Péče o přístroj.

iVario

Čistěte funkční součásti následujícím způsobem. Udaný interval čištění je minimální
interval čištění – v případě potřeby je čistěte častěji.

Pánev

Pozor, hrozí nebezpečí popálení! Při čištění ihned po použití zařízení se může stát, že se
voda používaná k čištění rychle zahřeje ode dna nádoby, které je ještě horké.
›› Pánev po každém vaření očistěte houbičkou namočenou ve vlažné vodě a dbejte
zejména na řádné vyčištění rohů a hran. V případě potřeby použijte čisticí prostředek k
odstraňování mastnot nebo rozředěný ocet.
›› K odstranění vápenitých usazenin nebo zabarvení („barevné skvrny“ po vaření) uveďte v
pánvi do varu rozředěný ocet. Poté octovou vodu vypusťte a pánev důkladně opláchněte
čistou vodou.

Ventil pánve

›› Z otevřeného ventilu pánve vyšroubujte kryt ventilu a důkladně očistěte
otvor. Kromě toho očistěte také kryt ventilu a zejména těsnění. Kroužkové
těsnění ventilu pánve se nachází na krytu ventilu. Po vyčištění opět
zašroubujte kryt ventilu zpátky.

Těsnění víka

›› Těsnění víka pravidelně čistěte. Dbejte zejména na spodní oblast těsnění
(žlábek mezi břity těsnění), v níž se může shromažďovat voda. Čistotu
těsnění víka zkontrolujte zejména před zahájením tlakového vaření.
Těsnění víka je vloženo v drážce po obvodu víka.

Týdenní čištění

Kryt zařízení

Vnější plochy zařízení iVario oplachujte pouze při spuštěné pánvi. Vnější stranu pánve
vyčistěte měkkou houbičkou a čisticím prostředkem k odstraňování mastnoty.

Ovládací panel

Ovládací panel čistěte měkkou utěrkou. Když je přístroj zapnutý, lze podržením tlačítka pro
nastavení po dobu 3 sekund aktivovat zámek displeje a následně jej stejným způsobem
deaktivovat.

Zámek displeje není aktivní

Zámek displeje je aktivní

Parní trysky

Prostým táhnutím sejměte parní trysky ve víku a vyčistěte je pomocí ruční
sprchy nebo v myčce na nádobí.

Režim tlakového vaření

Automatické plnění vodou

Jednou týdně proveďte čisticí cyklus tlakového systému, a to tak, že do čisté
pánve naplníte minimální množství vody (2-S: 4 litry; L: 10 litrů; XL: 15 litrů) a na pět minut
spustíte tlakový režim.

›› Automatické plnění vodou každý den dvakrát propláchněte 3 litry vody.

Ruční sprchu propláchněte dvakrát denně po dobu 10 sekund vodou. Vždy se ujistěte, zda je
hadice ruční sprchy čistá ještě předtím, než ji necháte navinout zpět do zařízení.
›› Hadici ruční sprchy zcela vytáhněte a pevně ji držte.

Pokud vodní trysku automatického plnění vodou nepoužíváte každý den, mohou se ve
vodovodním vedení usadit bakterie.
›› Vyčistěte tuto trysku vždy ráno a večer mycím prostředkem a houbičkou.

Příslušenství

›› Než zahájíte čisticí práce, nechejte příslušenství vychladnout.
›› Zbytky potravin, nánosy tuku, škrobu a bílkovin odstraňte měkkou textilií.
›› Pokud je příslušenství znečištěno velmi silně, nechejte je namočené ve vlažné vodě a poté
nečistotu odstraňte měkkou textilií.

Ruční sprcha

›› Vyčistěte ruční sprchu a hadici měkkou houbou.
›› K odstranění silných vápenitých usazenin vyčistěte ruční sprchu a hadici rozředěným
octem.
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