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PŘEDMLUVA 
Vážený zákazníku, 
chtěly bychom vám poděkovat a poblahopřát k výběru konvektomatu nebo pece řady ChefLux™/ BakerTop™ řadye; a věříme že toto je 
začátek naší plodné a dlouhodobé spolupráce či partnerství. 
Řada elektrických konvenktomatů a konvečních pecí ChefLux™/ BakerLux™ usnadňuje vaření s většino v tradiční kuchyni běžných 
technik a zároveň přináší skvělé výsledky jednodušších druhů pečiva. 
Váš konvektomat ChefLux™/ BakerLux™ pec vám přináší efektivitu a jednoduchost: Efektivita vám zajišt´uje perfektní rovnoměrnost 
pečení v jakémkoliv prostředí a podmínek zatížení, jednoduchost pro kterou je pec nebo konvektomat konstruován přináší kuchaři / 
pekaři požadovaný výkon a výsledek bez zbytečných ozdůbek.  

 

Váš konvektomat ChefLux™/ BakerLux™ pec zahrnuje AIR.Plus, STEAM.Plus a DRY.Plus technologie, které jsou výsledkem 
dlouhodobého procesu, kterého je cílem vytvoření uživatelsky jednoduchého a výkoného konvektomatu nebo pece bez kompromisu a 
se zjištěním Unox kvality. 

 

UNOX S.p.A. 
                                                                                                                                UNOX S.p.A. 
 
 
Prodávající:                                                                                              Technik: 
 
                                                                                                                  
                                                                                        Datum instalace:                                                  
   
ÚVOD  
 
Modelová řada BakerLux™  je určena hlavně pro pekařských a cukrářských produktů: pečivo, biskvity, paux, croissanty, pizza,  
focacci bread, koláče, kynuté produkty, etc......  

BakerLux™ modely mohou být v provedení - Manual  - nebo v digitalním - Dynamic –  ovládací panel a jsou k dipozici ve 

velikostech 
6 nebo 10 plechů o velikosti 600x400. 
Modely řady ChefLux™  jsou určeny pro přípravu gastronomických produktů : grilování a grilování bez použití oleje, maso, ryby a 
grilovaní kuřat, pečení pizzy, focacci , atd... ..  

ChefLux™ modely v provedení s manuáním ovádacím panelem - Manual  – jsou k dispozici ve velikostech 7 nebo 12 GN 1/1 . 

instalační a uživatelský manuál je platný pro všechny níže uvedené modely. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   

 
 
VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAM ŮM 
 
  
 
  
 
                        Možnost, vzniku nepezpečné situace poranění                  Nebezpěčí vzniku popálení 
 
 
                        Nebezpečí vzniku požáru                                                   Vysvětleno v další kapitole 
 
 
                        Nebezpěčí úraz elektrickým proudem                                Tipy a užitečné informace   
  
 

 
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
 
                  Bezpečnostní předpisy pro instalaci a údržbu 
 
 

● Přečtěte si pečlivě tuto příručku před instalací a údržbou a uchovejte jí pro případnou  
konzulataci s zákazníkem. 

● Všechny instalace a mimořádné údržby musí být prováděny výhradně kvalifikovanými 
techniky, které jsou podle UNOX v souladu platnými předpisy dané země s ohledem na 
předpisy bezpečnosti práce. 

● Odpojte pec od elektrické energie v případě provádění instalace nebo údržby. 
●  Ujistěte se, že parametry zařízení souhlasí s standarty specifikacemi na uvedeném místě. 
● Zásahy a úpravy modifikace zařízení mohou být provedeny pouze autorizovaným 

personálem. 
● Nesprávně provedená instalace nebo údržba může mít za následky poranění osob nebo 

smrtelné účinky. 
● Osoby neprovádějící instalaci nebo údržbu nesmí se zdržovat v blízkosti zařízení. 
● Vzhledem k potencionálnímu nebezpečí, obaly musí být odstraněny s dosahu dětí zvířat 

zneškodněny dle místních předpisů. 
● Štítek poskytuje úplné informace důležité pro provádění údržby servisu zařízení. 

