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CHEFTOP - BAKERTOP MIND.Maps™
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I 
KONSERWACJI URZĄDZENIA
 -  Przed przystąpieniem do instalacji oraz konserwacji urządzenia należy 

uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję należy zacho-
wać i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu w celu umożliwienia 
użytkownikom urządzenia zapoznania się z nią w przyszłości.

 -  Wszystkie prace związane z instalacją, montażem oraz nierutynową kon-
serwacją muszą zostać wykonane wyłącznie przez wykwalifikowanego 
pracownika technicznego autoryzowanego przez producenta urządzenia. 
Prace te muszą być przeprowadzone zgodnie z przepisami prawnymi 
obowiązującymi w kraju, w którym urządzenie jest użytkowane oraz 
zgodnie z wymogami zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 -  Przed rozpoczęciem prac związanych z instalacją oraz konserwacją 
należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania elektrycznego oraz od 
źródła zasilania gazem (dotyczy wyłącznie pieców gazowych).

 -  Przed zainstalowaniem urządzenia należy upewnić się, że wartość 
napięcia oraz inne parametry źródeł zasilania w energię elektryczną i 
wodę są zgodne z wymogami przepisów prawnych obowiązujących 
w kraju, w którym instalowane jest urządzenie oraz, że odpowiadają 
wartościom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.

 -  Wszelkie nieuprawnione i nieautoryzowane ingerencje, manipulowa-
nie przy urządzeniu lub przeprowadzanie jakichkolwiek jego modyfi-
kacji nie zaakceptowanych w sposób wyraźny i niezgodnych z wy-
tycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi może spowodować 
zniszczenie urządzenia lub innych przedmiotów znajdujących się w 
jego pobliżu, a także uszkodzenia ciała lub śmierć. 

 -  Dodatkowo, wszelkie ingerencje, manipulacje przy urządzeniu lub 
przeprowadzanie jego modyfikacji bez wyraźnej autoryzacji i w spo-
sób niezgodny z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi 
skutkują utratą ważności gwarancji. 

 -  Instalacja, naprawa oraz konserwacja urządzenia niezgodna z wytycz-
nymi zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi może spowodować 
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zniszczenie urządzenia lub innych przedmiotów znajdujących się w 
jego pobliżu, a także uszkodzenia ciała, a nawet wypadek ze skutkiem 
śmiertelnym. 

 -  Podczas instalacji urządzenia osobom niezaangażowanym w proces 
instalacji nie wolno przebywać ani przechodzić w pobliżu miejsca, 
gdzie odbywa się instalacja.

 -  W przypadku, gdy urządzenie jest montowane na ruchomych pod-
stawach lub ustawiane w kolumnie należy używać jedynie kompo-
nentów firmy UNOX i przestrzegać instrukcji zamieszczonych na ich 
opakowaniach. 

 -  Biorąc pod uwagę potencjalne zagrożenie związane z materiałami, z 
których wykonano opakowania urządzenia, muszą być one trzymane 
poza zasięgiem dzieci i zwierząt, a następnie muszą być one odpo-
wiednio zutylizowane zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisa-
mi prawnymi.

 -  Tabliczka znamionowa urządzenia zawiera podstawowe dane tech-
niczne mające kluczowe znaczenie w przypadku jakichkolwiek napraw 
czy konserwacji urządzenia. Nie należy usuwać, niszczyć lub modyfiko-
wać tabliczki znamionowej urządzenia.

 -  Niezastosowanie się do powyższych zasad może spowodować znisz-
czenie urządzenia lub innych przedmiotów znajdujących się w jego 
pobliżu, a także (śmiertelne) uszkodzenia ciała jak również skutkuje 
utratą ważności gwarancji oraz zwolnieniem producenta urządzenia 
od wszelkiej odpowiedzialności.

Dotyczy wyłącznie pieców gazowych
Urządzenia muszą być instalowane w pomieszczeniach, które:
-  spełniają wymogi bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisa-

mi prawnymi;
-  posiadają odpowiednią wentylację. Należy zapewnić stały dopływ 

świeżego powietrza z zewnątrz, aby umożliwić prawidłowe spalanie i 
uniknąć gromadzenia lotnych substancji szkodliwych dla zdrowia oraz 
zagrożenia uduszeniem!

