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ÚVOD  

Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám za zakoupení konvektomatu/pece/doplňkového příslušenství z řady ChefTop™/BakerTop™,

ChefTop™/BakerTop™  konvektomaty a pece představující vrchol vývoje společnosti UNOX jsou výsledkem 

spolupráce s kuchařskými mistry a předními světovými výzkumnými institucemi, zaručují maximální výkon na 

minimálním prostoru a nabízí vynikající vaření při jakýchkoliv podmínkách použití nebo zatížení.

Široká nabídka dostupného příslušenství činí tyto pece a konvektomaty velmi univerzálními, což zvyšuje efek-

tivitu kuchyňské práce.

ChefTop™/BakerTop™  konvektomaty a pece jsou k dispozici v elektrických a plynových verzích.

Doporučujeme přečtěte si tento návod důkladně, též všechny instrukce, jak  zachovat estetické a funkční vlast-

nosti zakoupeného zboží neporušené.

       UNOX S.p.A. 

Prodejce:        Technik: 

       

       Datum instalace: 
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Předmluva 

Tato příručka ukazuje instalaci a používání řady ChefTop™ a řady BakerTop™ .

ChefTop™ konvektomaty a jejich příslušenství umožňují kompletní škálu přípravy produktů.

Řešení využívající technologie MAXI.Link jsou určené pro špičkové kuchyně, jako jsou: kombi plus, konvekto-

mat s SlowTop troubou pro udržování teploty a kombinací dvou nebo více konvektomatů ChefTop™. Řada 

komvektomatů je k dispozici v plynových a elektrických modelech, mají digitální ovládání a velikosti: 3, 5 GN 

2/3, 3, 5, 7, 10, 20 GN 1/1; 6, 10, 20 GN 2 / 1. Mezi ChefTop™ elektrické konvektomaty patří i ECO POWER 

verze, které umožňují kuchaři volit mezi maximálním výkonem a úsporou energie v závislosti na  vytížení  

konvektomatů.

BakerTop™ spolu s jejich příslušenstvím umožňuje vytvořit pečící stanici pro výrobu pečiva.

BakerTop™ trouby umožňuje tak péci například listové těsto. Plynové  a elektrické  modely  mají digitální 

ovládání a jsou ve velikostech : 4, 6, 10, 16 plechy 600x400.

Vysvětlivky k piktogramům

  

Nebezpečí! Situace představuje bezprostřední 

nebezpečí, nebo nebezpečnou situaci, která 

by mohla způsobit zranění nebo smrt.situation 

which could cause injury or death.

 

  

Nebezpečí: riziko požáru! 

  

Nebezpečí: úraz elektrickým proudem.! 

 

Nebezpečí: Nebezpečí popálení!

  

Vysvětleno v další kapitole 

  

Tipy a užitečné informace 

Instalační a uživatelská příručka je platná pro všechny modely, pokud není uvedeno jinak následujícími pikto-

gramy:

Pokyny platí jen pro plynové pece a konvektomaty Pokyny platí pouze pro volně stojící pece a konvektomaty

Pokyny platí pouze pro volně stojících pece a konvektomaty s vozíkemPokyny platí jen pro stolní pece a konvektomaty
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Bezpečnostní předpisy

Bezpečnostní předpisy pro instalaci a údržbu 

• Přečtěte si pečlivě tuto příručku před instalací a údržbou zařízení a uchovejte tuto příručku pro případné 

budoucí konzultace s uživateli.

 • Všechny instalace, montáže a mimořádné údržby musí být prováděny výhradně kvalifikovanými techniky, 

které jsou podle UNOX, v souladu s předpisy platnými v zemi uživatele, s ohledem na předpisy o systémech 

a bezpečnosti práce.

 • Odpojte pec od elektrické energie a dodávky plynu v průběhu instalace nebo údržby (pouze u plynové pece). 

• Ujistěte se, že systémy jsou kompatibilní s normami země instalace a specifikacemi uvedenými na štítku 

spotřebiče před instalací zařízení.

• Zásahy, sabotáž nebo úpravy, které nejsou výslovně povoleny a které nejsou v souladu s údaji v této příručce, 

ruší platnost záruky.

• Instalace a údržba, která nerespektuje údaje v této příručce, může způsobit škodu, zranění nebo smrtelné úrazy. 

• Osoby, které se nezabývají  instalací spotřebiče nesmí procházet nebo se zdržovat v pracovním prostoru při 

montáži  přístroje. 

• Pokud je zařízení instalováno na kolečkách nebo na sobě ve sloupcích, je nutné použít pouze UNOX kompo-

nenty a řídit se pokyny na jejich obalu. 

• Vzhledem k potencionálnímu nebezpečí,  musí být obalový materiál uchováván  mimo dosah dětí a zvířat a 

správně zlikvidován dle místních nařízení. 

• Štítek poskytuje základní technické informace, které mají zásadní význam pro jakékoliv údržby nebo opravy 

spotřebičů. Neodstraňujte, nepoškozujte a nepozměňujte jej. 

• Nedodržení těchto pravidel může způsobit poškození a (fatální) zranění, zruší platnost záruky a zbavuje UNOX 

veškeré odpovědnosti.

 POUZE PRO PLYNOVÉ PECE/KONVEKTOMATY

• Spotřebiče musí být instalovány v oblastech: 

• Které splňují požadavky na bezpečnost, podle platných  norem.

• Které mají dostatečné větrání. Ujistěte se, že vzduch je obměňován zvenčí k zajištění správného spalování a 

aby se zabránilo tvorbě těkavých látek nebezpečných pro zdraví - nebezpečí udušení!

• Ujistěte se, že: 

• Toto zařízení splňuje bezpečnostní předpisy země instalace a plynárenské společnosti; 

• Zda větrací vstupy a vývody spotřebiče nejsou poškozeny (např. jeho stěny);

• Zda typ plynu k dispozici odpovídá typu uvedeném na přístroji; 

• Že průměry potrubí plynu splňují požadované rozměry;

• Zda komponenty - které nejsou součástí dodávky UNOX -jsou použité pro instalaci v souladu s předpisy plat-

nými v zemi použití;

• Zda připojené přívodní potrubí je pod tlakem plynu 

• Zda maximální vstupní tlak je 60 mbar, tlak nesmí překročit tuto hranici.

•  Po připojení k plynu, zkontrolujte dokonalou vzduchotěsnost komponentů, pokud možno s použitím 

nekorozní  pěny. Nikdy nepoužívejte plameny!

• Při uvedení zařízení do provozu, vyzkoušejte plyny hořáku z komínku výfuku, páru a horký vzduch (CO, CO2) 

zaznamenejte registrované hodnoty na spotřebiče. Nastavením hořáku musí být pověřen specializovaný 

technik  a  hodnoty bez zředěného CO nesmí být větší než 1000 ppm.
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Bezpečnostní předpisy pro použití

• Přečtěte si pečlivě tuto příručku před použitím  zařízení a  běžnou údržbou a  zachovejte tuto příručku 

pro budoucí konzultace s uživateli.

• Postupy, které nejsou uvedeny v této příručce k používání a čištění zařízení jsou považovány za 

nevhodné a mohou způsobit škodu, zranění nebo smrtelné úrazy a ruší platnost záruky a zneplatnění 

veškeré odpovědnosti UNOX.

• Tento přístroj může být použit pouze pro vaření potravin kvalifikovanými pracovníky v průmyslových a profe-

sionálních kuchyních po dokončení plánovaných vzdělávacích kurzů, všechny ostatní užití nejsou v souladu 

s rozsahem užívání, a jsou proto nebezpečné.

Zařízení lze použít zejména pro:

- Pečení pečiva, ať už čerstvého nebo zmrazeného (BakerTop ™);

- Vaření gastronomických produktů, ať už čerstvých nebo zmrazených (ChefTop ™);

- Vaření v páře maso, ryby a zelenina (ChefTop ™);

- Vaření vakuově balené potraviny v sáčcích, které se hodí pro tento typ vaření řízení;

- Uvedení chlazené a zmrazené potraviny zpět na normální teplotu (BakerTop ™ - ChefTop ™);

• Sledujte spotřebiče během jeho celého pracovního cyklu.

• Pokud přístroj nefunguje, nebo zda existují nějaké funkční nebo strukturální změny, odpojte jej od elektrické 

energie, vody a plynu ( pouze u plynové pece) a obraťte se na autorizovanou UNOX asistenční službu. 

Nepokoušejte se opravit zařízení samostatně. Žádejte UNOX originální náhradní díly pro všechny nutné 

opravy.

 Nedodržení těchto pravidel může způsobit poškození a (fatální) zranění, a také zruší platnost záruky.

• Aby bylo zajištěno, že je přístroj v perfektním stavu pro použití dle bezpečnostních podmínek měla by být 

prováděna inspekce  jednou ročně autorizovaným servisem. 

Nebezpečí popálení a zranění!

Při vaření a při chlazení všech částí spotřebičů, buďte opatrní:

- Dotýkejte se pouze komponentů spotřebiče k řízení a manipulaci, protože vnější části mohou být extrémně

horké (teplota nad 60 ° C - 140 ° F).

 - Pokud je nutné otevřít dveře, provádějte tuto operaci s maximální opatrností  a dávejte pozor na extrémně

horké páry, které se uvolňují  z konvektomatů.

 - Noste tepelně odolné oblečení odpovídající použití, rukavice. Vyjměte obaly, příslušenství a další objekty

zevnitř komory. 

- Buďte velmi opatrní při vyjímání vozíku z konvektomatů/trouby. 

 Pouze pro volně stojící konvektomaty /pece: 

• zablokujte brzdy předního kola na místě  konvektomatů tak, aby byl zafi xovaný.

• Vždy zajistěte vozíky do svých ližin.

• Buďte velmi opatrní při pohybu, protože vozík a nádoby mohou obsahovat horkou kapalinu, která se může

vylít (například při transportu na  nerovném povrchu). 

• Vyjměte sondu jádra z potraviny před vyjmutím z vozíku  konvektomatů a umístěte ji do vnějšího držáku

sondy. Před vyjmutím nádoby zkontrolujte, zda kabel sondy není v cestě. Pozor při manipulaci se sondou,

protože je velmi ostrá a po použití také velmi horká. 
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• Během “Cool” módu chlazení) Zařízení funguje při otevřených dveří. Neodstraňujte a nedotýkejte se ochra

ného krytu ventilátoru a topnic, zatímco je přístroj zapnutý a až do úplného vychladnutí.

• Neotvírejte dvířka během mytí, aby se předešlo riziku poranění, horkou párou a před agresivním působením

použitých chemických čisticích prostředků.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

• Před použitím přístroje se ujistěte, že uvnitř komory není žádný nevyhovující objekt (návod k použití, ig-

elitové tašky nebo jiné), nebo zda komora neobsahuje zbytky detergentu, stejně tak se ujistěte, že odvod 

kouře je bez překážek a že v jeho okolí nejsou žádné hořlavé materiály. 

• Neumísťujte blízko tepleného zdroje (např. grily, fritézy atd.), vysoce hořlavé látky nebo paliva v blíz-

kosti přístroje, tj. benzín, nafta, láhve alkoholu, atd. ..). 

• Nepoužívejte vysoce hořlavé jídlo ani tekutiny při vaření (např. alkohol). 

• Vždy mějte konvektomat / pec čistou, provádějte denní čištění, nebo čištění po každém vaření: tuky nebo

zbytky jídla se uvnitř spotřebiče  mohou vznítit!

  RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

• Neotvírejte prostory označené těmito symboly: to přísluší kvalifikovaným pracovníkům pověřenými UNOX.

  Nedodržení tohoto nařízení ruší platnost záruky a může způsobit poškození a (fatální) zranění.

 POUZE PRO PLYNOVÉ PECE/KONVEKTOMATY 

• Vždy udržovat komínek a spaliny bez překážek (např. předměty, podnosy, atd.), která se nachází na 

horní části trouby/konvektomatu.

• Vždy zapnout odsavače par při používání zařízení pokud je nainstalován. 

• Pokud je spotřebič připojen ke kouřovodu, musí být:

 - Vedeny bez jakýchkoliv překážek - nebezpečí požáru!

 - Pravidelně čištěny a kontrolovány, dle standardů země, použití - nebezpečí požáru! 

• Zařízení musí být instalováno dostatečně daleko od proudu vzduchu nebo průvanu - nebezpečí požáru! 

• Ujistěte se, že větrací vstupy a základní část spotřebiče jsou čisté a bez překážek (např. objekty v blízkosti 

zařízení).

• Zjistíte-li zápach plynu:

 - Okamžitě vypněte přívodu plynu;

 - Okamžitě vyvětrejte místnost;

 - Nepoužívejte žádné elektrické spínače, které mohou vyvolat jiskření, vyvarujte se otevřeného ohně;

 - Použijte externí telefon ke kontaktu plynárenské společnosti.
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Před instalací spotřebiče si pečlivě přečtěte kapitolu “Bezpečnostní předpisy” v předchozí 

kapitole “přední “ stránce.

Při montáži používejte správný ochranný oděv (ochranná obuv, rukavice, atd.).

Rozbalení

OK OK

120 Kg120 Kg

Zkontrolujte  při převzetí  zda je balení bez 
jakéhokoliv viditelného poškození. V případě, 
že zjistíte poškození, neprodleně kontaktujte 
UNOX a přístroj neinstalujte.
Před přepravou přístroje k jeho instalace se 
ujistěte, že:
- Snadno projde dveřmi;
- Podlaha unese jeho hmotnost.
Doprava musí být provedena výhradně mechan-
ickými prostředky (tj. paletový vozík) a osobami 
nezbytnými pro instalaci.

BakerTop™ChefTop™
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Postupujte podle pokynů na obrázku a zachovejte několik šroubů a plastových podpěr pro 

zařízení, šrouby, které upevňují plastové podpěry na dřevěné paletě můžou být zlikvidovány.

2

1

3

3

4

3

3

4
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METAL
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4

METAL

7
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WOOD

NYLON

CARDBOARD

x4

POLYESTYRENE

x2

Obalové materiály, vzhledem k jejich potencionálnímu nebezpečí, musí být uchovávány 

mimo dosah dětí a zvířat, a správně zlikvidovány v souladu s místními předpisy.

UNOX chce chránit životní prostředí, a vyzývá spotřebitele k ekologickému nakládání s odpady a k recyklaci.

BakerTop™ChefTop™
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Odstranění fólie a silikonového krytu sondy

     Pomalu uvolněte ochranné fólie z přístroje: očistěte 

zbytky lepidla  vhodnými  rozpouštědly bez použití 

nástrojů, brusných čisticích prostředků nebo kyseliny, 

které by mohly zničit povrchy.

 Odstraněná fólie, vzhledem k jejímu poten-

ciálnímu nebezpečí, musí být uchovávána 

mimo dosah dětí a zvířat, a správně zlikvi-

dována v souladu s místními předpisy

Kontrola přibaleného příslušenství

   x4

x1

x1
XV-XB

Instr
uctio

n manual

ENGLISH

Bedienungsanweisu
ng

DEUTSCH

Manual In
str

ucciones

ESPAÑOL

Manuale d'ist
ruzione

ITALIANO

Notice d’Utilis
atio

n

FRANÇAIS

xxxxxxxxxx

xxxxxx

x8 x1 x1 x1

 

For technician: cut and paste the correct current setting label
Per l’installatore: tagliare ed attaccare la corretta etichetta di settaggio

2E G20 20 mbar

2E+ G20/G25 20/25 mbar
2H G20 20mbar
2H G20 25  mbar

2L G25 25 mbar
2LL G25 20 mbar

2S G25.1 25 mbar

3+ G30 /G31 28-30/37 mbar
3B/P G30 /G31 28-30 mbar

3B/P G30 /G31 37 mbar

3B/P G30 /G31 50 mbar

Methane G20,G25,G25.1

 Před instalací spotřebiče zkontrolujte, zda jsou tyto 

komponenty součástí balení a jsou bez poškození:

 

  KONVEKTOMATY - STOLNÍ PROVEDENÍ

 -  Trouba je na zadní straně připravena k:

  •     Připojení k síti (napájecí kabel); 

  • instalatérské práce (dodávky vody trubice, 

mechanický fi ltr, 3/4 nástavec se zpětným ventilem 

již smontované); 

  • Připojení plynu LPG ( POUZE PRO plynové pece)

  - Technickou dokumentaci (použijte k instalaci, “technické 

specifi kace” list); 

 - 4 plastové nohy; 

 - 1 “startovací sada” sáček (8 x samořezné šrouby, 1 

přiložený klíč, nálepka, 1 kuželovitý konektor. 

 - trysky na metan, nálepku s nastavením ( POUZE 

PRO plynové pece) 
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    VOLNĚ STOJÍCÍ KONVEKTOMATY/ 

PECE BEZ VOZÍKU

 -  zadní strana konvektomatu je připravena k:

    • elektrickému připojení (přívodní kabel je přiložen);

 • instalace (přívodní hadičky, mechanický fi ltr, 3/4 

připojený zpětný ventil již sestaven);

 • LPG plynová přípojka ( POUZE PLYNOVÉ VERZE)

 -  držák madla vozíku (pouze modely: XBC1005E - 

XVC 4005EP - XVC 1005EP);

 - technická dokumentace (použijte instalační manuál, 

“technický list” );

 -  2 plastické držáky nohou;

 -  1 “Startovací balíček”  ( 1 klíč , nálepku ,1 kónický 

konektor). 

 - Metan trysky a nálepku s nastavením ( POUZE 

PRO PLYNOVÉ PECE)

Kontaktujte UNOX v případě, že něco chybí.

Různé pomocné nástroje jsou k dispozici jako profesionální vybavení  BakerTop™ a ChefTop™, řady: 

kontaktujte UNOX pro další informace.

x1

x1
XV-XB

Instr
uctio

n manual

ENGLISH

Bedienungsanweisu
ng

DEUTSCH

Manual In
str

ucciones

ESPAÑOL

Manuale d'ist
ruzione

ITALIANO

Notice d’Utilis
atio

n

FRANÇAIS

xxxxxxxxxx

xxxxxx

x2

For technician: cut and paste the correct current setting label
Per l’installatore: tagliare ed attaccare la corretta etichetta di settaggio

2E G20 20 mbar

2E+ G20/G25 20/25 mbar
2H G20 20mbar
2H G20 25  mbar

2L G25 25 mbar
2LL G25 20 mbar

2S G25.1 25 mbar

3+ G30 /G31 28-30/37 mbar
3B/P G30 /G31 28-30 mbar

3B/P G30 /G31 37 mbar

3B/P G30 /G31 50 mbar

Methane G20,G25,G25.1

x1 x1 x1

BakerTop™ChefTop™
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Začínáme

 VOLNĚ STOJÍCÍ PECE A KONVEKTOMATY S VOZÍKEM

   

1

2

2

1
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Umístění

Charakteristika prostoru instalace

   

 
Max 40°C

Max 70%
Min 5°C

      Instalujte zařízení v prostoru:

 -  specializované a odpovídají průmyslovému vaření 

průmyslových potravin; 

 - S odpovídajícím větráním;

  -V souladu s právními předpisy platnými v systému a 

bezpečnosti práce; 

 - Chráněn proti povětrnostním vlivům; 

 - Při teplotách mezi +5 ° do +35 ° C maximálně; 

 - S maximální vlhkostí 70%. 

 Zákon vyžaduje, aby plynové spotřebiče byli 

instalovány v oblastech:

 - S vhodným povrchem a větráním; 

 - S venkovním odvodem spalin plynů. Další informace 

naleznete v kapitole “Kouř a spaliny “ na stránce.

