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Beste klant, 
dit boekje bevat alle informatie die nodig is voor een correct gebruik en onderhoud van de 
apparatuur.

Als bepaalde delen niet duidelijk zijn, staat de fabrikant ter beschikking om informatie te 
verstrekken.
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 ■ Om de optimale prestaties van het toestel te behouden, wordt het AFGERADEN om de deur tij-
dens het koken te openen. Als het niet mogelijk is om het openen te vermijden, voer de handeling 
dan zeer langzaam en voorzichtig uit en let op het ontsnappen van dampen met een hoge tem-
peratuur uit de kookkamer.

 ■ Draag voor het behandelen en verwijderen van containers, accessoires en andere voorwerpen uit 
de kookkamer altijd beschermende thermische kleding die geschikt is voor het gebruik in kwestie 
en wees zo voorzichtig mogelijk.

 ■ Ga uiterst voorzichtig te werk als u de bakplaten uit de ovenkamer verwijdert.
 ■ Verwijder de sensor uit de gerechten voor u de bakplaten uit de oven haalt en plaats hem in de 

desbetreffende externe sensorhouder. Voor u de bakplaten verwijdert, controleer of de sensorka-
bel het verwijderen niet belemmert. Behandel de sensor voorzichtig, aangezien hij heel scherp is 
en na het gebruik heel warm kan zijn.

 ■ Het is ten STRENGSTE VERBODEN om eender welk type bakplaat, warm/koud recipiënt of ander soort 
voorwerpen boven op de oven te plaatsen, zelfs als deze uitgeschakeld is. Breng GEEN brandbare of warm-
tegevoelige voorwerpen (bv. plastic decoratieve elementen, aanstekers enz.) in de buurt van het apparaat. 

 ■ U moet minstens 10 cm vrije ruimte rond de oven houden.
 ■ Als de apparatuur voor het eerst gebruikt wordt, kunnen er, door de verdamping van sommige 

verwerkingsoliën, dampen en onaangename geuren ontstaan die tijdens de volgende werkingscy-
cli geleidelijk aan zullen verdwijnen.

 ■ Vloeistoffen of andere voedingsmiddelen mogen niet worden verhit in verzegelde containers, om-
dat ze kunnen exploderen.

 ■ Om brandwonden te voorkomen, mag u geen containers gebruiken die gevuld zijn met vloeistof-
fen of keukenproducten die vloeibaar worden door verhitting tot een hoger niveau dan gemakke-
lijk kan worden waargenomen (IEC 60335-2-42:2002 / AMD1:2008)

 ■ Het verwarmen van drank kan vertraagd eruptief koken tot gevolg hebben. Ga daarom voorzichtig 
te werk als u het recipiënt vastneemt.

 ■ Vóór consumptie moet de inhoud van zuigflessen en babyvoeding in potjes worden gemengd of 
geschud en moet de temperatuur worden gecontroleerd om verbranding te voorkomen.

 ■ Gebruik alleen keukengerei en -bakken die geschikt zijn voor hoge temperatuur.
 ■ Verwijder de bescherming van de ventilatoren, de ventilatoren en de weerstanden niet en raak ze 

niet aan tijdens de werking en tot ze volledig afgekoeld zijn.
 ■ Voor u het reinigingsmiddel aanraakt en gebruikt, dient u het veiligheidsinformatieblad van het 

product aandachtig te lezen.
 ■ Open tijdens de reiniging de deur van de oven niet om het gevaar te beperken voor letsels aan de 

ogen, slijmvliezen en de huid ten gevolgen van het contact met de chemische reinigingsmiddelen 
die gebruikt worden, aangezien deze in de kookkamer rondgesproeid worden en onderhevig zijn 
aan sterke luchtstromen.

 ■ In geval van onderhoudswerkzaamheden aan het hydraulisch circuit van de oven is het verplicht 
specifieke PBM voor reinigingsmiddelen te gebruiken (zie het veiligheidsinformatieblad van het 
product), met name handschoenen en een bril, aangezien er resten reinigingsmiddel achtergeble-
ven kunnen zijn in delen van het circuit die onder druk staan.

 ■ Er mogen om geen enkele reden ingrepen uitgevoerd worden op het hydraulisch circuit, dat start met 
een 3/4”-aansluiting, met een ingebouwde terugslagklep, inclusief alle leidingen en accessoires die erop 
aangesloten zijn, omdat dit schade, lichamelijk letsel of dodelijke ongevallen kan veroorzaken.
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CertifiCaties
EU-conformiteitsverklaring voor elektrische en gasapparatuur
Fabrikant: UNOX S.p.A.
Adres: Via Majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padova, Italy
Verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product
CHEFTOP-BAKERTOP MIND.Maps™
Voor elektrische ovens:
voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG door middel van de normen:
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

voldoet aan de Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit EMC 2014/30/EG door middel van de normen:
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








