Освіжувач повітря oasis®
Препарат
для
ароматизації
Універсальний змінний аерозольний
(діспенсера).

та
дезодорування
повітря
приміщень.
аромабаллон для автоматичного освіжувача повітря

(UA) Спосіб застосування. Заміна балона:
1 . Вийміть старий балон. Тримайте пристрій в напрямку «від себе».
2. За допомогою відповідного предмета, наприклад, олівця, перемістіть натискний важіль
діспенсера вгору, звільнивши місце для розміщення розпилювальної головки балона.
3. Встановіть аромабаллон плічками НАД пластмасовим утримувачем, введіть розпилювальну
головку балона між напрямними так, щоб впорскування проводилося зсередини корпусу приладу
назовні.
4. Легким натисканням введіть балон у зачеплення з пластмасовим утримувачем до клацання.
Перевірте фіксацію балона - він повинен бути надійно закріплений.
УВАГА! Відверніть прилад від себе для запобігання попадання спрея в очі!
5. Замінить батареї живлення відповідно до схеми на внутрішній стінці пластикового корпусу.
При бажанні, універсальний змінний аерозольний балон можна використовувати без автоматичного
пристрою, як звичайний аерозольний ароматизатор повітря.
Застережні заходи:
Використовувати тільки за призначенням згідно інструкції. Не розбирати і не давати дітям!
Вогненебезпечно! Не розпилювати поблизу відкритого вогню та розжарених предметів. Берегти від
попадання прямих сонячних променів та нагрівання вище +50 °С. Зберігати подалі від джерел
займання. Не палити від час використання. ЗБЕРІГАТИ В НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА
ДОМАШНІХ ТВАРИН МІСЦІ. Балон під тиском: не проколювати, не порушувати цілісність упаковки
та не спалювати навіть після використання. Не вдихати аерозоль напряму. Використовувати тільки
в добре провітрюваних приміщеннях. Особам з підвищеною чутливістю до ароматів застосовувати
засіб з обережністю. Містить компоненти, що можуть викликати алергічну реакцію. Уникайте
попадання в очі, на шкіру та одяг. При попаданні в очі негайно промити великою кількістю води та
звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру промийте великою кількістю води. При необхідності,
якщо з’явиться подразнення, зверніться до лікаря. Уникати попадання у навколишнє середовище.
Не є предметом гігієни.
Умови зберігання:
Зберігати в сухому, добре провітрюваному місці при температурі від -5 °С до +35 °С та відносній
вологості повітря 60—65%, окремо від харчових продуктів. Після використання пустий балон
утилізувати як побутові відходи.
Склад: Пропан, бутан, розчинник, ароматизатор. Не містить озоноруйнуючих речовин.
Виробник: СПРІНГ ЕЙР - A. ТСАНДІ А КО. Л.Т.Д. Вул. Делігіоргі, 2, 17456 Алімос, Афіни, Греція, ЄС.
Строк придатності та номер партії вказані на корпусі балону.
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