 Neinstalujte přístroj v blízkosti jiných, 

které dosahují vysokých teplot,  aby se 

předešlo poškození elektrických 

součástí. Přístroj nesmí být instalován 

do rohu. Ujistěte se, že podlaha unese hmotnost 

plně naloženého přístroje (viz “Tabulka” A 

“Tabulka B”).

 Další technické informace o zařízení 
naleznete v “Technickém listu“ připojeném u 
spotřebiče.

Tabulka B

MODELY  

ChefTop™
Rozměry

mm
Hmotnost*

kg
MODELY  

ChefTop™
Rozměry

mm
Hmotnost *

kg

XVC 4005EP 869x1206x1857 190 XVC 105E 750x782x498 45

XVC 2005EP 860x1135x1217 165 XVC 105EP 750x782x498 45

XVC 1205EP 860x1135x897 150 XVC 205E 574x773x632 44

XVC 1005EP 866x972x1866 177 XVC 055E 574x762x498 38

XVC 905EP 866x972x1866 183 XVC 4015EG - GL 869X1206X2072 220

XVC 705E 750x773x1042 86 XVC 1215EG 860x1135x1105 170

XVC 705EP 750x773x1042 86 XVC 1015EG - EGL 866X972X1866 200

XVC 505E 750x773x895 79 XVC 915EG - EGL 866X972X1866 206

XVC 505EP 750x773x895 79  XVC 715EG 750x773x1254 100

XVC 305EP 750x773x707 62 XVC 515EG 750x773x1107 93

XVC 305P 750x773x707 62 XVC 315EG 750x773x918 76

* Uvedené hodnoty prázdného zařízení
ChefTopTM (Otevírání zleva doprava):  XVC4005EPL / XVC4015EGL/ XVC2005EPL / XVC2015EGL / XVC1005EPL / XVC1015EGL / XVC905EPL / XVC915EGL 
/ XVC705EL / XVC705EPL / XVC715EGL / XVC305EL / XVC305EPL / XVC315EGL
BakerTopTM (Otevírání zleva doprava):  XBC1005EL / XBC1015EGL / XBC905EL / XBC915EGL / XBC805EL / XBC815EGL / XBC605EL /XBC615EGL / XBC405 EL

Tabulka A

MODELY

BakerTop™

Rozměry

mm
Hmotnost*

kg

XBC 1005E 866x972x1866 177

XBC 905E 866x972x1866 183

XBC 805E 860x882x1217 121

XBC 605E 860x882x897 89

XBC 405E 860x882x709 63

XBC 1015EG 866x970x2072 200

XBC 915EG 866x970x2072 206

XBC 815EG 860x882x1425 135

XBC 615EG 860x882x1105 109

BakerTop™ChefTop™
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Instalační prostory musí být vybaveny elektroinstalací, vodoinstalací a plynovou instalací (pouze pro plynové 

konvektomaty/pece), které jsou v souladu s předpisy o bezpečnosti práce a systému v zemi použití.

 Údaj poskytuje orientační měření připojení:

 Elektrické připojení 

 instalatérské 

 Připojení k plynu pouze u

                     plynových modelů)

~
85

 c
m

~10 cm

~10 cm

~10 cm

~
60

 c
m

~
13

0 
cm

~
85

 c
m

~
60

 c
m

~
13

0 
cm

~
85

 c
m

~
60

 c
m

~
13

0 
cm

min 4°

L= min 30 cm

min 4°

min 
2,5 cm

L= min 30 cm

min 4°

min 
2,5 cm

L= min 30 cm

min 4°

L= min 30 cm

min 4°

min 
2,5 cm

L= min 30 cm

min 4°

min 
2,5 cm

L= min 30 cm

min 4°

L= min 30 cm

min 4°

min 
2,5 cm

L= min 30 cm

min 4°

min 
2,5 cm

L= min 30 cm

Do zdi 
Odpad s odděleným 

sifonem Odpad do země 

PŘIPOJENÍ ODPADU

U sifon není standardně dodáván

U sifon není standardně dodáván

U sifon je standardně dodaván
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Vzdálenosti od zařízení

   min. 50 mm
min. 50 mm

min. 

900 mm
min. 50 mm

 Umístěte přístroj respektující vzdálenosti na obrázku a 

tak, že zadní stěna je snadno dostupná pro připojení 

spotřebičů a údržbu.

   Neinstalujte přístroj v blízkosti snadno 

vznětlivých nebo tepelně citlivých 

materiálů, stěny nebo nábytek. V 

opačném případě je nutné je chránit 

vhodnými nehořlavými materiály v 

souladu s předpisy požární ochrany

   

min. 

70 cm 

min. 

5 cm 

min. 45 cm 

min. 45 cm 

NEHOŘLAVÝ 

PANEL

   

16
0 

cm

Starter Kit

Z bezpečnostních důvodů by měl být 

poslední vsun umístěn ve výšce větší 

než 160 cm.

Pokud je to nutné, je vaší povinností 

nalepit nálepku obsaženou v “startovacím 

balíčku” znázorněnou na obrázku.

BakerTop™ChefTop™
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Umístění  - STOLNÍ PROVEDENÍ

Stolní provedení konvektomatů/ pecí může být:

-  na podlahu;

- na kolečka;

- Na vlastní nebo UNOX podstavbu;

- Postaveno na další UNOX zařízení (Maxi. LINK).

Umístění na podlahu na kolečka

   

 

x4

  Podlaha pod zařízení musí:

 - Být ohni a tepelně odolná;

 - Být dokonale rovná;

 - Mít plochý povrch;

 - Musí mít nosnost odpovídající plně naloženému 

zařízení, aniž by docházelo k deformaci nebo 

konstrukčním závadám

 Umístění volně stojících konvektomatů / pecí

 NEDÁVEJTE ZAŘÍZENÍ PŘÍMO NA PODLAHU, ALE 

NEJPRVE ODMONTUJTE PLASTOVÉ NOŽIČKY A NA-

MONTUJTE  KOVOVÉ  V.140  MM. UNOX. PODROBNÉ 

INFORMACE O MONTÁŽI SADY NOHOU SI PŘEČTĚTE 

POKYNY NA OBALU SOUPRAVY. 

 Umístění: na kolečka

 Pohybujte přístrojem pouze pomocí 

kolečka UNOX  a dle pokynů obsažených 

v sadě obalu.
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The substructures must be:

- stable and perfectly level; 

- unmoveable;

- fl ame and heat resistant ;

- able to support the appliance weight at full load without 

undergoing deformation or structural failure.

Umístění: na podstavce

Před ukotvením na nosné konstrukce UNOX, nebo na vlastním podstavci, vždy zkontrolujte, 

že spodní část je dokonale vodorovná pomocí vodováhy.  Je-li tomu jinak, můžete je do 

vyrovnat  odšroubovatelnými  spodními nohami, ujistěte se, že je zabráněno jejich úplnému 

odšroubování.

Ukotvení na konstrukci uživatele (tj. ocelová desky, atd. ..)

   
5x8

6
7

x4

2

3

4

x8

OK!

1

    
Ukotvení na nosné konstrukce UNOX

(UNOX - kynárny, zchlazovače, nebo neutrální skříňky / Pollo) 

   1

2

3

5

x4

x8

4

    

BakerTop™ChefTop™
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Ukotvení na  UNOX podstavce

(UNOX - vysoký podstavec)

 

   
1

2
x4

3

4
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Umístění: na další zařízení (MAXI.Link)

Použijte UNOX stohovací sady při stohování několika zařízení na sebe.

To udržuje správnou vzdálenost mezi spotřebiči a zjednodušuje Elektroinstalační, instalatérské a odtahové 

přípojky. Postupujte podle pokynů sady na stohování.

Konvektomat / pec by nikdy neměla být umístěna přímo nad ostatními konvektomaty nebo 

jinými zdroji tepla.

Stohovací sada obsahuje také RJ45 kabel, sifon a T šroubení pro instalaci zařízení s více než jedním 
přívodem vody.

Informace o tom, jak propojit zařízení poskládané nebo další příslušenství (kynárnu, digestoř, osmózy 
sady, atd. ..) a instalaci kabelu RJ45 najdete v kapitole “Připojení spotřebiče spojené v MAXI. Link)” na 
stránce 40.

Příklady možných sestav:

   

XBC615EG+XL415
18 trays (600x400)

XBC615EG+XB264
+XL415

20 trays (600x400)

XBC615EG+XR168
6 trays (600x400)

XBC615EG+XR258
6 trays (600x400)

XC418+XBC605E+XC755
+XBC405E+XR608
10 trays (600x400)

XC318+XVC505EP
+XVL585

14 trays (GN1/1)

XC418+XBC605E
+XR168

6 trays (600x400)

XC318+XVC505E
+XR218

7 trays (GN1/1)

XC418+XBC605E+XC755
+XBC405E+XR148
10 trays (600x400)

XC418+XBC805E
+XL415

22 trays (600x400)

XC418+XBC805E
+XR258

10 trays (600x400)

XC418+XBC405E
+XB264+XL415

18 trays (600x400)

BakerTop™ChefTop™
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Umístění  -  VOLNĚ STOJÍCÍ KONVEKTOMATY/PECE S A BEZ VOZÍKU

Konvektomaty a pece tohoto typu musí být pouze na podlahách, které splňují následující požadavky:

- Být ohni a tepelně odolné

- Být dokonale rovné;

- Být ploché;

- mají odpovídající nosnost i v případě plně zatíženého zařízení, aniž by prošly deformací nebo konstrukční vadou.

Vyrovnání spotřebiče

 Ujistěte se, že délky úhlopříček trouby jsou stejné, a pokud tomu tak není, znamená to, že přístroj není v jedné 

rovině-> Vyrovnejte je pomocí nastavení výšky nožiček. 

Minimální výška nad podlahou musí být 173 cm. tak, aby mohli s vozíkem snadno manipulovat.

Jakmile dotáhnete požadované výšky, zkontrolujte, zda vozík snadno zajede do konvektomatu/ pece y bez nut-

nosti překonávat překážky (např. podlahové nesrovnalost) a aniž by se otřel o spodek pece/konvektomatu. V 

případě potřeby nastavte výšku nožičkami.

Nakonec ukotvěte nožičky pomocí držáku k podlaze, aby se zabránilo převrácení (viz obrázek 

na následující straně).

   

2

M
IN

17
,3

 c
m16

0 
cm

160 cm

1

32
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 pouze pro volně stojící konvektomaty / pece s vozíkem  

Pokud podlaha není dokonale v jedné rovině, může se použít nakládací rampa s maximálním sklonem 4 ° 

používá  se pro zjednodušení nakládání vozíku. Maximální povolený sklon podlahy je 2 °.

Má-li podlaha větší sklon,  může  se vylít horká tekutiny z nádob při manipulaci a způsobit tak 

popáleniny.

   

1

45 24h

4

2

3
6

5

31

2

12
1

2

3

4
567

8

9
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MAX 4° MAX 2°

Šrouby nejsou 

součástí dodávky

Ř
E

Š
E

N
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A
Ř

E
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E
N

Í 
B

BakerTop™ChefTop™
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Nastavení

Nastavení zavírání dveří

Po umístění trouby, postupujte následujícím způsobem, pokud se klika neuzavře ve správné vzpřímené poloze:

 zkontrolujte, zda spotřebič je v jedné rovině pomocí vodováhy;

- v případě, že zařízení je vyrovnáno, nastavte uzavírací západky, jak je znázorněno na následujících 

obrázcích.

 Pokud problém přetrvává, opakujte tento postup, uvolněním západky upevňovacího šroubu dále.

   

1

2

4

3

6

7

OK!

OK!

5
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OK!

BakerTop™ChefTop™
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Elektrické připojení

Před instalací si pozorně přečtěte kapitolu ”bezpečnostní pokyny” na straně 5.

Připojení k síti a elektrickému systému musí být v souladu s předpisy platnými v zemi instalace 

přístroje a všechny spoje musí být provedeny kvalifi kovanými pracovníky pověřenými UNOX. 

Nedodržení těchto pravidel může způsobit škody a zranění, zruší platnost záruky a zbavuje UNOX 

všech závazků.
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  Elektrické připojení musí být provedeno napájecím kabelem 

(není součástí dodávky) odpovídající zatížení maximálnímu 

výkonu konvektomatu A  (údaje jsou k dispozici na 

přiloženém “Technickém listu”). Pokud to není možné, 

elektroinstalační kabely dodávané UNOX postačují pro přímé 

připojení k elektrické desce B .

 Před připojením spotřebiče do elektrické sítě, vždy po-

rovnávejte údaje Napájení s údaji uvedenými na štítku. 

Přístroj má napájecí kabel již namontován na svorkovnici, 

pro různé požadavky síly a napětí konzultujte v kapitole 

“Přizpůsobení se jinému napětí” na stránce 27. Přístroje, 

které mají pouze jednofázovou zástrčku nesmí  být připojeni 

neodpovídajícím způsobem k síti nebo nahrazovány ne-

odpovídajícím připojením, všechny údaje jsou uvedeny v 

“technickém listu” přiloženému k zařízení.

   

B

A

Schémata zapojení, a technické údaje jsou uve-
deny na “Technické listu “ přiloženému k zařízení. 

TERMALNÍ + MAGNETO-

TERMALNÍ JISTIČ
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Pro správné elektrické připojení, musí být zařízení:

- zapojeno do systému vyrovnání potenciálu podle toho, co je uvedeno v platných předpisech. Toto spojení 

musí být provedeno mezi různými spotřebiči ve svorce označené symbolem vyrovnání .  Vodič musí mít 

maximální průřez 10 mm2 (podle normy IEC EN 60335-2-42:2003-09 standardu) a je žluto-zelený.

-  Musí být uzemněný   (zelenožlutý kabel).

-  Musí být připojen k tepelně diferenčnímu vypínači, v souladu s platnými předpisy.

-  Musí být připojen k omni polárnímu jističi

   

    

Zkontrolujte
- Měděná propojka a elektrický kabel musí být zajištěn společně pod šroubem a utažen. Elektrické přípojky musí být 
dobře zajištěny před připojením přístroje k elektrické síti.
- Zkontrolujte, elektrický rozptyl mezi fází a zemí a pro elektrické po spojení mezi vnějším pláštěm a zemí.
- Zkontrolujte, zda napájecí napětí se odchyluje od jmenovité hodnoty napětí uvedené na štítku spotřebiče, když 
je přístroj v provozu. Pokud tomu tak není, zkontrolujte fáze, jak je uvedeno na “technické specifi kaci” přiložený list.

Přizpůsobení na jiné napětí

Pro elektrické napětí a požadavky, které se liší od standardních hodnot, je nutné vyměnit napájecí kabel a připojit 
nový kabel na svorkovnici dle schématu zapojení na “technickém list“ (Napájecí zdroje - schéma zapojení) 
připojených k zařízení.

Výměna přívodního kabelu

   

AB

 Kabel může být vyměněn  UNOX technikem  

nebo jeho technickou asistenční službou,  ve 

všech případech osobou s podobnou kvalifi -

kací tak aby se zabránilo možným rizikům.

 Postupujte podle pokynů níže jak vyměnit napájecí kabel:

 - Otevřete kryt svorkovnice odšroubováním šroubu “A”;

 - Odpojíte kabel  od svorkovnice a kabelové svorky “B”;

  Prostudujte si “Technické list s udají” (Napájecí zdroje-

schéma zapojení): list označuje všechny možné sché-

mata zapojení a specifi kace, které nový kabel musí mít 

ve vztahu k vybranému přívodu (typ kabelu);

 - Zajistěte nový kabel pomocí kabelové svorky;

 - Zavřete kryt svorkovnice, zajistěte upevňovací šrouby.

BakerTop™ChefTop™
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LPG plynové připojení ( pouze pro plynové konvektomaty / pece)

Před instalací si pozorně přečtěte kapitolu ”Bezpečnostní pokyny ” na straně.  

Připojení k přívodu plynu a plynovým rozvodům musí být v souladu s předpisy platnými v zemi insta-

lace přístroje a všechny spoje musí být provedeny kvalifi kovanými pracovníky pověřenými UNOX. 

Nedodržením těchto pravidel může způsobit škody a zranění, zruší platnost záruky a zbavuje UNOX 

všech závazků.

Připojení k plynovému rozvodu

 Přístroj je z výroby nastaven, konfi gurován a testován 

pro provoz na: 

 - LPG plyn (butan / propan typu G30/G31) 

 - Jmenovitý tlak 28/30/37 mbar. 

 - Maximální vstupní tlak plynu 55 mbar. Ujistěte se, 

že dodávky zemního plynu a tlak je v souladu s výše 

uvedenými údaji před připojením zařízení (které jsou 

rovněž uvedeny na etiketě specifi kace): jinak konzul-

tujte v kapitole “Přizpůsobení se různým dodávek 

plynu“.

  3 / 4 “ISO 7-1 typ nástavec pro připojení k plynu je v zad-

ní části trouby: Konvektomat / pec musí být připojena 

pomocí pevného nebo fl exibilního potrubí s uza-

víracím ventilem (není součástí dodávky) umístěném 

před zařízením zařízení. 

 Zkontrolujte, zda na vedení nepůsobí 

horko, není namáháno v tahu nebo 

otáčením a tlakem.

 Systém přívodu plynu a všechny přívody 

musí být v souladu s předpisy platnými v 

zemi použití.

Přizpůsobení různým druhům plynu
 CHANGING INJECTOR

C

H

AB

13

 Úkon přizpůsobení konvektomatu/pece 

na jiný typ plynu musí provádět  

výhradně kvalifi kovaný personál sch-

válený UNOX.

 Zavřete uzavírací ventil, odpojte napájení a zkontrolujte, zda 

průměr náhradní trysky v 1/100 mm odpovídá hodnotě na 

ní vyražené.

 1) Odšroubujte trysku C pomocí klíče 13 mm.

 2) Nainstalujte novou trysku, která je vhodná na typu 

použitého plynu (viz “Tabulka C” sloupky, B a C).

 3) Uvolněte šroub “A”.

 4) Funkce pouzdro “B” ve vzdálenosti H ve vztahu k použité 

trysce (viz “Tabulka C” sloupec D).

 5) Uvolněte šroub “A” ještě jednou.

Components sealed with red paint must 

never be adjusted!

Unox provides upon customer request an 
adapter whose diameter varies in relation 
to oven model to connect the evaacuation 
switch to the wind defl ector device.

fl exible hose 
(not supplied)

3/4’’ female 
thread 
gas connection

shut-off  valve 
(not supplied) injector
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Tabulka  C

 

MODELY
GAS

sloupec  A

Ø Trysky
[1/100 mm]

sloupec C

PRŮCHODKA B
VELIKOST sloupec C

XBC615EG
G20, G25, G25.1 345

H = 39mm
G30, G31 225

XBC815EG
G20, G25, G25.1 375

H = 39mm
G30, G31 235

XVC315EG
G20, G25, G25.1 275

H = 39mm
G30, G31 180

XVC515EG
G20, G25, G25.1 330

H = 39mm
G30, G31 215

XVC715EG
G20, G25, G25.1 360

H = 39mm
G30, G31 230

XVC1215EG
G20, G25, G25.1 345

H = 39mm
G30, G31 225

XVC2015EG
G20, G25, G25.1 375

H = 39mm
G30, G31 235

XVC915EG
 XVC1015EG 
XBC915EG

 XBC1015EG

G20, G25, G25.1 340

H = 39mm
G30, G31 225

XVC4015EG G30, G31 225 H = 39mm

Plynové trysky G30 a G31 jsou instalovány do všech modelů

Tabulka  D - plynový přetlakový ventil

PLYN MAX tlak[mbar] MIN tlak[mbar]

G20 14.2 ± 2% 7

G 25 - G25.1 21.2 ± 2% 10

G30 - G31 26.2 ± 2% 13

 SETTINGS LABEL

 

LI
22
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A

0 
- 
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12
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XBC

For technician: cut and paste the correct current setting label
Per l’installatore: tagliare ed attaccare la corretta etichetta di settaggio
2E G20 20 mbar
2E+ G20/G25 20/25 mbar
2H G20 20mbar
2H G20 25  mbar
2L G25 25 mbar
2LL G25 20 mbar
2S G25.1 25 mbar
3+ G30 /G31 28-30/37 mbar
3B/P G30 /G31 28-30 mbar
3B/P G30 /G31 37 mbar
3B/P G30 /G31 50 mbar

GAS PARAMETER 

ADJUSTMENTS AT 

Uzavírací ventil není 

součástí dodávky

vstřikovací tryska a hadice 

není součástí dodávky

Komponenty označené s 

červenou barvou nesmí být 

upraveny! 