Neodstraňujte ho. 
● Nedodržení těchto pravidel může způsobit poškození fatální zranění zruší platnost záruky a 

veškerou zodpovědnost ze společnosti UNOX. 
 
 
                     Bezpečnostní předpisy pro používání 
 
 

● Přečtěte si pečlivě tuto příručku před instalací a údržbou a uchovejte jí pro případnou  
konzulataci s zákazníkem. 

● Nesprávným používáním může mít za následky poranění osob nebo smrtelné účinky. 



                                                                                   

Pozbývá platnosti záruky a veškeré zodpovědnosti společnosti UNOX. 
● Toto zařízení smí být použito pro účel vaření potravin kvalifikovanými pracovníky v 

průmyslových a profesionálních kuchyních po dokončení vzdělávacích kurzů, všechny 
ostatní užití nejsou v souladu z rozsahem užívání, a jsou nebezpečné. 

            Zařízení lze použít pro : 
● Pečení čerstvého nebo zmraženého pečiva. 
● Vaření gastronomických produktů, ať už čerstvých nebo zmražených. 
● Vaření v páře maso, ryby a zelenina 
● Vaření vakuově balených pokrmů vhodných k tomuto zpracování 
● Uvedení chlazených a mražených pokrmů do normálního stavu. 

 
Zařízení mějte stále pod dozorem během kuchařeského procesu. 
Pokuď zařízení nepracuje správně nebo je jinak viditelně poškozeno. Nepokoušejte se ho opravovat. 
Odpojte zařízení od elektrické sítě a od přívodu vody. Ponechte zařízení zkontrolovat. Objednejte 
originál UNOX náhradní díly. Chyby způsobené nerespektováním těchto instrukcí mohou způsobit 
poškození fatální zranění zruší platnost záruky a veškerou zodpovědnost ze společnosti UNOX. Pro 
bezproblémový chod zařízení ponechte zařízení zkontrlovat autorizovaným servisem. 
 
 
                            
                            Nebezpečí popálení a zranění 
                            Během vaření a práce při zchlazení součástí buďte opatrní: 

● Dotýkejte se pouze kontrolního panelu nebo držadla zařízení. Vnitřní části jsou velmi horké 
výše jak 60°C-140°F. 

● V případě nutnosti otevření dveří během kuchařského procesu. Postupujte velmi pomalu. 
Během otevření může uniknout zbytek horké páry z komory. 

● Vždy používejte ochranné rukavice k manipulaci s součástmi zařízení. 
● Buďte velmi opatrní při vyndavání plechů z komory. 

 
 
 
                          Nebezpečí pořáru 
                           
 

● Před použitím přístroje se ujistěte, že uvnitř není žádná nevyhovující objekt(návod k použití, 
igelitové sáčky 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 hařlavé materiály. 

● Neumisťujte blízko teplého zdroje (např. grily, fritézy atd.), vysoce hořlavé látky nebo 
paliva v blízkosti přístroje, benzín, nafta, láhve alkoholu, atd...). 

● Nepoužívejte vysoce hořlavé potraviny nebo tekutiny při vaření (např. alkohol) 
● Vždy mějte zařízení čisté, denně provádějte čištění po každém vaření, tuky nebo zbytky 

jídla se uvnitř zařízení mohou vznítit! 
 
  
          
                        Riziko úrazu elektrickým proudem 
 
 

● Neotvírejte označené těmito symboly: to přísluší pouze kvalifikovaným osobám 
prověřenými UNOX. 
Nedodržení tohoto nařízení ruší platnost záruky a může způsobit poškození a (fatální 
zranění). 
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Před instalací spotřebiče si pečlivě přečtěte kapitolu Bezpečnostní předpisy v úvodní části 
tohoto dokumentu.  
 
Rozbalení  
                           
Během instalace používejte všechny ochranné pomůcky.  

  
Zkontrolujte při převzetí zda je balení bez jakékoliv viditelného poškození. V případě, že zjistíte 
poškození, neprodleně kontaktujte UNOX a přístroj neinstalujte. Před přepravou přístroje musí být 
provedena kontrola: 

● Snadno projde dveřmi 
● Podlaha unese jeho hmotnost 

Doprava musí být provedena výhradně mechanickými prostředky(tj. paletový vozík) a osobami 
nezbytnými pro instalaci. 

