Brise Circul’air-Happy Flowers-Blister pack 649668/001
SKU 165380
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Front side

Brise
Circul’air

Fragrance name:

Happy Flowers

Claim:

S větráčkem
Voní až 75 dní 10 hod/den
Brise Circul’air Květinová zahrada-elektrický osvěžovač vzduchu. Brise Circul´air je k dispozici
jako odpařovač s náplní, či pouze jako náhradní náplň. S tímto odpařovačem můžete používat všechny
dostupné kapalné náplně Brise.

Back side
Local fragrance
description:
Warning text

Usage instruktion:

Manufacturing site

-

Upozornění: Používejte podle návodu. Nedotýkejte se elektrického odpařovače kovovými předměty
ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Odpařovač se během používání může mírně zahřívat. Během
používání elektrický odpařovač ničím nezakrývejte. Nedotýkejte se knotu. Po manipulaci s výrobkem
si umyjte ruce. Po spotřebování náplně odpařovač odpojte od elektrické sítě a náplň vyměňte za novou.
V případě rozlití náplně kapalinu okamžitě utřete, může dojít k poškození některých povrchů.
Nepokládejte na/nebo nezapojujte do zásuvky na vzdálenost do 50 cm od plastových, lakovaných nebo
leštěných povrchů. Nikdy nezapojujte jiný přístroj nebo kabel do zásuvky nad zahřátý odpařovač. K
čištění odpařovače po odpojení použijte suchý hadřík nebo papírový ubrousek. Uchovávejte odděleně
od potravin, nápojů a krmiv, ne při teplotě nižší než -20 ºC. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení
na chladném, suchém a dobře větraném místě. Nepoužívejte v malém uzavřeném prostoru bez
dostatečné cirkulace vzduchu. Zamezte styku s kůží a očima. Obsahuje citronellol a dimethylcyclohex3-ene-1-carbaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro předlékařskou první pomoc: Při
styku s kůží potřísněnou oblast důkladně omyjte vodou a zajistěte lékařské ošetření objeví-li se
podráždění. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Specifická rizikovost: R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé
účinky ve vodním prostředí. Pokyny pro bezpečné nakládání: S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S46
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Složení: parfém.
Návod pro použití:
Elektrický tekutý osvěžovač vzduchu.
1. Z nádobky s náplní odstraňte uzávěr a náplň zatlačte do elektrického odpařovače.
2. Otočte zástrčkou na odpařovači tak, aby po zapojení do elektrické zásuvky byla
náplň ve svislé poloze.
3. Odpařovač zasuňte do zásuvky elektrické sítě (220-230V) a nastavte intenzitu vůně
na stupnici od 1 do 5.
4. Při odpojení odpařovače od elektrické sítě náplň vyndejte a znovu uzavřete
uzávěrem.
Pozor: Odpařovač s náplní držte stále ve svislé poloze.
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, IČO: 601 99 075, tel.:
225557500, http://doc.scj.cz/.
Výrobce: SC Johnson, Frimley, Velká Británie.
Prázdný obal a nefunkční odpařovač zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o
odpadech.

Size symbol: 20 ml e
Package symbol: 1 PET, 21 PAP
Greenpoint symbol
EAN code:
CE symbol

Pozor na obale musí být takzvaný kulatý zelený bod a identifikační značení obalu, což je v tomto případě

s číselným identifikačním kódem 1 uvnitř a pod symbolem umístěným
trojúhelník skládající se ze tří šipek
písmenným identifikačním kódem PET, další je s číselným identifikačním kódem 21 uvnitř a pod symbolem
umístěným písmenným identifikačním kódem PAP! Dále EAN kód, e, CE symbol, datum výroby a objem 20 ml.