Při instalaci a po každém 

přizpůsobení druhu plynu, 

odstraňte nesmazatelnou 

nálepku znázorněnou na 

obrázku ze startovacího 

balíčku a vystřihněte 

nastavení štítku, který má 

nové plynové parametry. 

Štítek musí být použit na 

štítku.

BakerTop™ChefTop™
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CONTROL PANEL

1

2

3 4

5 6

10 sec

7

5 sec.

 Zadejte skryté menu 

současným stisknutím dvou 

tlačítek  na 5 

sekund 

 Stiskněte tlačítko  dokud 

nevyvoláte na displeji: 12 - Frú

 Stiskněte tlačítko  dokud 

nevyvoláte “GAS” na obra-

zovce.

 Stiskněte tlačítka  dokud nevyberete vhodný plyn (pozor: G25 i typ G25.1 a G30 zahrnuje typ G31).

   Uložte stisknutím tlačítka  dokud neuslyšíte potvrzovací “pípnutí” (asi 6 sekund).

 Ukončete stiskem tlačítka   .

  Pro trvalé uložení nového typu parametrů plynu musíte odpojit napájení konvektomatu 

na 10 vteřin a obnovení dat. Nesplnění tohoto posledního kroku bude mít za následek 

neuložení změny konfi gurace. V tomto případě je třeba postup opakovat od kroku .
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Kontrola po zapojení

Zkontrolujte, zda údaje uvedené v tabulce po připojení trouby odpovídají připojenému, nebo úpravě na nový 

typ plynu..

√ KONTROLA: Výsledek kontroly

Vzduchotěsnost plynového okruhu pomocí nerezavějících pěnové látky. 

Nikdy nepoužívejte plameny!

Jmenovitý vstupní tlak pomocí tekutin manometr (např. elektrický 
manometr). Pokud se hodnoty liší od zjištění min. a max.. Tlaku jsou uvedeny 
v "Technickém listu" l (GRAF) připojený k zařízení, obraťte se na místní 
plynárenskou společnost.

mbar.........................

Přetlakový plynový ventil. Porovnejte hodnoty s těmi v "Tabulce D - přetlakový 
plynového ventilu " na straně.

min  mbar................

max  mbar................

Hodnoty CO - CO2 ve spalinách a zjištění maximální hodnoty. Nastavení 

hořáku musí provádět specializovaný technik pro hodnoty bez zředěného CO 

větší než 1000 ppm.

ppm.........................

 

If the tests were positive, power and start-up the appliance, and through the air vents, check the points listed 

in the table:

√ KONTROLA: Výsledek kontroly - OK

Přesnosti zapalování hořáku

Jasně modrý plamen bez žluté špičky

Plynový komínek odvětrání je čistý a bez překážek 

Poučte uživatele o základech bezpečného provozu konvektomatu / pece s ohledem na tuto instalaci, použití 

a údržbu.

BakerTop™ChefTop™
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Vodovodní připojení

Připojení: Přívod vody

Zadní část přístroje obsahuje:

A  dva metry hadice, mechanický fi ltr a (3/4 “), nástavec se zpětným ventilem pro potrubí. 

B  Před připojením k vodovodnímu řádu spotřebiči, jej vypláchněte vodou, aby se odstranily veškeré zbytky, 

které se nahromadily uvnitř. Uzavírací ventil by měl být umístěn mezi vodovod a zařízení;

C  Vedení pro detergent na čištění konvektomatu u pece, dva nástavce pro připojení dalších příslušenství vody 

(např. reverzní osmóza). Postupujte podle pokynů na obalu pro připojení příslušenství.

Pro zjednodušení instalatérské práce v případě více sloupců připojení (Maxi. LINK) používejte T spojku z 

UNOX sady pro propojení dvou konvektomatů.  
  

   
WATER IN

WATER IN

    

mechanický fi ltr 

uzavírací ventil 
L = 1.5 m hadice

3/4 nástavec 
se zpětným 
ventilem

A

WATER IN

WATER IN

  

 
Max 30°C

150÷600 kPa

150 µS/cm

0

50

100
150

200

250

bar

NaCl

T nástavec
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Přívod vody: specifi kace

 Přívod vody musí splňovat:

- Mít maximální teplotu 30 ° C;

- Být pitná;

- Mít maximální vodivost 150 ìs / cm;

- Mít maximální tvrdost 7 ° C;

- Mít tlak v rozmezí 150 a 600 kPa (200 kPa doporučeno).

 Pokud tlak vody na vstupu je příliš nízký (150kPa), mělo by být doplněno čerpadlo s vhodným průtokem. 

ChefTop ™ a BakerTop ™, konvektomaty a pece  mají zabudovaný redukční ventil.

Je-li tvrdost vody větší než zadaná hodnota (7 ° C), použijte demineralizer (reverzní osmóza) nebo fi ltry, aby 

se zabránilo usazování vodního kamene a / nebo jiných minerálů a jejich ukládání   uvnitř trouby. Škody 

způsobené odvápňovacími nebo jinými chemickými látkami obsaženými ve vodě  ruší záruku.

UNOX doporučuje  fi ltraci “Unox.PURE” nebo sadu reverzní osmózy s “Unox.PURE-ro”  Jeli tlak vody příliš 
nízký a tvrdost vody vysoká. Sada reverzní osmózy je přímo řízena  diagnostickým systémem z konvektoma-
tu / pece. Postupujte podle pokynů na obalu těchto dílů pro jejich montáž / demontáž.

Pokud přístroj nemůže být trvale připojen k vodovodnímu řádu, je k dispozici sada čerpadla od UNOX pro 

čerpání vody ze zásobníku.

   

    

   Unox.PURE-RO

Unox.PURE

   

1

2
UNOX.Det&RinseUNOX.Det&Rinse

From UNOX.Pure

To UNOX.Pure

WATER IN

 

B

Více informací o UNOX.Det&Rinse  
naleznete v technickém a bezpecnostním 

listu na konci tohoto manuálu.

   
UNOX.Det&Rinse

WATER IN

From UNOX.Pure

To UNOX.Pure

From UNOX.Pure

To UNOX.Pure

UNOX.Pure-RO

UNOX.Pure

C

BakerTop™ChefTop™
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Instalace: Odpad vody

Odpad se nachází:

-  Na dně u stolního provedeni  konvektomatů/ pecí 

- Na zadní straně volně stojících konvektomatů / pecí s nebo bez vozíku. .

Připojte ohnutý / sifon do tuhého potrubí nebo fl exibilní hadice a připojte sestavu na odvod odpadních vod. 

UNOX doporučuje své originální pevné a pružné hadice

Vypouštěná odpadní voda z konvektomatu / pece může být horká (90 ° C). Trubky používané 

pro odvádění vody musí být schopny odolávat vysokým teplotám, a nekovové.

Pokud je nutné snížit teplotu odpadní vody, UNOX doporučuje sadu pro zchlazení odpadu.

 

   

    

   

    

 

Adjustable

holding brac

+

 Pokud přístroj nemůže být trvale připojen k odpadu, 

musí být odpadní trubka zablokována konickým 

uzávěrem, který je dodaný uvnitř “Startovacího 

balíčku”. Ujistěte se, že je snadné dostat se k zadní 

straně konvektomatu / peci, aby se dal často kontrolo-

vat a čistit odpad. 

 

Není dodáván

OK

Není dodáván
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Instalační: zásahy

    

 

 Pokud je nutné odpojit “rychlospojky” 

například při údržbě nebo k instalaci 

příslušenství, použijte klíč dodaný v “Starto-

vací sadě”: pomocí jiných nástrojů (např. 

šroubováky, kleště, atd. ..) jinak by mohlo dojít k 

poškození částí a těsnění.

 Kanalizační specifi kace

Drenážní systém musí splňovat:

 - Musí být sifonového typu;

 - Maximální délka jeden metr;

 - Minimální spád 4%; 

- Mít průměr, který není menší než upevnění odpadního potrubí;  - samostatně pro každý spotřebič, a pokud 

tomu tak není, ujistěte se, že hlavní odvodňovací potrubí je dostatečně dimenzováno a že je voda odváděna 

pryč správně a bez problémů; 

- Být bez přelomení.    

. 

    

      

 

   

min 4° min 4°

L= min 30 cm min 
2,5 cm

min 4°

min 
2,5 cm

L= min 30 cm L= min 30 cm

min 4°

L= min 30 cm

min 4°

min 
2,5 cm

L= min 30 cm

min 4°

min 
2,5 cm

L= min 30 cm
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3/4

ø10
ø 8

ø 8

ø 8

ø 8

Indikativní příklad instalací do sloupců MAXI.Link

DIGESTOŘ

KONVEKTOMAT /PEC 2

KYNÁRNA

Unox.PURE

KONVEKTOMAT /PEC 1

Pressure limiter
 200kPa
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3/4

ø10
ø 8

ø 8

ø 8

ø 8

Indikativní příklad instalací ve sloupcích MAXI.Link

DIGESTOŘ

KONVEKTOMAT /PEC 2

KYNÁRNA

Unox.PURE.RO

KONVEKTOMAT /PEC 1

Pressure limiter
 200kPa

BakerTop™ChefTop™
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Odvětrání komory   (  pouze elektrické modely)

   

 

 Při vaření se produkuje horký kouř a zápachy, které 

jsou odvedeny pomocí komínku na horní části 

přístroje.

 Ujistěte se, že žádné předměty nebo ma-

teriály nebrání odvodu kouře nebo by se 

mohli poškodit teplotou odváděného 

kouře nebo jinak dojít k poškození. 

Nenechávejte hořlavé materiály v blízkosti odvodu 

kouře.

 Venkovní odvod kouře lze provést pomocí:

 1) Digestoř odpovídajícího výkonu a velikosti pro 

daný typ konvektomatu/pece. 

 

  UNOX doporučuje originální odsavače 

par, přímo ovládané konvektomatem / 

pecí troubou samo-diagnostickým sys-

témem. 

 

  Postupujte podle pokynů na obalu digestoří UNOX 

pro jejich montáž 

 

 

 2) trubka bez přisávání vzduchu nebo nucené větrání.

 Potrubí musí být:

     - Být nezávislé pro každé zařízení;

 - Mít minimální průřez 30 cm; - Být bez zlomů;

 - Mít sklon větší než 45 °;

 - Být alespoň jeden metr.

  UNOX doporučuje originální výfukové 

potrubí.

 3) UNOX kondenzátor páry. Postupujte podle pokynů 

pro montáž na obalu kondenzátoru pro jejich 

montáž.

   

 45°C max 

ø 30 min 

L = m
ax 1 m

UNOX 
Digestoř
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Odvod kouře a plynových spalin 

   

 

 Výfukové potrubí odvádí kouř a zápach z trouby, 

stejně tak odvádí spaliny. Odvod může být proveden 

různými způsoby: vyberte nejvhodnější způsob 

nejvhodnější pro jmenovitý výkon instalovaných 

spotřebičů a postupujte podle místních / národních 

instalačních předpisů země

 1) Konvektomaty kW skupinou < 14 přímé odvětrání 

v prostředí instalace

 

 2) Pece s kW skupinou > 14  

  Odvod prostřednictvím účinného přirozeného 

větrání komína.  Větrání spalin musí splňovat:

   - Mají stejný průměr (OD) v rámci celé délky trouby 

připojení výfukového potrubí;

  - Mají vzpřímenou pozici 3øD) větrání nad 

spínačem, který je 3 krát průměr OD;

   - Sleduje stoupající dráhu v minimálním sklonu 

10%, a nesmí obsahovat žádné úhly menší než 

90 stupňů. Vodorovná část (L) nesmí překročit 1,5 

metrů na délku.

  Doporučujeme nainstalovat komínovou 
koncovku na horní část vnějšího konce 
komína, aby se zabránilo vniku dešťové vody 
do trouby a minimalizovat pokles tlaku 

způsobené Ven tuřího efektem, který může nastat při 
silném proudění vzduchu

 3) Pece s ratingem> 14 kW s vývodem pod digestoř 

výkonem a velikostí odpovídající typu konvektoma-

tu/ pece. Digestoř musí být nainstalována alespoň 

50 cm od výfukového potrubí: menší vzdálenost 

by mohla způsobit vznik toxického plynu z ne-

spáleného plynu.

 Výfukové plyny se mohou ohřát, až na 

500 ° C. Nepoužívejte výfukové potrubí 

vyrobené z hliníku nebo materiálů, které 

nejsou odolné vůči těmto teplotám.

 Ujistěte se, že žádné předměty nebo ma-

teriály, nebrání odvodu kouře nebo by 

mohlo dojít k poškození věcí, které jsou 

umístěny nad odvodem kouře. Nene-

chávejte hořlavé materiály v blízkosti 

vývodu kouře.

   

 

L =  1,5 m max

3øD

min 90°

øD

øD

3øD

   

 

min 50 cm

(  pouze pro plynové konvektomaty/ pece)

BakerTop™ChefTop™
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Spojení stohovaných zařízení (MAXI.Link)

 Spojení zařízení s kabelem RJ45

1

2

3

RJ45

4

5

6
RJ45

 Všechny ChefTop™ a BakerTop™ konvektomaty / 

pece jsou z výroby připraveny pro připojení dohro-

mady nebo k příslušenství (kynárna, digestoř, šokový 

zchlazovače, osmóza, atd.).The accessories connect 

to the oven by means of RJ45 connectors located 

on the back of the ovens, which automatically con-

nect.

  Odpojte zařízení od elektrické sítě.

   Otevřete zadní panel pro přístup k zadní silové desce.

  Použijte nůž a udělejte štěrbinu v jednom z gu-

mových krytů na zadním

   Protáhněte jeden konec kabelu RJ45 otvorem

   Vložte konec kabelu do příslušného konektoru na zá-

suvky PCB (nezáleží na tom, který ze tří konektorů je 

používán). 

  Vyjměte ochranný kryt a dotáhněte šrouby.

  Připojte všechny spotřebiče do elektrické sítě.

  Postupujte podle pokynů na balení 
příslušenství o tom, jak nainstalovat a spravovat.

Nastavení pece jako MASTER  nebo “CONTROLED”  

MASTER

CONTROLLED 
OVEN 1

RJ45

RJ45

RJ
45

 Při práci s více než jedním UNOX konvektomatem / 

pecí, nebo kvůli praktičnosti je nejlépe nastavit jednu 

troubu jako hlavní (Master) a další, maximálně 3, jako 

podřízené (controlled) ..

 Veškeré “ovládané” konvektomaty / pece a připojené 

doplňky, tj. digestoř, kynárna, sada reverzní osmózy, 

atd. .. viz tabulka E “), může být řízeno z” hlavního “ov-

ládacího panelu konvektomatu/pece.

 Technologie EFFICIENT.Power snižuje spotřebu 

energie sestavy až o 33% lepším využíváním dis-

tribuce elektrické energie.

 Standardně jsou konvektomaty / pece konfi g-
urovány jako “Master”.

 Pokud spojíte konvektomaty / pece (všechny 
“Master”) kabelem RJ45 bez provedení změny kon-
fi gurace. Konvektomaty / pece nebudou fungovat, 
pokud jsou spojeny se síťovým kabelem bez provedení 
nastavení řízení objeví se zpráva (zpráva “noans” - není 
odpověď - na obrazovce) 
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 Odpojte síťový RJ45 kabel spojující konvektomaty/

pece (viz kapitola “Připojení zařízení s konektorem 

RJ45 kabel” na stránce). Pokud se jedná o první in-

stalaci, pece jsou již nezávislé.

  Zapněte konvektomat / pec, která bude fungo-

vat jako “controled” (nezapínejte žádný program, 

proces): Vstupte do skrytého menu současným 

stisknutím a podržením dvou tlačíte 

po dobu 5 sekund.

 Stiskněte tlačítko  dokud se neobjeví na dis-

play času číslo 10.

 Opakovaně stiskněte tlačítko  , dokud se ne-

objeví na display parametr “ou”  

 Opakovaně stiskněte tlačítko  , dokud se neob-

jeví na displeji programu číslo, které chcete přiřadit 

k “controlled” konvektomatu/peci (viz tabulka E “). 

Pokud připojujete pouze 2 trouby, přiřadíte nastavení 

OU2 na “CONTROLLED” konvektomat/ pec. 

 Chcete-li uložit přiřazené nastavení podržte  a 

stiskněte tlačítko  po dobu 5 sekund, dokud 

neuslyšíte potvrzovací signál.

 Stiskněte tlačítko pro ukončení skrytého menu. 

 Odpojte napájecí kabel od “MASTER” a “CON-

TROLLED” konvektomatů / pecí.

  Připojte konvektomaty / pece pomocí kabelu RJ45.

 Současně zapojte zásuvky obou konvektomatů/pecí.

    

   
2

5 sec.

x1

3

4 5

67

Číslo 

zařízení

BakerTop™ Řada

Zařízení

1 BakerTop™ Oven - MASTER

2 BakerTop™ Pec - CONTROLLED 1

3 BakerTop™ Pec - CONTROLLED 2

4 BakerTop™ Pec - CONTROLLED 3

6 Kynárna

7 Systém reversní osmózy 

8 Statická pec

9 Digestoř

10 Ovex.NET 

Číslo 

zařízení

ChefTop™ Řada

Zařízení

1 ChefTop™ Konvektomat - MASTER

2 ChefTop™ Konvektomat - CONTROLLED 1

3 ChefTop™ Konvektomat - CONTROLLED 2

4 ChefTop™ Konvektomat - CONTROLLED 3

5 Zchlazovač/Zmrazovač

6
Udržovací

Slow cooking skříň

7 Systém reversní osmózy

8 Statická pec

9 Digestoř

10 Ovex.NET 

Tabulka E

BakerTop™ChefTop™
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Připojení sady USB interface a resetovací tlačítko bezpečnostního 

termostatu

UNOX.Link XC237 kit

UNOX.Link XC237 obsahuje:
 reset tlačítko;
 připojení typ RJ45 pro spojení 

ovládání dalšího příslušenství;
 připojení USB s možností :
- stáhnout data HACCP v období 

posledních 3 měsíců pomocí 
funkce BlackBox;

- s použitím programu OVEX.Net 3.0. 
stahujete recepty z http:infonet.unox.
com nebo tvoříte přímo recepty a 
nahrávate zpět do konvektomatů/
pecí. Dále možnost vedení statistik a 
spotřebu energií.

UNOX.Link XC238 kit

UNOX.Link XC238 obsahuje:

 reset tlačítko the oven reset button;
 připojení typ RJ45 pro spojení ov-

ládání dalšího příslušenství;
 připojení USB s možností:
- stáhnout data HACCP v období 

posledních 3 měsíců pomocí 
funkce BlackBox;

- s použitím programu OVEX.
Net 3.0.  stahujete recepty z 
http:infonet.unox.com nebo 
tvoříte přímo recepty a nahrá-
vate zpět do konvektomatů/
pecí. Dále možnost vedení 
statistik a spotřebu energií;

 Připojení konvektomatu/
trouby přes internet. Stahovat 
data uschovaných v  BlackBox, 
připojovat se kterýkoliv okamžik

Standart připojení

Standart připojení obsahuje:

     reset tlačítko;

 připojení typ RJ45 pro spojení 

ovládání dalšího příslušenství .

