
iCareSystem / automatické čištění 
 › Čistěte své zařízení iCombi Pro každý den pomocí funkce iCareSystem, případně zařízení 

iCombi Classic pomocí automatického čištění, a to i při převážně parním provozu.
 › Používejte při tom pouze originální čisticí prostředky RATIONAL

Pokud by nebylo dodrženo doporučené čištění, může nedostatečné vyčištění způsobit 
vznícení zbytků tuku..

Péče o přístroj.

iCombi Pro, iCombi Classic.
Pravidelné čištění zaručuje zachování perfektního stavu a bezproblémový provoz varného 
systému i hygienicky nezávadnou přípravu pokrmů. K čištění používejte výhradně jemné, 
ředěné čisticí prostředky, jako jsou například čisticí prostředky s obsahem etanolu nebo 
prostředky na ruční umývání nádobí. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako jsou 
silné kyseliny a louhy, neředěný alkohol, čisticí prostředek na trouby nebo jiná organická 
rozpouštědla. Pozor: Nebezpečí popálení o horké povrchy, párou nebo horkou vodou! 
Při čištění ihned po použití zařízení se může stát, že se voda používaná k čištění rychle ve 
varném prostoru zahřeje.

Mezičištění a důkladné čištění:
Každodenní čištění
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Vnější plochy varného systému 
 › Vnější plochu varného systému očistěte vlhkým  

hadříkem.
 › Nepoužívejte vysokotlaký čistič, parní čistič  

ani přímý proud vody. 

Vnitřní sklo varného systému 
 › Vnitřní sklo otevřete stisknutím ocelových západek,
 › Skleněné tabule vyčistěte vlhkým hadříkem a opět  

skla uzavřete. 

Čištění těsnění dvířek
 › Těsnění dveří pečlivě čistěte měkkým navlhčeným  

hadříkem – výrazně tím prodloužíte životnost těsnění. 
 › To je zvláště důležité při častých teplotách vaření  

nad 220 °C a při používání grilu (ideálně po každém  
procesu vaření)

Odtok odkapávací vany dveří a zařízení
 › Odtokové žlábky vyčistěte vlhkým, měkkým hadříkem  

a propláchněte je 1–2 litry teplé vody.
 › Je to obzvlášť důležité při grilování nebo přípravě potravin,  

které obsahují hodně tuku nebo želatiny.

Ruční sprcha
 › Proplachujte ruční sprchu dvakrát denně po dobu 30 sekund, aby se 

zabránilo tvorbě bakterií ve vodovodním potrubí.

Základní čištění:
Pravidelná péče

Výměna / čištění vzduchového filtru
 › Velikost zařízení XS 6-2/3: Stiskněte vpředu ventilační mřížku  

směrem dolů a vytáhněte držák filtru. Vyčistěte filtr v jemném,  
teplém mýdlovém roztoku (< 80 °C/176 °F) a pak jej nechte  
oschnout. Vyčištěný vzduchový filtr zatlačte opět zespodu do  
ovládacího panelu zespodu a mřížku zaklapněte na místo.

 › Velikost zařízení 6-1/1 – 10-2/1: Pomocí šroubováku  
opatrně vypačte ventilační mřížku v podstavci pod ovládacím  
panelem. Vypačte filtr z držáku a vytáhněte jej. Vyčistěte filtr  
v jemném, teplém mýdlovém roztoku (< 80 °C/176 °F) a pak  
jej nechte oschnout. Vyčištěný filtr zasuňte zpět do držáku.  
Nasaďte zpět ventilační mřížku.

 › Velikost zařízení 20-1/1– 20-2/1: Kontaktujte svého 
servisního partnera společnosti RATIONAL.

LED osvětlení
 › LED osvětlení za středním sklem je za normálních okolností  

chráněno před znečištěním. V případě znečištění použijte  
k jeho očištění pouze měkký navlhčený hadřík. Nepoužívejte  
žádné agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.  

Výměna těsnění dveří
 › Vytáhněte staré těsnění z drážky a očistěte vodicí lištu  

vlhkým měkkým hadříkem.
 › Mýdlovou vodou navlhčete přidržovací prvky. Obdélníkovou  

část těsnění zasuňte kompletně do drážky, počínaje rohy.

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k obsluze.


