
هّسلو القضية عىل رواحمكسنو

ما تنساش :
assouplis�( 10 فارغ. دميا حط 20 مل خّل تنظيف يف احلاوية متع الاكجولني%  ررك ما تعيب املاكينة للفم، خ يل
sant( عىل خاطرو يقيض عىل البقايا متع مواد التنظيف، يطّري الدبش، حييّي االلوان وينّظف. تجّن حتط قرشه 
برڨدان يف الدبوزة باش تفّوح اخلّل متاعك وإاّل صّب قطرتني زيوت أساسية إيل تعجبك مع اخلّل يف احلاوية متع 

الاكجولني.
 بالنسبة للفشفاشات وإاّل لملاعون، زيدو شوية ما أومسوزي وإاّل معدين بش تقوى الفاعلية متاعو، وماتنساوش باش 

ختُضو مليح قبل اإلستعامل.

200ml = اكس ماء صغري*

كيفاش تعمل اخلليط املتعدد اإلستعامالت

اخلليط املتعدد اإلستعامالت بالصابون األحكل، منظف ضد الزيوت ومعقم، للبقايع املزيتة، للبالكة متع الغاز، 
الفور، امليكرو أوند، للوجق اإلمسخ، لبقايع الزيت عىل القاعة، ضد الشامبينيون إيل يرض النباتات وبقايع الدبش قبل 

ما حتطهم يف املاكينة :
• صب اكس )متع ماء( صغري متع صابون أحكل سايل يف فشفاشة من فئة 500 مل	
• مكل عبهيا باملا	
• فشفش عىل البالصة إيل حتب تنظفها	
• ستىن شويا و مبعد أفرك و شلل	

اخلليط املتعدد اإلستعامالت خبل التنظيف، منظف ضد التارتر ومعقم، هو خليط يصلح للبالر، املراية، وجق 
الكوجينة، الفابوات الكوجينة، السبابل، بيت امحلام واجلوانات.

• صب 1 اكس )متع ماء( صغري متع خل تنظيف 14° يف فشفاشة من فئة 500 مل	
• مكل عبهيا باملا	
• فشفش عىل البالصة إيل حتب تنظفها	
• خلهيا ترتاح شويا و مبعد عدي شيفونة شاحية	

للدبش امللّون وإاّل األبيض )ماكينة من 5 ل 7 كغ(:
• حّط 2 مغارف كبار متع بياكربونات الصودا وال سائل الغسيل سنو  يف احلاوية متع الغسيل )للون األبيض، زيد 	

مغرفة صغرية متع باراكربونات الصوديوم( و20 مل متع خّل تنظيف يف احلاوية متع الاكجولني.
• خّدم املاكينة ما بني 40 و60 درجة، إنت وقّداش الدبش إمّسخ، 40° ملاكينة إمّسة شوية )دبش متع كبار(، °60 	

ملاكينة إمّسة )دبش صغار(.



هّسلو القضية عىل رواحمكسنو

بالنسبة لربناجم تبييض )دبش مستصفر وإاّل عايط عىل الرمادي(:
صّب 2 مغارف كبار متع بياكربونات الصودا وال سائل الغسيل سنو  يف احلاوية متع الغسيل، 2 مغارف كبار متع 

باراكربونات يف وسط املاكينة قبل ما ترشجهيا و20 مل خّل تنظيف يف احلاوية متع الاكجولني. خّدمها عىل 60°.

لغسيل السبادريات:
حّط 3 بوشونات خّل تنظيف يف حاوية الغسيل، أغسل بالبارد وخلهّيم يشيحو وحدمه. الربناجم هذا يرجع الروح 

لسبادرياتمك.

ألي نوع متع قاعة:
• صّب 3 بوشونات خّل تنظيف يف سطل 10 ل. أكنس الغربة بعد نّظف. ما حاجتكش بش تشلّل باملا.	
• زيد يف دوزة اخلّل حسب حالة القاعة.	

لبيت امحلام، السبابل، اجلوانات، الفابوات الكوجينة:
فشفش باخلليط متعدد اإلستعامالت باخلل، إستىّن شوية دقايق بعد نّظف بسبونتاكس شاحية، خ يل يشيح من غري ما 

تشلّل باملا. اكن الباليص يارس إمسني، زيد مغرفة كبرية متع بياكربونات الصودا للخليط متاعك.
بالطريقة هاذي، تنّظف، تمّلع وتطّهر!

للباّلر واملراية:
فشفش باخلليط متعدد اإلستعامالت باخلل عىل الباّلر واملراية )مل تشللش باملا قبل( بعد نّظف مبنديلة ميكرو فيرب 

خاصة للبالر. يف اإلّخر، مّكش ورقة جريدة وحّك الباّلر.

ملاكينة غسيل املاعون:
ملاكينة غسيل املاعون، حّط شطر مغرفة )متع قهوة( صغرية متع براكربونات الصودا يف حاوية التابالت و3 بوشونات 

خّل تنظيف يف حاوية التشليل.

تجّن زادة هتبط طريقة اإلستعامل عىل السيت واب متاعنا        
 اتصل ب92492338  ألكرث معلومات وإال عىل واتساب )338 490 92(

www.sno.tn

http://www.sno.tn

