Brise® Sense & Spray™ LOV automatic air freshner with MOTION SENSOR 35*4701
SKU 608446
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Konvalinka
Brise® Sense & Spray™ Konvalinka-automatický osvěžovač vzduchu se SENZOREM POHYBU. Díky zabudovanému senzoru
je vůně uvolňována každých 30 minut ve chvíli, kdy je zaznamenán pohyb v místnosti. Když z místnosti odejdete, osvěžovač se
automaticky vypne a znovu začne osvěžovat vzduch, až když se vrátíte. Vzduch můžete kdykoliv dodatečně osvěžit stisknutím
tlačítka. Návod pro použití: uvnitř obalu. Náhradní náplně ve vůních: Vůně čistoty, Konvalinka, Vanilka a Japonská zahrada.
1. Senzor pohybu: Zaznamená pohyb, osvěží, jen když to potřebujete.
2. Klidový režim: 30 minut po uvolnění vůně přejde do klidového režimu.
3. Tlačítko: V případě potřeby stiskněte pro extra osvěžení.
Osvěžuje, jen když to potřebujete!
Obsahuje náhradní náplň a baterie.
Directions: Před použitím pozorně čtěte…
Nastavení
Otevřete kryt (obr.1).
Vložte dovnitř náplň (obr.2).
Vytáhněte červené poutko (pouze při prvním použití) (obr.3).
Zaklapněte.
Upozornění: Pozor, při zprovoznění osvěžovače, aby vám nestříknul do očí. Osvěžuje vzduch automaticky po 20 sekundách.
Pípnutí vás upozorní, že došlo k uvolnění vůně.
Jak osvěžovač pracuje

Když osvěžovač zaznamená pohyb, kontrolka 3x blikne a osvěží místnost (obr.4). Potom je 30 minut v režimu klidu.

V režimu klidu kontrolka svítí, osvěžovač nezaznamenává žádný pohyb a neosvěžuje (obr.5).

Po 30 minutách začne kontrolka blikat každých 5 sekund, tzn. že osvěžovač je aktivní a připravený zaznamenávat pohyb a
osvěžovat místnost.
Tipy pro použití

Umístěte osvěžovač svisle na rovný povrch, ne před nebo za něco, co by mohlo stínit senzor pohybu (obr.6).

Jednotka neosvěžuje, pokud nezaznamená pohyb. Senzor nemusí správně pracovat pokud:
světlo v místnosti je slabé-zkontrolujte je-li v místnosti dostatek světla,
jednotka je umístěna přímo pod zdroj světla-vždy ji umístěte na opačnou stranu od světelného zdroje.

Pro extra osvěžení stiskněte tlačítko na čele výrobku (obr.7).

Jednoduchý způsob jak zjistit, zda je nutné vyměnit náplň nebo baterie, je stlačením tlačítka. Pokud slyšíte pípnutí, ale výrobek
neosvěžuje, vyměňte náplň. V opačném případě vyměňte baterie. (Kontrolka svítí trochu déle, i když jsou baterie téměř
vybité).

Když vyměňujete baterie, ujistěte se, že 2 AA baterie jsou umístěné dle návodu.


V případě potřeby pomoci nebo rady prosím kontaktujte distributora.

Warnings: Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Nevdechujte aerosoly. Zamezte
styku s očima. 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 po vyprázdnění 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 geraniol, 2-(4-tertbutylbenzyl)propionaldehyde, alpha-hexylcinnamaldehyde, 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-enecarbaldehyde, citronellol,
2-benzylideneheptanal. 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. 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, Polsko.

-

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.