Prostudujte si dále instrukce vnějších periferií 

a příslušenství pro připojení a jejich správu.

This panel contains:

- the oven marking plate on the top;

- the overheating rest button and the RJ45 con-

nection for the remote management of the 

oven on the bottom.

STANDARD CONNECTION STANDARD CONNECTION 
+ 

UNOX.Link XC237 kit

STANDARD CONNECTION 
+ 

UNOX.Link XC238 kit
+ +

2 1 2 1
3

2 1
+ 3+ 4+
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OK!> 50 cm

Příklady správné a nesprávné instalace

BakerTop™ChefTop™
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Pokyny pro uživatele 

Před použitím přístroje:

 - Ujistěte se, že máte revizi připojení, kterou vydává instalující technik; 

- Pečlivě si přečtěte kapitolu “Bezpečnost předpisy” na straně - 

Přečtěte si kapitolu “Předmluva” na stran 4

Všeobecné pokyny k ovládání

• Při prvním použití tohoto zařízení nezapomeňte důkladně vyčistit vnitřek konvektomatu / pece  vyjmout  

příslušenství (viz kapitola “Běžná údržba” na straně 72.), Spusťte prázdný konvektomat / pec na maximál-

ní teplotu po dobu 1 hodiny k odstranění nepříjemných pachů způsobených ochranným konzervačním 

přípravkem.

• Když  otevřete dveře konvektomatu , pokud není zvolena funkce “COOL”, topení a ventilátor se automaticky 

zastaví. Zabudovaná brzda ventilátoru je aktivována (ventilátor se otáčí jen velmi krátkou dobu)

• Pokud je spotřebič  ponechán více než 15 minut bez výběru provozního režimu nebo automatického čištění, 

automaticky se přepne do úsporného režimu .

  Pro ukončení režimu STAND-BY jednoduše stiskněte tlačítko START / STOP.

• Zařízení provozujte při teplotě mezi +5 ° C až +35 ° C.

• Nesolte jídlo uvnitř konvektomatu / pece. Pokud tak učiníte, vyčistěte troubu co možná nejdříve (viz kapitola 

“Běžná údržba” na straně 72).

Z bezpečnostních důvodů nesmí být poslední vsun umístěn ve výšce větší než 160 cm. Pokud 

je to nutné ,  je povinnost nalepit varovnou nálepku obsaženou v “Startovacím balíčku” ve 

výšce jak je znázorněno na obrázku.

Kuchařská doporučení

• Je vždy lepší pokud předehřejete konvektomat / pec troubu na teplotu nejméně o 30-50 ° C vyšší než požadujete , s 

cílem snížit vliv tepelné ztráty při otevírání dveří.

• Nenastavujte konvektomat / pec na teplotu 260 ° C po dobu delší než 10 minut.

• Při použití funkce grilování a opékání (např. pro drůbež), dejte vždy do spodu nádobu na sběr přebytečného tuku.  

• Při použití UNOX grilovacích desek, roštů a nádob rozložte jídlo rovnoměrně a nevršte je na sebe v nadměrném 

množství

.• Vždy respektujte kapacitu vašeho konvektomatu / pece (viz kapitola “Předmluva” na stránce 4).

BakerTop™ChefTop™
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Používání a nakládání vozíku ( pouze pro volně stojící konvektomaty/pece s vozíkem)

   

 

 Používejte pouze UNOX vozíky , rošty a 

grilovací desky. 

 • Vkládejte vozíky bez přetížení : je normální, že vozík 

mění svou výšku v závislosti zaplněná gastroná-

dob..

 • Vozík je zaveden do konvektomatu pece pomocí 

spodní vodící lišty.

 • zafi xujte gastronádoby při pohybu s vozíkem, jak je 

znázorněno na obrázku. 

 • Pokaždé zabrzděte přední kolečka vozíku, když ho 

vložíte do komory konvektomatu/pece tak aby byl 

zafi xovaný proti pohybu.

 • Buďte velmi opatrní při pohybu, protože nádoby 

mohou obsahovat vařící tekutinu, která může 

vystříknout nebo můžete vozíky převrhnout 

(například když se pohybujete přes nerovné nebo 

šikmé podlahy nebo dveřmi).
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Umístění vpichové sondy jádra

    

    

 
OKOK

OKOK

 Během cyklu vaření, sonda detekuje teplotu v “jádru” 

produktu: dokud nedosáhne teploty nastavené 

uživatelem, a když je produkt dokonale připraven jak 

na jeho povrchu tak uvnitř. Sondu musíte strčit hluboko 

do jádra vařené suroviny, ujistěte se, že je v “jádru” a 

není skrz surovinu. pokud je pokrm tenký vložte sondu 

rovnoběžně . Při přípravě několika jídel, vložte sondu 

do nejmenšího výrobku tak, abyste jakmile dosáhne 

produkt požadované teploty vyjmuli a sondu přemístili 

do další nejmenší části a pak pokračuje znovu (viz kapi-

tola “Nastavení doby vaření (čas / sonda) “na straně 52.

 Cílová teplota jádra závisí na mnoha 
proměnných: ruku v ruce na s jeho druhém 
apod., avšak uživatelova zkušenost umožňuje 

určit správnou hodnotu.

 MULTI.Point SONDA: je standardním vybavením 

konvektomatů a pecí  “Power” s kódem končí v “P” (např. 

XVC705EP) měří teplotu v několika bodech jehly a výstup 

na obrazovku je v průměru všech přijatých hodnot.

 SOUS-VIDE SONDA: Měří teplotu pouze ve špičce jehly.

 Zacházejte se sondou opatrně, protože 

je velmi ostrá a po použití jehla dosahu-

je vysokých teplot.

 Vyjměte sondu z potraviny. Před 

vyndáním gastronádob z konvektomatu 

uložte sondu do vnějšího držáku, nikdy 

nedopusťte, aby sonda visela ven nebo 

na dně konvektomatu). Před vyjmutím gastroná-

dob zkontrolujte, zda kabel sondy není v cestě.

BakerTop™ChefTop™
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“MASTER” a “CONTROLLED” konvektomat a připojené 

    

    

   

MASTER

CONTROLLED 
OVEN 1

RJ45

RJ45

RJ
45

 Pokud vlastníte více než jedno UNOX zařízení, 

doporučujeme provedení školeným technikem:

 - Připojte všechny přístroje s kabelem RJ45; 

 - Konfi gurace jednoho z konvektomatů / peci jako 

hlavní (master) a všechny ostatní, až, jako vedlejší (con-

trolled). Díky tomu je možné ovládat přes hlavní mas-

ter panel, „controlled” konvektomaty/ pece a všechny 

doplňková zařízení (např. kynárnu) jednoduše tím, že 

ovládá na ovládacím panelu “Master” konvektomatu 

všechna zařízení.

 ”MASTER” konvektomat ovládáte přímo zatímco “con-

trolled” konvektomat / pec nebo doplňkové zařízení ak-

tivujete opakovaným stisknutím tlačítka   , dokud se 

neobjeví na displeji požadované číslo (viz tabulka E “)

 Nastavení parametrů a použití “controlled” 

konvektomatů/pecí je stejné jako u konvektomatu 

master.

 

 Veškeré připojené příslušenství digestoře a reverzní 

osmózy sady) jsou samostatně řízeny systémem řízení 

konvektomatu/pece, která automaticky spustí tyto 

doplňky ve vztahu ke skutečným potřebám. 

Ovládací panely “controlled „konvektomatu / pece jsou nečinné (neprovozní), protože jsou řízeny “Master” 
panelem konvektomatu. Stav konvektomatu/pece z “controlled” na master, je možné změnit, pokud je to 
třeba: tyto operace musí provádět pouze specializovaný technik pověřený UNOX.

Tabulka  E

Číslo 

zařízení

BakerTop™ Řada

Zařízení

1 BakerTop™ Oven - MASTER

2 BakerTop™ Pec - CONTROLLED 1

3 BakerTop™ Pec - CONTROLLED 2

4 BakerTop™ Pec - CONTROLLED 3

6 Kynárna

7 Systém reversní osmózy 

8 Statická pec

9 Digestoř

10 Ovex.NET 

Číslo 

zařízení

ChefTop™ Řada

Zařízení

1 ChefTop™ Konvektomat - MASTER

2 ChefTop™ Konvektomat - CONTROLLED 1

3 ChefTop™ Konvektomat - CONTROLLED 2

4 ChefTop™ Konvektomat - CONTROLLED 3

5 Zchlazovač/Zmrazovač

6
Udržovací

Slow cooking skříň

7 Systém reversní osmózy

8 Statická pec

9 Digestoř

10 Ovex.NET 
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Používání  

    

1) Stiskněte opakovaně pro výběr až 9 kroků: na 

displeji se zobrazuje probíhající krok.

2) Na displeji se zobrazuje čas nebo teplota sondy.

3) Na displeji se zobrazuje teplota komory nebo 

Delta “t”. 

4) Stiskněte opakovaně tlačítko pro výběr 

parametrů nastavení (teplota, doba vaření, atd.).

 Aktivní parametr je indikován blikáním příslušné 

ikony:

  vaření na obrazovce jako hodiny: minuty

  teplota sondy na obrazovce jako ° C

  teplota komory na obrazovce jako ° C

 Delta “t” (rozdíl mezi teplotou komory a teploty 

sonda) zobrazí na obrazovce ° C

5) Zvýšení/Snížení hodnoty zobrazující se na displeji.

6) Zobrazuje nastavenou rychlost ventilátoru.

7)  Zapíná/ vypíná přístroj, start/stop varného cyklu.

 Pokud svítí přístroj je  zapnutý.

8) Programovací tlačítko.

9) Programovací tlačítko (detaily na straně)

10) Ukládání programů.

11) Programovací tlačítko (detaily na straně)

12) MAXI. Link - Řídí konvektomaty / pece a 

doplňkové zařízení k nim připojené: Obrazovka 

zobrazuje číslo používaného přístroje.

13) CLIMA.Lux - Opakovaným stiskem levého/

pravého tlačítka ovládáte přívod páry  (STEAM.
Maxi™) nebo odvětrání vlhkosti (DRY.Maxi™).

Ovládací panely se používají stiskem dotykové klávesnice.

Stiskněte pouze prsty a nepoužívejte další předměty, jako jsou nože, vidličky, atd. ..

Tato technologie umožňuje snadné a rychlé čištění ovládacího panelu, při vyhnutí se mechanickým pomůckám 

vám zaručuje maximální spolehlivosti a trvanlivosti.

   

OK
    

   

  

1 2

4 9 10 1175

3 13 86 12

BakerTop™ChefTop™
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Základní pojmy

Zařízení může být používáno v  MANUÁLNÍM nebo PROGRAMOVÉM módu.

MANUÁLNÍ režim znamená, že tyto parametry pro každý varný cyklus jsou nastaveny uživatelem:

- Vaření s časem nebo na teplotu jádra pomocí sondy (tyto dva parametry se navzájem vylučují); 

- Teplota komory nebo Delta “t” (delta “t” lze nastavit pouze tehdy, pokud je použita sonda);

 - CLIMA.Lux (procenta páry v komoře přidání nebo odebrání )-  STEAM.Maxi™ - DRY.Maxi™);

 - Rychlost proudění vzduchu.

 Nastavené parametry nejsou uloženy a musí být nastaveny vždy v průběhu každého dalšího použití.

PROGRAMOVÝ  mód umožňuje:

- uložit včetně pojmenování (až 25 písmen), až 99 programů pro použití v následných relacích vaření;

- Použití speciálních funkcí (čištění, “cool”, atd.);

 - Použití přednastavené programy vaření.

Každý cyklus vaření se může skládat až z 10 kroků:

-  KROK  1: první předehřev (pouze pro naprogramovaný režim);

- KROK  2 ...10: 10: až 9 kroků vaření, každý je charakterizován různými parametry vaření. Vaření nemusí nutně 

vyžadovat všech devět kroků: nastavit lze pouze ty které potřebujete.

Přístroj automaticky přechází z jedné fáze vaření do další.

 

Příklad VARNÉHO CYKLU

PŘEDEHŘÁTÍ KROK  1
KROK  

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
KROK  2

10 min 
150°C
rychlost  1
60% pára

60 min 
200°C
rychlost  3
20% pára nepoužity

-  Když je trouba připojena ke zdroji napájení, ovládací panel se automaticky zapne.

-  Funkce tlačítek :

  opakovaným stisknutím jediné -> zvyšuje / snižuje hodnotu dané jednotky v případě, že ji podržíte -> hod-

noty zvýšení / snížení jdou rychleji

-  Pokud nestisknete žádné tlačítko během 15 minut a není žádné příslušenství v provozu (např. kynárna), ele-

ktronické ovládání přejde do režimu stand-by: pouze LED start / stop zůstane svítit. Stačí stisknout tlačítko 

START / STOP pro aktivaci ovládacích prvků

   

 

 Resetovací tlačítko a port  RJ45 pro údržbu  jsou  na 

pravé straně konvektomatu / pece.

 Uživatelská interface je k dispozici na 
vyžádání: kontaktujte UNOX pro další infor-
mace.

Pokud je zvukový signál konvektomatu / pece příliš nízký, doporučuje UNOX  nainstalovat 
sadu pro zvýšení hlasitosti, sestava může být instalován kdykoliv specializovaným techni-
kem.

Tlačítko reset

RJ45 zásuvky
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STEP

SELECT

SELECT

STEP

SELECT

SELECT

SELECT

SELECT

DRY.Maxi STEAM.Maxi

SELECT

x2

x2
DRY.Maxi STEAM.Maxi

SELECT

STEP START/STOP

2..9

MANUALNÍ mód

Stisknutím tlačítka se pohybujete od jednoho kroku k dalšímu; aktuální krok je zobrazen na displeji “1”.

Stisknutím tlačítka se pohybujete od jednoho konfi guračního parametru k druhému; zvolený parametr 

zobrazuje blikající ikona, nastavené hodnoty jsou zobrazeny na jejich obrazovkách.

 Čas vaření na displeji jako hodiny: minuty

 Teplota sonda na displeji jako ° C

 Teplota komory na displeji jako ° C

Delta “t” (rozdíl mezi teplotou komory a teploty sondy) zobrazí se na displeji ° C

Zobrazené parametry závisejí na volbách, které učiníte (například funkci Delta „t“ nelze použít k vaření, 

pokud jste nastavily čas místo teploty sondy jádra).

NASTAVENÍ ČASU NASTAVENÍ TEPLOTY

NASTAVENÍ TEPLOTY

NASTAVENÍ DELTA “T” 

NASTAVENÍ VPICHOVÉ 

SONDY

 VOLBA KROKŮ 

 Stiskněte tlačítko   ;

 používané číslo KROKU se zobrazí na displeji “1” 

(až do maximálního 9 KROKU).

 PŘEDHŘÁTÍ

Předehřátí nelze nastavit v MANUÁNÍM módu.

BakerTop™ChefTop™
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  NASTAVENÍ PRŮBĚHU VAŘENÍ (ČAS/ SE SONDOU JÁDRA)

Dobu vaření lze stanovit nastavením:

- DOBY vaření ( 1:30min.) nebo

- TEPLOTOU JÁDRA měřenou sondou ( 80°C). 

Tyto dvě hodnoty se navzájem vylučují: 
volbou doby ve stejném KROKU 
vylučuje základní parametr teploty a 
naopak. Následující lze nastavit v mulit-

STEP vaření:
- všechny KROKY s parametrem ČAS;

-  V jednom kroku řídíte teplotu v jádře, s 
-  výchozí KROK s časovým parametrem + poslední 
krok (který může být opakován) kontrolován TEPL-
OTOU JÁDRA.

 Opakovaně stiskněte tlačítko    dokud: 

  
bliká nastavení ČASU

  bliká nastavení TEPLOTY JÁDRA, TEPLOTA 

měřená sondou.

  -> parametr je aktivní a může být nastaven, 

pouze pokud symbol bliká.

 Nastavte požadovanou hodnotu (čas nebo 

teplotu na sondě jádra) stisknutím tlačítka 

 .

Vstupní hodnoty jsou zobrazeny hodiny.

Minuty (nastavení času) nebo (nastavení sondy).

  Nastavení času

    

  

Nastavení sondy

  NASTAVENÍ VARNÉHO CYKLU V ZÁVISLOSTI NA 

TEPLOTĚ JÁDRA MĚŘENO SONDOU:

 Zasuňte sondu do nejmenšího produktu (pro 

více informací si přečtěte ”Umístění sondy jádra” 

na straně. Konvektomat /pec ukončí cyklus 

zvukovým signálem jakmile  dosáhne teplota v 

jádře nastavenou

 Pokud musíte znovu spustit cyklus udělejte 

následující v průběhu 40 vteřin od zaznění zvu-

kového:

 - otevřete dveře;

 - Vyjměte sondu z „referenčního ” produktu;

 - vyjměte všechny stejně velké produkty

  - vložte sondu do nejmenšího ze zbývajících 

produktů;

 - zavřete dveře a stiskněte tlačítko  : 

        konvektomat vám nabídne stejnou teplotu jako byla.

       - Použitím tlačítek  nastavujete;

 -  cyklus znovu spustíte stisknutím tlačítk 
START/STOP

 .

  ČASOVÁ ZÁVISLOST NA VARNÉM KROKU:

 NA KONCI KROKU JAKMILE VYPRŠÍ ČAS, AUTOMATICKY 

SE PŘESUNE NA DALŠÍ KROK (POKUD JE NASTAVEN).

 

1

2

 

1

2

x2

 “INF”/”HOLD”  0.00     9.59

NEPŘETRŽITÝ PROVOZ MINIMUM 
DOBA

MINIMUM DOBA

0°C  0.00     100°C

“INF”/”HOLD” (Nepřetržitý mód) 
Konvektomat/pec v nepřetržitém provozu dokud 
manuálně nezasáhnete:
KROK 1 -> nastavte parametr “INF” (nekonečný). 
Teplota je v závislosti jakou hodnotu nastavíte (v další 
části).  
KROK 2...9 -> nastavte “HLD” (UDRŽOVÁNÍ) parametr. 
Teplota je udržována na  70°C a nemůže být měněna.
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  NASTAVENÍ TEPLOTY DELTA “T”

1

2

1

2

Delta “t” mode
Teplota komory konvektomatu/pece – 
Teplota je měřená sondou jádra =

Delta “t” nastavená hodnota 

Varnou teplotu můžete:

- TEPLOTU komory (například 220°C) nebo

- zvolením DELTA “t” funkce (pouze při použití sondy). 

 

Tyto dvě hodnoty se navzájem vylučují: 
Delta “t”, bude vyloučen v případě 
výběru parametru teploty komory a 
naopak.

 Stiskněte opakovaně tlačítko  dokud :   

  
Bliká nastavení TEPLOTA KOMORY

   
Bliká hodnota nastaveníDELTA “t” funkce.

 -> parametr je aktivní a lze nastavit, pouze 

pokud symbol bliká.

  Zvolte požadovanou hodnotu stiskem tlačítka 

 .

