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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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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 en gasovens:
voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG door middel van de normen:
EN 60335-1: 2014 + A11:2014
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
EN 61000-6-2: 2005
EN 61000-6-3: 2007

Alleen voor gasovens:
voldoet aan de Europese Verordening 2016/426 door middel van de normen:
EN 203-1: 2014 / EN 203-2-2: 2006
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Uw virtuele trainer
app top.training

Download de app UNOX Top.Training en ontdek stap 
na stap alle geheimen van het bedieningspaneel van 
uw nieuw oven van UNOX!

Creëer, deel, ken, verbeter.
DDc stats (Data DRIven cOOkIng)

DATA DRIVEN COOKING maakt het mogelijk de oven 
op elke moment en waar dan ook te controleren. Het 
is mogelijk om de werkingsomstandigheden in re-
al-time te controleren, recepten te creëren en ze naar 
de ovens te sturen.  De IA transformeert de verbruiks-
gegevens in nuttige informatie om het dagelijkse 
profijt te verbeteren.

App UNOX

App Store

Google play

apple.com

play.google






