Brise® Sense & Spray™ Lavender & Vanilla automatic air freshner with MOTION SENSOR
35*13717
SKU 617709
24. 3. 2010
CZ
Brise Sense & Spray Collection Levandule-automatický osvěžovač vzduchu se SENZOREM POHYBU. Do osvěžovače
použijte originální náplně z kolekce Brise.
1. SENZOR POHYBU Senzor pohybu uvolní vůni každých 20 minut, jen když zaznamená váš pohyb.
2. KLIDOVÝ REŽIM V případě, že senzor nezaznamená váš pohyb, vypne se. Neplýtvá náplň, když nejste doma.
3. TLAČÍTKO PRO EXTRA OSVĚŽENÍ V případě potřeby stiskněte pro extra osvěžení.
Dekorace vašeho domova s novým designem Brise!
Obsahuje náplň a baterie.
Warnings: Upozornění: Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
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. Používejte podle návodu. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 oC. 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.
Obsahuje alpha-methylcinnamaldehyde, 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-enecarbaldehyde, coumarin. Může vyvolat
alergickou reakci. Baterie: Vložte správně (+/-). Nedobíjejte. Nerozebírejte baterii ani jí nevhazujte do ohně. Může explodovat,
vytéci nebo způsobit poškození. Používejte jen AA 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. 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: Colep, Portugalsko.
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Size symbol: 18 ml, e
Package symbol: 21 PAP
F+ EXTRÉMNĚ HOŘLAVÝ/MIMORIADNE HORĽAVÝ
Greenpoint symbol
CE symbol:
EAN code:

Pozor na obale musí být takzvaný kulatý zelený bod a identifikační značení obalu, což je trojúhelník skládající se ze tří
šipek
s číselným identifikačním kódem 21 uvnitř a pod symbolem umístěným písmenným identifikačním kódem
PAP! Dále CE symbol, EAN kód, objem 18 ml, e a datum výroby. Pozor, na správnou velikost výstražného symbolu
nebezpečnosti - F+ EXTRÉMNĚ HOŘLAVÝ a MIMORIADNE HORĽAVÝ.

