Pielęgnacja urządzenia.

iVario

Elementy funkcjonalne należy czyścić zgodnie z harmonogramem pielęgnacji, w
razie potrzeby również częściej.

Kadź

Uwaga, niebezpieczeństwo poparzeń!W razie czyszczenia natychmiast po zakończeniu
użytkowania, woda przeznaczona do czyszczenia może ulec rozgrzaniu w kontakcie z
gorącym dnem kadzi.
›› Po każdym użyciu urządzenia przemyć kadź ciepłą wodą i gąbką, w szczególności w
narożach i na krawędziach. W razie potrzeby stosować rozpuszczający tłuszcz środek
myjący lub rozcieńczony ocet spożywczy.
›› Do usuwania osadu z kamienia i przebarwień („kolory tęczy” po zakończeniu gotowania)
zagotować w kadzi rozcieńczony ocet spożywczy. Następnie spuścić wodę z octem i
dokładnie spłukać kadź czystą wodą.

Zawór kadzi

Czyszczenie gruntowne:
Czyszczenie cotygodniowe

Obudowa urządzenia

Zmywać zewnętrzne powierzchnie iVario jedynie po opuszczeniu kadzi. Zewnętrzne
powierzchnie kadzi czyścić miękką gąbką i płynem do mycia naczyń rozpuszczającym tłuszcz.

Panel obsługi

Panel obsługi należy czyścić miękką ściereczką. Po włączeniu urządzenia można aktywować
lub dezaktywować blokadę przycisków poprzez naciśnięcie i przytrzymanie (przez 3 sek.)
przycisku ustawień.

Blokada przycisków nieaktywna

›› Oczyścić zawór kadzi poprzez odkręcenie korka spustowego i
dokładne oczyszczenie otworu. Oczyścić również korek spustowy – w
szczególności uszczelkę. Okrągła uszczelka zaworu kadzi jest umieszczona
w korku spustowym. Po oczyszczeniu ponownie wkręcić pokrywę
zaworu.

Obwód ciśnieniowy

Uszczelka pokrywy

Układ ciśnieniowy

›› Regularnie czyścić uszczelkę pokrywy. Zwrócić uwagę na dolną strefę
uszczelniającą (zagłębienie w uszczelnieniu), gdzie może zbierać się
woda. Sprawdzać czystość uszczelki pokrywy, w szczególności przed
gotowaniem pod ciśnieniem. Uszczelka pokrywy jest wciśnięta w
prowadnicę na brzegu pokrywy.

Automatyczne napełnianie wodą

W razie korzystania z funkcji automatycznego napełniania wodą rzadziej niż codziennie w
wężu wodnym mogą rozwijać się zarazki.
›› System automatycznego napełniania wodą należy czyścić rano i wieczorem za pomocą
płynu do mycia naczyń i gąbki.
›› System automatycznego napełniania wodą należy dwa razy dziennie płukać 3 l wody.

Wyposażenie dodatkowe

›› Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odczekać, aż wyposażenie dodatkowe
ostygnie.
›› Resztki żywności oraz warstwy oleju, skrobi i białka należy usunąć miękką ściereczką.
›› W razie trudnych do usunięcia zabrudzeń akcesoriów należy namoczyć je w letniej wodzie,
a następnie usunąć brud miękką ściereczką.

Blokada przycisków aktywna

Zdjąć zatyczkę z otworu obwodu ciśnieniowego i umyć ją za pomocą
spryskiwacza ręcznego lub w zmywarce.

Raz w tygodniu należy przeprowadzić czyszczenie systemu ciśnieniowego:
do umytej kadzi wlać minimalną ilość wody (2-S: 4 l; L: 10 l; XL: 15 l) i uruchomić tryb pracy
pod ciśnieniem na 5 minut.

Spryskiwacz ręczny

Spryskiwacz ręczny należy codziennie 2 razy płukać wodą przez 10 sekund. Przed
ponownym wsunięciem spryskiwacza ręcznego w obudowę należy upewnić się, że wąż
spryskiwacza jest czysty.
›› Całkowicie wysunąć wąż spryskiwacza ręcznego i przytrzymać go.
›› Wyczyścić spryskiwacz ręczny i wąż miękką gąbką.
›› Aby usunąć uporczywy osad z kamienia, wyczyścić spryskiwacz ręczny i wąż
rozcieńczonym octem spożywczym.
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Zastrzega się prawo do zmian technicznych wynikających z postępu technologicznego.

Mycie krótkie i gruntowne czyszczenie:
Czyszczenie codzienne

