
 
 
 
5 Umývacích programov 
Podľa úrovne znečistenia si vyberiete jeden z piatich rôznych umývacích programov, ktoré zaistia, že 
Váš konvektomat bude vždy perfektne hygienicky čistý. Umývacie programy sa líšia dĺžkou a 
intenzitou umývania. Základný umývací program trvá len 21 minút, najsilnejší potom 40 minút. 

 
Retigo Active Cleaner 
Pre dokonalý účinok firma RETIGO vyvinula špeciálny umývací prášok Retigo ACTIVE CLEANER, ktorý sa 
dávkuje priamo na dno varného priestoru konvektomatu a dodáva sa v špeciálnych plastových patrónach. Pri 
malom znečistění stačí použiť len polovicu jednej náplne. 
Dva v jednom 
Umývací prášok v sebe obsahuje umývaciu aj oplachovú zložku a odpadá tak nutnosť použitia dvoch rôznych 
detergentov. 
Úspory pre Vás 
Systém automatického umývania ACTIVE CLEANING Vám prinesie značné úspory času a nákladov. Obsluha, 
ktorá by sa musela v prípade ručného umývania každý deň venovať údržbe konvektomatu minimálne pol hodiny, 
len zvolí umývací program, vloží umývací prostriedok a môže sa venovať inej činnosti. Po skončení umývania sa 
konvektomat sám vysuší a po niekoľkých minútach automaticky prejde do režimu stand-by. Obsluha tak nemusí 
čakať, až umývací program skončí. 
Dlhšia životnosť 
Pravidelné používanie systému ACTIVE CLEANING zaistí perfektný stav varnej komory a výrazne tak predlžuje 
celkovú dobu životnosti konvektomatu. 

 

Program Doba 
umývania Detergent Doporučené použitie podľa intenzity 

znečistenia varnej komory

Spotreba 
el. 

energie 
(kW)

Spotreba
vody (l)

Oplach 5 minút Ne Opláchnutie varného priestoru vlažnou vodou bez 
použitia umývacieho prostriedku 0,7 20 

Základné 
umývanie 21 minút Áno - 1ks Umývanie miernych znečistení bez pripálených 

tukov 1,35 30 

Stredné 
umývanie 34 minút Áno - 1ks Umývanie stredných znečistení po pečení a 

grilovaní pri vyšších teplotách 1,5 40 

Extra silné 
umývanie 40 minút Áno - 2ks 

Umývanie silných znečistení, silno zapečených 
tukov po pečení, grilovaní a po 
niekoľkonásobnom použití konvektomatu 

1,8 50 

Ruční 
umývanie 60 minút 

ANO - Retigo Manuál 
Cleaner pre ručné 

umývanie 
Ručné umývanie je určené pre prípad, kedy sa 
nepoužíva automatické mytí Active Cleaning 1,35 20 
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