LEES INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK - NIET GEBRUIKEN NA VERVALDATUM - NIET GESCHIKT VOOR
VERMAAK

Waarschuwing
Noodsignalen geeft een zeer hete rook of vuur af. Richt dit product niet op mensen, dieren of objecten.
Rookpot: plaats het product op een vlakke en stabiele ondergrond. Na ontsteking weglopen.
Handstakelsignaal: houdt de rookfakel of (solas) vuurfakkel met volledige gestrekte arm vast en richt de rook/vuur van
u af. Rekenschap houden met windrichting. Rook niet inademen.
Veiligheidsafstand: 5 meter.
Instructie voor gebruik
1. Verwijder de plastic dop of zie afbeeldingen op het product.
2. Trek de ring van het trekkoord stevig aan of zie afbeeldingen op het product.
3. Werking van producten kunnen afwijken van deze instructie.
4. Lees altijd instructies op het noodsignaal en bekijk de afbeeldingen zorgvuldig. Instructies en afbeeldingen op het
noodseinmiddel altijd in acht nemen.
Waarschuwing
Gevaar voor brand of verwonding. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken. Alleen in originele verpakking bewaren. Draag beschermende
handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.
Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de nationale regelgeving. Buiten bereik en zicht van kinderen en
huisdieren houden.
-

Alle producten zijn alleen geschikt voor 18 jaar of ouder
Niet in een gesloten ruimte gebruiken
Draag veiligheidshandschoenen en veiligheidsbril
Produceert dichte rook
Rook niet inademen
Houdt rekenschap met de windrichting
Buiten bereik en zicht van kinderen en dieren houden
Alleen voor noodgevallen
Indien beschadigd of gedeukt niet gebruiken
Niet demonteren
Uit de buurt van warmtebron houden
Niet gebruiken na de vervaldatum

Preventieve maatregelen
Gebruik alleen buitenshuis. Wijs niet naar mensen of objecten. Geeft een zeer hete rook af. Adem de rook niet in. Het
product blijft nog enkele minuten heet nadat de verbranding is beëindigd. Niet gebruiken indien beschadigd of
vervormd. Niet uit elkaar halen of demonteren. Niet geschikt voor personen onder de 18 jaar. Kan brandwonden of
letsel veroorzaken bij onjuist gebruik. Raadpleeg bij letsel een arts. Indien gevonden niet aanraken en brandweer of
politie verwittigen.
Hoewel ernaar is gestreefd de informatie in deze handleiding instructie volledig en accuraat weer te geven, kan geen
aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke fouten of weglatingen. Gebruik van alle soorten noodseinmiddelen
zijn voor eigen risico.
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