دليل املستخدم

NOVOKID

معلومات عن قمل الرأس

تبدأ كل حالة من حاالت اإلصابة بقملة واحدة أو عدد قليل من القمل املوجود على الرأس الذي يبيض ثم يفقس في غضون
 10 - 7أيام وتستمر دورة التكاثر والعدوى التي تتكون من  3مراحل:
بيض القمل  -يوضع عادة بالقرب من فروة الرأس وفي اجلزء اخللفي من الرأس وخلف األذنني .مبجرد ما تفقس البيضة القملة
(في غضون  10 - 7أيام) ،تظل بقايا قشرة البيضة الفارغة مع ّلقة بالشعر.
احلورية (حشرة)  : -القمل الصغير الذي يفقس من البيض .في هذه املرحلة ،يصبح القمل غير قادر على التكاثر.
ناضجا بعد مرور  10أيام من الفقس ويبدأ في التكاثر بعد أن يصل إلى حجمه الكامل ،وفي هذه
القمل الناضج :يصبح القمل
ً
املرحلة يبدأ في وضع البيض .يختلف حجم قمل الرأس حسب عمره ،حيث يتراوح طوله بني  0.5و 3مم.
ال ميكن أن ينتقل قمل الرأس إال عن طريق االتصال املباشر بالرأس .يتشبث القمل بالشعر بواسطة مخالب ،ولكن بعد العالج
يفقد قوته ويتساقط.

 1قبل البدءי
ُيرجى قراءة دليل املستخدم هذا بالكامل قبل استخدام مجموعة  Novokidلعالج القملّ .
تأكد من قراءة
جميع التحذيرات قبل االستخدام واتخاذ كافة احتياطات السالمة املوصى بها
.1.1وصف اجلهاز
ُيعد  Novokidعبارة عن جهاز مبتكر لعالج قمل الرأس والقمل الكبير والبيض بفعالية.
وخاليا من املبيدات احلشرية أو
مستخلصا من النباتات غير سام
يستخدم  Novokidمحلو ًال طبيع ًّيا
ً
ً
ال عن أنه فعال وسهل االستخدام.
السليكون أو الكحول فض ً
العبوة
.1.2محتويات
ّ
تتضمن مجموعة  Novokidلعالج القمل ما يلي:
 1جهاز تبخير من Novokid

 4كبسوالت للعالج من

LED

ّ
تأكد من أن اجلهاز والكبسوالت وغطاء الرأس في مكان بعيد عن متناول األطفال.
مالحظات
قررت بالفعل غسل الشعر ،ف ُيرجى االنتظار ملدة  15دقيقة بعد
ال توجد حاجة إلى غسل الشعر بعد العالج .إذا
َ
االنتهاء من العالج.
فورا بعد العالج،
إزالته
تريد
كنت
إذا
طبيعية.
بصورة
الشعر
بعد فترة العالج ،قد يسقط القمل امليت من
ً
فاستخدم مشط  Novokidاملرفق مع العب ّوة.
 7التخزين والصيانة
ننصحك مبا يلي:
أن جتعل مجموعة  Novokidلعالج القمل بعيدة عن متناول األطفال.
أن تضع جميع األجزاء في العب ّوة وتخزنها في درجة حرارة الغرفة الستعمالها فيما بعد.
أال تلف األنبوب حول اجلهاز.
أال تستخدم أي كبسولة بعد تاريخ انتهاء الصالحية املدون على العب ّوة.
أن تستبدل البطاريات مبجرد ظهور الضوء األحمر على اجلهاز.
أن تنظف القبعة باستخدام املاء والصابون وجتففها باستخدام فوطة رطبة.
يجب احلفاظ على جفاف وحدة األساس.
 8املواد املستهلكة
لشراء أغطية للرأس وكبسوالت إضافيةُ ،يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني .www.novokid.com
 9استكشاف األخطاء وإصالحها
إذا لم ينتفخ غطاء الرأس مبجرد تشغيل اجلهاز ،فأحكم وصلة الكبسولة املوجودة خلف الرأس ّ
وتأكد من وجود
صمام التنفيس في مكانه.
إذا لم ُيومض مصباح ّ ،LED
فتأكد من أن البطاريات مث ّبتة بصورة صحيحة أو استبدلها .في حال وجود أي
مشاكل أخرىُ ،يرجى االتصال بخدمة عمالء .Novokid
 10خدمة العمالء
ُيرجى زيارة موقعنا اإللكتروني للحصول على املزيد من املعلومات أو لدعم العمالء:
www.novokid.com | service@novokid.com

 11الضمان

تتميز مجموعة  Novokidلعالج القمل بضمان ملدة  3سنواتُ .يرجى الرجوع إلى بطاقة ضمان Novokid

 1غطاء للرأس من Novokid

للمزيد من التفاصيل.

