Professzionális sütőtisztítás
Útmutató a sütőtisztítás jó gyakorlatához
A sütő tisztítása előtt olvassa el a készülék kezelési útmutatójában a tisztításra vonatkozó részt. NE használja alumínium, lúgra érzékeny vagy festett felületeken.
Ne használja öntisztító panelen.
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Ügyeljen a helyiség szellőzésére. Melegítse elő a sütőt 50˚-70˚-ra,
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Távolítsa el a polcokat és rácsokat, és forró vízben mosogassa
el ezeket Cif Extra Strong Lemon mosogatószerrel. Öblítse le,
és hagyja száradni.

4
20-30 Min.

20-30 Min.

A sütő alját törölje át nedves papírtörlővel, és távolítsa el a
darabos szennyeződéseket.
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A még langyos sütőt permetezze be egyenletesen Cif Oven & Grill
sütő- és grilltisztítószerrel. A művelethez használjon védőkesztyűt
20-30 Min.
és -szemüveget. NE fújja a terméket a ventillátorokra.
Csukja be a
sütő ajtaját, és hagyja 5 percig hatni a tisztítószert.
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Egy nedves ruhával törölje ki az ételmaradékokat, zsíros szeny nyeződéseket és koszt. Egy karcmentesen tisztító súroló szivaccsal
vagy szükség esetén edénymosó kefével dörzsölje át finoman a
felületet. Tisza vízzel öblítse le kétszer, és hagyja megszáradni.
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Helyezze vissza a tiszta polcokat vagy rácsokat.
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Minden külső felületet töröljön át nedves ruhára tett Cif Power
Cleaner Degreaser zsíroldószerrel, és hagyja megszáradni.
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Használat előtt 10 percig melegítse a sütőt. Megjegyzés: Ha a
sütőt nem tisztítják rendszeresen, előfordulhat, hogy többször
is meg kell ismételni a műveletet az elszenesedett lerakódások
megszüntetéséhez.
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Ha sütőjét még a teljes kihűlés
előtt tisztítja meg, könnyebb
lesz eltávolítani az odaégett
ételmaradékot és a makacs zsíros
szennyeződéseket, és elkerülheti a
kellemetlen mellékhatásokat.

