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Fujjon Cif Window & Multi-Surface-t (ablaktisztft6szer 
es altalanos celu tisztft6szert) egy tiszta t6rl6ruhara, 
majd torolje at vele a tukroket es egyeb csillog6 
feluleteket. A csfkmentes ragyogas eleresehez 

szukseg eseten torolje at a feluleteket papfrtorlovel. 

Tavolftsa el a szappanadagol6k aljara lerak6 ott 
szappant, es tisztftsa meg az adagol6berendezeseket 
Cif2inl Washroom Cleaner furd6szobai tisztft6szerrel 
befujt nedves t6rl6ruhaval. Oblftse ki a t6rl6ruhat tiszta 
vfzben es t6r61je at a feluleteket. 

Vigyen fel Cif2inl Washroom Cleaner furdoszobai 
tisztft6szert egy nedves ruh8ra vagy szivacsra, majd 
torolje le a koszt es a vfzkovet a mosd6r6I. 

Nyissa le a pelenkaz6asztal lapjat. 

Oblftse ki a t6rl6ruhat meleg vfzzel, csavarja ki es 
torolje le a tisztft6szert a mosd6r6I. Szukseg eseten 
ismetelje meg a muveletet. 

Fujjon Cif 2inl Washroom Cleaner furdoszobai 
tisztft6szert egy t6rl6ruhara, es tgrolje at vele a 
pelenkaz6asztal minden reszet. Oblftse ki a t6rl6ruhat 
tiszta vfzben es nedves ruhaval torolje at a feluleteket. 

Fujjon Cif 2inl Washroom Cleaner 
fUrd6szobai tisztft6szert egy t6rl6ruh8ra, 
es torolje at vele a pantokat. 

Hajtsa vissza a pelenk8z6asztalt, es 
torolje at a kulsejet is Cif 2inl 
Washroom Cleaner furdoszobai 
tisztft6szerrel befujt torloruhaval. 

Huzza le a WC-t, es a WC-kefe 
tobbszori vfzbe merftesevel csokkentse 
a vfzszintet a cseszeben. 

A Domestos Toilet Descaler 
vfzk6old6szer flakonjanak csoret 
iranyftsa a WC-pereme ala, es nyomja 
a tisztft6szert a feluletre. Hagyja hatni 
S percig. 
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Kefevel mossa korul a WC-cseszet, 
kulonos tekintettel a csesze peremere 
es a vfzvonal alatti teruletekre. Huzza le a WC-t, es mossa ki a WC-kefet. 

Fujjon Cif 2inl Washroom Cleaner 
furdoszobai tisztft6szert egy t6rl6ruhara, 
es torolje at V!,>le a WC-csesze minden 
kuls6 reszet. Oblftse ki a torloruhat tiszta 
vfzben es nedves ruhaval torolje at a 
feluleteket. Ne feledkezzen el a 
WC-lehuz6r61 sem! 

A Domestos Toilet Descaler 
vfzk6old6szer flakonjanak csoret 
ir8nyftsa a piszoar pereme ala, 9s 
nyomjon tisztft6szert a teljes feluletre. 
Hagyja hatni S percig. 

A,, 
e.:-r---..;;illoto: o T " � � Tavolftsa el a darabos szennyezodeseket, moppal 

mossa fel a mellekhelyiseg padl6jat, es hagyja 
megszaradni. Vegezetul ne felejtse el attorolni a 
mellekhelyiseg kilincset! 

Kefevel mossa korul piszoar belsejet, kulonos 
tekintettel a piszoar peremere es kozepere. 

T61ts6n meg egy vodrot meleg vfzzel, es adjon a 
hfgftasi aranynak megfelel6 mennyisegu Cif2inl 
Washroom Cleaner furdoszobai tisztft6szert a vfzhez. 
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Ha a problemas teriileteket, mint 
peldaul a csapok kornyeke, a 
zuhanyfejek, a lefoly6k kornyeke a 
piszoarok es zuhanyz6k teriileten, 
egy elhasznalt edenymos6 kefevel 
es savas vizkoold6-koncentr6.tum
mal tisztftja meg, a vizko a feliilet 
karosodasa nelkiil tiintetheto el. 




