biovo technologies
Airway Medix Oral Care
إرشادات االستخدام

 1-1إرشادات االستخدام

فيما يلي إرشادات االستخدام الخاصة بالمنتج :قبل استخدام فرشاة األسنان ( )B-CAREينبغي لك قراءة هذه

التعليمات واالحتفاظ بدليل المستخدم للرجوع إليه في المستقبل.
 2-1تعليمات مهمة

 -هذا المنتج غير مخصص لالستخدام من قبل األطفال.

 يجب استخدام المنتج حسب االستخدامات المحددة له والمنصوص عليها في هذا الدليل اإلرشادي .تجنباستخدام أي ملحقات غير موصى بها من قبل جهة التصنيع.
 3-1استخدامات المنتج

 -هذا المنتج غير مخصص لالستخدام من قبل األطفال.

 إن فرشاة ( )B-Careهي فرشاة أسنان الغرض منها الحفاظ على صحة الفم ،باإلضافة إلى إزالة الترسباتالجيرية على األسنان .يتضمن هذا المنتج فرشاة أسنان واثنتين من الماصات لتحميل السوائل.

 4-1تحذير

 -هذا المنتج غير مخصص لالستخدام من قبل األطفال.

 ينبغي استخدام المنتج وتخزينه بطريقة مناسبة .ال تحاول تفكيك المنتج. -ال تستخدم المنتج إذا كان الغالف الخارجي تالًفا.

 -يستخدم الجهاز فقط لألغراض المنصوص عليها والموصى بها.

 غير قابل للتعقيم -ال تحاول تعقيم المنتج أو وضعه في جهاز األوتوكالف. ال تستخدم الجهاز إذا كان بأي من أجزائه آثار تلف؛ فقد يتسبب ذلك في إصابتك ببعض الجروح. هذا المنتج مصمم لالستخدام مرة واحدة.فرشاة أسنان ()B-Care
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فتحة تحكم أصبع اإلبهام
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ماصة السوائل القابلة لالستبدال

حاقن السوائل

 -3تعليمات تشغيل فرشاة ()B-CARE

 1-3أدخل الماصة لتحميل السوائل النظيفة [الشكل ]1
 2-3وصل الماصة بالفرشاة [الشكل ]2

الشكل 2

الشكل 1

 3-3ثبت الفرشاة بوضع اإلبهام في فتحة التحكم وأحد األصابع على الماصة .ووزع السائل عن طريق الضغط

برفق على الماصة[ .الشكل ]3

الشكل 3

 -2الضمان

هذا المنتج مشمول بضمان مدته عامان بداي ًة من تاريخ الشراء .خالل فترة الضمان فإننا نتحمل معالجة أي
عيوب في المنتج تكون ناتجة عن عيوب المادة الخام المستخدمة أو أي عيوب في الصناعة سواء بإصالح

مجانا.
تماما كما تشاء وهذا كله
ً
المنتج أو باستبداله ً
ال يشمل هذا الضمان :حاالت التلف الناتجة عن سوء االستخدام والبلى الطبيعي الناتج عن االستخدام وكذلك

العيوب ذات التأثير الضعيف على قيمة المنتج أو قدرته على التشغيل .يلغى هذا الضمان ويعد كأن لم يكن
إذا ما جرت عمليات اإلصالح بمعرفة أشخاص غير مصرح لهم بذلك ،وفي حال استخدام قطع غير تابعة

لشركة ( .)Biovo Technologiesوللحصول على الخدمات أثناء فترة الضمان سيكون عليك تسليم الجهاز
بالكامل أو إرساله مع مندوب المبيعات التابع لك.
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