
Nazwa PL CZ

BROS elektro + wkłady na komary dla dzieci BROS elektrický odpařovač proti komárům 

+ polštářky pro děti
Elektrofumigator z wkładami nasączonymi 

substancją czynną do zwalczania komarów. 

Chroni pomieszczenia przed owadami 

nadlatującymi z zewnątrz nawet przy otwartych 

oknach i włączonym świetle. 

Wkład zabezpiecza pomieszczenie do 20 m² (ok. 

50 m3) przez ok. 10 h. Optymalną ochronę 

uzyskuje się po 30 min. od włączenia. 

Estetyczne, kolorowe urządzenie dobrze pasuje 

do kolorystyki dziecięcych pokoi.

Elektrický odpařovač s vložkami napuštěnými 

účinnou látkou na boj proti komárům. Zabraňuje 

tomu, aby do místnosti vlétla hmyz dokonce i při 

otevřených oknech a rozsvíceném světle. Chrání 

místnosti o rozloze až 20 m
2
 (kolem 50 m

3
) po 

dobu asi 10 hodin.Optimální ochrana je zajištěna 

po 30 min. používání. Atraktivní barevné 

zařízení, které barevně ladí s dětským pokojem.

Sposób użycia: Návod k použití:

Płytkę umieścić w szczelinie elektrofumigatora. 

Urządzenie włączyć do gniazdka 220-230 V. 

Substancja czynna odparowuje pod wpływem 

ciepła z ogrzewającego się urządzenia. Wkład 

odbarwia się w miarę zużycia. Zużyty wkład 

wymienić na nowy po uprzednim wyjęciu 

urządzenia z kontaktu.

Polštářek vložte je do štěrbiny odpařovače. Poté 

odpařovač zasuňte do zásuvky elektrické sítě 

220 - 230 V. Vznikající teplota způsobí 

odpařování účinné látky. Vyčerpaný polštářek 

mění barvu. Po vyčerpání polštářku ho vyměňte, 

před výměnou odpařovač vytáhněte ze zásuvky.

Środki ostrożności: Bezpečnostní upozornění:

zdanie biocydowe Před použitím čtete přiložené pokyny.

Po użyciu elektrofumigatora umyć ręce. Nie 

używać urządzenia w pomieszczeniu, w którym 

znajduje się nieopakowana żywność, przebywają 

dzieci poniżej 1-go roku życia, osoby chore, 

alergicy. Elektrofumigator używać przy otwartych 

oknach lub po zabiegu dokładnie przewietrzyć. 

Urządzenia nie przykrywać, nie dopuszczać do 

kontaktu z materiałami palnymi i wodą. Podczas 

działania nie dotykać elektrofumigatora 

metalowymi przedmiotami i mokrymi rękoma. 

Po použití odpařovače si umyjte ruce.  

Nepoužívejte v místnostech, kde se nacházejí 

nezakryté potraviny, nebo v místnostech, kde 

jsou děti mladší 1 rok, nemocní či alergici.  Před 

použitím odpařovače otevřete okna nebo 

důkladně vyvětrejte ošetřenou místnost po 

aplikaci. Nezakrývejte zařízení, zabraňte 

kontaktu s hořlavými materiály a vodou. 

Nedotýkejte se odpařovače kovovými předměty 

nebo mokrýma rukama, když je aktivní.

Uwaga Varování

GHS09

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy 

wodne powodując długotrwałe skutki 

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s 

dlouhodobými účinky.

P102 Chronić przed dziećmi. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pierwsza pomoc: První pomoc:

Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy 

przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie 

potrzeby lub połknięcia skontaktować się z 

lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny….. Skutki 

uboczne nie są znane. 

Odneste postiženého na čerstvý vzduch. 

Zasažené oči vypláchněte vodou, pokožku 

omyjte vodou s mýdlem. V případě potřeby nebo 

v případě požití vyhledejte lékařskou pomoc. 

Toxikologické informační středisko Kliniky 

nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, 

tel.: 224 919 293, 224 915 402.  Vedlejší účinky 

nejsou známy.



Stała fraza o odpadach Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve 

sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné 

odpady. 

Nie umieszczać zużytego sprzętu z innymi 

odpadami. Przechowywać z dala od żywności. 

Nie umieszczać urządzenia w pobliżu 

nieopakowanej żywności. 

Použité zařízení neskladujte s jinými druhy 

odpadu. Uchovávejte mimo potraviny. 

Neumísťujte produkt do blízkosti odkrytého jídla.

