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Reinigingsgids

Afkoelprocedures

1. Selecteer het reinigingssymbool in het
hoofdmenu (volledige servicemodus) of het
thermometersymbool (snelservicemodus).

2. Selecteer het blauwe thermometer
symbool in het temperatuurscherm om
de verwarming uit te schakelen en de
koelcyclus te starten.

3. De voortgang van het koelen wordt
weergegeven. Houd de deur van het
apparaat enigszins open om de afkoeltijd
te verkorten.

4. Zodra het koelproces is voltooid, wordt
het scherm 'Reinig ovenruimte' getoond.
De oven is nu klaar om te worden gereinigd.

3. Gebruik een droge schone borstel om
alle voedselresten tussen de bodem van de
ovenruimte en de binnenkant van de deur
aan de voorkant te verwijderen.

4. Sproei door Merrychef goedgekeurd
reinigingsmiddel op een spons en reinig
alle interne oppervlakken behalve de
bovenzijde van de ovenruimte en de
deurafdichting.
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HET IS ZEER BELANGRIJK
DAT DE OVEN IS
AFGEKOELD VOORDAT
DEZE WORDT GEREINIGD.
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Reinigen van de oven en onderdelen
Press
&Go
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1. Open de deur van het apparaat en
verwijder de kookplaat en alle overige
kookaccessoires uit de ovenruimte.
Press
&Go

ToUCH

2. Was alle onderdelen met warm
water met zeep en een spons. Spoel de
onderdelen af en droog deze af met een
schone doek.
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5. Laat moeilijk te reinigen oppervlakken
gedurende 10 minuten inweken met de
deur van het apparaat open, en gebruik
vervolgens een niet-schurende nylon
schuurspons.
Press
&Go
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&Go

6. Reinig alle oppervlakken met een schone,
vochtige doek. Indien nodig mogen de
bovenzijde van de ovenruimte en de
deurafdichting ook worden afgenomen met
een doek om voedselresten te verwijderen,
maar deze onderdelen hoeven niet
regelmatig te worden gereinigd.

7. Droog de oven en de onderdelen af met
een schone doek. Druk op het vinkje op
het scherm 'Reinig ovenruimte' om verder
te gaan.

8. Breng ovenbeschermer aan (optioneel).
Gebruik een spons om het middel
lichtjes aan te brengen op alle interne
oppervlakken behalve de bovenzijde
van de ovenruimte en de deurafdichting.
Druk op het vinkje op het scherm om
verder te gaan.
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9. Verwijder de kookplaat en sluit de deur.
Verwijder het luchtfilter en veeg het schoon
of reinig het met water en zeep. Droog
het luchtfilter, plaats het terug en druk
vervolgens op het vinkje om verder te gaan.

10. Het apparaat wordt nu uitgeschakeld.
Veeg de buitenkant van het apparaat af
met een vochtige doek.
Opmerking: Als er ovenbeschermer
is aangebracht, moet de oven na
stap 10 worden ingeschakeld om het
beschermingsmiddel uit te laten harden.

· Draag een veiligheidsbril en beschermende rubberen handschoenen tijdens de reinigingsprocedure.

· Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen op de oven omdat dit permanente schade aan de oven veroorzaakt.

· De bovenzijde van de ovenruimte en de deurafdichting niet schrobben.

· Sproei geen reinigingsmiddelen rechtstreeks in de ovenruimte.

· Gebruik nooit metalen schuursponsjes op delen van het apparaat.

· Gebruik het apparaat niet zonder een schoon gemonteerd luchtfilter.

Bezoek voor meer informatie de website http://www.merrychef.com/Videos

