Refill
(art nr 1682, art nr 1683)

Instruktion
Ta ut en ny matta med myggmedel och en ny gaspatron från Refill-kartongen.
Montera de direkt i din ThermaCELL-enhet enligt instruktion som medföljde din apparat.

För bästa resultat

För att uppnå bästa resultat låt apparaten vara påslagen i 10-30 minuter, beroende på omgivningen. Apparaten är till
för utomhusbruk och fungerar bäst i omgivningar med liten vind. Använd en apparat per 20 m².

Använd fler apparater då skydd önskas över en större yta. En matta med myggmedel varar i upp till 4 timmar och en
gaspatron i upp till 12 timmar. Mattan med myggmedel är blå från början men bleknar och blir slutligen vit när den
aktiva ingrediensen utsöndrats helt och mattan därmed är förbrukad. Under användning syns ibland ångor, detta är
helt normalt. Utsätt inte apparaten eller mattor för regn.

Viktigt!

Placera apparaten på en plan yta med värmeelement uppåt. Apparaten får inte övertäckas av något material vid användning.

Rengöring/avtorkning skall ske när apparaten är avstängd och avsvalnad. Endast för utomhusbruk, får ej användas
inomhus, i tält eller i andra slutna rum.

Användning på annat sätt än vad som här angivits kan förorsaka högre koncentrationer vilka kan verka irriterande, sörj
då för frisk luft och vila. Vid eventuell förtäring, drick vatten eller mjölk samt kontakta läkare. Rör inte värmeelementet
när apparaten används, då dt snabbt blir varmt.

För inte något annat föremål än avsedda mattor i apparaten.

Andra gaspatroner än ThermaCELL fungerar inte i apparaten. Säljaren tar inget ansvar för skada eller undermålig funktion orsakad av felaktig användning eller vid bruk av andra gaspatroner och mattor än ThermaCELL. Oanvända mattor
förvaras svalt och torrt i slutna förpackningar. Även apparat och gaspatroner ska förvaras svalt och torrt.

Apparat och dess innehåll betraktas som farligt avfall och skall lämnas till godkänt avfallsdeponeringsställe. Öppnade
mattförpackningar och förbrukade mattor får ej återanvändas.
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