
De chemieloze oplossing tegen luizen

Zonder Chemicaliën!
 
Doeltreffend: spoort luizen op en
vernietigt ze.
Veilig: onschadelijk voor uw gezondheid.

Werkt op slechts één AA-batterij.

Ergonomisch design.

Hygiënisch: verwisselbare kammen.

Elektronische luizenbestrijding

HANDLEIDING



Gebruikershandleiding
Een algemene inleiding over luizen…

Hoofdluis leeft in het haar dicht bij de hoofdhuid. De warme temperatuur van de hoofdhuid zorgt 
ervoor dat de luizen een volledige levensduur kunnen hebben. Luizen voeden zich met menselijk 
bloed uit de hoofdhuid, zo’n 5 keer per dag.

De levensduur van een luis ligt rond de 40 dagen. Gedurende deze levensduur kunnen ze zo’n 200 
eitjes leggen. Deze hoeveelheid verklaart de moeilijkheidsgraad van de oplossing tegen luizen. Elk 
eitje zit vast gemaakt aan een haar, zo’n 3 mm boven de hoofdhuid. Het duurt 9 dagen voordat het 
eitje uitkomt. Tijdens deze periode zorgt de natuurlijke haargroei ervoor dat de eitjes op 5mm van 
de hoofdhuid wordt gebracht, Vervolgens komen de eitjes uit en blijven de lege omhulsels hangen 
aan het haar. 

Hoofdluis infecteert mensen reeds duizenden jaren. De hoofdluizen worden bestreden door middel 
van verschillende soorten chemicaliën en preparaties zoals D.D.T. speciale shampoo formules en lo-
tions. Toen duidelijk werd dat luizen zelfs immuun werden voor deze stoffen moest de dodelijke pes-
ticide dosis worden verhoogd. Dit verhoogde ook de kans op gezondheidsproblemen voor kinderen.

ROBI COMB PRO – Chemievrije luizen doder.
Gefeliciteert met uw keuze om zich bij de groeiende groep ROBI COMB PRO gebruikers 
te voegen en deze innovatieve methode om luizen onder controle te houden zonder gebruikmaking 
van chemische stoffen. ROBI COMB PRO, de nieuwe generatie elektronische luizenvernietigers, 
identificeert direct en dood de luis op contact met de kam-unit. De kam opereert in 2 standen 1)luis 
identificatie. 2) luis vernietiging.

ROBI COMB PRO - Extra pluspunten
Voor meer hygiëne kunt u ook extra units aanschaffen voor de vervangbare kam, één voor ieder lid 
van de familie. Voorzien van gekleurde stickers zijn alle kammetjes nog beter van elkaar te onder-
scheiden. N.B. Gebruik van de ROBI COMB PRO heeft geen schadelijke effecten op de mens van 
welke leeftijd dan ook.

Gebruiks aanwijzing
Om optimaal gebruik te maken van dit apparaat adviseren wij u om u te conformeren aan de vol-
gende instructies.

1. Plaats één AA 1.5 volt batterij in de batterijhouder. Het gebruik van Alkaline batterijen is aange-
raden.

2. Dit apparaat is bruikbaar voor elke haarsoort.
3. Voer de behandeling alleen uit op schoon, droog en olievrij haar.
4. Voor gebruik kamt u het haar zorgvuldig met een normale kam zodat het haar vrij is van klitten.
5. Gebruik de knop om het apparaat in één van de standen te zetten. Het zoemende geluid laat 
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horen dat het apparaat correct werkt.
6. Hou de ROBI COMB PRO in een hoek van 45 graden en begin met kammen van het haar met de 

kamtanden dicht bij de haarwortels . In stand 1 (identificatie) blijft het apparaat zoemen totdat 
het een luis identificeert. In stand 2 (vernietiging) blijft het apparaat zoemen totdat het een luis 
identificeert en heeft vernietigd. Na vernietiging van de eerste luis zal het zoemende geluid ver-
anderen terwijl het opsporen en vernietigen van de luizen door gaat. Indien de stroomvoorzie-
ning zwak wordt, zal het zoemende geluid stoppen. Maak op dit moment de kam-unit zorgvuldig 
schoon met het bijgeleverde borsteltje, Het zoemende geluid komt terug indien de kam-unit 
volledig schoon en vrij van luis of ander vuil is gemaakt. 

7. In het geval dat het zoemende geluid niet terugkomt, verwijdert u de kam door op de knopjes 
aan beide zijden van het apparaat te drukken. Verwijder de kam-unit van de body van het ap-
paraat en maak het zorgvuldig schoon met het schoonmaakborsteltje. U kunt ook het borsteltje 
vochtig maken met alcohol (uitsluitend medicinale alcohol). Vervolgens maakt u de kam-unit en 
het borsteltje droog voor u het opnieuw gebruikt. U kunt ook een haardroger gebruiken om de 
droogtijd te verkorten.

8. De ROBI COMB PRO is zeer effectief in het vernietigen van volwassen luizen. Daarom adviseren 
wij u het apparaat gedurende twee weken twee keer per dag te gebruiken., zodat u er zeker van 
kunt zijn dat ook de jonge luizen worden aangepakt welke een voorgaande behandeling hebben 
overleefd. De jonge luizen zijn vervolgens niet meer in staat om eitjes te leggen. 

9. Iedere keer dat uw kind klaagt over jeuk, adviseren wij u om het haar te kammen met de ROBI 
COMB PRO dicht bij de hoofdhuid. Het is niet nodig dat u het haar in de gehele lengte kamt.

Waarschuwingen:
1. Om een tintelend gevoel te voorkomen, raak de kam niet aan met uw vingers wanneer deze 

aanstaat.
2. Maak het apparaat niet schoon door middel van het onderdompelen in vloeistoffen. U kunt het 

borsteltje schoonmaken doormiddel van het vochtig maken met alcohol (uitsluitend medicinale 
alcohol). Plaats de ROBI COMB PRO nooit in de mond.

3. Niet te gebruiken bij epileptische en/of hartpatiënten, gezien het feit dat het apparaat de medi-
sche apparaten kan verstoren.

4. De ROBI COMB PRO is uitsluitend voor gebruik van hoofdhaar

Nadere opmerkingen:
1. Bij hoog gevoelige mensen kan een tintelend gevoel voorkomen. Dit is niet schadelijk.
2. Kinderen onder de leeftijd van 8 jaar moeten behandeld worden met toezicht van volwassenen 

als ze gebruik maken van de ROBI COMB PRO.
3. Gebruik de ROBI COMB PRO voorzichtig. Voorkom het laten vallen krassen en stoten van het 

apparaat
4. De ROBI COMB PRO niet gebruiken bij vochtig of olieachtig haar. Ook niet te gebruiken in een 

vochtige omgeving.
5. Bewaar de ROBI COM PRO op een droge plaats. Als u de ROBI COMB PRO voor een lange tijd 

niet gaat gebruiken haal dan de batterij uit de batterij-houder.
6. Bij twijfel consulteer altijd een huisarts.

ROBI COMB PRO onderdelen (zie afbeelding):
1. Hoofdbedekking. 
2. Kam unit. 
3. Kam unithouder. 
4. Body. 
5. 2-standen knop. 
6. Knop voor het verwijderen van de kamunit. 
7. Batterij klepje.
8. Schoonmaakborsteltje met vergrootglas
9. Nu via www.testjezelf.nu - Gratis verzending +   Gratis extra kammetje!






