Underhållstips
och råd.
Vi hoppas du kommer att trivas med din köksutrustning. Nedan följer några enklare
underhållstips, som bidrar till att spara energi och öka livslängden för din maskin. I vår eShop
hittar du rengörings- och underhållsprodukter som är specialanpassade för just din produkt.
För köp av tillbehör, rengöringsmedel och reservdelar samt nedladdning av bruksanvisningar,
vänligen besök bosch-home.se. För mer utförlig information hänvisar vi till respektive produkts
bruksanvisning.
Induktions- eller glaskeramikhäll
För glashällen rekommenderas rengöringsmedel speciellt
gjort för glashällar, samt mekanisk bearbetning med skrapa.
Inbyggnadsugn
Lätt nedsmutsad ugn kan tvättas ur med varmvatten
med diskmedel eller ättiksvatten. Ugnsrengöring får bara
användas på de emaljerade ytorna inuti ugnen, var noga
med att allt rengöringsmedel tas bort. Ett miljövänligt
alternativ är att använda naturlig såpa. Stryk då ut såpa i
ugnen, stäng luckan, välj över-/undervärme och värm till
100 °C i 10 minuter. Tvätta ugnen rent med vatten då den
har svalnat. Ugnsrengöring får aldrig användas till katalytisk
emalj. Katalytisk emalj har en självrengörande effekt och
rengöring sker när ugnen är i gång.
Mikrovågsugn
Rengör mikrovågsugnen med milt diskmedel och mjuk trasa.
Fläkt
Fläktens filter bör underhållas regelbundet för att garantera
effektiv filtrering av lukt och fett. Läs i bruksanvisningen för
att se vad som gäller för just din fläkt. Hur ofta ett filter bör
bytas, rengöras eller regenereras beror på användningen.
Enkla riktlinjer: Filter som ska bytas – byt en till två gånger
per år. Filter som ska rengöras eller regenereras – gör det
var tredje månad. På bosch-home.se/eshop finns filter och
rengöringsprodukter som utvecklats, testats och godkänts
för våra köksfläktar.
Kyla
Rengör skåpet invändigt vid behov med milt diskmedel och
mjuk trasa. Rengör smältvattenrännan och hela
avloppskanalen regelbundet med en bomullstops eller
liknande. Rengör minst en gång per kvartal på baksidan av
skåpet och runt kompressorn, detta förlänger livslängden på
skåpet. Dra ut skåpet på en skiva för att undvika repor på
golvet. Viktigt att man ställer tillbaka skåpet så att hela
fötterna blir placerade på droppskyddet, annars kan vatten
krypa in under skyddet.

Diskmaskin
För att säkerställa ett gott diskresultat och förlänga
livslängden på din maskin, bör silar, pump och spolarmar
rengöras regelbundet. Kör diskmaskinen tom på högsta
temperatur då och då för att hålla maskinen fräsch. För
effektiv rengöring rekommenderar vi att du använder BSH:s
särskilda diskmaskinsrengöring 3–6 gånger per år.
Tvättmaskin
Använd tvättmedel av kända märken, rengör sil och pump
vid behov. Tänk på att inte överdosera tvättmedel, följ
anvisningarna på tvättmedelsförpackningen. Rengör
tvättmedelsfacket och områdena kring detta, där det kan
bildas vallar av olöst tvättmedel. Kör maskinen tom på
högsta temperatur då och då för att avlägsna eventuella
tvättmedelsrester och avlagringar. Använd BSH:s rengöring
för tvättmaskiner 3–6 gånger per år för att säkerställa att
alla rester och avlagringar försvinner.
Torktumlare
Rengör filter, ventilationskanaler och kondensor vid behov.
Rengöring i övrigt görs med ett milt diskmedel och mjuk
trasa.
Rostfria produkter
Rengörs med BSH:s rengöringsmedel eller annat för
ändamålet avsett rengöringsmedel ute i handeln. Vårdande
olja för rostfria ytor ger din apparat glans och fungerar
smuts- och fettavvisande.

Välkomsterbjudande:
Använd rabattkod ZJOAMOPD vid
prenumeration på våra rengöringsprodukter, så får du 40 % rabatt på din
första beställning. Prenumeration är en
bekväm tjänst som hjälper dig att hitta
rätt produkter och få dem levererade hem.
Koden är giltig t.o.m. 2020-12-31 och kan ej
kombineras med andra erbjudanden.
www.care-club.se