 
 

 fffsffdsfd 
 
            dvdfgjkndfzufgboibhgm,nvvdvdFGmhkjih,   fhdhdhhdhdjh 
dfgdgdggfcgfgfhjkdsfhkhjdsgbfhb 



                                                                                   

jgfhgfjjhhhh 
1. Rozbalte zařízení, střihněte nylonovou pásku 

2. Karton krabici sundejte směrem nahoru 

3. Ochranné rohy odstraňte 

4. Polystyrén  

5. Odstraňte šroubky  

6. Dřevěnou paletu  

1. bghfnb   
 

       

 

Vzhledem k potencionálnímu nebezpečí, obaly 
musí být odstraněny s dosahu dětí zvířat 
zneškodněny dle místních předpisů. 

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

 

● bfgshbsVzhledem k potencionálnímu 
nebezpečí, obaly musí být odstraněny s 

dosahu dětí zvířat zneškodněny dle místních předpisů.n b 
 



                                                                                   

 
 
KONTROLA OBSAHU BALENÍ 

  

   Před instalací zařízení zkontrolujte následující 

   zda jsou přítomné a nejsou poškozené součásti  

   - balení s uživatelským manuálem 

   - technické dokumentace 

   - 1 ks start balíčku 4 nestavitelné nožičky 

   V případě postrádajících doplňků volejte  

    UNOX. 

                        

 
 
 
ZAČÍNÁME 

Odstraňte PVC ochrannou fólii.  

 
  Sloupněte ochrannou fólii PVC. Zbytky lepidla odstraňte. 
V žádném případě nepoužívejte podobně vyobrazené 
prostředky. Abrazivní nebo drsné prostředky můžou trvale 
poškodit povrch zařízení. 

 

   
OOVCGdfdffdhbgfhg bv 

 Odstraněný PVC film je potencionální nebezpečí, obaly musí být odstraněny s dosahu dětí 
zvířat zneškodněny dle místních předpisů. 

 
 

INSTALACE NOHOU    Stejným způsobem proveďte 
instalaci ostatních nohou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                   

 
UMÍSTĚNÍ  

  Zařízení lze nainstalovat prostředí: 

- určeném pouze pro zpracovávaní jídla. 

- místnosti která je řádně instalovaná 

- v prostředí které odpovídá normám dané země 

- chráněným před vlivy venkovního počasí 

- v prostředí od +5°C do +35°C maximum 

- do vlhkosti 70% 

 

 

 

                  Neinstalujte zařízení v blízkosti 

                  ostatních tepelně náročných zařízení. Vyvarujete se poškození. Zařízení se nesmí 
instalovat do výklenků. Podložka musí být odolná zatížení viz. tabulka. 

   

              MODELY                        VELIKOST          VÁHA 

 Pro další technické informace využijte 
technický list DTC. doručený s zařízením. 

    

 

 

 

 

Instalační místo musí být vybaveno elektrickou a 
vodovodní přípojkou v souladu normami dané země. Ikony 
níže ukazují distance od zařízení. 

             

             elektrická přípojka 

 

             připojení na vodu  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   

 

 

 

 

Umístění a ukotvení 

 Respektujte toto vyobrazení. zadní strana musí zůstat volně 
přístupná z důvodů přípojení a následné údržby. 

                 Nikdy neinstalujte zařízení v blízkosti   

                 snadno vznětlivých materiálů. V ostatním 
případě postavte z nehořlavého materiálu zeď. Viz. obrázek 
níže. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

            Z bezpečnostních důvodů nelze pec  

                   postavit na zem. Pouze na podstavec  

Podstavec musí splňovat:                  

- stabilní perfekně rovný 

- nehořlavý 

- schopný nést váhu zařízení 

- následné odolný proti deformaci 

 



                                                                                   

 

 Z důvodů bezpečnosti .Poslední zásun nesmí být výše než v maximální výšce 160cm. Označte toto 
místo samolepkou, která je přiložena v startovacím balíčku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   

 

Umístění a ukotvení 

 Před samotným započetím vyrovnávání zařízení. Zkontrolujte plochu pod zařízením. 
Použijte vodováhu nebo jiný přesný měřič. Pokuď pod pecí stojí podstavec 
proveďte jeho vyrovnání. 

