Skö tselanvisning fö r vitvarör fran Nöblessa Sverige AB
Välkommen till ert nya Noblessa kök som vi hoppas ni kommer trivas i.
Sköter ni köket på rätt sätt så kommer ni får glädje av det i många år framåt.
För att garantier skall gälla så är det också ett krav att man sköter köket rätt.

Skötselanvisning för vitvaror
Hällspis
Glashällen rengörs medel från vitvaruleverantören eller annat rengöringsmedel speciellt gjort för
glashällar samt mekanisk bearbetning med skrapa.
Inbyggnadsugn
Lätt nedsmutsad ugn tvättas ur med varmt vatten med diskmedel eller ättiksvatten. Ugnsrengöring får bara användas på de emaljerade ytorna inuti ugnen, var noga med att allt
rengöringsmedel tas bort. Ugnsrengöring får aldrig användas till katalytisk emalj. Katalytisk emalj
har en självrengörande effekt och rengöring sker när ugnen är i gång. Se bruksanvisning för mer
information.
Ett miljövänligt alternativ är att använda naturlig såpa. Stryk ut såpa i ugnen med hjälp av en
trasa/svamp. Stäng luckan, välj över-/undervärme och värm till 100°C i 10 minuter. Tvätta ugnen
rent med vatten då den har svalnat.
Glashäll
Glashällen rengörs medel från vitvaruleverantören eller annat rengöringsmedel speciellt gjort för
glashällar samt mekanisk bearbetning med skrapa.
Mikrovågsugn
Rengörs med milt diskmedel och mjuk trasa.
Kylskåp
Rengöres invändigt vid behov med ett milt diskmedel och mjuk trasa.
Rengöring 1 gång om året av baksidan av skåpet samt runt kompressorn förlänger livslängden
på skåpet.
Diskmaskin
Rengör silar, spolarmar och pump vid behov, för att hålla maskinen fräsch finns
maskinrengöring att köpa av de stora maskindiskmedelstillverkarna. Bör utföras några gånger
per år.
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Rostfria produkter
Rengöres med vitvaruleverantörens rekommenderade produkter eller de i handeln avsedda
rengöringsprodukter som rekommenderas för detta.

Garanti och service
Om fel uppstår på vitvaran och service behövs hänvisar vi till respektive service
avdelning för:
Vitvaror från Junker:
Hemsida: https://www.bosch-home.se/
Länk: https://www.bosch-home.se/service/boka-servicebesok
Ange produktens E-nummer som finns respektive produkt.
E-nr är produktens identifikationsnummer (modellnummer). Vi behöver detta för att kunna ta
med rätt reservdelar och för att få ett lyckat första besök hos kunden. Du hittar E-numret på
din produkts typskylt.
Typskylten är placerad på olika platser beroende av produkt. För att se var typskylten sitter,
använd typskyltssökaren nedanför.

Vitvaror från Progress:
Hemsida: https://www.electrolux.se/
Länk: https://www.electrolux.se/support/book-a-service/
Ange produktens E-nummer som finns respektive produkt.
E-nr är produktens identifikationsnummer (modellnummer). Vi behöver detta för att kunna ta
med rätt reservdelar och för att få ett lyckat första besök hos kunden. Du hittar E-numret på
din produkts typskylt.
Typskylten är placerad på olika platser beroende av produkt. För att se var typskylten sitter,
använd typskyltssökaren nedanför.
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