
Instrukcja czyszczenia
e1s

Procedury schładzania

BARDZO WAŻNE JEST 
SCHŁODZENIE KUCHENKI 

PRZED CZYSZCZENIEM. 

1. Naciśnij na symbol czyszczenia w menu 
głównym (tryb pełnej obsługi) lub symbol 
termometru (tryb szybkiej obsługi).

2. Na ekranie temperatury naciśnij na 
niebieski symbol termometru, aby wyłączyć 
grzanie i rozpocząć cykl chłodzenia. 

3. Postęp chłodzenia jest wyświetlany. 
Aby skrócić czas schładzania, należy lekko 
uchylić drzwi urządzenia.

4. Po zakończeniu procesu chłodzenia 
pojawi się komunikat „Komora czysta” 
(Clean Cavity). Piekarnik jest gotowy do 
czyszczenia.

Czyszczenie kuchenki i jej części
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1. Otwórz drzwi urządzenia i wyjmij 
z komory płytę do gotowania oraz wszelkie 
inne przybory do gotowania. 

2. Wszystkie części umyj gąbką w ciepłej 
wodzie z mydłem. Spłucz i wysusz czystą 
ściereczką.

3. Za pomocą suchej, czystej szczotki usunąć 
wszelkie cząstki po żywności z szczeliny 
między dolną powierzchnią komory a 
wewnętrzną stroną drzwiczek.

4. Rozpyl środek czyszczący zalecany 
przez firmę Merrychef na gąbkę i wyczyść 
wszystkie powierzchnie wewnętrzne 
z wyjątkiem dachu komory (płyta 
grzejna) i uszczelek drzwi.

5. W przypadku trudnych miejsc pozostaw 
na 10 minut do namoczenia przy otwartych 
drzwiach urządzenia, a następnie użyj 
miękkiej gąbki nylonowej.
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6. Wszystkie powierzchnie umyj mokrą 
ściereczką (czystą). Dach komory i uszczelki 
drzwi można również wytrzeć, jeśli 
konieczne, aby usunąć resztki żywności, ale 
nie wymagają one regularnego czyszczenia.

7. Wysusz kuchenkę i jej części czystą 
ściereczką. Aby kontynuować, naciśnij na 
symbol potwierdzenia na ekranie „komora 
czysta”.

8. Nałóż środek zabezpieczający do kuchenek 
(opcjonalnie). Korzystając z gąbki delikatnie 
rozprowadź go po wszystkich powierzchniach 
wewnętrznych z wyjątkiem dachu komory i 
uszczelki drzwi. Aby kontynuować, naciśnij na 
symbol potwierdzenia.

9. Włóż z powrotem płytę do gotowania i 
zamknij drzwi. Wyjmij filtr powietrza i wytrzyj 
go lub umyj w wodzie z mydłem. Wysusz i 
zamontuj na swoim miejscu, a następnie 
naciśnij na symbol potwierdzenia na ekranie, 
aby kontynuować.

10. Urządzenie wyłączy się. Przetrzeć obudowę 
urządzenia od zewnątrz wilgotną szmatką.

Uwaga: Jeżeli zastosowano środek 
zabezpieczający do kuchenek, po kroku 10 
uruchom kuchenkę, aby utwierdzić środek 
zabezpieczający. 

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie http://www.merrychef.com/Videos

·  Podczas czyszczenia należy nosić okulary ochronne i gumowe rękawice ochronne.
·  Nie wolno szorować dachu (płyty kierującej) ani uszczelki drzwi.
·   W żadnym wypadku nie wolno używać metalowych zmywaków na żadnej części urządzenia.

·   Nie wolno stosować w kuchence żrących środków czyszczących, ponieważ grozi to nieodwracalnym 
uszkodzeniem kuchenki.

·  Nie wolno rozpylać środka czyszczącego bezpośrednio do komory.
·  Nie korzystać z urządzenia bez założonego czystego filtra powietrza.