Vyrovnání UNOX podstavce 

 
 

 

U podstavce je možnost vyrovní a fixování zařízení posazeného nahoru. Následné informace 
najdete v příbalovém letáku příslušenství. Názorné vyobrazení postupu práce níže. 

V případě potřeby pohybu s sestavou. Objednejte pouze originál UNOX kit koleček. 

 

 

 

Elektrické připojení  

Před instalací zařízení přečtěte si kapitolu Bezpečnostní instrukce na straně 4. 



                                                                                   

 

Připojení k elektrické síti musí být provedeno dle daných předpisů a norem zemi. 

Instalace a připojení musí být provedeno kvalifikovanou osobou.  Chyby způsobené 
nerespektováním těchto instrukcí mohou způsobit poškození fatální zranění zruší platnost 
záruky a veškerou zodpovědnost ze společnosti UNOX 

Před každým připojením zkotrolujte parametry přípojek. Porovnejte data podle štítku zařízení nebo 
s DTC dokumentem přiloženým s zařízením. 

Zařízení je vždy vybaveno vždy zástrčkou SCHUKO 

Připojovací kabel je vždy připojen v výrobním závodě k svorkovnici. 

Elektroinstalce a rozdílná elektrická připojení je vyobrazeno v technické dokumentaci 
DTC. Dodávané spolu s zařízením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zařízení 
vybavené poze s připojovacím kabelem bez zástrčky 



                                                                                   

Dle výkonu zařízení může být dodáno i bez připojovací zástrčky. Musí být vždy připojeno v 
souladu s přiložené dokumentace. To způsobem A do zásuvky nebo typem B přímo do malé 
elektrické rozvodnice. 

Před samotným připojením se vždy přesvěčte o parametrech tohoto připraveného připojení. Zařízení 
je připraveno s výrobního závodu v konfigurace přípojného kabelu (400V~3PH+N+PE50/60Hz). 

Tedy tři fáze+pracovní nula a uzemnění. Změna připojení na rozdílné napětí naleznte na následující 
straně 15. 

 Elektrické připojení je vyobrazeno v technické dokumentaci DTC. Dodávané spolu s zařízením. 

 

Řádná instalace musí: 

- provedena připojena k vyrovnávacímu uzemňovacímu termínálu.          dle aktuálních směrnic 
země. Připojený kabelem na bod o 10mm2. podle CEI EN 60335-2-        42:2003-09 žluto-zelenou 
barvou.  

- musí být           připojeno uzemnění žluto- zelenou barvou. 

- musí být připojeno k tepelnědiferenčnímu vypínači dle aktuálním směrnic norem 

- musí být zapojeno omnipolárnímu jističi 

 

 

 

 

Kontrola  

- Měděné spojky musí být dávány pod utahovací šroubek ve směru utahování. Kabel musí být 
zajišten svorkou před samotným připojením. 

- Zkontrolujte rovnoměrnou zátěž mezi fázemi a každou proti uzemnění šasi. 

- Zkontrolujte zda napájecí napětí se neodlišuje od hodnot zobrazených na šítku zařízení a v 
dokumentaci DTC. 

Přizpůsobení na rozdilné napětí 

Zařízení je připraveno s výrobního závodu v konfigurace přípojného kabelu 
(400V~3PH+N+PE50/60Hz). Pokuď je nutné odpojit kabel z terminálu vyměnit nebo provézt 
změnu tak vždy podle přiloženého technického listu DTC. 

Výměna kabelu  

   

                   

                 Kabel musí bý vyměnen osobou UNOX pověřenou autorizovanou. Osobou 



                                                                                   

kvalifikovanou provádět tyto práce. 

Následují instrukce popisu výměny kabelu: 

- Otevřete kryt připojovací svorkovnice terminálu 

- Odpojte stávající kabel 

- Připojte nový kabel dle technického listu v souladu s napětím 

- Zavřete kryt svorkovnice  

 

 

 

 

 

 

 

Připojení přívod voda      

Připojení voda 

V souladu s modelem zařízení může být připojeno následovně: 

- připojení pomocí solanoid ventilu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pomocí dávkovací pumpy 

Vždy jde o kit vytvářející rozdílné připojení. 

