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TIPS & RÅD 
 
Vi hoppas ni kommer att trivas med er köksutrustning. Nedan följer några enklare underhållstips, vilka bidrar till att 
spara energi och öka livslängden för din maskin. I vår eShop hittar du rengörings- och underhållsprodukter som är 
specialanpassade för detta. För mer utförlig information hänvisar vi till respektive produkts bruksanvisning.  
 

 
Plattspis 
Rostfri skena kring spisplattan rengörs bäst med rengöringsmedel och stålull. Lätt nedsmutsad ugn kan tvättas ur med varmt vatten och diskmedel 
eller ättiksvatten. Ugnsrengöring får bara användas på de emaljerade ytorna inuti ugnen, var noga med att allt rengöringsmedel tas bort. Ett 
miljövänligt alternativ är att använda naturlig såpa. Stryk då ut såpa i ugnen, stäng luckan, välj över-/undervärme och värm till 100°C i 10 minuter. 
Tvätta ugnen rent med vatten då den har svalnat.  
 
Hällspis 
För glashällen rekommenderas rengöringsmedel speciellt gjort för glashällar, samt mekanisk bearbetning med skrapa.  
 

Inbyggnadsugn 
Lätt nedsmutsad ugn kan tvättas ur med varmvatten 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. Ett miljövänligt alternativ är att använda naturlig såpa. Stryk då ut såpa i ugnen, 
stäng luckan, välj över-/undervärme och värm till 100°C i 10 minuter. Tvätta ugnen rent med vatten då den har svalnat.  
 

Glashäll 
För glashällen rekommenderas rengöringsmedel från BSH 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. Rengör en gång per år på baksidan av skåpet och runt kompressorn, detta 
förlänger livslängden på skåpet.  
 

Diskmaskin 
För att säkerställa ett gott diskresultat och förlänga livslängden för din apparat, bör silar, pump och spolarmar rengöras regelbundet. Kör maskinen 
tom på högsta temperatur då och då för att hålla maskinen fräsch, detta förlänger även livslängden för apparaten. För kraftfull rengöring av 
diskmaskinen, rekommenderar vi en maskinrengöring några gånger per år.  
 

Tvättmaskin 
Använd tvättmedel av kända märken, rengör sil och pump vid behov. Rengör tvättmedelsfacket och områdena kring detta, där det 
kan bildas vallar av olöst tvättmedel. Kör maskinen tom på högsta temperatur då och då för att avlägsna eventuella 
tvättmedelsrester och avlagringar som kan bildas.  
 

Torktumlare 
Rengör filter, ventilationskanaler och kondensor vid behov. Rengöring i övrigt utförs med ett milt diskmedel och mjuk trasa.  
 

Rostfria produkter 
Rengöres med Bosch rengöringsmedel eller annat för ändamål avsett rengöringsmedel ute i handeln. 
Vårdande olja för rostfria ytor ger din apparat glans och fungerar smuts- och fettavvisande. Rengörings- 
och underhållsprodukter finns att köpa i vår eShop.  
 
För den miljömedvetne finns alternativet Melamin svamp av märket 3M / Scotch-Brite   
(OBS! Ej traditionell Scotch-Brite) eller mikrofibertrasa. Dessa finns i välsorterade dagligvarubutiker. 
 

 
 
 

 

 

  
  

Köp av tillbehör, 
rengöringsmedel  
och reservdelar:   

 
 
bosch-eshop.se  

 
 
siemens-eshop.se 

 
 
gaggenau-eshop.se 

   

Bruksanvisningar för 
nedladdning: 

 
bosch-home.se/bruksanvisningar 

 
siemens-home.se/bruksanvisningar 

 
gaggenau.se 