 1أنبوب سيليكون

 12طريقة التخلص من العبوة
ُيرجى التخلص من العبوات في نقطة إعادة تدوير تصنف املواد حسب نوعها .تخلص من البطاريات املُستخدمة
بعيدا عن النفايات املنزلية ووفقًا للوائح النفايات املطبقة في بلدك.
ً

 2مشبك توصيل
 1مشط إلزالة القمل
 1مفك الستبدال البطارية

 13املواصفات

 1دليل مستخدم وشهادة ضمان

الطراز

 1رزمة تشمل على  4بطاريات
,
 2الغرض من االستخدام والسالمة
ث ُبت علم ًّيا أن  Novokidصالح لالستخدام على جميع أنواع الشعر وأطواله ،فض ً
ال عن أنه صالح لالستخدام
على األطفال في سن  4سنوات وأكثر حتت إشراف ِ
الكبار .ال تقف خلف رأس الطفل أثناء تشغيل اجلهاز.
مجموعة  Novokidلعالج القمل مخصصة لالستخدام اخلارجي فقط.
 3حتذير
ال تستخدمها في حال اإلصابة بعدوى أو جرح أو تهيج في اجللد أو مشاكل في اجللد .إذا ظهرت أعراض لطفح
التحسسي أثناء االستخدام أو بعده ،فأوقف العالج واغسل اجللد باملاء
جلدي أو أي أعراض أخري لرد الفعل
ّ
فورا .في حال استمرار الته ّيج ،اطلب املشورة الطبية.
ً
 4اآلثار اجلانبية احملتملة
قد ُيسبب العالج ّ
تهيجا طفيفًا في فروة الرأس.
حكة أو
ً
 5قبل بدء العالج
قبل استخدام مجموعة  Novokidلعالج القملّ ،
تأكد مما يلي:
إجراء العالج في غرفة جافة جيدة التهوية.
جفاف الشعر متا ًما وخلوه من أي كرمي أو جيل أو زيت أو دبابيس شعر أو أي ملحقات أخرى( .ينبغي جتفيف
الشعر من آثار العرق متا ًما قبل بدء العالج باستخدام مجفف الشعر).
 6بدء االستخدام
تستغرق مجموعة  Novokidلعالج القمل  10دقائق .اتبع هذه اخلطوات البسيطة:
ضع القبعة على رأس الولد ,بحيث يقع املُلصق مع الكتابة  Novokidبالضبط في اجلزء اخللفي من رأس الولد.
تأكد من تغطية الشعر واألذنني كلي ًا بواسطة القبعة.
مفك الشريط املصنوع من السيليكون املوجود في مقدمة القبعة على اجلبني.
ال ت ّ
ُغط العني بالغطاء.
ّ
بعيدا عن الغطاء.
تأكد من أنك تضغط الهواء برفق ً
أمرا بالغ األهمية لنجاح العالج.
ُيعد هذا ً
ضع كبسولة واحدة داخل املُوصل املُلحق بغطاء الرأسِ .صل الطرف اآلخر من الكبسولة بطرف األنبوب -
ستسمع صوتًا عند تركيبها بإحكام.
أنت اآلن على استعداد لبدء العالج!
اضغط على الزر املوجود على الوحدة األساسية .سيومض الضوء األخضر .أثناء العالج ،سيقوم اجلهاز بإعادة
التشغيل  4مرات من تلقاء نفسه. .
مبجرد االنتهاء من العالج ،سينطفئ الضوء األخضر.
أزل الغطاء بعناية من خالل سحبه من فوق الرأس لتجنب مالمسته للعني ( ُيرجى املالحظة أن الرائحة ستهدأ في
غضون بضع دقائق).
بعد العالج ،أزل الكبسولة من األنبوب وتخ ّلص منها .ننصح بوضع الكبسولة املُستخدمة في كيس لتجنب
أي رائحة.
كرر العالج باستخدام كبسولة جديدة بعد مرور  24ساعة.
مهم! للحصول على أفضل النتائج لشعر صحي ولنظافة الشعرُ ،ينصح بإجراء العالج كل  7أيام.

TC-001

متطلبات الطاقة

 4بطاريات  AAبجهد  6فولت =  500ملي أمبير

درجة حرارة التشغيل
والرطوبة

من  15إلى  30درجة مئوية؛
نسبة الرطوبة70%< :

ضغط املضخة

 4لترات في الدقيقة

تعليمات التخزين

درجة حرارة الغرفة (راجع الفقرة )7

 14اإلشارات والرموز
املنتجات التي حتمل هذا الرمز تفي مبتطلبات توجيهات اللجنة األوروبية.
لالستعمال داخل املنزل فقط.
يتميز هذا اجلهاز بأنه ال يسمح بدخول األشياء التي يزيد قطرها عن  2.5مم ،مثل
األصابع ،وذلك للحماية من الصدمات الكهربائية.
ال تستخدمه في بيئة رطبة.
ال تتخلص منه مع النفايات املنزلية .اتبع القواعد املطبقة في بلدك ملعرفة كيفية
جمع املنتجات الكهربائية واإللكترونية والبطاريات بشكل منفصل .تُساعد
طريقة التخلص الصحيحة على منع حدوث العواقب السلبية التي تضر بالبيئة
وصحة اإلنسان.
نطاق درجة حرارة التشغيل من  15إلى  30درجة مئوية.
يتضمن دليل املستخدم حتذيرات وتعليمات مهمة لالستخدام.
تاريخ اإلنتاج
املندوب املفوض في االحتاد األوروبي
لالستعمال حتى تاريخ
LTD NOVOMIC
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