BAYGON Genius Liquid Refill H135/036-33052
SKU 207350
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CZ
Front:
Tekutá náplň do elektrického odpařovače
komárům/Ochrana po více než 45 nocí

proti

komárům/Skutečná

ochrana

proti

komárům/Proti

Back:
Baygon Genius náhradní náplň-elektrický odpařovač insekticidů poskytuje ochranu před komáry a drobným
létajícím hmyzem. K použití s elektrickým odpařovačem Baygon Genius. Elektrický odpařovač účinně ochrání
proti komárům místnost velikou asi 20 m2 po dobu 360 hodin (45 nocí při použití 8hod/noc). Elektrický odpařovač
má velmi jednoduché a praktické použití, je tichý a má bezpečnostní prvky, které chrání proti nežádoucímu
vyjmutí náplně dětmi. Před použitím čtěte přiložené pokyny na vnitřní straně obalu.
Usage Instructions: / pokyny na vnitřní straně obalu/
Návod pro použití: Ujistěte se, že napětí je 220-230V. Odstraňte uzávěr a lahvičku s náplní zašroubujte do spodní
části elektrického odpařovače do cvaknutí. Jednoduše zasuňte elektrický odpařovač do odpovídající zásuvky až se
rozsvítí kontrolní dioda a výrobek začne pracovat. Když je náplň prázdná, odpojte odpařovač od elektrické sítě a
vyměňte ji za novou. Náplň je třeba stlačit směrem nahoru a vyšroubovat. Pokud chcete odpařovač vypnout, tak
není nutné elektrický odpařovač vytáhnout ze zásuvky elektrického proudu. Stačí pootočit odpařovačem až se ozve
cvaknutí a dioda zhasne.
Warnings:
Upozornění: Používejte podle návodu. Nedotýkejte se elektrického odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma
rukama, pokud je zapojen. Nepoužívejte v uzavřeném prostoru. Během používání elektrický odpařovač ničím
nezakrývejte. Nedotýkejte se knotu. Před zapojením odstraňte nebo zakryjte terária, akvária, zvířecí a ptačí klece.
Vypněte filtry u akvárií. Po manipulaci s výrobkem si umyjte ruce. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a
krmiv. Chraňte před zmrznutím.
First aid instructions:
Pokyny pro předlékařskou první pomoc: Při požití nevyvolávejte zvracení. Odstraňte přípravek z úst, důkladně
je vypláchněte vodou (nepolykejte) a zajistěte lékařské ošetření. Předložte lékaři obal nebo označení. Při styku
s kůží potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou a zajistěte lékařské ošetření objeví-li se podráždění. Při
nadýchání objeví-li se potíže odsuňte postiženého od zdroje expozice a zajistěte lékařské ošetření. Při zasažení očí
ihned vypláchněte oči velkým množstvím vody a zajistěte lékařské ošetření objeví-li se podráždění.
Ingredients
Účinná látka:
Risk phrases:
Specifická rizikovost:
Safety phrases:
Pokyny pro bezpečné nakládání:
Manufacured by:
Výrobce:
Distributed by:
Distributor:
Expiry date:
Minimální doba skladovatelnosti:
Waste elimination
sentence:

0,88 g transfluthrinu ve 100 g přípravku.
R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé
nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S24 Zamezte styku s kůží. S62 Při požití
nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte
tento obal nebo označení.
Pro SC Johnson vyrábí Entarco S.A., Eleftherias & Melpomenis Str.,
Atény, Řecko.
S.C. Johnson, s. r. o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, IČO: 601 99 075,
tel.: 225557500.
3 roky od data výroby uvedeného na obale.
Prázdný obal zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se
zákonem o odpadech.

Pozor na obale musí být takzvaný kulatý zelený bod a identifikační značení obalu, což je trojúhelník
s číselným identifikačním kódem 21 uvnitř a pod symbolem umístěným
skládající se ze tří šipek
písmenným identifikačním kódem PAP! Dále EAN kód, objem 45 ml, datum výroby, metrologické e a
musí se přelepit stávající CZ a SK text.

