
Essentia

0C6298
Pannenhouder voor 
dubbele brander

0CA626
Houder voor wok

Aanbevolen voor u
Voor meer info over accessoires en 
verbruiksproducten, neem contact op met 
Electrolux Professional.

Gasfornuizen XP

Extern oppervlak
Was de externe oppervlakken met warm zeepsop. Gebruik geen schuurmiddel, staalwol, borstels of stalen schrapers. Afvegen met 
een vochtige doek en zorgvuldig afdrogen. Gebruik geen producten op basis van chloor of ammoniak. Reinig het bedieningspaneel 
met een zachte, vochtige doek en eventueel een neutraal schoonmaakmiddel. Was de apparatuur niet met directe waterstralen 
of hogedrukstralen. Om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen, raden we u aan om de apparatuur te reinigen 
met producten die voor 90% biologisch afbreekbaar zijn. Voor betere resultaten en uw producten langdurig, optimaal te laten 
functioneren, gebruikt u best Electrolux Professional goedgekeurde reinigingsmiddelen, spoel- en ontkalkingsmiddelen. Schade 
ontstaan door verkeerde reiniging (gebruik van niet toegelaten producten voor reinigen, naspoelen en ontkalken), is niet gedekt door 
de garantie.

Bij het schoonmaken dient u de nodige persoonlijke bescherming te dragen. Bekijk de gebruikershandleiding
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2    Gietijzeren houders
Wees voorzichtig als u de houders met de hand 
afwast en droogt, de geëmailleerde coating 
heeft ruwe randen. Verwijder etensresten met 
een vochtige doek en neutrale oppervlakte-
actieve stoffen. Indien nodig, verwijder verkoolde 
aanslag met een borstel (gebruik geen metalen 
borstelharen). Zet de branders even aan na het 
schoonmaken om het oppervlak sneller te drogen.

elke
dag

per1week
3   Messing branders

Verwijder de branders voor reiniging, bescherm 
de venturigaten tegen het binnendringen van 
vuil om gasobstructie te voorkomen. Verwijder 
voedselresten met een vochtige doek en 
neutrale oppervlakteactieve stoffen. Indien nodig 
verkoolde aanslag verwijderen met een borstel 
(gebruik geen metalen borstelharen). Droog de 
branders met keukenpaper en plaats ze correct 
terug in de sleuven.

4    Oven 
Reinig de binnenkant van de oven als deze 
is afgekoeld en verwijder vuil, vet en andere 
kookresten. Gebruik zeepsop, met of zonder 
detergent, en een doek of een spons. Droog de 
oppervlakken grondig na het reinigen..

per1week

5    Gietijzeren onderzetters
Smeer na de dagelijkse reiniging het hele oppervlak 
in met bakolie. Steek de branders even aan totdat 
de olie is opgedroogd. Als er geoxideerde plekken 
zijn, gebruik dan schuurpapier (glasschuurmiddel, 
NOOIT voor metaal) en herhaal onmiddellijk de 
maandelijkse behandeling.

per1maand

1    RVS oppervlak
Verwijder, na het afkoelen, vuil, vet en andere 
kookresten met zeepsop en een doek of spons. 
Droog de oppervlakken grondig af na het reinigen.

Bijaangekoekt vuil, vet of voedselresten, maak 
cirkelvormige bewegingen met een doek of 
spons in de richting van de satijnen afwerking 
en spoel overvloedig. Vermijd vuildeeltjes op de 
doek / spons die de satijnen afwerking kunnen 
beschadigen

elke
dag

Handleiding onderhoud

025020
Chroom grill voor
oven GN 2/1 
met 2 stops aan de 
korte zijde

002009
Gladde bakplaat 
350X350X30 mm
(enkel voor XP900)

002010
Steak bakplaat 
350X400X30 mm
(enkel voor XP900)

0C1985
Gietijzeren 
houder voor open 
vuur (enkel voor 
XP900)

002011
Geribbelde 
bakplaat 
350X400X30 mm
(enkel voor XP900)

Gepland onderhoud
Om de veiligheid en prestaties van uw apparatuur te garanderen, 
is regelmatig onderhoud (om de 12 maanden) door technici van 
Electrolux Professional en in overeenkomst met de aanbevelingen 
van de fabrikant nodig.
Neem contact op met Electrolux Professional voor meer info en 
onderhoudscontracten.
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Essentia

Probleem Mogelijke oorzaken Instructies

Waakvlambrander gaat niet aan

a. Gaskraan is dichtgedraaid
b. Mondstuk verstopt
c. Gasontstekingselektrode niet goed bevestigd / slecht aangesloten (indien 
aanwezig)

a. Draai de gaskraan open
b. Bel Service
c. Bel Service

Waakvlam gaat uit als de knop losgelaten 
wordt

a. Gaskraanknop en / of gasklep niet voldoende ingedrukt
b. Thermokoppel onvoldoende opgewarmd door de waakvlambrander
c. Thermokoppel versleten
d. Onvoldoende gasdruk bij kraan en / of klep
e. Gaskraan of klep versleten
f. Mondstuk gedeeltelijk verstopt

a. Probeer opnieuw
b. Bel Service
c. Bel Service
d. Bel Service
e. Bel Service
f. Bel Service

Hoofdbrander gaat niet aan zelfs als 
waakvlam werkt

a. De gasuitlaatopeningen van de brander zijn verstopt
b. Onvoldoende gasdruk
c. Verstopte gaskop of versleten gaskraan of klep

a.  Controleer of kronen en vlamopeningen verstopt zijn en reinig indien nodig
b. Bel Service
c. Bel Service

Vlamknop blokkeert Gaskraan zit vast Bel Service

Oventemperatuur kan niet afgesteld worden
a. Gasklep versleten
b. Elektrische thermostaat versleten
c. Elektrische veiligheidsthermostaat geactiveerd

a. Bel Service
b. Bel Service
c. Bel Service


