TOESTELLEN
Materiaal en onderhoud

Koffietoestellen
en stoomovens
Onderhoud
Dagelijkse reiniging

Uw koffietoestel of stoomoven dient op regelmatige basis geledigd en gereinigd worden.
U kan de voorkant en alle onderdelen afwassen met normaal afwasmiddel.
Ontkalking en interne reiniging dient te gebeuren op regelmatige basis. Vele toestellen
geven het onderhoud zelf aan. Bij deze procedure worden ontkalkingstabletten gebruikt.
Deze zijn eveneens bij ons te verkrijgen. Voor de uitgebreide reinigingsprocedure verwijzen
we naar de handleiding van uw toestel.

Opgepast Verboden!
• Als u een koffiezetter onder de hangkasten plaatst, moet u deze naar voren trekken wanneer u deze gebruikt. Ook de
broodrooster, stoomunit, open microgolf, ... niet rechtstreeks onder de bovenkasten plaatsen. De hete lucht en stoom die
deze toestellen genereren zal invloed uitoefenen op de deuren van de bovenkasten. Uw kasten zullen hiervan opzwellen.
Plaats deze toestellen vóór de bovenkasten, of onder de afzuigkap indien mogelijk. Ook kookpotten die nog dampen niet
onder de bovenkasten plaatsen maar onder de afzuigkap zetten.
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RVS toestellen
Onderhoud
Dagelijkse reiniging

Reinig uw RVS toestel met een uitgewrongen licht vochtige doek, gedompeld in water met een beetje niet bijtend, zacht
reiningingsproduct. Wrijf droog met een droge doek.

Verwijderen van vlekken

Hiervoor zijn er speciale producten die in de supermarkten of bij ons te koop zijn,
zoals RVS 17 en Wondersteen.

Opgepast Verboden!
Bij RVS nooit schuurmiddelen en/of een schuursponsje gebruiken.

Kookplaten
Onderhoud
Dagelijkse reiniging

Reinig uw kookplaat met een uitgewrongen licht vochtige doek, gedompeld in water met een beetje niet bijtend, zacht
reiningingsproduct.

Verwijderen van vlekken

Voor Keramische kookplaten kan u het product Cerafix gebruiken.
Voor het verwijderen van aangekoekte vlekken raden wij u de speciale schrapers te gebruiken,
deze zijn bij ons verkrijgbaar.

Opgepast Verboden!
Nooit met scharen, messen of andere voorwerpen krabben. Dit zou tot krassen kunnen lijden!
Ook nooit met schuursponsjes of staalwol schuren!
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Kranen
Onderhoud
Regelmatige reiniging

Kranen moeten regelmatig gereinigd worden, bijvoorbeeld voor het verwijderen van kalk. Indien uw
water veel ijzer en kalk bevat, adviseren wij dat u het
binnenwerk van de kraan toch om de 2 jaar reinigt
en opnieuw invet ( waterhardheid van uw gemeente
kan u opvragen bij de Watermaatschappij of via hun
website http://www.vmw.be ).

Afzuigkap
Onderhoud
Regelmatige reiniging

Reinig regelmatig uw filter van uw dampkap. Kijk hiervoor in de handleiding.

Verwijderen van vlekken

Hiervoor zijn er speciale producten die in de supermarkten of bij ons te koop zijn.
Zoals RVS 17 en Wondersteen.

Tip

Indien u problemen heeft met uw afstandsbediening dan kan het veranderen van de frequentie het probleem soms verhelpen. Kijk hiervoor in de handleiding.
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Vaatwasser
Onderhoud
Regelmatige reiniging

Controleer regelmatig de filter van uw vaatwasser.
Kijk hiervoor in de handleiding.
• Indien uw water veel ijzer en kalk bevat kan u
regelmatig een ontkalkingsproduct gebruiken. De
waterhardheid van uw gemeente kan u opvragen
bij de Watermaatschappij of via hun website http://
www.vmw.be.
Een groot gedeelte van de servicegevallen wordt opgelost door het toestel simpelweg te “resetten”. Hoe u dat doet, vindt u
terug in de handleiding die bij ieder toestel wordt meegeleverd.

Opgepast Verboden!
• De vaatwasser moet u volledig dicht laten en pas openen wanneer de vaat volledig droog en afgekoeld is. Na het einde
van het programma de deur dus zeker niet meteen openen, laat de temperatuur nog even zakken! Wanneer de vaatwasserdeur onmiddellijk na het einde van het programma geopend wordt, kunnen kunstofdeuren en keukendeurtjes waarvan
de acryllaag of laklaag enigzins beschadigd is onder invloed van de hete dampen gaan zwellen. Dus enkel bij het in- en
uitladen van de vaatwasser deze volledig openzetten.

Koelkasten
Onderhoud
Regelmatige reiniging

• Voor regelmatig onderhoud wordt geadviseerd om schoon water te gebruiken met eventueel toevoeging van een zachte zeep.

Tip

• Onderaan, vanachter in de koelkast zit een gaatje met daarin een staafje. Soms zit dit gaatje verstopt waardoor het water niet weg kan en het onderaan in uw koelkast blijft staan. Dit probleem zorgt soms ook voor ijsvorming. Een paar keer
op en neer gaan met het staafje zorgt er voor dat de verstopping weg is en dat het water terug kan weglopen. Als u een
koelkast zonder staafje heeft kan u een wattenstaafje gebruiken.

4

TOESTELLEN

Materiaal en onderhoud

Spoelbakken
Onderhoud
Dagelijkse reiniging

De dagelijkse reiniging van het uw spoelbak kan u eenvoudig doen met afwasmiddel.
• In vlakke rechte bakken kan altijd water blijven staan.

Verwijderen van vlekken

Als u een RVS spoelbak heeft kan u deze opblinken met Wondersteen,
RVS 17 of staalfix.

Tip

Indien er lichtjes water drupt in uw keukenkast langs vanonder uw spoelbak. Kan u de krepin verwijderen en de schroef
van de spoelbak aandraaien en vervolgens de dichtingen aandraaien in de kast. Meestal is het lichtjes druppen van water
dan verholpen.

Opgepast Verboden!
Elke spoelbak is krasgevoelig! Handelen met zorg is aangewezen!

Voetnoot
Deze informatie werd met grote zorg verzameld en dient louter als indicatie. Ze biedt geen enkele garantie en dient als
hulpmiddel en extra geheugensteun voor de verwerking en het onderhoud.
Indien u nog vragen heeft kan u ons alle werkdagen contacteren: +32 11 80 55 80 of per e-mail op service@goossens.be
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OPENINGSUREN
Maandag, Dinsdag, Donderdag 10.00 - 18.00 u. (april tot sept.)
Maandag, Dinsdag, Donderdag 10.00 - 20.00 u. (okt. tot maart)
Vrijdag 10.00 - 18.00 u, Zaterdag 10.00 - 17.00 u.
Zondag - Feestdag 13.00 - 17.00 u.
Woensdag sluitingsdag.
’s Avonds een afspraak is ook mogelijk.
U kan ook een afspraak maken via onze website.

www.facebook.com/GoossensKeukens
011 80 55 10

info@goossens.be

Goossens Keukens N.V. - Astridlaan 276A - 3900 Overpelt

www.goossens.be