 Vstupní hodnoty se ukážou na displeji °Jakmile 

je teplota nastavena

  Nastavení templota

    

  

Nastavena Delta “T””

 “PAU”  0°C     260°C

PAUZA A VENTILÁTORY/

TOPINCE JSOU VYPNUTY

MINIMÁLNÍ 

TEPLOTA

MAXIMÁLNÍ 

TEPLOTA

 0°C  0°C     120°C
 VYPNUTO

BakerTop™ChefTop™
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 NASTAVENÍ CLIMA LUX™ (DRY.Maxi™  a STEAM.Maxi™)

1

23

DRY.Maxi STEAM.Maxi

DRY.Maxi™
Patentovaná DRY.Maxi™ technologie umožňuje rych-
le odebrat veškeru vlhkost z komory, ať už byla vytvořena  
produkty  v troubě anebo pomocí STEAM.Maxi™ v 
předchozím kroku vaření.

STEAM.Maxi™
Patentovaná technologie STEAM.Maxi™ vyrábí páru 
uvnitř konvektomatu/pece od teploty 48 ° C.
STEAM.Maxi™ představuje nastavitelné množství 
páry ve spojení s různými teplotami, což umožňuje 
různé druhy vaření: 
• Vaření v páře (pouze pára);
• kombinované konvekční vaření  - pára (horký vzduch 
+ pára). 
Při vaření, výrobek přirozeně uvolňuje určité procento 
vlhkosti: 
žádná pára se nebude vyvíjet, pokud odpovídá pro-
centuální hodnota nastavení uživatelem.

Nastavení klima uvnitř komory je označeno CLI-
MA LUX, elipsa nastavuje se pomocí tlačítek 

 .

10 MODRÝCH LEDek indikuje procento požadované 

vlhkosti uvnitř (STEAM.Maxi™).

10 ČERVENÝCH LEDek indikuje procento odvětrání 

uvnitř komory (DRY.Maxi™).

Tyto dva systémy nemohou být použity 
společně. Nastavený parametr je volitelný, 
pokud jsou ponechány nenastaveny, trou-
ba se uchýlí ke konvekčnímu vaření.

 Opakovaně stiskněte tlačítko  dokud “CLI-

MA LUX ™” začne blikat-> parametr je aktivní a lze 

nastavit pouze tehdy, když bliká.

 Pro vývin páry v komoře (STEAM.Maxi™) 

stiskněte tlačítko   pro nastavení požadované 

vlhkosti (modrá LEDka - od 10% až 100%).kon-

vektomat /pec se uvede automaticky do režimu 

vaření v páře, vaření při teplotách pod 130 ° a se 

100% vlhkosti.

Pro ODVĚTRÁNÍ páry z komory (DRY.Maxi™)   

stiskněte opakovaně tlačítko , dokud 

nenastavíte požadované odvětrání (ČERVENÁ 

LEDka od 10% do 100%).
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  NASTAVENÍ  RYCHLOSTI  PROUDU VZDUCHU (AIR.MaxiTM)

1

pulzní režim
Pulzní režim vypne motor stejně jako topince, když byla 
dosažena nastavená teplota. Směr otáčení ventilátoru 
je obrácen pokaždé, když se motor zapne

Rychlost otáček motoru a jejich pracovní režimy 

lze nastavit stisknutím tlačítka  (s (bez) rever-

zního otáčení). Rychlost 6 je výchozí hodnota, kdy 

je nejprve tlačítko stisknuto, zatímco další stisknutí 

nastaví rychlost na 5, 4, 3, 2, 1 a P.

Nastavenou rychlost, objeví se na obrazovce “6”:

• Rychlost 1 - 750 min. bez inverze 

• Rychlost 2 - 1000 ot. bez inverze 

• Rychlost 3 - 1400 ot. bez inverze 

• Rychlost 4 - 1.400 ot. s inverzním chodem 

• Rychlost 5 až 2000 ot. s inverzním chodem 

• Rychlost 6 - 2700 ot. s inverznímchodem

• Rychlost P - 1000 ot. PULSNÍ

  VÝBĚER A NASTAVENÍ DALŠÍHO KROKU (VOLITELNÉ)

Přístroj automaticky přechází od jednoho KROKU k 
druhému.

Vaření nemusí nutně vyžadovat všech devět kroků, 

ale lze nastavit pouze ty, které potřebujete. Chcete-

li nastavit krok 2

 stiskněte tlačítko  ;

 číslo “2” SE VÁM OBJEVÍ NA DISPLEJI.

Nastavit různé parametry (délka, teplota, atd. ..), 

jak je popsáno v předchozích částech. V případě 

potřeby vyberte a nastavte následující KROKY ste-

jným způsobem.

VAŘENÍ  START/STOP/OPAKOVÁNÍ - VYPNUTÍ

 

Stiskněte a podržte tlačítko 
START/STOP

  na 2/3 sekund k přerušení 

probíhajícího cyklu vařen

Máme nastaveny požadované KROKY:

 Používáte-li varný cyklus, který vyžaduje sondu, 

vpíchněte ji do produktu, stiskněte tlačítko  

START/STOP
 pro spuštění cyklu vaření.

Zvuk vydává zvukový signál po dobu 15 sekund 

a na displeji bliká po dobu asi 45 sekund poté, 

co ukončí  trouba cyklus vaření.

       Pokud v této době stisknete následující tlačítka:

   ->  konvektomat/pec začne, opět 

s použitím stejných parametrů jako při 

předchozím cyklu vaření ;

 
START/STOP

 -> stiskem tlačítka vypnuto jsou parame-

try odstraněny.

BakerTop™ChefTop™
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PROGRAMOVACÍ Mód

LAST PROGRAM ChefTop™ - BakerTop™

COOL

PURE

PUMP LOADING

HOOD WASHING
LONG WASHING
MED WASHING
SHORT WASHING
QUICK WASHING
SEMI AUTO WASHING
H2O WASHING

RESUME

P01

P99

....

 
+3 REGEN - STEAM - GRILL  FAKIRO 
GRILL - PAN FRY -  MULTITIME - 
FAKIRO PIZZA - POLLO - BAKE - 
BAGUETTE - ROASTING - CRISPY 
ROAST - NIGHT ROAST  - BRAISE

ACM01 
...
ACM20 

ZOBRAZÍ SE POUZE POKUD 

PROBÍHAL MANUÁLNÍ 

PROGRAM 

ZOBRAZÍ 

SE POUZE 

V PŘÍPADĚ 

PŘERUŠENÍ 

PROGRAMU 

POZICE PROGRAMŮ 

ULOŽENÉ UŽIVATELEM 

Č
IŠ

T
ÍC

Í 

P
R

O
G

R
A

M
Y

POZICE PROGRAMŮ 

ULOŽENÉ UŽIVATELEM 

S ADAPTIVE.CLIMA 

TECHNOLOGIE 
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 POSLEDNÍ PROGRAM (OPAKOVÁNÍ PŘEDCHOZÍHO VARNÉHO CYKLU))

12

Tato funkce plně zopakuje poslední provedený 

cyklus vaření (pouze pokud je proveden v napro-

gramovaném režimu).

Na konci provedeného cyklu vaření, stiskněte 

tlačítko   -> Zpráva poslední program se ob-

jeví se na displeji “8”.

Stiskněte tlačítko 
START/STOP

  -> naposledy spuštěný 

cyklus znovu začne.

  RESTART (POKRAČUJE V PŘERUŠENÉM PROCESU VAŘENÍ)

12

Pokud byl program před koncem (provedeno v 

obou režimech v manuálním i programovaném), 

tato funkce  jej obnoví přesně v bodu při zachování 

nastavených parametrů.

Stiskněte tlačítko   ,dokud displeji “8” nezo-

brazí zpráva RESTART.

Stiskněte tlačítko  
START/STOP

 : poslední varný cyklus 

bude obnoven.

  P01->P99  (ULOŽENÍ VARNÝCH PROGRAMŮ)

Vstup do programovacího menu

Pro vstup do programovacího menu stiskněte 

tlačítko   .

 Výběr pozice programu

Opakovaným stisknutím tlačítka 

vybíráte z pozic P01 až P99 pro uložení programu.

Vybraná pozice se zobrazuje na displeji “8”.

BakerTop™ChefTop™
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  Výběr názvu programu

1 23

 Stiskněte .

 Pomocí tlačítek  pro výběr 1. pís-

mena z názvu programu. Stiskněte   znovu 

a pomocí   tlačítek  pro výběr 2. pís-

mena. Celý postup se opakuje pro všechny po 

sobě jdoucích písmen (až do maximálně 25 pís-

men).

 Chcete-li ukončit psaní, stiskněte tlačítko  a 

zkontrolujte, zda zadané jméno:

 pokud ano, stiskněte tlačítko   pro přístup 

k vaření a nastavení parametrů;

 pokud je nesprávné, stiskněte tlačítko  pro 

vstup a zadejte správně písmena.

  Nastavení varných parametrů programu

1

2 3

PŘEDEHŘÁTÍ

 Stiskněte tlačítko  dokud se neobjeví číslo 

“0”na displeji “1” a zpráva “PRE” na o displeji “2”.

 Opakovaným stiskem tlačítka    vyberte, zda 

chcete nastavit předehřev ve vztahu k:   

  
 TEPLOTĚ KOMORY

    k funkci DELTA “t” (rozdíl mezi předehřívací 

teplotou a teplotou prvního KROKU

 -> Pouze pokud symbol bliká je parametr ak-

tivní a nastavitelný.

 Stisknutím tlačítka  nastavte 

požadovanou hodnotu.

DOBA, TEPLOTA, KLIMA, RYCHLOST VENTILÁTORU 
Nastavte následující parametry programu, tak jak 
jsou plně vysvětleny v kapitole “Manuální provoz”.

 Uložení programu

Držte tlačítko  , dokud neuslyšíte dlouhé “píp-

nutí” zvuk.

Program je nyní uložen.
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  VYVOLÁNÍ A START ULOŽENÉHO PROGRAMU

2

3

1

 Stiskněte tlačítko  .

stiskněte tlačítko  , dokud se neob-

jeví požadovaný program na displeji“8”.

Zahajte stiskem tlačítka 
START/STOP

 .

Pípnutím konvektomat signalizuje konec fáze 

přípravy.

Stiskněte tlačítko 
START/STOP

 na 2/3 sekundy k přerušení 

cyklu vaření.

Při spuštění uloženého programu, se 
konvektomat/pec automaticky 
předehřeje na nastavenou teplotu 
předehřátí. Jakmile je předehřev u 

konce, konvektomat/pec  vydá zvukový signál a na 
displeji se zobrazí hodnoty pro 1. KROK.
Program se automaticky spustí po vsunutí potraviny 
do konvektomatu / pece a zavření dveří.

 ÚPRAVA PARAMETRŮ ULOŽENÉHO PROGRAMU

2

3

1

Stiskněte tlačítko   .

Použijte tlačítko  pro vyvolání na 

displej programu k úpravě.

Nastavte parametry programu tak jak je 

vysvětleno v kapitole „Manuální ovládání ”.

Držte tlačítko  dokud neuslyšíte dlouhé 

“pípnutí“. Nyní změněné parametry byly 

uloženy.

BakerTop™ChefTop™
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 ChefUnox - BakerUnox   (PŘEDNASTAVENÉ AUTOMATICKÉ PROGRAMY)

Trouba je dodáván s knihovnou přednastavených 

automatických programů pro vaření konkrétních 

potravin (viz tabulka na další straně).

Výběr různých programů vám umožňuje použít 

nekonečné množství:

několik programů umožňuje nastavením různých 

parametrů a uspokojit váš osobní vkus.

 Stiskněte tlačítko   .

Použijte tlačítko pro zvolení 

požadovaného programu.

Postupujte podle pokynů, vybraný program 

umožňuje nastavení parametrů.

 NASTAVENÍ HODNOTY JÁDRA SONDY/ČAS

A    stiskněte tlačítko  dokud parametr pro 

nastavení bliká;

B    nastavte novou cílovou hodnotu stisknutím 

tlačítka  další krok k bodu;

   na následující stránce.

 NASTAVENÍ ČASŮ 9 ČASOVAČŮ

Předvolby STEAM, GRILL, FAKIRO GRILL, PAN FRY a 

MULTITIME programy běží v nepřetržitém režimu: 

to umožňuje vložit různé druhy výrobků, které 

vyžadují různé vaření v každém okamžiku, a spra-

vovat jejich přípravu pomocí 9 různých časovačů. 

Funkce se automaticky aktualizuje po každém 

otevření dveří.

C  Stiskněte tlačítko    dokud nezačne blikat 

ikona  hodin.  

D  Nastavte čas na první časovač pomocí tlačítek 

 .

E  Stiskněte tlačítko  následovat tlačítka 

 : nastavení doby, na druhé časovač po-

mocí tlačítek  a tak dále, další krok 

k bodu

 na následující stránce.

1
2

A B

+3 REGEN   (pouze  ChefUnox)

STEAM  (pouze  ChefUnox)

GRILL  (pouze  ChefUnox) 

FAKIRO GRILL  (pouze  ChefUnox)

PAN FRY  (pouze  ChefUnox)

MULTITIME  (only ChefUnox)

FAKIRO PIZZA

Pollo   (pouze  ChefUnox)

BAKE

BAGUETTE  (pouze  BackerUnox)

ROASTING  (pouze  ChefUnox)

CRISPY ROAST (pouze  ChefUnox)

NIGHT ROAST (pouze  ChefUnox)

BRAISE  (only ChefUnox)

CE D
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TEMPERATURE ADJUSTMENT - CLIMA LUX - FAN SPEED

F  Stiskněte tlačítko  dokud nezačne blikat sym-

bol  teploty.  

G  Nastavte předehřívání na teplotu pomocí tlačítek 

 .

H  Stiskněte tlačítko  dokud “ClimaLux” zobrazí 

se zpráva.

I  Nastavte požadované hodnoty v STEAM.Maxi 

nebo DRY.MAxi) pomocí tlačítek  .

  Pokud chcete úpravy uložit musíte:

  • trvale uložit do zvoleného programu -> 

stiskněte tlačítko  po dobu 5 sekund 

(uložení je potvrzeno se zvukovým signálem);

 •  provádí pouze pro tento cyklus vaření -> 

přejděte k bodu . 

Před spuštěním programu si pozorně přečtěte pod-

robné pokyny:

 MULTITIME  

 Stiskněte tlačítko 
START/STOP

 -> ředehřev na předem 

nastavenou teplotu startů.

        Konvektomat/pec vydá zvukový signál při dosažení 

cílové teploty a kontrolka začne blikat. Otevřete 

dvířka, vložte jídlo a zavřete za sebou dveře: vaření 

začíná po neomezenou dobu trvání a teplotě, CLIMA LUX 

a parametry rychlosti ventilátorů, které jste před 

tím nastavily. Když uplyne první časovač, konvekto-

mat/pec vydá zvukový signál a bliká světlo komory: 

Otevřete dveře a vyjměte vařené jídlo.

       Zavřete dveře: vaření pokračuje. Když čas uplyne 

druhý časovač, konvektomat/pec vydá další zvu-

kový signál a tak dále.

 +3 REGEN, FAKIRO PIZZA, POLLO, BLACK 

BAKE, BAGUETTE, ROASTING, CRISPY/ NIGHT 

ROASTING, BRAISE

 Kdykoliv se používá Fakiro Pizza pro-
gram, nezapomeňte předehřát desku  
alespoň na 5 minut při teplotě 
přesahující 230 ° C.

 Otevřete dvířka, vložte jídlo, zavřete dveře a 

stiskněte tlačítko   -> vybraný program se 

spustí.

F

H I

G

PÁRA, GRILL, FAKIRO GRILL, PAN FRY

 Kdykoliv se používá program gril Fa-
kiro programu, nezapomeňte 
předehřát desku alespoň na 5 minut 
při teplotě přesahující 230 ° C.

 

 Otevřete dvířka, vložte jídlo, zavřete dveře a 

stiskněte tlačítko   ->zvolený program se 

spustí. Když čas uplyne první časovač, konvek-

tomat/pec vydává zvukový signál a bliká světlo 

komory: Otevřete dveře a vyjměte vařené jídlo.

 Zavřete dveře: vaření pokračuje. Když uplyne 

čas na druhém časovači, konvektomat / pec 

vydá další zvukový signál a tak dále.

Chcete-li přerušit průběh programu před 

ukončením (pro všechny programy), stiskněte 

tlačítko 
START/STOP

 .

BakerTop™ChefTop™
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PROGRAMY  VAŘENÍ...
Cooking/Baking 

ESSENTIAL

NASTAVENÉ

PARAMETRY
POZNÁMKA

 +3 REGEN 
Regenerace 

Od 3°C 
-

Vpichová sonda jádra 

(přednastavena na: 65°C)

 STEAM
Vařená zelenina, natvrdo 

vařená vejce, vařená 

rýže… N
o 

F
ry Nastavení časů časovačů 

od 1 do 9

 GRILL 
Zelenina, maso a ryba 

na nepředehřáté grilo-

vací desce, 

G
ri

ll Nastavení časů časovačů 

od 1 do 9

 FAKIRO 

 GRILL

Zelenina, maso a ryba 

na předehřáté grilovací 

desce FA
KI

RO
 G

ri
ll

Nastavení časů časovačů 

od 1 do 9

Předehřejte desku 
alespoň na 5 minut při 
teplotě nad 230°C.

 PAN FRY
Zeleniny, maso, smaže-
ná ryba, pečivo 

P
an

 F
ry Nastavení časů časovačů 

od 1 do 9

 MULTITIME

Několik produktů, 
které vyžadují různou 
dobu vaření v současné 
vaření)

-

Nastavení času časovače 

1 do 9.

Teplota, CLIMA LUX, 

 FAKIRO 

 PIZZA
Pizza chléb a pečivo

FA
KI

RO

Varný čas
Předehřejte desku 
alespoň na 5 minut při 
teplotě nad 230°C.

 Pollo ® Kuřata, drůbež, zvěřina

C
hi

ck
en Varný čas

(přednastaven na: 15 min)

  BAKE pečené produkty

Bl
ac

k 
Ba

ke

Varný čas

(přednastaven na: 5 min)

 BAGUETTE
Bagety a podobné 

pečivo

B
ag

ue
tt

e

Varný čas

(přednastaven na: 15 min)

 ROASTING Pečené maso

B
la

ck
.2

0

Není

 CRISPY 

 ROAST 
Pečené maso s kůrkou 

B
la

ck
.2

0

Není

 NIGHT 

 ROAST
Pečené maso (přes noc)

B
la

ck
.2

0

Vpichová sonda jádra 

(přednastavena na: 54°C)

 BRAISE Dušené maso

B
la

ck
.2

0

Není

Použití sondy jádra je POVINNÉ s tímto 
programem 

Použití sondy jádra je volitelné s tímto pro-
gramem
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 ACM01->ACM20    (ULOŽENÍ VARNÝCH PROGRAMŮ S  ADAPTIVE.CLIMA)

ULOŽENÍ VARNÝCH PROCESŮ

A  Proveďte “Pilotní” vaření programem nebo 

manuálním nastavením, nastavte nejvhodnější 

parametry pro zvolené produkty

Nezapomeňte vložit sondu do potraviny, i když 

není vyžadováno v nastavení parametrů;

(pro více detailů si pozorně přečtěte kapitolu r 

”PROGRAMOVACÍ MOD” na straně nebo v kapitole 

“MANUÁLNÍ mód” na straně).

B   Zkontrolujte výsledky “PILOTNÍHO” varného 

procesu jakmile je dokončen:

NEDOKONALÝ VÝSLEDEK-> NEUKLÁDEJTE, opa-

kujte po změně nastavení, dokud nedosáhnete 

požadovaného výsledku.

PERFEKTNÍ VÝSLEDEK-> Uložte s použitím

ADAPTIVE.Clima technology C . 