Před samotným připojením zařízení k zdroji vody. Odpusťte dostačující množství vody do doby něž 
bude pohledem bez usazenin čistá. Uzavírající ventil je výhoda. 

Specifikace kvality vody: 

Voda musí splňovat 

- teplota maximálně 30°C 

- pitná 

- maximální vodivost 150µS/cm 

- tlak vody v rozmezí 150kPa a 200kPa doporučovaných 

V případě, že tlak vody je slabý pumpa kit je vhodná volba. Minimum průtok je 300l/hod. V 



                                                                                   

případě vysoké vodivosti nad 150µS/cm použijte systém filtrace UNOX.Pure nebo UNOX.Pure-
RO nebo jiné podobné filtry zamezujícá tvoření minerálů a zavápnění. Poškození zařízení 

způsobené připojením na nevhodný zdroj ruší záruku UNOX. 

 

 

 

Unox doporučuje UNOX. Pure filter systém pro místa s zvětšenou tvrdostí vody. Potřebné pokyny 
k instalaci naleznete uvnitř balení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   

Odvod splodin 

 

 

 

 

Při vařícím procesu se uvolňují páry a horký kouř z zpracovávaných potravin. Tyto splodiny jsou z 
komory odváděny pomocí komínku umístěného v horní zadní části. 

Je nezbytné zařízení instalovat: 

- pod stávající digestoř 

- s kondenzační digestoř 

- UNOX digestoř s kondenzátorem páry je možná pouze s ovládacím panelem řady Dynamic - pro 
odvod splodin nechte připravit vedení 

Neumisťujte blízko vývodu vysoce hořlavé látky  

 

 

 

 

 



                                                                                   

Příklady správné nesprávné instalace 
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Před používáním zařízení: 

Ujistěte se, že systémy vyhovují pro připojení jsou zrevidovány a mají certifikaci. 

Pečlivě čtěte kapitolu Bezpečnostní instrukce na straně 4. 



                                                                                   

                   Čtete kapitolu úvod strana 3.    

Obecné instrukce o používání 

 

•Při prvním použití tohoto zařízení nezapomeňte důkladně vyčistit vnitřek konvektomatu / pece 
vyjmout příslušenství (viz kapitola "Běžná údržba" na straně.), Spusťte prázdný konvektomat / pec 
na maximální 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 ukončenírežimu 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 "B ěžná údržba" na straně). 

 

                   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.  

 

Kuchařská doporučení 

• Je vždy lepší pokud předehřejete  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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   

Používání modelu Manual  

 

teplota    čas  pára 

 

Zapnuto  kontrolka termostatu  rychlost ventilátoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   

 

 

 

BakerLux a ChefLux  modely využívají k ovládaní zařízení tlačítkový kontrolní panel. 

 

 

1,stiskněte opakovaně tlačítko a vyberte jeden ze tří 
varných kroků a předehřev 

6,snížení / zvýšení hodnoty zobrazené 
na display 

2,led display kroků/ předehřev  
v průběhu nastavení varných fází 

7, start / přerušení vaření 

3,Display 8, rychlá volba programů 

4,stiskněte opakovaně tlačítko k nastavení různých 
parametrů teplota , čas atd 

9, Vyvolání/ modifikování uložených 
programů 

5,led indikuje parametr v průběhu nastavování 10,uložení programů 
 

 11, tlačítko přepnutí / pec/kynárna 

 

 

Tento panel ovládejte pouze prsty. Nepoužívejte nože, vidličky atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   

 

modely mohou být používány v manuál modu i v programovém. 

 

Manual Požaduje zadání kuchařských parametrů viz. tabulka níže a to pro každý kuchařský úkon. 
Proces není automaticky zapamatován.  

Programový mode může být po úspešném výsledku uložen. 

Program obsahuje 4 fáze. 

- Fáze 1 předehřev 

- Fáze 2-4 kroky rozdílné úkony, pro některé typ produktů není potřeba pracovat ve všech 4 
krocích. Nastavte jenom potřebné. 

