SUPRIMENTOS:
DETERGENTE
PARA PIA

Balde limpo com
detergente para
pia aprovado

LIMPEZA DIÁRIA

Ferramenta
com almofada
multiuso para alta
temperatura e
almofada universal
para limpeza
Produto aprovado
para a limpeza
de múltiplas
superfícies

Desengordurante
aprovado

ANTES DE LIMPAR

Outros suprimentos necessários:
Escova para a limpeza de
utensílios pequenos

Toalhas limpas
embebidas em
desinfetante

Esponja não
abrasiva

DIARIAMENTE

1
• PRESSIONE o botão no menu para
iniciar a limpeza.
• Toque em “YES” (SIM) para
confirmar a limpeza.
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• REMOVA todas as bandejas.
• PRESSIONE o botão de confirmação
quando todas as bandejas tiverem
sido removidas.
• LEVE as bandejas e as grades à pia
de 3 compartimentos ou à máquina
de lavar louça.
NOTA: Se estiver usando uma
máquina de lavar louça, pule as
etapas 2-4.

• Coloque no compartimento de
lavagem “WASH” da pia de 3
compartimentos cheio com a solução
aprovada de detergente quente para
pia (110—120°F / 43-49°C).

1

minuto

minutos
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• Para acúmulo de sujeira pesada,
borrife previamente com a solução
desengordurante aprovada; deixe de
molho por 10 minutos.

6

5

• Use a escova para a limpeza de
utensílios pequenos para remover
todo o acúmulo de sujeira das
grades; use uma esponja não
abrasiva para esfregar as bandejas.

• Enxágue e desinfete todos os itens;
higienize na solução desinfetante por
um minuto; deixe secar ao ar.
NOTA: Gire os itens para permitir a
limpeza e desinfecção de todas as
superfícies.

• Deixe o gabinete esfriar até que a tela
de resfriamento (COOLING) seja exibida
(quando a temperatura atingir 120°F/49°C).
• A tela “READY TO CLEAN” (pronto para
limpeza) aparecerá para indicar que é
seguro iniciar a limpeza.
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• Encha um balde limpo com a
solução aprovada de detergente
quente para pia (110—120°F/43-49°C).
• Mergulhe a almofada da ferramenta
multiuso para alta temperatura na
solução de detergente para pia;
remova o excesso de solução da
almofada dentro do balde.
NOTA: A não remoção de todo o
excesso de solução da almofada
pode resultar em dano permanente
aos componentes elétricos do
gabinete térmico universal.
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NOTA: Se houver um painel digital
capacitivo, consulte a etapa 12 da
limpeza.
• Borrife uma toalha limpa embebida
em desinfetante com a solução
aprovada de limpeza de múltiplas
superfícies; limpe o exterior do
gabinete.
• Descarte a toalha no balde para
toalhas sujas após o uso.
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• Esfregue dentro de cada prateleira
do gabinete térmico universal
com a ferramenta com almofada
multiuso para alta temperatura.
• Repita isso para todas as
prateleiras do gabinete térmico
universal.
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• LIGUE e DESLIGUE o sistema
quando tiver terminado.
• LAVE, ENXÁGUE e DESINFETE
as ferramentas na pia de 3
compartimentos.
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• Remova a almofada multiuso preta.
• Recolha a almofada universal
branca do balde de toalhas limpas e
esprema-a completamente.
• Deslize a almofada universal branca
na ferramenta.
• Use a almofada universal branca
para limpar e enxaguar as prateleiras
do gabinete térmico universal; repita
para todas as prateleiras.
NOTA: Certifique-se de espremer
bem a almofada universal branca
antes de usá-la nas prateleiras do
gabinete térmico universal.
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• Borrife uma toalha limpa embebida
em desinfetante com a solução
aprovada de limpeza de múltiplas
superfícies; limpe o exterior do
acessório digital capacitivo.
• Descarte a toalha no balde para
toalhas sujas após o uso.
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