoláskor a tetűirtó készülék nem ad 
ki zümmögő hangot.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Ha kérdése van, vagy nehézségeket tapasztal, kérjük, hívja a  06 1 456 
9040-es ügyfélszolgálati számunkat, vagy írjon nekünk az info@hansborg.hu 
címre. A készülék normál használata esetén 2 év cseregaranciát biztosítunk a 
végfelhasználó részére. A vásárlás dátumát igazolja számlával/blokkal.

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS
A forgalomba hozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében 
tanúsítja, hogy ezen típusú készülék megfelel a műszaki adatokban megadott 
értékeknek, valamint a 89/336/EEC európai direktívának az elektromágneses 
összeférhetőség tekintetében, a 73/23/EEC európai direktívának az elektromos 
biztonságot és a 93/68/EEC európai direktívának a CE jelölést illetően.

Biztonsági szimbólumok
A termék megfelel a 2007/47/EK irányelvvel módosított, az orvostechnikai 
eszközökről szóló 93/42/EG irányelvnek. 

A termék besorolása 2a. osztályú (BF típus). 
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