
Stap 11: Reinig de opvangbak
• Verwijder de onderkant van het voorpaneel voor toegang 
   tot de opvangbak (zie afb.). Het paneel zit vast met 
   vier klemmetjes en kan van de voorkant af worden getrokken.
   OPMERKING: bij bepaalde modellen i5 ovens hoeft 
   u het onderste deel van het voorpaneel niet te 
   verwijderen om toegang te krijgen tot de opvangbak.
• Haal de opvangbak helemaal onder uit de oven.
• Veeg met een tang, omwikkeld met een handdoek 
   (aanbeveling   TurboChef ) de binnenkant van de sleuf 
   van de opvangbak schoon.
• Maak de opvangbak leeg, reinig deze en plaats terug in de oven.

LET OP: wanneer u een i5 oven reinigt waarbij u het 
onderste voorpaneel niet hoeft te verwijderen, dient u 
ervoor te zorgen dat de buitenrand van de opvangbak gelijk
ligt met de ovendeur (dus niet uitsteekt). Wanneer u dit 
niet doet, kan de ovendeur beschadigd raken, met als gevolg 
dat u geen aanspraak meer maakt op de garantie.

• Plaats het onderste voorpaneel terug. Zorg dat alle vier de 
   klemmetjes op het onderste voorpaneel vastzitten en dat de rand 
   van het paneel gelijk ligt met de ovendeur (dus niet uitsteekt).

Dagelijks Onderhoud van de i5TM en i3TM 
Dagelijks Onderhoud
 Met de volgende stappen kunt u uw oven beter onderhouden. Gebruik alleen TurboChef 
Oven Cleaner (reinigingsmiddel) en Oven Guard (beschermingsmiddel). Het gebruik van 
andere reinigingsproducten kan essentiële onderdelen van de oven beschadigen, met als 
gevolg dat u geen aanspraak meer maakt op de garantie.

Verbruiksgoederen en Onderdelen
TurboChef Oven Cleaner (reinigingsmiddel, productnummer: 103180), TurboChef Oven 
Guard (beschermingsmiddel, productnummer: 103181), nylon schuursponsje, reinig-
ingshanddoek, wegwerphandschoenen, oogbescherming, stofmasker (optioneel), in doek 
gewikkelde oventang (optie - zie stap 11).

Stap 4: Verwijder en reinig de onderste luchtomleider
• Verwijder de onderste luchtomleider.
• Was, spoel en reinig de onderste luchtomleider.

WAARSCHUWING: gooi de onderste luchtomleider 
NOOIT weg. iscard the lower air diverter. De oven werkt 
niet zonder dat de onderste luchtomleider is geïnstalleerd.

Stap 5: Veeg de binnenkant van de oven schoon
• Veeg grote deeltjes met een vochtige doek uit de 
   binnenkant van de oven.

Stap 8: Spoel de binnenkant van de oven schoon
LET OP: GEBRUIK GEEN slang of waterstraal om de 
binnenkant te reinigen. Hiermee kunt u essentiële on-
derdelen van de oven beschadigen, met als gevolg dat u
geen aanspraak meer maakt op de garantie.

• Reinig de binnenkant van de oven met schoon water.
• Droog de binnenkant van de oven met een schone 
   handdoek af.

Stap 10: Plaats de onderdelen terug in de oven
• Plaats de onderste luchtomleider terug.
• Plaats de onderste jetplaat terug. Schroef de twee 
   vleugelschroeven in de onderste jetplaat om deze op 
   zijn plaats vast te zetten.
• Plaats het rooster terug en sluit de ovendeur.
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Stap 1: bereid de oven voor
WAARSCHUWING: de oven werkt bij ongeveer 260°C en 
kan letsel veroorzaken als u deze niet naar behoren laat 
afkoelen.

• Schakel de oven uit door op de aan/uit-toets te drukken.
• Zet de ovendeur een stukje open. 
• Het afkoelen duurt ongeveer 40 minuten.
 Begin NIET met de reiniging van de oven als er op de 
   display niet “Oven Off” (Oven uit) wordt weergegeven. 

