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Használati utasítás 

Fontos: 

• Csak füstszőrıs cigarettát használjanak, hogy megóvják a baba szájában lévı mőanyag csövet az égéstıl. 
• Ne húzza ki a betét csı végénél lévı dugót a demonstráció közben. 
• Ne tapassza be a betét csövön található rést, mivel a kátrány azon keresztül ürül. 

Utasítások: 

1. A passzív dohányzás mértékének minimalizálása érdekében a Dohányzó Zsuzsi eszközt szabadban vagy jól 
szellızı helyiségben ajánlott használni. 

2. Helyezze a babát tőzálló felületre és használjon hamutálat a hulló hamu felfogására. A lehulló hamu kárt 
okozhat a nem védett felületben.  

3. A bemutató alatt a baba az állványára helyezhetı vagy akár kézben is tartható. 
4. Helyezzen egy tiszta győjtı csövet a betét csıre. 
5. Helyezzen be egy füstszőrıs cigarettát a baba szájában lévı csıbe, a cigaretta ne érjen be a szőrın túl.  
6. Gyújtsa meg a cigarettát miközben a baba feje alatt (a textilsál alatt) található fekete gumiballont 

összenyomja és elengedi.  
7. Folytassa a pumpálást néhány másodpercenként, amíg a cigaretta elalszik. Ne engedjen senkit a bemutató 

alatt a Dohányzó Zsuzsi elıtt állni közvetlenül. 
8. A kátrány a győjtı csıben győlik össze. A demonstráció után helyezze a tetıt a győjtı csıre és adja körbe 

megfigyelés céljából. 
9. Tisztítsa ki a babát a nézıközönség elıtt, hogy megmutathassa, hogy mennyi ronda kátrányt kell 

eltávolítania.  

Karbantartás 

1. Minden demonstráció után az alkatrészeket alaposan ki kell tisztítani. 
2. A szelep és a csı tisztítása: 

• Töltse meg a mellékelt mőanyag palackot alkohollal. 
• Óvatosan távolítsa el a győjtı csövet és a baba textil sálját. 
• Távolítsa el a betét csı dugóját. 
• A babát egy tál fölött tartva győjtse a lecsöpögı alkoholt. 
• Helyezze be a palack csövét ahova a cigaretta volt behelyezve, amíg szorosan illeszkedik. Pumpálja 

az alkoholt a palackból a babában lévı csıbe. Mossa át a csövet az alkohollal a gumiballon 
pumpálásával. 

• Alkohollal átitatott fültisztító pálcika segítségével takarítsa ki a betét csı aljánál lévı rést. 
• Helyezze vissza a betét csı végére a dugót. 
• Ruhával fogja közbe a betét csövet és préselje össze a ballont, hogy minden maradék alkohol 

kijöjjön a csıbıl. 
• Az alkohol teljes elpárolgása érdekében minimum egy órát hagyja állni a csövet a következı 

demonstráció elıtt. 
3. Puha, nedves ruha segítségével, alkohol nélkül tisztítsa le a baba arcát és az állványt. 
4. A Dohányzó Zsuzsi ismételt használatakor a ballon gyors, erıteljes préselése segít eltávolítani a kátrányt, 

ami esetleg a szelepen maradt. 
5. Használaton kívül a termék a táskájában tárolandó. 

 
 

 