 -  Należy upewnić się, że:
-  instalacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami dotyczący-

mi bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju, w którym instalowane 
jest urządzenie oraz zgodnie z przepisami firm dostarczających gaz;
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-  kratki wentylacyjne w pomieszczeniu oraz otwory odprowadzające 
spaliny z komory pieca nie są zatkane lub w inny sposób zasłonięte 
uniemożliwiając swobodny przepływ powietrza i spalin (np. przez 
ściany, przedmioty);

-  charakterystyka gazu w sieci zasilającej odpowiada charakterystyce 
gazu zamieszczonej na urządzeniu;

-  średnica przewodu gazowego spełnia wymagane parametry;
-  komponenty – niedostarczone przez firmę UNOX – użyte przy 

instalacji spełniają wymagania przepisów obowiązujących w kraju, w 
którym urządzenie jest użytkowane;

-  instalacja nie powoduje obniżenia ciśnienia zasilania na wejściu;
 -  maksymalne ciśnienie zasilania instalacji nie jest wyższe niż 55 mbar; 

ciśnienie nie może przekroczyć tej wartości.
 -  Po podłączeniu urządzenia do sieci zasilającej gazem należy sprawdzić 

czy wszystkie połączenia są absolutnie szczelne. Kontrolę najlepiej 
wykonać za pomocą nieżrącego środka pieniącego. Nigdy nie należy 
używać płomienia do sprawdzania szczelności instalacji gazowych!

 -  Przy odbiorze technicznym urządzenia należy sprawdzić spaliny z 
palnika (CO i CO2) zapisując zarejestrowane wartości na urządzeniu. 
Ustawienia palnika muszą zostać sprawdzone i wyregulowane przez 
wyspecjalizowanego technika posiadającego autoryzację firmy UNOX.

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
 -  Użytkowanie oraz czyszczenie urządzenia w sposób niezgodny ze 

wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi uważane jest za 
nieprawidłowe i może spowodować zniszczenie urządzenia lub innych 
przedmiotów znajdujących się w jego pobliżu, a także uszkodzenia ciała, 
a nawet wypadek ze skutkiem śmiertelnym; dodatkowo takie postępowa-
nie skutkuje utratą ważności gwarancji i zwalnia producenta urządzenia, 
firmę UNOX od wszelkiej odpowiedzialności.

 -  Nie należy zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem. Czynności zwią-
zane z czyszczeniem i konserwacją urządzenia przez użytkownika nie 
mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.

 -  Należy kontrolować dzieci pilnując, aby nie bawiły się urządzeniem.
 -  Niniejsze urządzenie może być użytkowane jedynie w celu gotowania i 

pieczenia produktów spożywczych w zakładach zbiorowego żywienia i 
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 -  Należy nosić odporną na temperaturę odzież ochronną przystosowa-
ną do ręcznego przemieszczania pojemników, akcesoriów oraz innych 
przedmiotów wewnątrz komory pieca.

 -  Należy zachować szczególną ostrożność podczas wyjmowania blach i 
pojemników z komory pieca.

 -  Przed wyjęciem blach z pieca należy wyjąć termometr sondę z wnę-
trza poddawanego obróbce produktu i umieścić go w zewnętrznym 
uchwycie. Przed wyjęciem blachy należy sprawdzić czy nie jest ona 
zablokowana przez kabel termometru sondy. Należy ostrożnie obcho-
dzić się z termometrem sondą ponieważ jest on bardzo ostry i podczas 
używania osiąga bardzo wysoką temperaturę.

 -  Podczas trybu „COOL” (wychładzanie komory pieca) do urządzenia do-
starczana jest woda, a drzwiczki pieca pozostają zamknięte, aby zapo-
biec urazom spowodowanym przez gorącą parę.

 -  Nie wolno usuwać ani dotykać obudowy wentylatorów, samych wentyla-
torów oraz elementów grzewczych w czasie, gdy urządzenie jest włączone.

 -  Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności związanych z transpor-
tem, przygotowaniem do użytkowania i użytkowaniem detergentu 
należy uważnie przeczytać jego Kartę Charakterystyki. 

 -  Nie wolno otwierać drzwiczek pieca podczas cyklu mycia komory, 
ponieważ kontakt ze związkami chemicznymi rozpylanymi wewnątrz 
komory pieca za pośrednictwem wirnika oraz silnego nawiewu powie-
trza może spowodować uszkodzenie oczu, błon śluzowych oraz skóry. 

 -  Podczas przeprowadzania czynności związanych z konserwacją sys-
temu obiegu wody w piecu należy obowiązkowo używać środków 
ochrony osobistej odpowiednich dla danego detergentu (patrz Karta 
Charakterystyki produktu). W szczególności należy używać rękawic 
i okularów ochronnych, ponieważ w niektórych częściach systemu 
obiegu wody, a zwłaszcza w miejscach, w których występuje woda 
pod ciśnieniem mogą znajdować się pozostałości detergentu. 

