Glade® PlugIns® Scented Oil-Lively floral garden-Pear, gardenia & fresh leaves refill 35*32820
SKU 302833
21. 11. 2017
CZ
náplň / sladká hruška a hyacint
Návod pro použití: 1. Z nádobky s náplní odstraňte uzávěr a vložte ji do el. odpařovače. Uzávěr uschovejte. Zapojte
odpařovač do el. zásuvky. Po krátké době se začne uvolňovat osvěžující vůně. 2. Nastavte intenzitu vůně. 3. Při odpojení
odpařovače od el. sítě vyndejte nádobku a uzavřete uzávěrem.
Odpařovač a náplň držte stále ve svislé poloze. Neumísťujte náplň nebo víčko na lakované, upravované nebo plastové
povrchy. Přečtěte si důležité bezpečnostní pokyny.
Glade® Electric-lively floral garden-sladká hruška a hyacint náplň, elektrický tekutý osvěžovač vzduchu.
Varování
Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. 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 v rámci
tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
Používejte podle návodu. Nedotýkejte se el. odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Během
používání odpařovač nezakrývejte. Odpařovač se během používání může mírně zahřívat. Nepokládejte na/nebo nezapojujte
do zásuvky na vzdálenost do 50 cm od plastových, lakovaných nebo leštěných povrchů. V případě rozlití kapalinu okamžitě
utřete, může dojít k poškození povrchů. Nezapojujte jiný přístroj nebo kabel do zásuvky nad zahřátý odpařovač. Nedotýkejte
se knotu. K čištění odpařovače po odpojení použijte suchý hadřík nebo papírový ubrousek. Po manipulaci s výrobkem si
umyjte ruce. 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, cinnamic alcohol, phenylacetaldehyde, isocyclocitral, 2-methoxy-4propylphenol, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, eugenol, dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde. 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

-

EAN code:
Signal Word: Varování
Size symbol: 20 ml, e
Manufacturing date (MAN)

-

Greenpoint symbol
Package symbol: 21 PAP

Leaflet:
Tento leták se vztahuje na všechny vůně v Glade® Electric sezónní produktové řady. Přečtěte si prosím příslušný text pro
vůni uvedenou na přední etiketě výrobku.
Glade® Electric-lively floral garden-sladká hruška a hyacint
Varování
Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. 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 v rámci
tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.
Používejte podle návodu. Nedotýkejte se el. odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Během
používání odpařovač nezakrývejte. Odpařovač se během používání může mírně zahřívat. Nepokládejte na/nebo nezapojujte
do zásuvky na vzdálenost do 50 cm od plastových, lakovaných nebo leštěných povrchů. V případě rozlití kapalinu okamžitě
utřete, může dojít k poškození povrchů. Nezapojujte jiný přístroj nebo kabel do zásuvky nad zahřátý odpařovač. Nedotýkejte
se knotu. K čištění odpařovače po odpojení použijte suchý hadřík nebo papírový ubrousek. Po manipulaci s výrobkem si
umyjte ruce. 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, cinnamic alcohol, phenylacetaldehyde, isocyclocitral, 2-methoxy-4propylphenol, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, eugenol, dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde. 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.

Master CLP label:
Glade® Electric-lively floral garden-sladká hruška a hyacint náplň
Varování
Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. 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.
Obsahuje 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, cinnamic alcohol, phenylacetaldehyde, isocyclocitral, 2-methoxy-4propylphenol, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, eugenol, dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde. 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.

