Instrukcja czyszczenia
Proszę używać wyłącznie specjalnie opracowanych
detergentów do czyszczenia Atollspeed. Środki
rekomendowane do czyszczenia pieca to Atollspeed
Protection Oven oraz Atollspeed Cleaner Oven.
Stosowanie innych środków czyszczących może
spowodować uszkodzenie części pieca, takich jak
antena mikrofalowa. W takich przypadkach Atollspeed
GmbH zastrzega sobie prawo do odstąpienia od
odpowiedzialności gwarancyjnych.
Atollspeed Oven Protectant jest specjalnie
opracowanym płynem chroniącym powierzchnie
nierdzewne komory piekarnika od tłuszczów. W
połączeniu ze środkiem myjącym Atollspeed Cleaner
pozwala szybko i skutecznie usunąć z pieca
zabrudzenia po codziennym użyciu.

Codziennie - przed użyciem pieca
1. Spryskaj zimną komorę wypiekową
środkiem Atollspeed Oven Protectant i
rozetrzyj go równomiernie za pomocą
miękkiej szmatki tworząc cienką
warstwę na wszystkich ścianach
komory. Procedura ta powinna być
stosowana
codziennie
przed
włączeniem pieca. (Ważne: Atollspeed
Oven Protectant używamy tylko do
zimnych pieców!).
2. Następnie - włączamy piec. Podczas podgrzewania
pieca, Atollspeed Oven Protectant przylega do
komory pieczenia tworząc cienką powłokę na
wszystkich powierzchnich ze stali nierdzewnej.
Chroni tymsamym piec przed przyleganiem
tluszczów do ścian komory.

UWAGA:
Zawsze
należy
używać rękawic i okularów
ochronnych
podczas
czyszczenia
piekarnika
i
upewnić się, że urządzenie jest
wyłączone.

Codzienne czyszczenie
1. Wyłącz piec poprzez naciśnięcie
przycisku Power off i przytrzymanie go
przez 1 sekundę
2. Na wyświetlaczu pojawi się opcja
SPRZĄTANIE. Wybieramy tą opcję
naciskając na nią.
3. Po wyborze opcji SPRZĄTANIE pojawi się
na wyświetlaczu prośba o otwarcie drzwi
w celu szybkiego wychłodzenia komory.
Otwieramy drzwi na szerokość 45 stopni.
4. Piec automatycznie schłodzi się do
temperatury 50 stopni. Kiedy piec osiągnie
pożądaną temperaturę da nam sygnał
dzwiękowy. Oznacza to, że piec gotowy jest
do czyszczenia.
5. Wyjąć podest z płytą Hot Spot z komory
pieczenia. Spryskać komorę środkiem do
czyszczenia Atollspeed Oven Cleaner i
pozostawić na 10 - 15 minut. Najlepszy
efekt przynosi spryskiwanie letniego
pieca.
6. Dla bardzo mocno zabrudzonej komory
pieca proszę powtórzyć czynności z punktu
5.
7. Czyścimy komorę pieczenia gombką a następnie
wycieramy pozostałości środka czyszczącego
szmatką z dużą ilością czystej wody. Całą
pozostałość wody z komory musimy usunąć
całkowicie przed ponownym włączeniem pieca.
8. Po wyczyszczeniu pieca naciskamy przycisk na
wyświetlaczu GOTOWY a następnie pojawi się
informacja o wyczyszconym piecu wtedy
naciskamy WYŁĄCZANIE
9. Proszę pamiętać o czynności spryskiwania
komory przed użyciem lub też po
sprzątaniu, środkiem Atollspeed Oven
Protectant który zapewni ochronę oraz
łatwość
usuwania
zabrudzeń
po
codziennym użyciu pieca.