C   Ukládací procedura:

 Stisknete tlačítko  ;

opakovaně stiskněte tlačítko  dokud se 

na displeji neobjeví číslo paměti (od ACM01 

do ACM0) na které bude „pilotní ” varný proces 

uložen;

stiskněte tlačítko ;

použijte tlačítko  výběru pro 1 pís-

meno potvrďte; stiskněte znovu tlačítko výběru 

pro výběr druhého; Opakujte do plného názvu;

po vložení jména, stiskněte tlačítko  ;

stiskněte a podržte tlačítko   na 5 vteřin pro 

uložení programu/ procesu (po 5 vteřinách a 

potvrzujícím pípnutí).

Není možné modifi kovat žádné para-

metry již uloženého ADAPTIVE. Clima 

programu.

PŘÍSTUP K ULOŽENÝM PROGRAMŮM

 stiskněte tlačítko  ;

vyberte požadovaný ADAPTIVE.Clima pro-

gram opakovaným stiskem tlačítka  ;

zahajte program stiskem tlačítka  
START/STOP

 .

Tato technologie umožňuje konvektomatu / peci neu-

stále kontrolovat všechny varné parametry (teplota, 

reálná vlhkost v komoře, apod.).

Proto je konvektomat / pec schopna rozpoznat 

množství do ní vloženého jídla a návazně nasta-

vuje parametry programu, vybrané v závislosti na 

skutečném množství.

Například vzhledem k tomu, že každý produkt 

uvolňuje přirozeně vlhkost, množství páry uvolněné 

do komory odst. STEAM.Maxi™) se mění v závislos-

ti na množství suroviny (více suroviny -> konvektomat 

vyvíjí méně páry).

Technologie ADAPTIVE.Clima umožňuje 

uložit varné procesy, včetně účinku 

jakýchkoliv manuálních změn prove-

dených uživatelem (např. otevření 

dvířek).
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 ZCHLAZENÍ (FUNKCE ZCHLAZENÍ KOMORY KONVEKTOMATU / PECE)

1

3

2

 V průběhu „ZCHLAZOVACÍHO ” módu 

(zchlazení komory) je v provozu i při 

otevřených dveřích. Neuvolňujte a ne-

dotýkejte se zadního krytu ventilátoru a 

topnic dokud není zařízení kompletně 

zchlazeno.

Pokud teplota klesne pod 50 °C, po dvou 

minutách se funkce „ZCHLAZENÍ ” vypne, 

zapněte ji, pouze pokud se teplota komory 

zvýší nad 50 °C.

Funkce “ZCHLAZENÍ” komory konvektomatu běží 

pouze se zapnutými ventilátory. 

Tato funkce také může probíhat při otevřených 

dveří pro rychlejší zchlazení. 

Teplota komory je zobrazovaná po celou dobu 

průběhu zchlazování.

Pro vstup do programovacího menu stisknete 

tlačítko   .

Stiskněte tlačítko  dokud se neobjeví 

„COOL” na displeji 8.

 

Stiskněte tlačítko 
START/STOP

 pro  start  funkce “COOL”.

Stisknete znovu tlačítko  
START/STOP

 pro stop funkce 

“COOL“.

 PURE (FILTRAČNÍ SYSTÉM VODY)

PURE funkce dovoluje vybrat a nastavit Unox.PURE-RO 

reverzní osmózu s pumpou nebo Unox.PURE fi lter

 

Opakovaně stiskněte  tlačítko do doby než se 

na displeie “8” objeví funkce PURE.

Zpráva “END” se zobrazí na displeie.

Stiskněte  tlačítko a zpráva PIN se zobrazí.

Stiskněte  tlačítko HDR se zobrazí

Stlačením  a vybraný parametr (END,PIN, nebo 

HDR) můžete nastavit. K opuštění vybraného para-

metru stiskněte na  5 sec nebo počkejte.   

END

Litry do potřebné výměny fi ltru mohou být pouze 

zobrazovány . Nelze je měnit. Pokuď litry jsou na  0 

hodnotě. Objebí se hlášení   “WPURE”.

Když hlášení je zobrazeno:

 A) Filter musí být vyměnen a zadán nový PIN kód 

přiložený u fi ltru k aktivování počítadla;

 B) Nesprávný kód deaktivuje počítadlo .

PIN

Použijte  tlačítka k zapsání PIN kódu. 

PIN je uvnitř každého nového fi ltru. Tlačítkem 

uložíte hodnotu. Nesprávně vložený kód vyvolá 

hlášku ERROR.
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  MYTÍ (MYCÍ PROGRAMY) A NASÁTÍ DETERGENTU 

132

Rotor.KLEAN™ technologie

Automatické / polo-automatické mytí komory konvek-

tomatu / pece probíhá přes přednastavené programy, které 

nelze upravovat (viz kapitola „ČIŠTENÍ S Rotor.KLEAN™ ” 

na straně 73)

 

Pro vstup do programovacího menu stiskněte 

tlačítko  .

Stiskněte tlačítko  dokud se neobjeví na 

display“8”:

A) zpráva “PUMP LOADING”: se vám objeví při prvním 
zprovoznění nebo při každé výměně kanystru; v 

průběhu 25 sekund se nasaje detergent do hadiček. 

Po nasátí detergentu musíte neprodleně zahájit 

mycí cyklus (SHORT/MED/LONG/H2O WASHING) 

viz bod B).

B)  Seznam dostupných mycích programů:

 - LONG WASHING

 - MED WASHING

 - SHORT WASHING

 - QUICK WASHING

 - SEMI-AUTO WASHING (pouze pro technickou údržbu)

 - H2O WASHING

Více informací o těchto programech najdete na

následující straně.

Stiskněte tlačítko  pro start zvoleného progra-

mu (NASÁTÍ nebo MYTÍ).

Mycí program je přerušen:

A) Na konci programu v čase uvedeném v tabulce 

(nenastavitelné).

B) Před ukončením      ->

 Na dobu neurčitou stávajícího mycího; H2O MYCÍ 

program startuje automaticky a nelze zastavit (délka 

6 minut). V případě že je přerušená dodávka proudu v 

průběhu H20 WASHING po obnovení dodávky proudu 

je program zahájen od bodu kde byl přerušen;

C) v případě že je odpojena dodávka proudu-> 

 Zvolený mycí je momentálně přerušený; akmile je 

obnoven proud program začne od bodu, kde byl 

přerušen. V případě přerušení přímo v průběhu 

mytí se může objevit hlášení „AF09” po obnově 

dodávky el. Proudu. Zvolený program je přerušen 

na neurčito. 

 V tomto případě:

 - toto hlášení pak odstraníte z displeje odpojením 

zařízení od el proudu a opětovným zapojením;  

 - manuální reset a program se spustí od začátku.

D)  v případě že je přerušena dodávka vody do 

přístroje->

 Objeví se na display 

alarmo“AF09” zvolený program 

je přerušen na neurčito.

 V tomto případě:

 - odpojte přístroj od el sítě a znovu zapojte; 

 - zkontrolujte co je příčinou přerušení dodávky 

vody (například zavřený přívod vody)pokud je to 

možné odstraňte problém:

 Jakmile je dodávka vody obnovena: musíte 

zahájit mycí program od začátku (QUICK/

SHORT/MED/LONG/H2O WASHING), poté 

používejte přístroj jako obvykle.

 Voda není stále k dispozici:  konvektomat/ pec 

můžete stále používat do doby obnovení dodávky 

vody (nepoužívejte MYTÍ a STEAM.Maxi™).

  Před každým použitím konvektomatu MUSÍ 

být komora konvektomatu několikrát umyta a 

kompletně zbavena nečistot a zbytků. Detergent 

je extrémně agresivní chemický prostředek 

z tohoto důvodu buďte opatrní a v průběhu 

manuálního mytí používejte ochranné (ru-

kavice, brýle, atd.).

BakerTop™ChefTop™
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WASHING PROGRAMMES

Programy Čas  * Popis

PUMP LOADING 25 sec. pro nasátí detergentu

HOOD 

WASHING 
30 min.

mytí 
automatické opláchnutí

LONG 

WASHING 

1 hodina  

a 16 

min.

Dlouhé horké mytí
automatický oplach
automatické sušení

MED WASHING 58 min.
Střední horké mytí
automatický oplach
automatické sušení

SHORT 

WASHING 
39 min

Krátké horké mytí 
automatický oplach
automatické sušení

QUICK 

WASHING 
30 min

Rychlé horké mytí
automatický oplach
automatické sušení 

** SEMI-AUTO 

WASHING

10 min. + 

18 min.

Manuální mytí
automatický oplach
automatické sušení

H2O WASHING 6 min.
Mytí studenou vodou
automatické sušení

* Pokud je teplota komory:
- nižší než  70°C -> zvolený mycí program začne 

okamžitě a trvá dobu uvedenou v tabulce;
- přes   70°C -> zchlazování komory začne automaticky 

(objeví se hlášení „INF”).
  Doba trvání procesu je proměnlivá v závislosti na 

teplotě komory (záleží na, jak vysoké teplotě zchla-
zování začne).

 Zvolený mycí program začne a trvá dobu uvedenou v 
tabulce.

** SEMI-AUTO WASHING (pouze pro údržbu tech-
niky)
Pokud je komora velmi znečistěná je nejlépe spustit 
tento program před spuštěním mytí (QUICK/SHORT/ 
MED/LONG WASHING).
Komora konvektomatu je zářívána před spuštěním.
Po zaznění zvukového signálu otevřete dveře a 

aplikujte manuálně UNOX čistič ve spreji za použití 
osobních ochranných pomůcek (jako jsou rukavice 
atd..).

Zavřete dveře. 
Konvektomat zůstane v režimu stand-by po několik 

dalších minut.
Po této době začne automaticky mytí oplach a 

sušení a trvá 18 minut.

Nerozvírejte dveře konvektomatu v 

průběhu mycího cyklu předejdete 

riziku poranění způsobených ventilá-

torem, párou a působením chemick-

ých detergentů. 
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 Konvektomat-uživatelské rozhraní

 Konvektomat / pec také zobrazuje chybová hlášení 

vztahující se k příslušenství, pokud jsou namontována 

(kynárna nebo digestoř).

 - Chybová hlášení (WARNING) signalizují nějakou 

poruchu, ale umožňují provoz zařízení nebo 

příslušenství byť s omezenou funkčností. 

  Stiskem tlačítka   vymažete chybové hlášení z 

DISPLEJE.

 - Alarmová hlášení (ALARM) identifi kují situaci kdy 

zařízení /příslušenství nemohou vůbec fungovat 

a musí být vypnuty.  Pokud se alarm striktně týká 

pouze příslušenství (jako je kynárna digestoř atd..), 

může být konvektomat / pec stále používána.

Pokud je několik  ALARM/WARNING HLÁŠENÍ, může je uživatel zobrazit opakovaným stiskem tlačítka   START/STOP. 

Displej  Popis účinek Řešení problému

AF - ALARRMY KONVEKTOMATU

AF01 Přehřátí motoru alarm

STOP  zařízení. Blokování všech 

programů a funkcí. 
Kontaktujte zákaznický servis

AF02 Bezpečnostní termostat alarm

AF03 Alarm komory konvektomatu

AF04 Alarm selhání komunikace

AF05 Selhání komunikace plynová 

deska

AF06 Alarm teplota spalin plynové 

trouby

AF08 Motor tachometr

AF09 Žádné nebo malé množství vody 

při mycím cyklu

STOP  zařízení. Blokování všech 
programů a funkcí. Vypněte a 
zapněte zařízení k obnovení 
funkce(bez mycího programu). 

Zkontrolujte vodu. 
Poté vypněte a zapněte zařízení. 
Neprodleně zapněte nový mycí 
cyklus

AF011 Chybí 230 V napětí na plynové 

desce
STOP  zařízení. Blokování všech 

programů a funkcí. 
Kontaktujte zákaznický servisAF012 Chybí 230 V napětí na skříňce pro 

Pollu 

AF013 Teplota komory je příliš vysoká 

přes 340 st.
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Displej  Popis Účinek Řešení problému

WF - CHYBOVÁ HLÁŠENÍ KONVEKTOMATU/PECE

WF01 Porucha čidla číslo 1 komory Zařízení bude fungovat pomocí 2 

sondy komory. Nastavení teplot bude 

podobné.

Kontaktujte zákaznický servis

WF02 Porucha čidla číslo 2 komory Zařízení bude fungovat pomocí 1 

sondy komory. Nastavení teplot bude 

podobné. 

WF03 Porucha vpichové sondy jádra Zařízení bude fungovat, ale bez jádrové 

sondy. 

WF04 Porucha tachometru motoru: dále 

nepoužívat nastane status AFO8 

Zařízení bude fungovat, ale při otevření 

dveří motory se okamžitě nezastaví.

WF05 Porucha tachometru ventilátoru 

chlazení

Zařízení bude fungovat, ale dostatečné 

chlazení ele. komponentů zařízení 

uvnitř. Není zaručeno.

WF06 Chyba teplotní desky Zařízení bude fungovat. 

WF08 Porucha na el. Desce plynového 

konvektomatu / pece parametr 

NGS = 0

Zařízení bude fungovat. Zařízení je 

nastaveno jako elektrická verze. 

WF10 porucha EEPROM CRC v 

parametrech kde má být defaultní 

hodnota

Zařízení bude fungovat s 

omezenými limity nastavení. 

WF11 Porucha teplotní desky plynové 

provedení 

Zařízení bude fungovat. 

WF12 Porucha termopojistky teplotní 

desky 

Zařízení bude fungovat. 

WF13 Porucha vakuové sondy Zařízení bude fungovat, ale externí 

vakuová sonda nebude fungovat.

WF15 Porucha komunikace s tepelnou 

pojistkou desky 

Zařízení bude fungovat, ale externí 

vakuová sonda nebude fungovat. 

WF17 porucha MULTIPOINT sondě na 

některém ze 4 bodů

Zařízení bude fungovat, ale 

jádrová sonda vykazuje špatné 

hodnoty.

WF18 Ventil kuřecího konceptu je 

v otevřené poloze, ale není 

mechanicky detekován.

Odpadní ventil je v obrácené 

poloze bez rozpoznání. Vypouštění 

nemůže být zaručeno.

WF21 Teplotní sonda kuřecího konceptu 

kabinetu. 

Zařízení bude fungovat, ale topná tělesa 

nejsou aktivována.
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Displej  Popis Účinek Řešení problému

AS - PORUCHY STATICKÉ TROUBY

AS01 Porucha termostatu podlahy
Statická trouba STOP  zařízení. 

Blokování všech programů a 

funkcí

Kontaktujte zákaznický servisAS02 Porucha prostorového termostatu

AS03 Porucha komunikace

Displej  Popis Účinek Řešení problému

AD - PORUCHA OVLÁDACÍ ELEKTRONIKY PE1705 

AD01  EEPROM 12C Alarm

Statická trouba STOP  zařízení. 

Blokování všech programů a 

funkcí

Kontaktujte zákaznický servis

AD02 12C Porucha kapacity 

dotykového panelu

AD03 SPI displej porucha komunikace 

AD04 porucha komunikace

Displej  Popis Účinek Řešení problému

AC - PORUCHY DIGESTOŘE

AC01 Porucha komunikace Digestoř zařízení motor 

nerozpoznáno komunikace.
Kontaktujte zákaznický servis

AC02 Nekorektní CRC porucha EEPROM 

v důležitých parametrech

Digestoř motor nerozpoznáno 

nastavení. 
Check the hood power cable

Displej  Popis Účinek Řešení problému

WC - CHYBOVÁ HLÁŠENÍ DIGESTOŘ 

WC01 Chyba čidla spalin Digestoř ventil neotevřel. Chyba 

teplotní sondy. 

Kontaktujte zákaznický servis

WC02 Chyba na teplotní desce Digestoř bude fungovat

WC03 Chyba čidla 2 spalin Chybně připojená sonda.

WC04 Delta T mezi čidly je příliš nízký Nefunkční nebo blokovaný odtah 

kondenzátoru (cirkulace par). 

WC10 Porucha EEPROM CRC v 

parametru, který musí mít 

předvolenou hodnotu

Digestoř bude fungovat  s 

omezenými limity nastavení. 

Displej  Popis Účinek Řešení problému

WD - OVLÁDACÍ ELEKTRONIKY PE1705 CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

WPURE Počet zbývajících litrů do 

vyčerpání fi ltru UNOX.Pure  

fi lter

WPURE hlášení detekce spotřeby 

UNOX fi ltru.

Kontaktujte zákaznický servis
WD10 Porucha EEPROM CRC v 

parametrech, které jsou defaultní 

nebo recepty  

Zařízení může vykazovat rozpory 

s požadavky nastavení. 
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Display  Description Eff ect Troubleshooting

WL - VAROVNÉ HLÁŠENÍ KYNÁRNY

WL01 Chyba čidla vlhkosti Zařízení funguje,ale automatická 

regulace vlhkosti nefunguje.

Kontaktujte zákaznický servis 

WL02 Chyby teplotní desky

Zařízení funguje.  

WL03 Chyba rezistoru v prostoru desky

WL10 Chyba v EEPROM CRC v 

základních přednastavených 

parametrech

Display  Description Eff ect Troubleshooting

WM - SLOWTOPOVÁ SKŘÍŇ VAROVNÁ HLÁŠENÍ

WM01 porucha tachometru motoru Slowtopová skříň funguje.

Kontaktujte zákaznický servis 

WM02 porucha teplotní desky

WM03 porucha vpichové sondy STOP  SLOWTOPOVÁ SKŘÍŇ 

zařízení. Blokování všech 

programů a funkcí.

WM10 porucha EEPROM CRC pro 

parametry, které vyžadují 

předvolené hodnoty 

Slowtopová skříň funguje.

Display  Description Eff ect Troubleshooting

AL - ALARMOVÉ HLÁŠENÍ KYNÁRNA

AL01 Alarm čidla komory STOP  kynárna zařízení. Blokování 

všech programů a funkcí. Kontaktujte zákaznický servis 
AL02 Chyba komunikace

AL03 No 230 V power supply to the 

proover board

STOP  kynárna zařízení. Bloko-

vání všech programů a funkcí. 
Zkontrolujte síťový kabel.

Display  Description Eff ect Troubleshooting

AM - SLOWTOPOVÁ SKŘÍŇ ALARMY

AM01 Alarm čidla komory

STOP  SLOWTOPOVÁ SKŘÍŇ 

zařízení. Blokování všech 

programů a funkcí.

Kontaktujte zákaznický servis 

AM02 Chyba v komunikaci

AM03 Alarm bezpečnostního 

termostatu

AM04 Motor bezpečnostní teplotní 

pojistka.

AM05 Motor tachometr alarm.
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Display  Description Eff ect Troubleshooting

AO - REVERSNÍ OSMÓZA- ALARMY 

AO01 Alarm manometru: vysoký tlak STOP  reverzní osmóze zařízení.

Kontaktujte zákaznický servis AO02 Vysokotlaký alarm

AO03 Alarm komunikace

 Eff ect

Display  Description Eff ect Troubleshooting

AA - ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ/ ZMRAZOVAČ-ALARMY

AA01 Alarm čidla komory STOP  šokový zchlazovač zařízení. 

Blokování všech programů a 

funkcí.
Kontaktujte zákaznický servis 

AA02 Bezpečnostní presostat alarm 

AA03 Alarm komunikace

AA10 Nekorektní CRC alarm v EEPROM 

v základních parametrech

 Eff ect

Display  Description Eff ect Troubleshooting

WO - REVERSNÍ OSMÓZA- VAROVNÁ HLÁŠENÍ

WO01 Filtr osmózy musí být vyměněn Revezní osmóza je aktivní. 

Kontaktujte zákaznický servis WO02 Ucpaný vstupní fi ltr

WO03 NTC teplota nad limitem

Display  Description Eff ect Troubleshooting

WA - ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ / ZMRAZOVAČ-VAROVNÁ HLÁŠENÍ

WA01 Chyba v teplotní desce Šokový zchlazovač funguje. 

