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CZ
ODTRHNUTÍ FÓLIE / 2. VLOŽENÍ NÁPLNĚ / 3. ZAPOJENÍ / sladká hruška a hyacint
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: Tento
spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným
způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem
nesmějí provádět děti bez dozoru. 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.
Glade® Discreet® Electric-lively floral garden-sladká hruška a hyacint elektrický osvěžovač vzduchu.
Varování
Obsahuje: alfa-hexylcinnamaldehyd, isocyklocitral, 7-hydroxycitronellal.
Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s
dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ:
Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI
ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte
obsah/obal/odpařovač v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Používejte ochranné rukavice.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Používejte dle návodu. Uchovávejte mimo dosah zvířat. Nepropichujte membránu. Odpařovač se během používání může
mírně zahřívat. Nedotýkejte se el. odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Během používání
odpařovač nezakrývejte. 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.
Obsahuje 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, cinnamyl alcohol, phenylacetaldehyde, 2-methoxy-4-propylphenol, 2,4dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde,
eugenol,
isoeugenol,
dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde,
3phenylbutyraldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.
Distributor: S.C. Johnson s.r.o., Radlická 519/16, 150 00 Praha 5, tel.: 225557500, http://doc.scj.cz/.
Made in EU.
www.scjohnson.com
www.scjproducts.info
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Greenpoint symbol
Package symbol: 21 PAP

CLP Sticker:
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