Příklady nastavení kuchyňského programu   

parametr 

                                                

 

Po zapnutí zařízení kontrolní panel se automaticky rozvítí. 

- Tlačítka  

slouží pro zvýšení nebo snížení hodnoty času, při držení déle hodnota se mění rychle. 

- Pokuď kontrolní panel není ovládán po 15 min zařízení přepne do stand-by modu. Pouze červená 
LED svítí. Jeddnoduše stiskněte Start/Stop k oživění.   

 

 

 

MANUÁLNÍ PROVOZ  

             PŘEDEHŘEV 

1. Stiskněte tlačítko          

2. "PRE" hlašení se objeví 

3. Stiskněte                    nastavte požadovanou teplotu. 

Předehřev na danou teplotu je automaticky. Probíhá co nejkratším možném čase. 

Max. 260°C                                        Max. teplota 260°C      

 

 

 

 

 

 

Předehřev/180°C 
Krok 1 / čas 1h:30 min 

200°C 
20% vlhkost 

Krok 2 / čas 30 min 
100°C 

60% vlhkost 

Krok 3 nepoužit 



                                                                                   

 

NASTAVENÍ KROKU 1 

                                                                                1. Stiskněte tlačítko          

                                                                                
2. LED se rosvítí 

 

 

 

 

 

 

 

           NASTAVENÍ ČASU 

 1. Během blikající LED času, pokuď zhasne opět stiskněte          a Led se znovu rozsvítí. 

2. Nastavte požadovanou hodnotu     

3. Panel zobrazuje v hodinách a minutách. 

 

 

 

"INF"/Hold                                                9.59 Max. čas 

nekonečný 

čas 

Nepřetržitý provoz pece, do doby přerušení uživatelem. Zadejte čas  krok 1 "INF"(nekonečný). 

Krok 2-3 "HLD"(udržování) teplota bude udržována na 70°C a nemůže být změněna. 

   

 

 

 



                                                                                   

 

 

 

            

           NASTAVENÍ TEPLOTY 

1.Stiskněte tlačítko          do doby rosvícení LED pro nastavení teploty. 

2. Požadovanou hodnotu teploty nastavíte tlačítky  

 

3. Displaie ukazuje teplotu v °C. 

 

 

 

 

 

 

Pro nastavení časové prodlevy nebo pauzy nastavte "PAU". 

 

PAU ventilátorů                                                260°C max. teplota                                             

 

   

           NASTAVENÍ PROCENTA VLHKOSTI(Steam. Plus v modelech Dynamic) 

1. Stiskněte tlačítko          do doby rosvícení LED pro nastavení           vlhkosti. 

2. Požadovanou hodnotu vlhkosti nastavíte tlačítky  

 

3. Displeie ukazuje vlhkost v procentech. 

 

   

 

 OFF bez vlkosti                     20%-40-60-80-100% 

                                                  minimum- maximum  

 



                                                                                   

           NASTAVENÍ rychlosti ventilátoru  

1. Stiskněte tlačítko          do doby rosvícení LED . 

2. Požadovanou hodnotu vlhkosti nastavíte tlačítky  

 

3. Displeie ukazuje 1 pomalu 
   2 rychle 

 

 
 

 

 

 

VÝBĚR A NASTAVENÍ DALŠÍHO KROKU 

 Pokuď je potřeba pro výsledek je možno nastavit  

proces v 3 krocích. Nastavení 2 kroků. 

Popis níže. 

1. Stiskněte  

2. LED 2 kroku dioda se rozvítí nyní podobně nastavíte prodlevu, teplotu, vlhkost, popsané viz. 
předešlé kapitole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   

 

 

 

 

START, PŘERUŠENÍ PROCESU, VYPNUTÍ PECE 

Nastavení kuchyňského procesu 

 

                                 →                                      →                                    →      

  

Nastavení z požadovanými kroky. 

