
Glade® Electric Liquid scented oil täyttö/re�ll – Sensual Sandalwood & Jasmine  * TUOKSUA 
JOPA 100 VUOROKAUTTA. Yksi täyttöpakkaus kestää jopa 100  vuorokautta kun tuoksun määrä on 
asetettu alhaisimmalle voimakkuudelle. Säätämällä tuoksun määrä mieluiselle voimakkuudelle 
luot miellyttävän tunnelman joka huoneeseen.
     Käyttöohje: 1. Käännä pistoketta tarvittaessa. 2. Poista tuoksusäiliön korkki ja aseta se 
pistorasiaan laitettavaan pidikkeeseen. 3.  Aseta pidike pistorasiaan siten, että säiliö on pystyssä. 
Lue tärkeät turvallisuusohjeet. 4. Säädä tuoksun määrä halutulle voimakkuudelle. Pese kädet 
käytön jälkeen. 
*DOFTAR ÄVEN UPP TILL 100 DYGN. En re�ll dofter upp till 100 dygn när apparaten är justerad  på 
lägsta nivå. Genom att justera doftmängden, skapar du en angenäm atmosfär i varje rum.
         Bruksanvisning: 1. Rotera pluggen om nödvändigt. 2. Ta bort korken av doftbehållaren och 
sätta den in i apparaten som skall sättas i eluttaget. 3. Försäkra att doftbehållaren är upprätt då 
apparaten sätts in i eluttaget. Läs de viktiga säkerhetsinstruktionerna. 4. Justera doften till önskad 
nivå. Tvätta händerna efter behandling.

Varoitus Sisältää: Linalool. Voi 
aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 
Haitallista vesieliöille, 
pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, 

näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten 
ulottumattomissa. Käytä suojakäsineitä. JOS 
KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja 
saippualla. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten 
määräysten mukaisesti. Sisältää: 3-Methyl-4-
( 2 , 6 , 6 - t r i m e t h y l - 2 - c y c l o h e x e n - 1 - y l ) -
3-buten-2-one, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,
8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1- one, 
d-Limonene, (Z)-3-Hexenyl salicylate, 2,4-Dimeth-
ylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Coumarin, 
Isoeugenol, 1,2,3,5,6,7-Hexahydro-1,1,2,3,3-pen-
tamethyl-4H-inden-4-one, Acetic acid, anhydride, 
reaction products with 1,5,10-trimethyl-1,5,9-cy-
clododecatriene. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. 
Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Pyyhi 
vuotanut hajuste välittömästi. Älä koskaan kytke 
toista laitetta tai sähköjohtoa laitteen yläpuolelle. 
Säilytä kartonkinen myyntipakkaus turvallisuus-
ohjeiden vuoksi koko käytön ajan. Hajusteille herkkien 
henkilöiden tulee olla 
varovaisia tuotetta 
käytettäessä. Ilmanraikas-
timet eivät korvaa hyviä 
hygieniakäytäntöjä.
Varning Innehåller: 
Linalool. Kan orsaka 
allergisk hudreaktion. 
Skadliga långtidse�ekter 

för vattenlevande organismer. Ha förpackningen 
eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. 
Förvaras oåtkomligt för barn. Använd 
skyddshandskar. VID HUDKONTAKT: Tvätta med 
mycket vatten och tvål. Innehållet/behållaren 
lämnas enligt lokala regler. Innehåller: 
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2- c yclohex-
en-1-yl)-3-buten-2-one, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahy-
dro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one, 
d-Limonene, (Z)-3-Hexenyl salicylate, 2,4-Dimethyl-
cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Coumarin, 
Isoeugenol, 1,2,3,5,6,7-Hexahydro-1,1,2,3,3-pen-
tamethyl-4H-inden-4-one, Acetic acid, anhydride, 
reaction products with 1,5,10-trimethyl-1,5,9-cyclo-
dodecatriene. Kan orsaka en allergisk reaktion. Sörj 
för god ventilation. Torka läckande produkt genast. 
Plugga aldrig en annan apparat eller elsladd i uttaget 
ovanför fräscharen. Spara försäljningsförpackningen 
med säkerhetsföreskrifterna så länge som produkten 
är i bruk. Personer som lider av överkänslighet för 
parfym bör vara försiktiga när de använder denna 
produkt. Luftfräschare ersätter inte goda hygienvanor.
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