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Návod pro použití je uvnitř obalu.
Glade® Discreet® Electric Warm Spice-elektrický osvěžovač vzduchu.
Návod pro použití: 1. Vyjměte osvěžovač z obalu a odtrhněte ochrannou fólii. 2. Vložte náplň do el. držáku odkrytou
membránou směřující ven. 3. Discreet ® Electric zasuňte do el. zásuvky. Po krátké chvíli provoní váš domov. 4. Jakmile se
začne uvolňovat vůně, gel pomalu vysychá. Po vyčerpání gelu vyměňte náplň za novou.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Pokyny pro předcházení vzniku požáru, toxicity, zásahu el. proudem nebo
zraněním. PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A USCHOVEJTE SI JE. VÝSTRAHA:
Při používání el. spotřebičů je nutno vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících: POZOR: Aby se
snížilo riziko zranění a zabránilo hře dětí s tímto zařízením, děti jej nesmí používat. Když bude zařízení používáno poblíž dětí
starších 8 let nebo osob se zvláštními potřebami, je nutný neustálý dohled. Pro bezpečné použití ho zapojujte jen do správně
fungujících el. zásuvek na větraném místě, kde nemůže přijít do styku s přehozem na postel nebo jinými materiály.
Nepoužívejte s prodlužovacími kabely nebo s rozdvojkami. Neponořujte do vody. Do zásuvky nad zařízení nic nezapojujte.
Do odpařovačů Glade® používejte jen náplně Glade®. Tyto pokyny jsou k dispozici na www.scjproducts.info.
Složení: cinnamaldehyde. UPOZORNĚNÍ: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Škodlivý pro vodní organismy,
může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží. Při
zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým
množstvím vody. Používejte vhodné ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal
nebo označení. Používejte dle návodu. Uchovávejte mimo dosah zvířat. Nedotýkejte se el. odpařovače kovovými předměty
ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Odpařovač se během používání může mírně zahřívat. Během používání odpařovač
nezakrývejte. Nepoužívejte v malém uzavřeném prostoru bez dostatečné cirkulace vzduchu. Nepropichujte membránu.
Nepokládejte na leštěné či lakované dřevěné povrchy. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s
opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Minimální doba skladovatelnosti: 2 roky
od data výroby uvedeného na obale. Prázdný obal a odpařovač zneškodňujte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem
o odpadech. Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Made in EU.
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EAN code:
Xi DRÁŽDIVÝ/DRÁŽDIVÝ
Size symbol: 8 g, e
Manufacturing date (MAN)
CE symbol

-

Greenpoint symbol
Package symbol: 21 PAP