Kontaktujte zákaznický servis 

WA02 Znečistěný fi ltr

WA03 Chyby vpichového čidla Šokový zchlazovač funguje, ale 

jádrová sonda nefunguje.

WA10 Chyba EEPROM CRC v 

parametrech vyžadující 

předvolené hodnoty 

Šokový zchlazovač funguje.
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Pravidelná údržba 

 Jakákoliv pravidelná údržba vyžaduje následující postup: 

- po odpojení přístroje od el. Sítě, plynu a vodoinstalace;

- použití ochranných pomůcek (například rukavice atd..).

Denní čištění konvektomatu/pece udržuje správnou úroveň hygieny a zabraňuje tvorbu napečením nebo ko-

roze uvnitř komory. Pro čištění používejte vždy vlhkost nebo páru.

 

    Pro čištění jakékoliv části nikdy nepoužívejte:

 -  abrazivní prostředky práškové detergenty;

 -  agresivní a korozivní detergenty (například 

chlorovodíkové nebo sulfi dické kyseliny). Upozornění!

 Nikdy nepoužívejte tyto látky na čištění konstrukce nebo 

podlahy,

 -  Abrazivní nebo ostré nástroje (např. abrazivní 

houbičky, škrabky, kartáče s ocelovími dráty , atd...);

 -  Vysokotlaké čističe nebo parní tryskové 

čističe.

Vnější konstrukce, těsnění, Vpichová sonda

   
 Počkejte, až povrch zchladne

 Používejte pouze navlhčený měkký hadřík případně s 

mýdlem. Otřete a osušte. 

 Používejte pouze detergenty doporučené UNOXem, 

opačném případě může poškodit zařízení a zneplatnit 

záruku. Přečtěte si instrukce uvedené na detergentu 

výrobcem pro jejich použití.

Plastové povrchy a ovládací panel

Používejte pouze velmi jemný hadřík a malé množství detergentu na čištění jemných povrchů. 
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Vnitřní části komory

Při nedodržení denního čištění se mohou hromadit uvnitř komory tukové napečeniny a zbyt-

ky potravin a ty pse pak mohou uvnitř komory vznítit!

Čištění pomocí  Rotor.KLEANTM

   

 

1

2

UNOX.Det&Rinse

From UNOX.Pure

To UNOX.Pure

WATER IN

UNOX.Det&Rinse

 Konvektomat nebo pec je vybavena jedním nebo 

dvěma mycími rameny pro mytí komory.

 Postupujte dle následující procedury pro správné 

čištění: 

 1)Ujistěte se ze nádoba na detergent není prázdná a že je 

řádně připevněna hadička závitem na víčku. 

 My doporučujeme používat pouze UNOX.
Det&Rinseprostředky od UNOXu.

 UNOX.Det&Rinse je  UNOX řešení které nabízí mycí a 

oplachový prostředek v jednom. 

 Pracovní princip UNOX.Det&Rinse kombinuje 

odmašťující účinek detergentů a sílu oplachového 

prostředku pro nejlepší výsledek oplachu.

 2)  pouze pro volně stojící vozíkové konvek-

tomaty/pece:

 Zajeďte s vozíkem dovnitř komory a zajistěte jej brzdy 

předních koleček.

 3) 3) Ujistěte se, že jsou dveře kompletně zavřeny a 

odpoj, není ucpán.

 Neotvírejte dveře v průběhu mytí 

zabráníte tak aby se zabránilo zranění 

způsobené pohybem ventilátoru, hork-

ou párou agresivním působením 

detergentů.

 4) Přečtěte si kapitolu. ”MYTÍ (mycí programy) A 

NASÁTÍ DETERGENTŮ (nasátí detergentu)” na 

straně 65 a spusťte nejlépe odpovídající program.

VYJMUTÍ MYCÍHO RAMENA

   

1

2
 Mycí rameno může být jednoduše vyjmuto při čištění 

komory. 

 Zatlačte je j nahoru a odšroubujte proti směru hodi-

nových ručiček.

 Vyčistěte mýdlovou vodou nebo odvápňovačem dle 

instrukcí uvedených výrobcem.

 Po vyčištění vložte zpět  postupujte v obráceném 

pořadí. 

Více informací o UNOX.Det&Rinse  
naleznete v technickém a bezpecnostním 

listu na konci tohoto manuálu.

BakerTop™ChefTop™
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WASHING BY HAND

   

3

4

1

2

5

6 7

STEAM. Maxi 100%

 Postupujte podle následující procedury pro čištění 

komory:

 -  zapněte konvektomat/pec a nastavte 

teplotu na  55°C a páru  (STEAM.Maxi)   100%;

 -  nechte běžet troubu 10 minut;

 -  Počkejte, až povrch zchladne a vyčistěte 

jej měkkým hadříkem;

 -  opláchněte a kompletně odstraňte 

veškeré zbytky.

 Vyjměte boční vedení tab. Aby údržba byla 

snadnější jak je vidět na obrázku.

 Vyčistěte boční vedení mýdlem nebo speciálním; 

Nedávejte jej do myčky.

 

   

55°C

1
2
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 Pokud zařízení není trvale napojeno na od-

pad, musí být kónická záslepka odpadu vyj-

muta před každým mytím. 

 Záslepku vraťte po ukončení mytí.

Vnitřní a vnější sklo dveří

   

OK

4

2

3

1

 

 Počkejte až sklo dveří vychladne.

 Používejte pouze měkké čistící  hadříky s tro-

chou mýdla nebo specifi ckých prostředků na 

sklo.

 Opláchněte a kompletně setřete. 

 Pro důkladnější čištění můžete otevřít vnitřní 

sklo tak jak je uvedeno na obrázku.

    

 

OK

   

1

2

3

Mod. XCV 055
Mod. XCV 105

BakerTop™ChefTop™
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Likvidace

V souladu s článkem (číslo). 13 zákona 25 z července 2005, číslo 151 “Prováděcí směrnice 2002/95/EC, 

2002/96/EC a 2003/108/EC.

Produkt musí být zahrnut do procesu odděleného sběru odpadu a nemůže být zahrnut do běžného 

odpadu . ; mějte na paměti, že nezákonné a nesprávné nakládání s odpady má za následek sankce dle 

současných platných předpisů a zákonných norem.

Veškeré zařízení jsou vyrobena z recyklovaných kovů (nerezová ocel, železo, hliník, galvanizovaná ocel, měď, 

atd..) více než 90% celkové hmotnosti produktu na konci jeho životnosti může být recyklováno v recyklačním 

centru, zařízení musí být odvezeno do sběrného dvora nebo vráceno prodejci pokud si kupujete ekvivalentní 

výrobek.

Z použitého zařízení vyjměte kabel uzavřete komoru tak, abyste zabránily možnému uvíznutí osob. 

Pro bližší informace kontaktujte místní sběrný dvůr.

Odpojení -Odstavení provozu

Následující postup pro odpojení: 

- odpojte zařízení od sítě, vody a plynu ( POUZE PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE);

-  doporučujeme potřít všechny kovové povrchy měkkým hadříkem napuštěným minerálním olejem;

- nechte dveře mírně pootevřené.

Znovu zprovoznění:

- vyčistěte přístroj a příslušenství (viz kapitola  “Pravidelná údržba” na straně <NI>);

- znovu zapojte el.enedgii, vodoinstalaci a plynovou přípojku ( POUZE PRO PLYNOVÉ PŘÍSTROJE);

- zkontrolujte zařízení před použitím;

- zapněte zařízení na minimální teplotu na 50 minut bez žádného jídla uvnitř komory.

 pouze pro plynové Pece / Konvektomaty

Zařízení, které produkuje spaliny musí být pravidelně kontrolováno odbornou osobou v 

souladu s platnými právními předpisy dle země instalace. 

Vyžadujte písemný zápis o provedené revizi.

Je vhodné provádět jednou ročně údržbu a prohlídku zákaznickým autorizovaným 

servisem pro zajištění nejlepších pracovních a bezpečnostních podmínek.
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Poprodejní servis

V případě jakékoliv závady odpojte zařízení od přívodu elektřiny a vody. Prověřte možnosti řešení v doporučené 

v “Tabulce F”. 
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 Pokud řešení nenaleznete v tabulce, kontaktujte 

UNOX autorizovaný zákaznický. Uveďte následující in-

formace:

 -  datum nákupu;

 -  data uvedená ve výrobním štítku zařízení;

 - jakákoliv chybové hlášení, které se zobra-

zuje na displeji (viz. kapitola “Uživatelské rozhraní” na 

straně 67).

 Informace o výrobci: 

 UNOX S.p.A.

 via dell’Artigianato, 28/30 

 35010 Vigodarzere (PD) Italy

 Tel +39 049 8657511 - Fax +39 049 57555

Tabulce  F

Porucha  Možná příčina Možné řešení Řešení problému

Konvektomat /pec je 

kompletně vypnutá

- Vypnutý proud.

- zařízení je mimo pro-

voz.

Ujistěte se že je zařízení 

připojeno k el. síti.

Kontaktujte zákaznický 

servis.

Není produkce páry 

uvnitř komory .

- Zavřený přívod vody. 

- Zařízení neni správně 

napojeno na vodo-

vodní síť nebo zásob-

ník.

- Chybí voda v zásob-

níku (pokud je to 

zařízení se zásob-

níkem).

- Filtr na přívodu vody 

je zacpán.

- Otevřete přívod 

vody.

- Ujistěte se že 

zařízení je správně 

napojeno.

- Naplńte zásobník 

vodou.

- Vyčistěte fi ltr.

Kontaktujte zákaznický 

servis.

Po nastavení času a stisk-

knutí tlačítka START / 

STOP se konvektomat /

pec nerozeběhne

Dveře jsou otevřené 

nebo nedovřené.

Ubezpečte se že dveře 

jsou řádně dovřené.

Kontaktujte zákaznický 

servis.

Voda proniká přes těsnění 

zavřených dveří

- Těsnění je špinavé.

- Těsnění je poškozeno.

- Mechanismus kliky je 

volný.

- Očistěte vlhkým 

hadříkem.

- Kontaktujte special-

izovaného technika 

pro opravu

Kontaktujte zákaznický 

servis.

BakerTop™ChefTop™
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Certifi kace

EU Prohlášení o shodě pro elektrická zařízení

Výrobce: UNOX S.p.A. 

Adresa: Via Dell’Artigianato, 28/30 - I - 35010 - Vigodarzere, Padua, Italy

 

Prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že výrobky

ChefTop ™ e BakerTop™ – Serie 5E

 

complies with Directive 2006/42/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC and is built in compliance with the 

following standards:

EN 60335-1: 2002 + A1: 2004 + A11: 2004 + A2: 2006 + A12: 2006+ A13: 2008 + A14: 2010 + A15: 2011

EN 60335-2-42: 2003 + A1: 2008

EN60335-2-102:2006 + A1: 2010

EN62233: 2008

complies with EM Compatibility Directive 2004/108/EC and is built in compliance with the following standards: 

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008 + IS: 2007

EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN61000-3-11: 2000

EN61000-3-12: 2005

EN 61000-6-2: 2005 + IS: 2005

EN 61000-6-3: 2007

Complies with Directive 2009/142/EC and is built in compliance with the following standards:

EN 203-1: 2005 + A1:2008

EN 203-2-2: 2006

Záruka 

Instalace UNOX produktů musí být prováděna autorizovaným zákaznickým UNOX Asistenčním Servisem. Da-

tum instalace a model zařízení musí být dokumentovány konečným zákazníkem, a to prostřednictvím písem-

ného potvrzení nebo fakturu za montáž vystavenou prodejcem nebo autorizovaným UNOX zákaznickou 

asistenční službu, jinak tato záruka nebude platná;

Záruka se vztahuje na všechny závady UNOX  spojené s výrobní vadou. Záruka se nevztahuje na poškození v 

důsledku dopravy, špatné uskladnění nebo údržby nebo nesprávným použitím výrobku. Také se nevztahuje 

na  škoda kvůli instalaci, která není v souladu s technickými specifi kacemi stanovenými Unox a jsou spjaty s 

okolním prostředím, jako je například, nevhodná a agresivní voda, nízká kvalita dodávky plynu, nebo elektrické 

napájení nerespektuje jmenovité napětí a výkony.

Záruka se rovněž vylučuje poškození způsobené přepětím či manipulace neoprávněnými nebo nekom-

petentní osoby. Záruka je také neplatná pro poškození spotřebiče usazenin vodního kamene. Kromě toho, 

záruka se nevztahuje na spotřební materiál, jako jsou: těsnění, žárovky, skleněné panely, ozdobné díly a díly 

spotřebované během používání.

Záruční práva bude rovněž zrušena v případě škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace nebo zařízení, 

která nebyla provedena autorizovaný servisem.
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Distributor: UNOX SPA  
Via Majorana, 22 
35010 CADONEGHE (PD) 
tel.+39.049.8657511 
fax. +39.049.8657555 
www.unox.com

          Technický list 
                                                            ED. 1/2012  del 01/10/2012

POPIS: 
UNOX.DET&RINSE je odmaš ovací istící prost edek pro konvektomaty a pece vybavené integrovaným mycím 
systémem. Odstra uje jak živo išté tak rostliné tuky i jejich karbotizované depozity. 
Vytvá í jemnou a lehce oplachovatelnou p nu a osychá bez zanechání skrvn.  

CHEMICKÉ SLOŽENÍ: 
Hydroxid draselný, sm s sekvestrant , anionaktivní a neionogenní tenzidy, rozpoušt dla rozpustná vodou. 

Profesionálním uživatel m jsou k dispozici bezpe nostní listy. 

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI: 
Skupenství:    irá kapalina 
Barva:    slámová žlutá 
Zápach:   charakteristický 
Hodnota pH ( istý):  13,5 ± 0,5 
Hustota:   1,136 ± 0,010 g/ml 
Biologická odbouratelnost:  > 90% 
    

NÁVOD K POUŽITÍ: 
Nalijte istý p ípravek do k tomu ur eného zásobníku integrovaného mycího systému nebo vsu te sací trubici 
p ímo do kanystru a dále postupujte dle pokyn  výrobce konvektomatu/pece.  

DOPORU ENÍ: 
P ípravek  je klasifikován jako C – žíravý. Zp sobuje vážné popáleniny. 
Pro více informací v nujte pozornost na ízení uvedeném na etiket  a v bezpe nostním listu p ípravku.     
S p ípravkem manipulujte opatrn  a používejte vhodný bezpe nostní od v. 

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽITÍ. 

BALENÍ: 
1 balení obsahuje 2 5litrové kanystry – kód 8970. 

Poznámka: P ípravek nepodléhá registraci podle na ízení REACH, ale má klasifikaci podle l. 3 Na ízení (EU)

BakerTop™ChefTop™
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          UNOX spa Revize . 1                                     CZ
Datum revize 23/05/2012        
Datum vydání 01/10/2012 
Strana . 1/6             UNOX.Det&Rinse

Bezpe nostní list 
1. Identifikace látky nebo sm si a spole nosti nebo podniku  

1.1. Identifikátor sm si 

Název sm si    UNOX.Det&Rinse

1.2. P íslušná ur ená použití látky nebo sm si a nedoporu ená použití 

Ur ená použití    Samoschnoucí istící prost edek pro konvektomaty a pece UNOX  

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpe nostního listu 

Název spole nosti   UNOX Spa 
Adresa    via Majorna, 22  
M sto nebo stát   35010  Cadoneghe (PD)
     Itálie 
     tel.  +39.049.8657511 
     fax +39.049.8657555 
E-mail odborn  zp sobilé osoby  Chiara.franzolin@unox.com

1.4. Telefonní íslo pro naléhavé situace 

Telefonní íslo pro mimo ádné situace:  +420 224 919 293, +420 224 915 402

(Toxikologické informa ní st edisko – TIS, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, CZ) 

2. IDENTIFIKACE NEBEZPE NOSTI

2.1. Klasifikace látky nebo sm si 

Sm s je klasifikována jako nebezpe ná v souladu s ustanoveními uvedenými ve Sm rnicích 67/548/EHS a 1999/45/ES a/nebo v Na ízení ES 1272/2008 
(CLP) (a jejich pozd jších zm nách a dopln ních). Sm s proto vyžaduje bezpe nostní list dodržující ustanovení Na ízení ES 1272/2008 a jeho pozd jších 
úprav.  

P ípadné dopl ující informace týkající se rizik pro zdraví a/nebo životní prost edí jsou uvedeny v oddílech 11 a 12 tohoto listu. 

Symbol nebezpe í:  C 

R v ty:   35 

Úplné zn ní R-v t a standardních v t o nebezpe nosti (H) je uvedeno v oddíle 16 tohoto listu.   

2.2. Prvky ozna ení

Prvky ozna ení ve smylu ustanovení uvedených ve Sm rnicích 67/548/EHS a 1999/45/ES a jejich pozd jších úpravách a dopln ních. 

C – ŽÍRAVÝ 

R35  Zp sobuje t žké poleptání. 

S26  P i zasažení o í okamžit  d kladn  vypláchn te vodou a vyhledejte léka skou pomoc. 

S28  P i styku s k ží okamžit  omyjte velkým množstvím vody. 

S36/37/39 Používejte vhodný ochranný od v, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obli ejový štít. 

S45  V p ípad  nehody, nebo necítíte-li se dob e, okamžit  vyhledejte léka skou pomoc (je-li možno, ukažte toto ozna ení). 

Obsahuje: Hydroxid draselný 

2.3. Další nebezpe nost 

Nebylo stanoveno. 
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3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 

3.1. Látky 

Není relevatní. 

3.2. Sm si  

Látky ve sm si: 

Název látky    % Klasifikace dle 67/458/EHS.  Klasifikace dle 1272/2008 (CLP) 

ALKYLPOLYGLUCOSID 
CAS  54549-24-5 1 – 5 Xi R41 
ES  259-217-6 
Index. íslo - 
HYDROXID DRASELNÝ 
CAS  1310-58-3  5 – 15 C R35, Xn R22   Acute Tox. 4 H302, Skin Corr. 1A H314 
ES  215-181-3 
Index. íslo 019-002-00-8 
2-BUTOXYETHANOL 
CAS  111-76-2  1 – 5 Xn R20/21/22, Xi R36/38  Acute Tox. 4 H332, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4H302, 
ES  203-905-0        Eye Irrit. 2H319, Skin Irrit. 2 H315 
Index. íslo 603-014-00-0 
ANIONAKTIVNÍ TENZIDY 
CAS  28348-53-0 1 – 5 Xi R36 
ES  - 
Index. íslo - 
TETRASODNÁ S L EDTA  
CAS  64-02-8  1 – 5 Xn R22, Xi R41 
ES  200-573-9 
Index. íslo 

T+ = Vysoce toxický(T+), T = Toxický(T), Xn = Zdraví škodlivý(Xn), C = Žíravý(C), Xi = Dráždivý(Xi), O = Oxidující(O), E = Výbušný(E), F+ = Extrémn
ho lavý(F+), F = Vysoce ho lavý(F) 

Úplné zn ní R-v t a standardních v t o nebezpe nosti (H) je uvedeno v oddíle 16 tohoto listu.   

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1. Popis první pomoci 

P i styku s OKEM: Vyplachujte dostate ným množstvím isté, erstvé vody po dobu nejmén  15 minut. Vyhledejte léka skou pomoc.  

P i styku s K ŽÍ: Ihned omyjte velkým množstvím vody. Odstra te zne išt ný od v. Ihned vyhledejte léka skou pomoc.  

P i VDECHNUTÍ: Zajist te postiženému p ívod erstvého vzduchu. V p ípad  nepravidelného dechu nebo jeho zástavy prove te um lé dýchání. Ihned vyhledejte 
léka skou pomoc. 