Stap 2: Verwijder en reinig het rooster
WAARSCHUWING: controleer altijd of de oven aan de 
binnenkant is afgekoeld voordat u het rooster verwijdert.    

• Was, spoel en reinig het rooster.

Stap 3: Verwijder en reinig de onderste jetplaat
• Schroef de twee vleugelschroeven in de onderste jetplaat los.
• Til de onderste jetplaat op aan de vleugelschroeven. 
• Verwijder de onderste jetplaat.
• Was, spoel en reinig de onderste jetplaat.

LET OP: VERWIJDER NOOIT de keramische jetplaat 
aan de bovenkant of de glasplaatjes.Bij breuk kunt u geen 
aanspraak maken op de garantie.

Stap 6: Reinig de binnenkant van de oven
• Spuit ovenreiniger boven, onder en aan de zijkanten van 
   de binnenkant van de oven.

LET OP: SPUIT GEEN ovenreiniger in de gaten in de 
achterwand van de oven. Hiermee kunt u essentiële on-
derdelen van de oven beschadigen, met als gevolg dat u
geen aanspraak meer maakt op de garantie.

• Laat de Oven Cleaner (reinigingsmiddel) vijf minuten in 
   de vlekken doordringen.
• Reinig de binnenkant van de oven met een nylon schuursponsje
OPMERKING: de bovenste jetplaat van de i5 oven is 
keramisch. De bovenste jetplaat van de i3 oven is ofwel 
keramisch ofwel van metaal met glasplaatjes. 
LET OP: oefen bij het schoonvegen GEEN DRUK uit op 
het keramische of glazen gedeelte van de bovenste jetplaat 
(A). Bij breuk kunt u geen aanspraak maken op de garantie. 
LET OP: VERWIJDER NOOIT de keramische jetplaat 
aan de bovenkant of de glasplaatjes. Bij breuk kunt u geen 
aanspraak maken op de garantie. 
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Stap 9: Breng TurboChef Oven Guard aan
• Spuit Oven Guard (beschermingsmiddel) op een 
   schone handdoek.
• Veeg het over de wanden van de binnenkant van de oven 
   en de binnenkant van de ovendeur.

LET OP: BRENG GEEN Oven Guard (bescherm-
ingsmiddel) aan op de afdichting van de ovendeur. Hier-
door kan de afdichting namelijk beschadigd raken, met als
gevolg dat u geen aanspraak meer maakt op de garantie.
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Stap 12: Reinig de buitenkant van de oven
• Veeg de buitenkant van de ovendeur af met een schone, 
vochtige doek.

LET OP: SPUIT GEEN chemicaliën in de openingen, zo-
als de roosters in de zijpanelen of de ventilatieopening van 
de behuizing van de katalysator aan de achterzijde. U
kunt dan namelijk essentiële onderdelen van de oven besch-
adigen, met als gevolg dat u geen aanspraak meer maakt op 
de garantie. 

• De oven is klaar voor gebruik.

!

A

!

!

!

!

!

A
!

!

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6.1

Stap 6.2

Stap 7

Stap 8

Stap 9

Stap 10

Stap 11

Stap 12
Stap 7: Reinig en droog de ovendeur

LET OP: SPUIT GEEN ovenreiniger rechtstreeks op 
de afdichting van de ovendeur (A) en zorg dat deze niet 
verzadigd raakt door water.
LET OP: SCHROB NIET over de afdichting van de oven-
deur en probeer deze ook niet te reinigen (A). Dit kan er 
namelijk toe leiden dat de ovendeur scheef komt te hangen, 
met als gevolg dat u geen aanspraak meer maakt op de garantie.

• Reinig de ovendeur met ovenreiniger en een nylon schuurspons.
• Veeg de ovendeur af met een vochtige doek.

Stap 13: Reinig het luchtfilter (eens per week)
• Verwijder het luchtfilter van het achterpaneel.
• Spoel het filter met heet water af.
• Gebruik GEEN waterspuit! Anders verkort u de 
   levensduur van het filter.
• Plaats het luchtfilter terug.

LET OP: gebruik de oven NIET onder het luchtfilter.
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