 -  W żadnym wypadku nie należy manipulować przy systemie obie-
gu wody w piecu, który zaczyna się od złączki 3/4” z wbudowanym 
zaworem zwrotnym i obejmuje wszystkie przewody i akcesoria 
umieszczone za nimi, ponieważ może to spowodować uszkodzenie 
urządzenia lub innych przedmiotów znajdujących się w jego pobliżu, 
obrażenia ciała, a nawet śmierć. 
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może spowodować zniszczenie urządzenia lub innych przedmiotów 
znajdujących się w jego pobliżu, a także uszkodzenia ciała, a nawet 
wypadek ze skutkiem śmiertelnym, a także skutkuje utratą ważności 
gwarancji.

Dotyczy wyłącznie pieców gazowych
-  Należy zwrócić uwagę, żeby przewód odprowadzający spaliny znaj-

dujący się w górnej części pieca nie był zasłonięty (np. przez blachy 
lub inne przedmioty).

-  Jeżeli nad urządzeniem zainstalowano okap, należy zawsze włączać 
go podczas pracy pieca.

-  Jeżeli urządzenie zostało podłączone do przewodu odprowadzające-
go spaliny, przewód ten musi być:

 - odsłonięty – ryzyko pożaru!
 - regularnie czyszczony i sprawdzany zgodnie z odnośnymi przepi-

sami kraju, w którym urządzenie jest użytkowane – ryzyko pożaru!
-  Urządzenie musi zostać zainstalowane z dala od powiewów powie-

trza i przeciągów - ryzyko pożaru!
-  Upewnić się, że otwory wentylacyjne oraz spodnia część urządzenia 

są czyste i nie zostały zatkane lub zasłonięte (np. przez przedmioty 
znajdujące się w pobliżu urządzenia).

-  W przypadku wykrycia zapachu gazu:
 -  natychmiast odciąć dopływ gazu z sieci zasilającej;
 -  niezwłocznie wywietrzyć pomieszczenie;
 -  nie włączać żadnych urządzeń elektrycznych ani innych urzą-

dzeń, które mogłyby spowodować iskrę lub płomień;
 -  skontaktować się z firmą dostarczającą gaz za pomocą telefonu 

na zewnątrz pomieszczenia.
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dłowe pozbycie się urządzenia prowadzi do nałożenia kar przewidzianych przez obecnie obowią-
zujące przepisy prawne.

Informacje na temat pozbycia się urządzenia po zakończeniu jego użytkowania na tere-
nie Włoch 
We Włoszech, urządzenia objęte Dyrektywą WEEE muszą zostać dostarczone: 
- do Punktów zbiórki zużytych urządzeń (znanych także jako ekologiczne wyspy lub ekologiczne 
platformy) 
- do dostawcy urządzenia, od którego zostało zakupione nowe urządzenie i który jest zobowiąza-
ny do odebrania zużytego urządzenia bez ponoszenia kosztów przez jego właściciela („jeden za 
jeden”); 

Informacje na temat pozbycia się urządzenia po zakończeniu jego użytkowania na tere-
nie krajów Unii Europejskiej
Dyrektywa WEEE została wdrożona w inny sposób przez różne kraje Unii Europejskiej. Dlatego też, 
jeżeli chcecie Państwo pozbyć się starego urządzenia po zakończeniu jego użytkowania, firma 
UNOX zaleca skontaktowanie się z lokalnymi władzami lub z dostawcą urządzenia i uzyskanie in-
formacji na temat prawidłowej metody utylizacji urządzenia.
 
 
Deklaracja zgodności z Normami Europejskimi dotyczącymi urządzeń elektrycznych i gazowych 
Producent: UNOX S.p.A. 
Adres: Via Majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padua, Włochy 
Oświadcza, z pełną odpowiedzialnością, że piece elektryczne i gazowe
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CHEFTOP-BAKERTOP MIND.Maps™
są zgodne z wymogami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/EC i odpowiadają następującym 
normom:
- EN60335-1:2012 + A11: 2014
- EN 60335-2-42: 2003 + A1: 2008 + A11:2012
- EN62233: 2008
oraz są zgodne z wymogami Dyrektywy Kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/EC 
i odpowiadają następującym normom
- EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
- EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
- EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
- EN 61000-3-3: 2008
- EN 61000-3-11: 2000
- EN 61000-3-12: 2011
- EN 61000-6-2: 2005
- EN 61000-6-3: 2007
Dotyczy wyłącznie urządzeń gazowych: 
są zgodne z wymogami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/EC i odpowiadają następującym 
normom:
- EN60335-2-102: 2006 + A1: 2010 
są zgodne z wymogami Dyrektywy 2009/142/EC dotyczącej urządzeń gazowych i odpowia-
dają następującym normom: 
- EN 203-1: 2014 
- EN 203-2-2: 2006