1. Stiskněte tlačítko START/STOP k odstartování programu.  

2. START/STOP LED se rozsvítí a předehřev fáze 
"PRE"hlášením začne. 

3. Signál pískání oznámí ukončenou fázi předehřevu. 

4. Po vložení plechů do komory začne 1 nastavený krok 
označený 1. 

5. Čas do konce procesu je zobrazován na displeie 

Příklad: 

1h:30min fáze 1 krok 

30 min fáze 2 krok 

0 min fáze 3 krok  

6. Každý další krok započne po předchozím automaticky.  

Signál pískání oznámí konec programu. K náhlému přerušení 
programu stiskněte tlačítko START/STOP. Pro uvedení pece 
do STANDBY/MODU držte tlačítko START/STOP 6 sec. 

 

 

 

PŘENASTAVENÍ PROGRAMU B ĚHEM PROCESU 

Pokuď parametr musí být změněn již během odstartovaného programu. Postupujte viz. níže kroky. 

1. Opakovaně stiskněte tlačítko           k vyhledání potřebnému kroku pro změnu značený LED. 

2. Opakovaně stiskněte tlačítko           k výběru hodnoty potřebné změnit  LED(čas, teploty, 
vlhkost) 

 

3.  Stiskněte spolu tlačítka                    k provedení změny.        

 

 

 

Předehřev 
Krok 1 čas 1:30h 

teplota 200°C 
20% pára 

Krok 2 čas 30min 
teplota 100°C 

60% pára 

Krok 3 nepoužit 



                                                                                   

 

 

 

Programovaný režim 

Tento režim umožnuje zákazníkovi uložit až 99 programů. 

UKLÁDÁNÍ PROGRAM Ů               

Přístup k programování 

                                                                                                                  
Pro přístup k programům stiskněte tlačítko   

 

 

 

 

 

K zapsání programu 

Vyberte kanál 1 až 99. 

- Obsaďte kanály 1-6 nejvíce z praxe používané. 

- proveďte pomocí tlačítek                   volbu 
kanálů 7-99. 

Vybraná pozice je zobrazována na displeie. 

 

 

 

 

 

 

Nastavení programu parametrů času, teploty, vlhkosti bylo popsáno v předchozí kapitole pro 
manuální provoz. 

Uložení programu 

 

 Držte tlačítko  

do zaznění signálu cca. 6sec. Program bude 
uložen. 

 

 

 

 

 



                                                                                   

 

 

 

VYVOLÁNÍ START A ULOŽENÍ PROGRAMU 

 K tlačítkům 1-6 je umožněn rychlý přístup. Držte 
příslušné talčítko         po dobu 2-3 sec. 

Program P7-P99 

1. stiskněte  

2. Držte tlačítko  

vyvolání vašeho programu. Stiskněte tlačítko 
START/STOP. Pro přerušení stiskněte stejné 
tlačítko krátce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   

ZMĚNA PARAMETR Ů V PROGRAMU 

 

1. stiskněte tlačítko  

2. použijte tlačítka                    k vyhledání programu 

3. Změna v programu byla popsána v předešlé kapitole. 

4. K uložení držte tlačítko  

 

Nyní je program pozměněn. 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikace mezi pecí a uživatelem 

 Digitální panely modelů pecí a kynáren ukazují chybové hlášení a upozornění prostřednictvím 
dipleje.  

Upozornění hlášení o poruše se zobrazuje pod písmenem U. 

Jednotlivé funkce nebudou dostupné. 

Stiskněte          tlačítko pro vymazání. 

Tlačítkem           přepínáte mezi hlášením pece a kynárny. 

Alarm hlášení se zobrazuje pod písmenem A. Zařízení se zastaví. Do odstranění naleznutí příčiny 
přístroj nelze používat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokuď je zde více hlášení a alarmů zákazník může 
postupovat v jejich historii tlačítkem START/STOP. 



                                                                                   

DISPLAY POPIS STAV ŘEŠENÍ 

PEC    

AF01 Přehřátí motorů  PEC STOP Kontaktujte servis  

AF02 Bezpečnostní termostat PEC STOP Kontaktujte servis  

AF03 Čidlo komory pece PEC STOP Kontaktujte servis  

AF04 Komunikace elektronikou 
kontrolní a výkonovou 
přerušena 

PEC STOP Kontaktujte servis  

U02 Teplota výkonové desky 
překročena 

STOP RIZIKO 
TRVALÉHO POŠKOZENÍ 

Kontrola správné instalace. 
Kontaktujte servis  

KYNÁRNA    

A07 Čidlo komory kynárny KYNÁRNA STOP Kontaktujte servis 

 



                                                                                   

  

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  pece udržuje správnou úroveň hygieny a zabraňuje tvorbu napečením nebo koroze 
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 sulfidické 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. 

