Keuken onderhoudstips
Kokend water kraan filter tijdig vervangen (elke jaar!)
Floww en Franke geven 5 jaar garantie bij registratie van het kokend water systeem en
jaarlijkse vervanging van het filter. Het filter zorgt ervoor dat kalk in het water gereduceerd
wordt en neutraliseert kalk waardoor er geen kalkaanslag gevormd wordt.

Registreer uw systeem:
Koop een nieuwe filter:

www.floww-water.nl/garantie
www.floww-water.nl/webshop

www.mijnfranke.franke.nl
www.frankewebshop.nl

Vetfilters
Denk eraan om het vetfilter minstens 1x per week in de vaatwasser te doen.
(Nog beter is na elke kookbeurt) Vanaf 10 dagen ontstaat in vetdeeltjes een
chemisch proces waardoor het zo’n kleverig goedje wordt dat niet meer wil
oplossen met gewone schoonmaakmiddelen.

Recirculatie
Bij gebruik van het recirculatie systeem zonder vetfilter, is de werking van de
koolfilters direct kapot en dienen ze vervangen te worden.
Tip: Neem preventief een 2e vetfilter. Heb je er altijd 1 om in het systeem te plaatsen als de andere in de
vaatwasser zit.

Naloopstand
Tijdens het koken komt er vochtige lucht in de buizen en evt. de kool-filters. Het gebruik van de naloopstand brengt
de luchtvochtigheid weer terug naar gewone waarde. Bij recirculatie verlengt je daarmee de levensuur van je filters.
Vaatwasser
Wacht altijd zo lang als in de gebruiksaanwijzing van uw vaatwasser wordt geadviseerd voordat u de machine
opent. Doe de klep in géén geval alleen op een kier open. (zie onder; Fronten en corpussen)
Koel- en vrieskasten
Door een magneetband in de deurafdichting is de sluitfunctie gegarandeerd. Condenswatervorming op
meubelelementen en ijsvorming binnenin het apparaat waarschuwen u dat de deur van het koelapparaat niet goed
sluit. Controleer of er iets is waardoor de deur niet goed sluit. (vaak zijn dit liggende flessen die net te lang zijn)
Oven
De hitte die bij het bakken ontstaat, moet naar voren worden afgeleid. Houd de ovendeur gesloten als de oven heet
is. Zet de ovendeur vooral niet op een kier, omdat stoom en hitte die dan langs de randen naar buiten komen, de
omliggende keuken onderdelen kunnen beschadigen.
Fronten en corpussen
Rondom oven en vaatwasser komt bij openen hete (vochtige) lucht vrij wat de omliggende delen schraal kan
maken. Voedt daarom 1x per jaar deze contact plekken met onderhoudsolie.
*Schakel evt. de auto-open functie uit in het menu van de vaatwasser.

