Glade® by Brise® Automatic Spray – Relax Zen 35*20603
SKU 658658
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CZ
obsahuje náplň a baterie/OBSAHUJE: 1 automatický osvěžovač, 1 náplň a 2 AA baterie./novinka/ELIMINUJE
NEPŘÍJEMNÝ ZÁPACH A DODÁ SVĚŽÍ VŮNI/JAPONSKÁ ZAHRADA
2 ZPŮSOBY POUŽÍVÁNÍ:
NASTAVENÍ ČASOVAČE
Vyberte si 1 ze 3 možných nastavení (9, 18, 36 minut) dle vaší preference uvolňování vůně.
TLAČÍTKO PRO EXTRA OSVĚŽENÍ
Stiskněte tlačítko pro extra osvěžení, kdykoliv potřebujete.
OBSAHUJE: 1 automatický osvěžovač, 1 náplň a 2 AA baterie.
®

®

Glade by Brise Automatic Spray Japonská zahrada.
Unikátní kombinace jemných vůní vodních květin a ovoce přináší klidnou a relaxační atmosféru do vašeho domova.
Vydrží až 60 DNÍ*
*při nastavení po 36 minutách.
®

®

Vyzkoušejte i další vůně Glade by Brise :
Santalové dřevo & Jasmín z Bali
Levandule & Jasmín
Je ideální pro větší místnosti./Glade® by Brise® Automatic Spray přináší nádherné vůně do vašeho domova po celé týdny.
1. otevření/2. aktivace baterií/3. vložení náplně/4. nastavení časovače
Návod
pro
použití:
1.
OTEVŘENÍ.
Ujistěte
se,
že
časový
spínač
je
v poloze
OFF.
2. AKTIVACE BATERIÍ. Odstraňte papírový obal. Vytáhněte červený pásek, tím aktivujete osvěžovač. 3. VLOŽENÍ
NÁPLNĚ. Odstraňte víčko z náplně a vložte náplň rozprašovačem směrem ven. 4. NASTAVENÍ ČASOVAČE. Přepněte
spínač do pozice ON, nastavte si požadovaný čas a zaklapněte kryt. Zelené světlo se okamžitě rozsvítí. Kontrolka 3x
zabliká a osvěžovač uvolní vůni. Výměna náplně: Při výměně náplně nasměrujte osvěžovač směrem od sebe. Nastavte
Automatic Spray do pozice OFF a vyjměte prázdnou náplň. Vložte novou náplň rozprašovačem směrem ven (obrázek 3).
Používejte jen náplně Glade® by Brise® Automatic Spray. Přepněte spínač do pozice ON a nastavte si požadovaný čas
osvěžení (obrázek 4). První osvěžení přijde za několik sekund. Výměna baterií: Otevřete kryt, vyjměte náplň. Staré baterie
nahraďte dvěma novými alkalickými AA bateriemi. Vložte náplň, nastavte časovač a zavřete kryt.
Glade® by Brise® Automatic Spray Japonská zahrada-automatický osvěžovač vzduchu.
UPOZORNĚNÍ: Extrémně hořlavý. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Při zasažení očí okamžitě
důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento
obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu
záření a teplotám nad 50oC. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně
nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Osoby s přecitlivělostí na vůně by
měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Při styku s
kůží potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou. Baterie: Vložte správně (+/-). Nedobíjejte. Nerozebírejte baterii ani jí
nevhazujte do ohně. Může explodovat, vytéci nebo způsobit poškození. Používejte jen AA alkalické baterie. Prázdný obal a
osvěžovač zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Minimální doba skladovatelnosti: 2
roky od data výroby uvedeného na obale. Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.:
225557500, http://doc.scj.cz/. Made in EU.
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EAN code:
F+ EXTRÉMNĚ HOŘLAVÝ/MIMORIADNE HORĽAVÝ
Size symbol: 269/325 ml, e, 
Manufacturing date (MAN)
CE symbol

-

Greenpoint symbol
Package symbol: 21 PAP