 

 

 

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. 

 



                                                                                   

Interní části a komora pece 

 

Zanedbáním denní údržby popsané v předchozí kapitole může dojít k nahromadění 
nečistot a tuků a jejich následné vznícení. 

 

 

 

 

Následujte další instrukce čištění komory pece: 

1. z Stand by modu přejděte k následujícím krokům. 

2. nastavte 10 minut 

3. teplotu 55°C 

4. 100% pára jde nastavit pouze u modelů s Steam.Plus 

5. odstartujte proces tlačítkem START/STOP. Počkejkejte 
až povrch zchladne. Měkkým hadříkem setřete zbytky 
nečistot. Stranové držáky plechů odstaňte dle vyobrazení. 
Roztokem teplé vody je omyjte. Vyvarujte se mytí v 
myčce.   

 
 

 
 



                                                                                   

 

 

  
 

 

 

 

 

Odpojení odstavení z provozu 

Následující postup pro odpojení:  

- odpojte zařízení od sítě, vody  

-  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); 

- 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. 

 

Je vhodné provádět jednou ročně  údržbu a prohlídku zákaznickým autorizovaným servisem 
pro zajištění nejlepších pracovních a bezpečnostních podmínek. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprodejní servis 

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

Pokud řešení nenaleznete v tabulce, kontaktujte UNOX autorizovaný zákaznický. Uveďte 
následující informace: 

-  datum nákupu; 

-  data uvedená ve výrobním štítku zařízení; 

-  jakákoliv chybové hlášení, které se zobrazuje na displeji. Pouze modely s digitálním panelem 
(viz. kapitola “Uživatelské rozhraní” na straně 29). 

              Informace o výrobci:  

UNOX S.p.A. 

via dell’Artigianato, 28/30  

35010 Vigodarzere (PD) Italy 

Tel +39 049 8657511 - Fax +39 049 57555 

 

 

 

 



                                                                                   

Tabulka C 

Problém Možná příčina Možné řešení Řešení 

Konvektomat /pec je 
kompletně vypnutá  

- Vypnutý proud. 

- zařízení je mimo provoz. 

 

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 vodovodní síť 
nebo zásobník. 

  

- Chybí voda v zásobníku 
(pokud je to zařízení se 
zásobníkem). 

- Filtr na přívodu vody je 
zacpán. 

 

- Otevřete přívod vody. 

- Ujistěte se že zařízení je 
správně napojeno. 

- Naplńte zásobník vodou. 

  

- Vyčistěte filtr. 

 

Kontaktujte zákaznický servis.  

Po nastavení času a 
stiskknutí 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 
specializovaného technika 
pro opravu 

 

Kontaktujte zákaznický 
servis.  

 

Certifikace 

EU Prohlášení o shod ě pro elektrická za řízení 

Výrobce: UNOX S.p.A.  

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

 

Prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že výrobky LineMiss 

Je ve shodě se směrnicí  o strojích 2006/42/EC a směrnici o nízkém napětí 2006/95/EC v 
následujících standardech: 

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

EN 60335-1: 2002 + A1: 2004 + A11: 2004 + A2: 2006 + A12: 2006 + A13: 2008  

EN 62233: 2008 

a směrnicí o Elektromagnetické shodě 2004/108/EC v následujících standardech: 

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 

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



                                                                                   

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

EN 61000-3-3: 2008 

 

Záruka 

Instalace UNOX produktů musí být prováděna autorizovaným zákaznickým UNOX Asistenčním 
Servisem. Datum instalace a model zařízení musí být dokumentovány konečným zákazníkem, a to 
prostřednictvím písemného 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 specifikacemi 
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 
nekompetentní 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. 

  

 

 

 

 



                                                                                   

 


