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Vážená zákaznice, vážený zákazníku, 
tento návod obsahuje všechny informace potřebné pro správné použití a správnou údržbu zařízení.

Pokud Vám nebude nějaká část jasná, výrobce Vám rád poskytne veškeré technické informace.
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 ■ V zájmu zachování optimálního výkonu zařízení NENÍ DOPORUČENO otevírat dvířka 
během pečení. Pokud není možné zabránit otevření, proveďte tuto operaci velmi po-
malu a opatrně, přičemž dávejte pozor na únik horké páry z pečicí komory.

 ■ Při manipulaci a vyjímání nádob, příslušenství a jiných předmětů zevnitř pečicí ko-
mory vždy používejte tepelný ochranný oděv vhodný pro dané použití a buďte ma-
ximálně opatrní.

 ■ Maximální pozornost věnujte při vytahování plechů z pečicí komory.
 ■ Vyjměte středovou sondu z jídel dřív než vytáhnete plechy z pece a umístěte ji do pří-

slušného vnějšího nosiče sondy. Před vytažením plechů zkontrolujte, zda mu nepřekáží 
kabel sondy. Se sondou manipulujte opatrně, protože je velice ostrá a po použití dosa-
huje vysokých teplot.

 ■ JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO pokládat jakýkoliv plech, horkou/studenou nádobu nebo 
jiné typy předmětů na pec, i když je vypnutá. NEUMISŤUJTE do blízkosti zařízení 
hořlavé předměty nebo předměty citlivé na teplo (např. dekorační plastové předmě-
ty, zapalovače atd.). 

 ■ Kolem pece musí být ponecháno nejméně 10 cm volného prostoru.
 ■ Při prvních několika použitích bude zařízení kvůli vypařování některých zpracovatel-

ských olejů produkovat nepříjemný kouř a zápach, které postupně zmizí v následují-
cích pracovních cyklech.

 ■ Kapaliny nebo jiné potraviny by neměly být zahřívány v uzavřených nádobách, pro-
tože by mohly explodovat.

 ■ Abyste se vyhnuli popálení, nepoužívejte nádoby naplněné tekutinami nebo po-
travinami určenými k tepelné úpravě, které se stávají kapalnými a zahřívají na vyšší 
úroveň, než kterou lze snadno sledovat (IEC 60335-2-42:2002 / AMD1:2008)

 ■ Ohřev nápojů může vést k opožděnému bouřlivému varu, proto při manipulaci s 
nádobou postupujte opatrně.

 ■ Před konzumací musí být obsah sacích lahví a dětská výživa ve sklenicích promíchány a 
teplota musí být kontrolována, aby nedošlo k opaření.

 ■ Používejte pouze nádobí a nádoby vhodné pro vysoké teploty.
 ■ Během provozu zařízení a až do jeho úplného vychladnutí neodstraňujte ochranný 

kryt ventilátorů, ventilátory a odpory, ani se jich nedotýkejte.
 ■ Před použitím čisticího prostředku si pečlivě přečtěte bezpečnostní list produktu.
 ■ Během čištění neotvírejte dvířka pece, neboť by mohlo dojít k poranění očí, sliznice či 

kůže kontaktem s použitými chemickými čisticími prostředky, které jsou vstřikovány do 
pečicí komory a rozprašovány pomocí silného proudu vzduchu.

 ■ V případě údržby hydraulického okruhu pece je nutné používat OOP specificky ur-
čené pro čistící prostředky (viz bezpečnostní list výrobku), především ochranné ruka-
vice a brýle, protože zbytky čistícího prostředku se mohou usadit v částech okruhu 
případně pod tlakem.

 ■ Hydraulický okruh pece, který začíná přípojkou 3/4”, se zabudovaným zpětným ven-
tilem, a zahrnuje všechny trubky a příslušenství za tímto okruhem, se nesmí nijak 
upravovat, protože by mohlo dojít ke škodám, zraněním či smrtelným úrazům.
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CERTIFIKACE
EU prohlášení o shodě pro elektrická a plynová zařízení
Výrobce: UNOX S.p.A.
Adresa: Via Majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padova, Itálie
Prohlašuje na svou vlastní odpovědnost, že výrobek
CHEFTOP-BAKERTOP MIND.Maps™
Pro elektrické pece:
je v souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES na základě norem:
EN 60335-1: 2014 + A11:2014 + A13:2017
EN 60335-2-42: 2003 + A1: 2008 + A11:2012
EN62233: 2008
EN 60335-2-102:2006 + A1:2010

je v souladu se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/ES na základě norem:
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008 
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 61000-3-11: 2000 
EN 61000-3-12: 2011