P i POŽITÍ: Ihned vyhledejte léka skou pomoc. Vyvolejte zvracení pouze v p ípad , je-li ur eno léka em. Osob  v bezv domí nikdy nic nepodávejte peroráln .  

4.2. Nejd ležit jší akutní a opožd né symptony a ú inky 

Symptomy a ú inky vyvolané obsaženými látkami jsou uvedeny v oddíle 11.   

 4.3. Pokyn týkající se okamžité léka ské pomoci a zvláštního ošet ení 

Dodržujte pokyny léka e.  

5. OPAT ENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

5.1. Hasiva 

VHODNÁ
Je možno použít konven ní hasicí prost edky: oxid uhli itý, p nu, prášek a rozprašování 
vody.  
NEVHODNÁ 
Žádná konkrétn .  

5.2. Zvláštní nebezpe nost vyplývající z látky nebo sm si. 

Nevdechujte produkty rozkladu (oxid uhelnatý, toxické produkty pyrolýzy, atd.). 
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5.3. Pokyny pro hasi e. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Použijte proud studené vody k chlazení nádob, aby se zabránilo rozkladu látky a vzniku  potenciáln  nebezpe ných látek pro zdraví. Vždy používejte kompletní 
požární výzbroj. Shromážd te vodu použitou k hašení, zabra te jejímu úniku do kanalizace. Zlikvidujte kontaminovanou vodu použitou k hašení a zbytky požáru v 
souladu s platnými p edpisy. 

ZVLÁŠTNÍ OCHRANNÉ PROST EDKY PRO HASI E 
P ilba s hledím, neho lavé oble ení (ohnivzdorné bundy a kalhoty s reflexními proužky kolem 
paží, nohou a pasu), pracovní rukavice (ohnivzdorné, odolné pro íznutí a nevodivé), maska 
pokrývající celý obli ej nebo respirátor v p ípad  velkého množství výpar . 

6. OPAT ENÍ V P ÍPAD  NÁHODNÉHO ÚNIKU 

6.1. Opat ení na ochranu osob, ochranné prost edky a nouzové postupy 

Používejte vhodné ochranné prost edky. Zamezte p ístupu nepovolaným osobám. Místo úniku látky  udržujte daleko od zdroj  tepla, otev eného ohn  a jisker a 
jiných zdroj  vznícení, neku te. Používejte dýchací p ístroj, pokud se výpary nebo prach uvol ují do ovzduší. Pokud nehrozí nebezpe í, zamezte úniku látky. Bez 
pat i ných ochranných prost edk  nemanipulujte s látkou která má poškozený obal nebo s látkou uniklou na povrch obalu. Pro informace týkající se ohrožení 
životního prost edí a zdraví, ochrany dýchacího ústrojí, v trání a individuálních ochranných prost edk  vycházejte z ostatních oddíl  tohoto bezpe nostního listu.  

6.2. Opat ení na ochranu životního prost edí 

Výrobek nesmí proniknout do kanalizace, povrchových vod, podzemních vod a uvol ovat se do ovzduší. 

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro išt ní 

V p ípad  kapalné látky - nasajte látku do vhodné nádoby (vyrobené z materiálu slu itelného s látkou) , rozlitou sm s nechejte nasáknout do vhodného 
absorp ního materiálu (písek, vermikulit, zemina, k emelina, atd.). Posbírejte co nejvíce rozlitého materiálu a umíst te ho do odpadních nádob. V p ípad  látky 
pevného skupenství – použijte žáruvzdorné mechanické nástroje pro sesbírání látky a umíst te jí do plastových nádob. Pokud neexistují žádné kontraindikace, 
odstra te zbytek látky proudem vody. Ujist te se, že je kontaminované místo dob e odv tráváno. Kontaminovaný materiál by m l být zlikvidován v souladu s 
ustanoveními uvedenými v oddíle 13.      

6.4. Odkaz na jiné oddíly 

Informace o osobní ochran  a likvidaci látky jsou uvedeny v oddílech 8 a 13 tohoto bezpe nostního listu. 

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

7.1. Opat ení pro bezpe né zacházení 

Ukládat v ozna ených uzavíratelných nádobách. 

7.2. Podmínky pro bezpe né skladování látek a sm sí v etn  neslu itelných látek a sm sí 

Normální podmínky skladování bez konkrétních enslu itelností. 

7.3. Specifická kone ná použití  

Nebylo stanoveno. 

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROST EDKY 

8.1 Kontrolní parametry 

Složka    Typ  Stát TWA/8h  STEL/15min 
        mg/m3 ppm mg/m3  ppm 

HYDROXID DRASELNÝ   TLV-ACGIH    2 (C)     

2-BUTOXYETHANOL   TLV-ACGIH   20    K že 
     TLV  CH 49 10 98  20 K že 
     OEL  EU 98 20 246  50 K že 
8.2. Omezování expozice 

Jelikož vhodné technické vybavení má vždy p ednost p ed osobními ochrannými prost edky, ujist te se, že je pracovní prostor dostate n  odv trávaný pomocí 
lokálního odsávání nebo v tracího otvoru. Pokud i p es tato opat ení není možné udržet koncetraci sm si na pracovišti pod limitem expozice, používejte vhodnou 
ochranu dýchacích cest. V pr b hu používání látky dbejte na indikace p iložených etiket. P i výb ru osobních ochranných prost edk  eventuáln  požádejte o radu 
své dodavatele chemických látek. Osobní ochranné prost edky musí být v souladu s níže uvedenými platnými normami.   

OCHRANA RUKOU 
Ochranné pracovní rukavice kategorie III (podle Sm rnice Rady 89/686/EHS a Normy EN 374) z materiál  jako PVA, butyl, fluoroelastomer a podobné. P i 
definitivní volb  materiálu rukavic se musí p ihlédnout k: degradaci, hodnotám propustnosti a životnosti. U p ípravk  nelze odolnost rukavic p edvídat, proto je 
nutné je p ed použitím otestovat. Doba použitelnosti rukavic závisí na délce expozice. 
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OCHRANA O Í 
Používejte kapuci s hledím nebo ut sn né ochranné brýle s postranními štítky (podle Normy EN 166).  
OCHRANA K ŽE 
Používejte pracovní od v s dlouhými rukávy a profesionální ochrannou pracovní obuv kategorie III (podle Sm rnice Rady 89/686/EHS a Normy EN 344). Po 
odložení ochranného od vu se umyjte vodou a mýdlem. 
OCHRANA DÝCHACÍCH CEST 
V p ípad  p ekro ení mezních hodnot jedné nebo více látek b hem vystavování pracovnímu prost edí v pr b hu dne, nebo množství stanoveného podnikovým 
odd lením pro prevenci a ochranu, použijte ochrannou masku s filtrem typu E nebo univerzálním filtrem, jehož t ída (1,2 nebo 3)  musí být vybrána na základ
mezní koncentrace pro jeho použití (podle Normy 141). 
Používaní prost edk  pro ochranu dýchacích cest, jako t eba masky s filtra ní vložkou na organické výpary a na prach i mlhu, je nezbytné hlavn  tam, kde 
nejsou technická opat ení limitující dobu pobytu pracovníka na pracovišti. Nicmén  i ochrana poskytována danými maskami je limitována. V p ípad , že je látka 
bez zápachu, nebo je-li její ichová mez vyšší než relativní hranice p i vystavováni, nebo v p ípad  krizové situace, nap . hladiny p i vystavování jsou neznámé, 
nebo je-li hodnota kyslíku v prost edí nižší než 17 %, použijte dýchací kyslíkovou masku se stla eným vzduchem (podle normy EN 137) nebo dýchací p ístroj, 
který erpá vzduch z vn jšku, v podob  masky celoobli ejové, polomasky nebo masky s hubicí (podle Normy EN 138). 
Na pracovišti zajistit bezpe nostní sprchu a za ízení pro výplach o í. 

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Skupenství    irá kapalina 
Barva    slámová žlutá 
Zápach   charakteristický 
Prahová hodnota zápachu  neuvedeno 
Ph    13,5 + 0,5 
Teplota tání   neuvedeno 
Teplota varu   > 100°C  
Relativní hmotnost  1,136 + 0,01 g/ml 
Rozpustnost    rozpustitelný ve vod

9.2. Další vlastnosti 

Nebylo stanoveno. 

10. STÁLOST A REAKTIVITA 

10.1. Reaktivita 

Za normálních podmínek používání nehrozí žádní zvláštní rizika reakce s jinými látkami.  
2-BUTOXYETHANOL – rozkládá se vlimev tepla .   

10.2. Chemická stabilita 

Za normálních podmínek používání a skladování je látka stabilní.  

10.3. Možnost nebezpe ných reakcí 

Páry mohou také tvo it výbušné sm si se vzduchem 
HYDROXID DRASELNÝ:  napadá hliník, cín, olovo a zinek. Prudce reaguje s kyselinami.  
2-BUTOXYETHANOL: m že nebezpe n  reagovat s: hliníkem, oxida ními inidly. Se vzduchem vytvá í peroxidy. 

10.4. Podmínky, kterým je t eba zabránit 

P eh átí, eletrostatické jiskry a všechny zdroje vznícení. 
HYDROXID DRASELNÝ: otev ený ohe  a vystavování vysokým teplotám.   
2-BUTOXYETHANOL: otev ený ohe  a vystavování vysokým teplotám. 

10.5. Neslu itelné materiály 

HYDROXID DRASELNÝ: Kyseliny, kovy, n které plasty a pryže, halogenové uhlovodíky a maleinanhydrid.  

10.6. Nebezpe né produkty rozkladu 

Kv li tepelnému rozkladu nebo v p ípad  požáru mohou být produkovány páry potenciáln  nebezpe né pro zdraví.  
 HYDROXID DRASELNÝ: P i varu vzniká fosfin. Nad teplotou rozkladu se mohou uvol ovat toxické výpary oxidu draselného.   
2-BUTOXYETHANOL: vodík. 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

11.1. Informace o toxikologických ú incích  
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Této látka je žíravá a na k ži zp sobuje vážné popáleniny a vezikuly, které mohou vyvstat i po expozici. Popáleniny jsou velmi štiplavé a bolestivé. P i kontaktu 
s o ima m že zp sobit vážná poškození, jako zákal rohovky, léze rohovky, nevratné zbarvení oka. Možné výpary jsou žíravé pro dýchací sytém a jejich 
vdechování m že zp sobit plicní edém, jehož p íznaky n kdy nastanou až po n kolika hodinách. P íznaky mohou zahrnovat: pálení, kašel, astma, zán t hrtanu, 
poruchy dýchání, bolest hlavy, nevolnost a zvracení. P i požití m že zp sobit popáleniny úst, krku a jícnu, zvracení, pr jem, edém, otok hrtanu a následné 
udušení. Jehí požití m že také vést k perforaci gastrointestinálního traktu.  

HYDROXID DRASELNÝ 
LD50 (Oráln ): 270 mg/kg Krysa 
2- BUTOXYETHANOL 
LC50 (Vdechování): 2,21 mg/l/4h Krysa 
LD50 (Dermáln ): 600 mg/kg Králík 

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 

Používejte tuto látku podle osv d ených pracovních postup . Vyhn te se nepo ádku. Informuje p íslušné orgány, pokud by se m la látka dostat do vodních tok
nebo kanalizace nebo kontaminovat p du nebo vegetaci.  

12.1. Toxicita 
Nebylo stanoveno. 

12.2. Persistence a rozložitelnost 
Nebylo stanoveno. 

12.3. Bioakumula ní potenciál 
Nebylo stanoveno. 

12.4. Mobilita v p d
Nebylo stanoveno. 

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB 
Nebylo stanoveno. 

12.6. Jiné nep íznivé ú inky 
Nebylo stanoveno. 

13. POKYNY PRO ODSTRA OVÁNÍ 

13.1. Metody nakládání s odpady 

Pokud možno, znovu použít. Zbytky látky jsou považovány za nebezpe ný odpad. Úrove  nebezpe í odpadu by m lo být hodnoceno podle platných p edpis . 
Likvidace odpadu musí být provedena prost ednictvím firmy autorizované k nakládání s odpady, v souladu s národními a místními p edpisy. 

KONTAMINOVANÉ OBALY 
Kontaminované obaly musí být zlikvidovány v souladu s vnitrostátními právními p edpisy pro nakládání s odpady. 

14. INFORMACE PRO P EPRAVU 

P eprava látky musí být realizována prost ednictvím vozidel autorizovaných pro p epravu nebezpe ného zboží v souladu s aktuálními p edpisy Dohody ADR a 
platnými státními na ízeními. Zboží musí být p epravováno v originálním balení, a v každém p ípad , v balení vyrobeném z materiálu odolnému v i jeho obsahu a 
jenž nenapomáhá vzniku nebezpe ných reakcí s p epravovaným obsahem. Pracovníci ur ení k nakládání a vykládání látky musí být dostate n  pou eni o všech 
rizicích vyplývajících z obsahu látky a o eventuálních postupech, které je t eba p ijmout v p ípad  rizikových situací.   

Silni ní a železni ní p eprava 
T ída ADR/RID:  8 UN:  1719     
Obalová skupina:  III 
T ída nebezpe nosti:  8 
Klemer v kód:   80      
Omezené množství (LQ):  LQ22 
Kód omezení pro tunely:  (E) 
P íslušný název pro zásilku:  ŽÍRAVÁ ALKALICKÁ KAPALINA (HYDROXID DRASELNÝ) 

Námo ní p eprava 
T ída IMO:   8 UN:  1719        
Obalová skupina:  III 
T ída nebezpe nosti:  8 
EMS:   F-A, S-B 
Marine Pollutant:  NO 
P íslušný název pro zásilku:  ŽÍRAVÁ ALKALICKÁ KAPALINA (HYDROXID DRASELNÝ) 

Letecká p eprava 
 IATA:   8 UN:  1719         
Obalová skupina:  III 
T ída nebezpe nosti:  8 
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Náklad:    
Pokyny pro balení:  813 Maximální množství:  30L 
Pass.: 
Zvláštní pokyny:  A3 
P íslušný název pro zásilku:  ŽÍRAVÁ ALKALICKÁ KAPALINA (HYDROXID DRASELNÝ) 

15. INFORMACE O P EDPISECH 

15.1. Na ízení týkající se bezpe nosti, zdraví a životního prost edí/specifické právní p edpisy týkající se sm si. 

Seveso kategorie  Žádná 
Omezení týkající se sm si nebo obsažených látek podle p ílohy XVII Na ízení ES 1907/2006.
Sm s.
Bod   3 
Látky v Seznamu kandidát  ( l. 59 Na ízení REACH).
Žádná. 
Látky podléhající autorizaci (p íloha XIV REACH).
Žádná. 
Zdravotní kontroly.
Pracovníci vystavení této chemické sm si musí podstoupit zdravotní kontroly podle na ízení 98/24/ES. 
Složení podle Na ízení (ES) . 648/2004
mén  jak 5 %  fosfonáty, anionaktivní tenzidy, neionogenní tenzidy, tetrasodná s l EDTA 

15.2. Posouzení chemické bezpe nosti 

Posouzení chemické bezpe nosti sm si a v ní obsažených látek nebylo provedeno.  

16. DALŠÍ INFORMACE

Úplné zn ní standardních v t o nebezpe nosti (H) uvedených v oddílech 2-3 tohoto listu: 

Acute Tox. 4 Akutní toxicita, kategorie 4 
Skin Corr. 1A Žíravost pro k ži, kategorie 1A 
Eye Irrit. 2 Podrážd ní o í, kategorie 2 
Skin Irrit. 2 Dráždivost pro k ži, kategorie 2 
H332 Zdraví škodlivý p i vdechování. 
H312 Zdraví škodlivý p i styku s k ží. 
H302 Zdraví škodlivý p i požití 
H314 Zp sobuje t žké poleptání k že a poškození o í. 
Úplné zn ní R-v t uvedených v oddílech 2-3 tohoto listu: 
R20/21/22 ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ P I VDECHOVÁNÍ, STYKU S K ŽÍ A P I POŽITÍ 
R22  ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ P I POŽITÍ 
R35  ZP SOBUJE T ŽKÉ POLEPTÁNÍ 
R36  DRÁŽDÍ O I 
R36/38 DRÁŽDÍ O I A K ŽI 
R41  NEBEZPE Í VÁŽNÉHO POŠKOZENÍ O Í 

VŠEOBECNÁ BIBLIOGRAFIE 

1. Sm rnice 1999/45/ES (a její pozd jší zm ny) 
2. Sm rnice 67/548/EHS (a její pozd jší zm ny a dopln ní) 
3. Na ízení (ES) . 1907/2006 (REACH) Evropského parlamentu 
4. Na ízení (ES) . 1272/2008 (CLP) Evropského parlamentu 
5. Na ízení (ES) . 790/2009 (Novelizace CLP) Evropského parlamentu 
6. Na ízení (ES) . 453/2010 Evropského parlamentu 
7. The Merck Index 10. vydání 
8. Handling Chemical Safety (Bezpe né nakládání s chemickými látkami) 
9. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (Registr toxických ú ink
chemických látek) 
10. INRS - Fiche Toxicologique (Toxikologický list)
11. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology (Pracovní hygiena a toxikologie) 
12. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7. vydání, 1989 (Nebezpe né vlastnosti pr myslových materiál ) 

Poznámka pro uživatele: 
Informace obsažené v tomto listu jsou založeny na našich vlastních poznatcích k datu vydání 
poslední verze. Uživatelé si musí ov it vhodnost a úplnost uvedených informací podle každého specifického použití sm si. 
Tento dokument nem že být považován za záruku na žádné konkrétní vlastnosti sm si. 
Použití této sm si nepodléhá naší p ímé kontrole, proto se musí uživatelé, na vlastní 
odpov dnost, ídit stávajícími zdravotními a bezpe nostními zákony a p edpisy. Výrobce je 
zprošt n odpov dnosti pramenící z nesprávného použití. 
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MSDS EPY 1002

H302 Harmful if swallowed.
H314 Causes severe skin burns and eye damage.

Text of risk (R) phrases mentioned in section 2-3 of the sheet:

R20/21/22 HARMFUL BY INHALATION, IN CONTACT WITH SKIN AND IF SWALLOWED.
R22 HARMFUL IF SWALLOWED.
R35 CAUSES SEVERE BURNS.
R36 IRRITATING TO EYES.
R36/38 IRRITATING TO EYES AND SKIN.
R41 RISK OF SERIOUS DAMAGE TO EYES.

GENERAL BIBLIOGRAPHY
1. Directive 1999/45/EC and following amendments
2. Directive 67/548/EEC and following amendments and adjustments
3. Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) of the European Parliament
4. Regulation (EC) 1272/2008 (CLP) of the European Parliament
5. Regulation (EC) 790/2009 (I Atp. CLP) of the European Parliament
6. Regulation (EC) 453/2010 of the European Parliament
7. The Merck Index. - 10th Edition 
8. Handling Chemical Safety
9. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
10. INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
11. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
12. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

Note for users:
The  information  contained  in  the  present  sheet  are  based  on  our  own  knowledge on the date of the last version. Users must verify the suitability
and thoroughness of provided information according to each specific use of the product .
This document must not be regarded as a guarantee on any specific product property.
The  use  of  this  product  is  not  subject  to our direct control; therefore, users must, under their own responsibility, comply with the current health and
safety laws and regulations. The producer is relieved from any liability arising from improper uses.
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UNOX S.p.A.
Via Majorana, 22 - 35010 - Cadoneghe (PD) - Italy
Tel.:+39 049 86.57.511 - Fax: +39 049 86.57.555
info@unox.com    www.unox.com