Instrukcja bezpiecznego użytkowania Pokyny pro bezpečné použití

Dotyczy modeli: M5P, M5G, M5B, M1A, M1B, 

M1C, M1D, M2A, M2B, M2C, M2D

Platí pro následující modely: M5P, M5G, M5B, 

M1A, M1B, M1C, M1D, M2A, M2B, M2C, M2D

Informacja środowiskowa: Symbol 

przekreślonego kosza umieszczony na produkcie 

wskazuje na selektywne zbieranie zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie 

należy wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z 

innymi odpadami. Niewłaściwe usuwanie 

zużytego sprzętu potencjalnie może 

spowodować niekorzystne skutki dla środowiska 

i zdrowia ludzi wynikające z obecności 

składników niebezpiecznych w sprzęcie. 

Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie 

zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu 

zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia, 

zapobiegając tym samym negatywnym 

konsekwencjom dla środowiska naturalnego i 

ludzkiego zdrowia.

Informace o ochraně životního prostředí: 

Symbol přeškrtnuté popelnice umístěný na 

výrobku označuje selektivní sběr elektronických 

a elektrických zařízení. Nevyhazujte použité 

zařízení spolu s jiným odpadem. Nesprávná 

likvidace použitého zařízení by mohla nepříznivě 

ovlivnit životní prostředí a zdraví lidí, protože 

zařízení obsahuje nebezpečné součásti. Uživatel 

je povinen odevzdat použité zařízení do 

příslušného místa sběrného odpadu, aby mohlo 

být vhodně zpracováno, a zabránit tak 

negativním dopadům na životní prostředí a lidské 

zdraví.

Urządzenie stosować  wyłącznie w prawidłowo 

działających gniazdkach, bez użycia 

przedłużaczy, przejściówek i rozgałęziaczy, nie 

podłączać innych urządzeń elektrycznych w 

gniazdku powyżej.  Urządzenie w trakcie pracy 

nie powinno dotykać innych przedmiotów lub 

materiałów. Nie używać jednocześnie wkładu i 

płynu. Nie stosować urządzenia w szczelnie 

zamkniętych pomieszczeniach ani w małych, 

ograniczonych przestrzeniach.  C.d. na spodzie 

opakowania.

Používejte pouze ve správně fungujících 

zásuvkách, bez použití prodlužovaček, adaptérů 

nebo rozdvojek, nepřipojujte jiná elektrická 

zařízení do zásuvky výše. Po aktivaci by se 

zařízení nemělo dotýkat jiných předmětů nebo 

materiálů. Nepoužívejte stejnou vložku a tekutinu 

současně. Nepoužívejte zařízení v těsně 

uzavřených místnostech nebo malých 

uzavřených prostorech.  Pokračování na spodní 

straně obalu.

Substancja czynna: esbiotryna 22,8 mg/wkład 

(2,47 g/100 g).

Účinná složka: esbiothrin 22,8 mg/ polštářek 

(2,47 g/ 100 g)

Do stosowania przez użytkowników powszechnych.Pro všeobecné použití.
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 

Data produkcji, data ważności i nr serii na 

opakowaniu.

Datum výroby, datum použitelnosti a číslo šarže 

na obalu.

ilość produktu w opakowaniu: …. Množství produktu v balení: ….. 

Masa sprzętu: …g Hmotnost přístroje:



Producent: BROS Sp.z o.o. sp.k     

ul. Karpia 24 

61-619 Poznań

tel.: (61) 826 25 12      

e-mail: biuro@bros.pl

www.bros.pl

Výrobce:

BROS Sp. z o.o. sp.k.

ul. Karpia 24, Poznań

Poland

tel.: +48 61 826 25 12

export@bros.pl

www.bros.eu

Dystrybutor: Distributor v ČR: 

BROS CZECH, s.r.o., 

Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky, 

709 00 Ostrava, 

Tel.: +420 77 38 82 444

Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez 

dzieci w wieku co najmniej 14 lat i przez osoby o 

obniżonych możliwościach fizycznych, 

umysłowych i osoby o braku doświadczenia i 

znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony został 

nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania 

sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane 

z tym zagrożenia były zrozumiałe.

Toto zařízení mohou používat děti ve věku od 

14 let, osoby s tělesným a duševním postižením, 

lidé, kteří nemají s tímto zařízením žádné 

zkušenosti nebo s ním nejsou obeznámeni, 

pokud jsou pod dohledem nebo byli instruováni, 

jak používat zařízení bezpečným způsobem, aby 

jim byla zřejmá všechna rizika související s 

používáním

Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci 

bez nadzoru nie powinny wykonywać 

czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Děti by si se zařízením neměly hrát. Čištění a 

uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez 

dozoru.


