KLOZET KAPAĞI KULLANIM TALİMATI
INSTRUCTIONS FOR SEATCOVER
Değerli tüketicimiz,
Bizi tercih ettiğinizi için teşekkür ederiz.
Ürününüz ile birlikte verilen renkli klozet kapağı
özel bir boya tekniği ile dekoratif amaçlı boyanmıştır.

Our valued customers,
We thank you for choosing our products.
The colored seatcover sent with your product, was painted
with a special paint technique for decorative purposes.

Bu ürün çevre dostu malzemelerden imal edilmiştir. Kapalı ve
gözeneksiz yüzeyi, hijyen koşullarının en iyi şekilde olmasını
sağlamaktadır. Mümkün olduğu kadar uzun süre memnun kalmanız
için lütfen aşağıdaki temizlik ve bakım bilgilerine dikkat ediniz.
Klozet kapağınızı temizlerken yumuşak temizleme malzemeleri
kullanınız. Çamaşır suyu, tuz ruhu, deterjan vb. tarzı güçlü kimyasallar
kesinlikle kullanılmamalı, arap sabunu, sıvı el sabunu, cam suyu gibi
asit içeriği olmayan malzemeler kullanılmalıdır. Güçlü kimyasallar ile
yapılan temizlikte kapak boyası ilk günkü görünümünü
kaybedecektir. Hatalı kullanımdan doğan problemlerden firmamız
sorumlu değildir.

This product is made of eco-friendly materials.
Its nonporous surface provides best hygenic conditions.
Please note the following for cleaning;
Use soft cleaning materials to clean the seat cover.
Please Do not use strong dissolvers such as bleach, hydrochloric
acid, detergents. Non acidic cleaners like vegetable
oil soaps can be used.
Cleaning the seat cover with strong chemicals will cause change in
colors.
Our company is not responsible for problems because of the
incorrect use.

Hangi temizlik maddesi?
Zorlu kirlerde nötr temizlik maddesi (pH 5-8),
gerektiğinde aromat içermeyen benzin hidrokarbon kullanınız.

Which cleaning agent?
Use a neutral cleaning agent (pH 5-8) or
a non-aromatic gasoline hydrocarbon.

Bilgi!
Yanlış temizlik maddelerinden dolayı hasarlar
ve renk değişimine sebep olur!

Damage and color change can be
caused by incorrect cleaning agents!

• Aşındırıcı (örn. Pet süngerler, mikro elyaf bezler), klorlu veya asitli temizlik
maddeleri KULLANMAYINIZ. örn.:ovalama deterjanları, klorlu hidrokarbon, ester
(örn.nitro veya başka seyrelticiler ve asitler), ketonlar (örn. aseton; alkoller;
aromatlar), glikoleter ve benzerleri.
• Yüzeyler sert temizlik araçları (tel, süngerin sert yüzeyi, vb.) ,asit ve aşındırıcı ihtiva
eden temizlik maddeleri (çamaşır suyu, amonyaklı temizleyiciler, tuz ruhu vb.) ile
temizlenmemelidir.
• Temizlik maddelerini etki edebilecek şekilde bekletmeyiniz.
• Yüksek basınçlı temizleyiciler KULLANMAYINIZ.
• Temizlik maddesi üreticilerinin kullanım talimatlarını dikkate alınız ve temizlik
maddelerini asla birbiriyle karıştırmayınız.
• Buharlı temizlik makineleri kullanmayınız. Çünkü yüksek sıcaklıklar ürüne zarar
verebilir.
• Yüzeylere sert ve sivri cisimlerle vurulmamalıdır.
• Sıcaklık derecesi yüksek, yüzeyi bozabilecek nesneler klozet kapaklarınızın
üzerine konulmamalıdır.
• Ürünler inşaat faaliyetlerinin devam ettiği ortamlarda uzun süre
bırakılmamalıdır.
• Ürünler yetkisiz kişiler tarafından onarılmaya çalışılmamalıdır.
• Ürünler kullanma kılavuzunda yer alan hususlara uygun kullanılmalıdır.

• DO NOT use abrasives (eg. Pet sponges, microfiber cloths), chlorinated or acidic
cleaning agents, eg: rubbing detergents, chlorinated hydrocarbon, ester (eg nitrous
or other diluents and acids), ketones (eg acetone; alcohols; aromatics), glycoleter
and similar.
• Surfaces should not be cleaned with hard cleaning tools (wire, hard surface of
sponge, etc.), acid and abrasive cleaners (laundry bleach, ammonia cleaners, salt
spirit etc.).
• Do not leave cleaning agents in a way that can affect them.
• DO NOT use high-pressure cleaners.
• Observe the manufacturer's instructions for use and never mix cleaning agents.
• Do not use steam cleaners. Because high temperatures can damage the
product.
• The surfaces should not be hit with hard and sharp objects.
• Objects with a high temperature and which may disrupt the surface should not
be placed on your closet covers.
• Products should not be left in environments where construction activities
continue.
• Products should not be repaired by unauthorized persons.
• The products should be used in accordance with the instructions in the manual.

Çıkan buharlardan dolayı sarıya boyanma!

• Leave the lid open as long as there are strong cleaning agents in the toilet /
urinal.
• Do not use toilet deodorizers and cleaning tablets disposed in reservoirs.

• Klozet/Pisuar içinde güçlü temizlik maddeleri bulunduğu sürece kapağı açık
bırakınız.
• Klozet koku gidericileri ve rezervuarlara atılan temizlik tabletleri kullanmayınız.

Yellow coloration due to vapors!

Ne sıklıkta?
Temizlik aralıkları fazla uzun tutulursa zorlu kirlenmeler oluşur.

How often?
Difficult contamination occurs if cleaning
intervals are kept too long.

• Yüzeyi düzenli aralıklarda veya kirlendiğinde hemen temizleyiniz.

• Clean the surface at regular intervals or when it becomes dirty.

Nasıl?
Bilgi! Püskürtme sisi en küçük deliklere ve
aralıklara girip yüzeye zarar verebilir.

How?
Information! Spray mist can enter smallest holes
and gaps and damage the surface.

• Şişesinden sıkılarak uygulanan temizlik maddelerini bir temizlik bezi üzerine
sıkınız, doğrudan ürünün üzerine SIKMAYINIZ.
• Yüzeyi yumuşak, nemli bir bez ile temizleyiniz.
• Zorlu kirleri sıcak su ve bezin üzerine sıktığınız bir temizlik maddesiyle gideriniz.
• Kirleri ve temizlik maddelerini geride hiçbir artık kalmayacak şekilde
temiz ve sıcak su ile durulayın.
• Yüzeyi kurulayınız.

• Tighten the cleaning agents applied on the bottle to a cleaning cloth, DO NOT
squeeze on the product directly.
• Clean the surface with a soft, damp cloth.
Remove hard dirt with hot water and a cleaning agent squeezed on cleaning
cloth.
• Rinse dirt and cleaning agents with clean and hot water, leaving no residues.
• Dry the surface.

Hatalı uygulamadan ve kullanımdan doğan problemlerden
firmamız sorumlu değildir.

Our company is not responsible for problems arising from
incorrect application and use.

Cerastyle, haber vermeksizin, ürünler ve teknik detaylarında
değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Cerastyle, reserves the right to make changes in its products
and technical details without prior notice.

www.cerastyle.com.tr

