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CZ
S přírodním olejem/TÝDNY PLNÉ SVĚŢESTI/náplň
Brise Electric Vůně svěžího deště náplň. Elektrický tekutý osvěţovač vzduchu.
Návod pro použití: Elektrický tekutý osvěţovač vzduchu.
1. Z nádobky s náplní odstraňte uzávěr a náplň zatlačte do elektrického odpařovače. Otočte zástrčkou na odpařovači
tak, aby po zapojení do elektrické zásuvky byla náplň ve svislé poloze. Odpařovač zasuňte do zásuvky elektrické
sítě (220-230V).
2. Nastavte intenzitu vůně na stupnici. Při odpojení odpařovače od elektrické sítě náplň vyndejte a znovu uzavřete
uzávěrem.
Pozor: Odpařovač s náplní drţte stále ve svislé poloze.
Upozornění: Škodlivý pro vodní organismy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte
mimo dosah dětí. Pouţívejte podle návodu. Nedotýkejte se el. odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud
je zapojen. Odpařovač se během pouţívání můţe mírně zahřívat. Během pouţívání odpařovač nezakrývejte. Nedotýkejte se
knotu. Po manipulaci s výrobkem si umyjte ruce. Po spotřebování náplně odpařovač odpojte od el. sítě a náplň vyměňte. V
případě rozlití kapalinu okamţitě utřete, můţe dojít k poškození povrchů. Nepokládejte na/nebo nezapojujte do zásuvky na
vzdálenost do 50 cm od plastových, lakovaných nebo leštěných povrchů. Nezapojujte jiný přístroj nebo kabel do zásuvky nad
zahřátý odpařovač. K čištění odpařovače po odpojení pouţijte suchý hadřík nebo papírový ubrousek. Uchovávejte mimo
dosah zdrojů zapálení na chladném, suchém a dobře větraném místě. Nepouţívejte v malém uzavřeném prostoru bez
dostatečné
cirkulace
vzduchu.
Obsahuje
alpha-hexylcinnamaldehyde,
4-allylanisole,
eugenol,
2-(4-tertbutylbenzyl)propionaldehyde, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, d-limonene, citral, (Z)-1-(2,6,6-trimethyl-2cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, benzyl salicylate, geraniol, citronellol, 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde. Můţe
vyvolat alergickou reakci. Při styku s kůţí okamţitě omyjte velkým mnoţstvím vody. Při zasaţení očí okamţitě důkladně
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při poţití okamţitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukaţte tento obal nebo
označení. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek pouţívat s opatrností. Osvěţovače vzduchu nemohou
nahradit správné hygienické návyky.
Minimální doba skladovatelnosti: 2 roky od data výroby uvedeného na obale. Prázdný obal zneškodňujte v rámci tříděného
odpadu v souladu se zákonem o odpadech. NÁVOD PRO POUŽITÍ JE UVNITŘ OBALU. 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, Velká Británie.

-

Size symbol: 20 ml e
Package symbol: 21 PAP
Greenpoint symbol
EAN code:

Pozor na obale musí být takzvaný kulatý zelený bod a identifikační značení obalu, coţ je trojúhelník skládající se
ze tří šipek
s číselným identifikačním kódem 21 uvnitř a pod symbolem umístěným písmenným
identifikačním kódem PAP! Dále EAN kód, e, datum výroby, objem 20 ml.

