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náplň/zde otevřít/vhodný pro Discreet® držáky/odstraňuje nepříjemné pachy + osvěžuje až 60 dní*/obal náplně slouží i jako
držák/VLOŽTE CHLOPEŇ DO HORNÍHO OTVORU./POUŽITÍ JAKO DRŽÁK:/Návod pro použití náplně je uvnitř
obalu./*když je užíván v neelektrickém držáku
Návod pro použití s Discreet® držáky:
1. Náplň vyjměte z obalu a odtrhněte ochrannou fólii (1).
2. Náplň vložte do držáku odkrytou membránou směřující ven. U Discreet® Decor ji umístěte do drážky (2), do Discreet ®
Electric ji vložte ze shora (3), u Discreet ® Car ji zasuňte do otevřeného držáku (4) nebo ji můžete vložit do držáku Discreet ®
Bathroom (5).
3. Jakmile se začne uvolňovat vůně, gel pomalu vysychá. Po vyčerpání gelu vyměňte náplň za novou.
Návod pro použití jako samostatný držák:
1. Odtrhněte obě strany kartonového obalu v místě perforace "OPEN HERE".
2. Odtrhněte ochrannou fólii z náplně. Náplň nechte v papírovém obalu.
3. Složte kartonový obal tak, aby označení "OPEN HERE" šlo přes šipky chlopně na obale.
4. Umístěte držák ve tvaru trojúhelníku na rovný povrch. Odstraňuje pachy a osvěžuje vzduch po dobu až 60 dní!
Glade® by Brise® Discreet® Vanilka náplň pro (ne)elektrický osvěžovač vzduchu.
UPOZORNĚNÍ: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při
styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal
nebo označení. Používejte dle návodu. Uchovávejte mimo dosah zvířat. Nepoužívejte v malém uzavřeném prostoru bez
dostatečné cirkulace vzduchu. Nepropichujte membránu. Nepokládejte na leštěné či lakované dřevěné povrchy. Osoby s
přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné
hygienické návyky. Obsahuje d-limonene, coumarin, cinnamaldehyde, eugenol, vanillin. Může vyvolat alergickou reakci.
Minimální doba skladovatelnosti: 2 roky od data výroby uvedeného na obale. Prázdný obal zneškodňujte v rámci tříděného
odpadu v souladu se zákonem o odpadech. 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:
Size symbol: 8 g, e
Manufacturing date (MAN)

-

Greenpoint symbol
Package symbol: 21 PAP

