
Essentia

Mand
voor pastakoker in 
RVS.  
Ronde mand 1/6  
diam. 135 mm
056918 - 135x180 mm 
(enkel voor XP900)

Inzet
voor 6 ronde manden 
(code 056918); om 
de manden vast 
te zetten tijdens 
het koken 0C6831 
- 330x535x10 mm 
(enkel voor XP900)

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

Pastakokers

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    Tank 
Laat het apparaat afkoelen (let op: het verwarmen 
van een lege tank kan deze beschadigen). Om 
sneller af te koelen, vult u het apparaat met koud 
water terwijl u het kookwater laat weglopen.

Laat het water volledig uit de tank lopen en 
de tank afkoelen. Verwijder alle voedselresten, 
vuil, vet, andere kookresten en zetmeel uit het 
reservoir en de manden, met behulp van zeepsop, 
aangebracht met een doek of spons. Spoel de 
tank en manden zorgvuldig en verwijder eventuele 
zeepresten. Droog de tank en manden zorgvuldig 
af om stagnatie van vloeistoffen te voorkomen.

elke
dag

per1week
3   Tank ontkalken

Gebruik een azijnoplossing (min. 5%). Verwarm 
gedurende 5 minuten en laat dan 20 minuten 
trekken. Spoel overvloedig met gedemineraliseerd 
water.

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.

Bij aangekoekt 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

Mand
voor pastakoker in RVS. 
Set van 2 rechthoekige 
1/6 manden met 
handgreep (links+rechts)
0CA806 -  
130x130x215 mm  
(enkel voor XP900)

Bodemgril
Steun voor 
manden 
pastakoker 
0C1902 - 
290X500X80 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

Apparatuur start niet op (electrische 
versie)

a. Geen stroomvoorziening
b. Defect electrisch systeem

a. Schakel de stroom in
b. Bel Service

Waakvlam ontsteek niet (gas-versie)

a. Gaskraan dicht
b. Onvoldoende gastoevoer
c. Waakvlam versleten
d.  Gasontstekingselektrode niet goed vastgemaakt of 

slecht verbonden

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

Waakvlam dooft bij het loslaten van de 
knop (gas-versie)

a.  Gasknop niet genoeg ingedrukt
b.  Thermokoppel onvoldoende verwarmd door de 

waakvlam
c. Thermokoppel versleten
d. Onvoldoende gasdruk 
e. Defecte gasklep

a. Probeer opnieuw en hou de knop langer ingedrukt
b. Bel Service
c. Bel Service
d. Bel Service
e. Bel Service

Waakvlam is aan maar de
hoofdbrander onsteekt niet
(gas-versie)

a. Hoofdbrander versleten
b. Onvoldoende gasdruk
c. Defecte gaskraan

Bel Service

Vlamregelknop zit vast a. Gaskraan vastgelopen Bel Service

Onmogelijk de temperatuur te regelen
(elektrische versie)

a. Defecte vermogenskeuzeschakelaar
b. Defect verwarmingselement
c. Veiligheidsthermostaat geactiveerd

Bel Service


