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Zelfreinigende panelen

PC60

PC68 - PC681

1 Zelfreinigend paneel links

2 Zelfreinigende deflector

3 Zelfreinigend paneel rechts

De zelfreinigende panelen zijn voorzien 
van een laagje speciale email dat een 
progressieve verwijdering van vet en 
geuren die tijdens de bereiding 
geproduceerd worden bevordert.

Voorzorgsmaatregelen

Maak geen gebruik van antikleeffolie 
(siliconen) en producten voor het 
onderhoud, waaronder met name 
agressieve schoonmaakmiddelen.
We raden aan om niet hard tegen het 
zelfreinigende email te stoten of om er met 
metalen borstels of botte voorwerpen over 
te schuren.

Handige tips

Het zelfreinigende email blijft altijd schoon, 
mits het ritme waarmee de vlekken worden 
geproduceerd niet hoger is dan het ritme 
waarmee de vlekken worden verwijderd.
De reiniging is niet langer voldoende en het 
zelfreinigende email is niet langer efficiënt 
als de productie van vlekken toeneemt.
Als na een bereiding waarbij de oven erg 
vuil wordt (bijvoorbeeld bij de bereiding 
van een eend), dient de oven tot de 
hoogste temperatuur te worden 
opgewarmd.
De bereiding van gebak, wat geen spatten 
met zich meebrengt, kan de gelegenheid 
zijn om deze reiniging uit te voeren.
Begin niet met een nieuwe bereiding, die 
de oven weer kan vuil maken, vooraleer de 
spatten van de vorige bereiding volledig 
verwijderd zijn.

Richt de verstuiver niet op de 
deflector als het apparaat met de 
functie “Vapor Clean” is uitgerust.
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Installatie van de zelfreinigende panelen

1. Verwijder alle accessoires uit de oven 
(ovenschalen en bakjes).

2. De geleiderframes demonteren: trek het 
frame naar de binnenkant van de oven 
zodat het uit de klemverbinding A komt, 
en verwijder het uit de zitten achteraan B.

3. De deflector demonteren: draai de twee 
schroeven los die de deflector aan de 
zijkant aan de achterwand van de 
bevestigen.

4. Vervang de deflector door een nieuw 
zelfreinigend exemplaar (2): bevestig 
deze met de eerder losgedraaide 
schroeven aan de achterwand van de 
oven.
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5. Laat het zelfreinigende paneel links (1) 
op de desbetreffende wand van de 
oven steunen.

6. Houd het zelfreinigende paneel tegen 
de wand, breng het frame aan in de 
zittingen aan de achterkant B en haak 
hem aan de insteek A.

7. Herhaal de handeling op het 
zelfreinigende paneel rechts (3).

Regeneratie van de zelfreinigende 
panelen (katalysecyclus)

De regeneratiecyclus van de panelen is 
een reinigingsmethode om vette en niet-
suikerachtige resten te verwijderen.
1. Reinig eerst de bodem en de bovenste 

bescherming met een doek van 
microfiber, water en een neutraal 
vaatwasmiddel. Goed spoelen.

2. Stel een regeneratiecyclus in door de 
geventileerde functie aan de maximum 
temperatuur te selecteren, en dit voor 
een uur.

3. Als de panelen erg vuil zijn, moeten ze 
na de regeneratiecyclus gedemonteerd 
worden en gereinigd worden met 
neutraal reinigingsmiddel. Spoel en 
droog ze zorgvuldig.

Monteer de panelen weer, en stel de 
geventileerde functie een uur lang in aan 
180°C zodat de panelen goed gedroogd 
worden.

Er wordt aanbevolen om de 
regeneratiecyclus van de 
zelfreinigende panelen elke 15 
dagen uit te voeren.
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Voorbereidende handelingen (enkel 
voor “Vapor Clean” apparaten)

Voordat de Vapor Clean wordt gestart:
•  Verwijder alle accessoires uit de oven. 

De bovenbescherming kan in de oven 
gelaten worden.

•  De zelfreinigende panelen en de frames 
voor roosters/ovenschalen verwijderen.

•  Sproei met een spray een oplossing van 
water en afwasmiddel op de 
binnenzijde van de oven. Sproei op de 
zijwanden, de bovenwand en het 
bodemvlak.

Niet naar de deflector verstuiven.


