Skötsel och underhåll.

iVario

Funktionsdelar måste rengöras i enlighet med skötselintervallen, men kan rengöras
oftare vid behov.

Panna

Obs, risk för brännskador! Om rengöring sker direkt efter användning kan rengöringsvattnet
snabbt bli varmt av den varma botten på pannan.
›› Tänk på att rengöra framför allt hörn och kanter på pannan efter varje användning,
använd ljummet vatten och en mjuk svamp. Använd om nödvändigt ett fettlösande
rengöringsmedel eller utspädd ättika.
›› För att avlägsna kalkavlagringar eller missfärgningar (”regnbågsfärger” efter tillagning) kan
du koka ur pannan med utspädd ättika. Häll sedan bort ättiksvattnet och spola noggrant
med rent vatten.

Pannventil

›› Rengör pannventilen genom att skruva av ventillocket när ventilen är
öppen och rengör öppningen noggrant. Rengör dessutom ventillocket
och i synnerhet tätningen. Den ringformade ventiltätningen är monterad
på ventillocket. Skruva fast ventillocket efter rengöringen.

Locktätning

›› Rengör locktätningen regelbundet. Observera i synnerhet det nedre
tätningsområdet (ränna mellan tätningsläpparna), där vatten kan samlas.
Kontrollera locktätningen med avseende på renhet i synnerhet före
tryckkokning. Locktätningen sitter fast i en list på lockets kant.

Automatisk vattenpåfyllning

Grundrengöring

Maskinhus

Spola av utsidan av iVario endast när pannan är nedsänkt. Rengör utsidan av pannan med en
mjuk svamp och ett fettlösande rengöringsmedel.

Manöverpanel

Rengör manöverpanelen med en mjuk trasa. När maskinen är påslagen kan du aktivera
eller avaktivera knapplåset genom att hålla inställningsknappen intryckt (3 s). Knapplås
avaktiverat

Knapplås inaktivt		

Knapplås aktivt

Ångstuts

Ta bort ångstutsen i locket genom att dra av den och rengör den med
handduschen eller i diskmaskin.

Tryckkokningssystem

Rengör tryckkokningssystemet en gång i veckan genom att fylla på minimimängden vatten
(2-S: 4 liter; L: 10 liter; XL: 15 liter) i den rengjorda pannan och köra tryckkokningen under 5
minuter.

Om du inte använder den automatiska vattenpåfyllningen dagligen kan det bildas bakterier i
vattenledningen.
›› Rengör den automatiska vattenpåfyllningen morgon och kväll med diskmedel och en
svamp.

Handdusch

›› Spola igenom den automatiska vattenpåfyllningen två gånger om dagen med 3 liter
vatten.

›› Rengör handduschen och slangen med en mjuk svamp.

Tillbehör

›› Låt tillbehör svalna innan du genomför rengöringsarbeten.
›› Avlägsna rester av livsmedel och avlagringar av fett, stärkelse och protein med en mjuk
trasa.
›› Om det finns envis smuts på tillbehören ska du blötlägga dem i ljummet vatten och sedan
avlägsna smutsen med en mjuk trasa.

Spola genom handduschen med vatten två gånger om dagen i 10 sekunder. Kontrollera alltid
att handduschens slang är ren innan du låter den åka tillbaka in i hylsan.
›› Dra ut handduschens slang helt och håll fast den.

›› För att få bort envisa kalkavlagringar kan du rengöra handduschen och slangen med
utspädd ättika.
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Mellanliggande rengöring och grundrengöring

