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Kære kunde, 
Denne håndbog indeholder alle oplysninger, som er nødvendige for en korrekt brug og 
vedligeholdelse af apparatet.

Hvis du har spørgsmål til nogen del, står producenten til rådighed med yderligere oplysninger.
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 ■ Af hensyn til bevarelsen af apparatets fremragende ydelse, FRARÅDES det at åbne ovn-
døren under tilberedning. Hvis det er nødvendigt at åbne døren, skal døren åbnes me-
get langsomt og med yderste forsigtighed. Pas på den meget varme damp, der frigives 
fra ovnkammeret.

 ■ Sørg for altid at være iført passende varmebeskyttende beklædning, og udvis størst mulig 
forsigtighed ved flytning og udtagning af tilbehør og andre genstande fra ovnkammeret.

 ■ Vær meget forsigtig, når du fjerner bakker fra ovnrummet.
 ■ Træk føleren bort fra midten af produktet før bagepladerne tages ud af oven. Føleren 

lægges i den særlige udvendige holder. Inden bagepladerne fjernes er det nødvendigt 
at kontrollere, at følerens ledning ikke er vejen, når pladerne trækkes ud. Vær forsigtig, 
når føleren håndteres. Den er meget spids og kan have nået meget høje temperaturer 
under brug.

 ■ DET ER STRENGT FORBUDT at placere enhver type bageplade, kold/varm beholder eller 
andre genstande oven på ovnen, også når den er slukket. Bring IKKE brændbare eller 
varmefølsomme genstande (f.eks. dekorative elementer i plast, lightere osv.) i nærheden 
af apparatet. 

 ■ Der skal være mindst 10 cm frirum omkring ovnen.
 ■ De første gange apparatet bruges kan det på grund af fordampning af nogle af olierne, 

der medgår til dens produktion, udsende røg og ubehagelig lugt. Dette forsvinder grad-
vist i løbet af de næste par gange, den bruges.

 ■ Væsker eller andre levnedsmidler må ikke opvarmes i lukkede beholdere, da de kan 
eksplodere.

 ■ Brug ikke beholdere fyldt med væsker eller køkkenprodukter, der bliver flydende ved 
opvarmning til højere niveauer end dem, der let kan overholdes, for at undgå forbræn-
dinger (IEC 60335-2-42: 2002 / AMD1: 2008)

 ■ Opvarmning af drikkevarer kan resultere i en forsinket overkogning, så man skal være 
forsigtig ved håndtering af beholderen.

 ■ Inden indholdet af babyflasker og babymad i krukker forbruges, skal det omrøres eller 
rystes, og temperaturen skal kontrolleres for at undgå forbrændinger.

 ■ Brug kun redskaber og beholdere, der er passende til den høje temperatur.
 ■ Fjern og rør ikke ved den beskyttende afskærmning omkring ventilatorerne og mod-

standene, mens de er i funktion eller endnu ikke er helt afkølede.
 ■ Læs rengøringsmidlets sikkerhedsblad omhyggeligt igennem, inden du håndterer og 

bruger det.
 ■ Under vask må ovndøren ikke åbnes. Der er fare for skader på øjne, slimhinder og hud 

ved kontakt med de anvende kemiske rengøringsmidler, fordi den roterende dyse sprøj-
ter dem ind i ovnkammeret, hvor de bevæges af kraftige luftstrømme.

 ■ Hvis ovnens vandkredsløb skal vedligeholdes, skal der anvendes personlige værnemid-
ler, som specifikt beskytter mod det anvendte rengøringsmiddel (se produktets sikker-
hedsdatablad). Særligt skal der anvendes handsker og sikkerhedsbriller, da der kan være 
rester af rengøringsmidlet i dele af kredsløbet, som kan være under tryk.

 ■ Ovnens vandkredsløb, som starter med 3/4”-tilslutningen med indbygget kontraventil, og 
omfatter alle slanger og tilbehør efter tilslutningen, må ikke under nogen omstændig-
heder manipuleres. Det vil kunne forårsage skader, kvæstelser eller ulykker med døden 
til følge.
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CERTIFICERINGER
EU-overensstemmelseserklæring for elektriske og gasapparater
Producent: UNOX S.p.A.
Adresse: Via Majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padova, Italien
Erklærer hermed på eneansvar, at produktet
CHEFTOP-BAKERTOP MIND.Maps™
Elektriske ovne:
er i overensstemmelse med bestemmelserne i maskindirektivet 2006/42/EF og standarderne:
EN 60335-1: 2014 + A11:2014 + A13:2017
EN 60335-2-42: 2003 + A1: 2008 + A11:2012
EN 62233: 2008
EN 60335-2-102:2006 + A1:2010

er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EF 
og standarderne:
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








