Op deze pagina vind je belangrijke veiligheidsinstructies om op te
volgen bij gebruik van elektrische apparaten van SC Johnson.
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES: Instructies in verband met mogelijk brandgevaar, giftigheid,
elektrische schokken of verwondingen. LEES AANDACHTIG ALVORENS TE GEBRUIKEN EN BEWAAR
DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.
WAARSCHUWING: bij gebruik van elektrische apparaten, moeten de basis voorzorgsmaatregelen altijd
gevolgd worden, waar onder ook de volgende: LET OP: Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van
8 jaar en ouder en personen met verminderd lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk vermogen, of gebrek aan
ervaring en kennis indien onder toezicht of instructie over het gebruik van het apparaat op een veilige manier
en anneer zij de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en
onderhoud door de gebruiker dienen niet door kinderen uitgevoerd te worden zonder toezicht. Voor gebruik
in alle veiligheid: enkel goed werkende stopcontacten gebruiken waar het apparaat goed geventileerd wordt
en niet in contact kan komen met dekbed, deken of ander materiaal. Niet gebruiken met verdeel- of
multistekkers of adaptors. Nooit in water onderdompelen. Houdt het stopcontact boven de stekker vrij. Het
apparaat dient uitsluitend te worden gebruikt met het aanbevolen navulling. Het gebruik van andere
substanties kan leiden tot vergiftiging of brandgevaar. BUITEN HET BEREIK VAN HUISDIEREN HOUDEN.

Het apparaat niet met textiel of enig ander materiaal bedekken terwijl het in werking is.
De verdamper niet aanraken met natte handen of metalen voorwerpen.
Verwijder uit het stopcontact als de navulling is opgebruikt. Vervang de navulling uitsluitend als het
apparaat is verwijderd uit het stopcontact.
De verdamper kan lichtjes warm worden tijdens het gebruik.

Controleer altijd voor gebruik of de voltage overeenkomt met wat er op het apparaat staat aangegeven.
Om schoon te maken, verwijder uit stopcontact en gebruik een droge doek of keukenpapier.

