DAGLIG RENGØRING AF OVN

Merrychef eikon® e2s
FORBEREDELSE AF RENGØRING AF OVNEN
For at ovnen kan fungere optimalt, skal ovnrummet, ovndøren, luftfilteret
og fedtfilteret holdes rene.
En daglig rengøringsrutine vil sikre, at du overholder de krævede
hygiejnestandarder, og er med til at vedligeholde Merrychef-ovnen
og forlænge dens effektive levetid.

NØDVENDIGT UDSTYR (medfølger ikke):
●● Merrychef Cleaning-kemikalier eller
godkendte rengøringskemikalier
●● Beskyttelsesgummihandsker
●● Nylonklud, der ikke er grov
●● Rengøringsserviet og klude
●● Øjenbeskyttelse

ADVARSEL

●● Varmesikre handsker (valgfrit)

OVNEN SKAL VÆRE AFKØLET,
FØR RENGØRINGSPROCESSERNE
UDFØRES.

●● Støvmaske (valgfrit)

AFKØLING AF OVNEN FØR RENGØRING
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1 Tryk på det "blå termometer"-symbol for at deaktivere opvarmningen
og påbegynde nedkølingscyklussen. Der vises en anmodning.

2 Træf alle nødvendige forsigtighedsforanstaltninger, og anbring en beholder
med isterninger eller koldt vand i det varme ovnrum. Dette vil fremskynde
nedkølingen. Tryk på det grønne flueben for at gå videre.

3 Den resterende nedkølingstid vises, og det tager cirka 20 minutter.
BEMÆRK: Du kan fremskynde nedkølingen ved at lade produktets dør stå på klem
under nedkølingen (3*).

4 Når nedkølingsprocessen er færdig, skal du forsigtigt fjerne nedkølingsbeholderen
fra ovnrummet, mens du er iført beskyttelseshandsker. Beholderen med vand må
ikke stå i ovnen natten over, eller når den er kold.
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ADVARSEL
BEHOLDEREN OG VANDET KAN VÆRE VARME.
BRUG GRYDELAPPER ELLER OVNHANDSKER.

5 Ovnen er nu klar til at blive rengjort.

RENGØRING AF KOLD OVN
Udfør nedkølingsproceduren, og lad ovnen og tilbehøret blive helt
kolde, før rengøringen påbegyndes.
FJERN & RENGØR OVNDELE:
1 Vip frontpladen under produktets dør nedad.
Fjern luftfilteret i bunden af ovnen.

BEMÆRKNING

BEMÆRKNING

BRUG IKKE ÆTSENDE RENGØRINGSMIDLER
PÅ NOGEN DELE AF OVNEN ELLER
OVNRUMMET, DA DET VIL GIVE PERMANENTE
SKADER PÅ KATALYSATORERNE.

BRUG IKKE VÆRKTØJ.
BRUG ALDRIG SKARPE GENSTANDE ELLER
GROVE MATERIALER TIL AT RENGØRE
PRODUKTETS DELE.

2 Åbn produktets dør, og fjern pladen/risten og andet tilberedningstilbehør fra

ovnrummet. Kontrollér, at alle fire ben er intakte – kontakt din lokale Welbiltrepræsentant, hvis de er beskadigede.
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ADVARSEL
BRUG BESKYTTELSESBRILLER OG -GUMMIHANDSKER,
NÅR DU GØR RENT.

3 Skyl alle de dele, der er taget ud af ovnen, med varmt sæbevand. Vask dem ved
hjælp af en ren klud og masser af rent, varmt vand.

4 Tør alle komponenter med en frisk, ren klud.

RENGØRING AF OVNEN:
1 Fjern alle rester med en passende klud eller køkkenrulle. Brug en tør, ren børste til
at fjerne madrester fra bunden af ovnrummet og på fordørens inderside.

2 Sprøjt forsigtigt et rengøringskemikalie, som er godkendt af Merrychef, på en

svamp. Rengør alle ovnrummets overflader, undtagen dørforseglingen og loftet i
ovnrummet.
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BEMÆRKNING
BRUG IKKE PRODUKTET, HVIS IKKE ET RENT
LUFTFILTER ER MONTERET.
HVIS BESKYTTEREN ANVENDES, MÅ DEN KUN
TØRRES AF PÅ METALFLADERNE I OVNRUMMET
OG SKAL OPVARMES, FØR PLADEN SÆTTES I.
KONTROLLÉR, AT PLADENS BEN ER INTAKTE.

BEMÆRK
SPRØJT IKKE DIREKTE IND I OVNRUMMET.
RENGØR IKKE OVNRUMMETS LOFT.
BRUG IKKE BESKYTTEREN PÅ PLADEN.

3 Lad vanskelige områder være fugtige i 10 minutter, mens ovnens dør er åben.

Brug en nylon-klud/svamp, der ikke er grov, til at rengøre alle ovnrummet og
indersiden af døren. Skrub ikke dørforseglingen eller ovnloftet, og brug ikke
ståluld eller -børster.
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4 Vask alle overflader, inklusive dørforseglingen, med en ren, våd klud. Tør af med
en frisk, ren klud eller køkkenrulle.

5 Valgfrit Tør forsigtigt beskytteren af på metalfladerne alene, og opvarm ovnen
bagefter.

6 Sæt den rengjorte og tørre plade/rist tilbage i ovnen, og kontrollér, at pladen

vender rigtigt. Luk produktets dør. Sæt luftfilteret på igen. Tør produktets yderside
af med en våd klud.
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