
CHEFTOP-BAKERTOP MIND.Maps™ ONE  
Quick guide

 MIND.Maps™ 

O  N  E
BAKERTOP

PROGRAMMER
Her findes gemte 
programmer på ovnen. 

Der kan oprettes nyt program 
under ”INDSTILLING”.

TEKNISK 
INDSTILLING
Her indstilles ovnens 

tekniske data. (dato/tid osv.)

INDSTILLING
Her er der mulighed for 
manuel indstilling.

UNOX.CARE
Her  findes 
fuldautomatiske 

rengøringsprogrammer.

Programmer

Her er det muligt at finde gemte programmer under ”MINE PROGRAMMER” 

1 MINE PROGRAMMER

Her kan vælges et gemt program.

For at komme til listen med programmer, tryk 
på ikonet “PROGRAMMER” (fig. P1) og derefter 
ikonet “MINE PROGRAMMER” ( 2  -fig. P2): 
her vises listen over gemte programmer (fig. 
P3).

Der kan bladres i grupper med  og   
med   og  for at bladre i programmer 
i gruppen, hvis der er flere end der vises på 

skærmen.

 3  Ved at trykke på et program (fig. P3), vises 
skærmen fig. P4 der kan du:
 -  A  Se/ændre de indstillinger der findes i pro-
grammet;

 -  B  Kopiere program (hvis der skal laves pro-
gram med lignende indstillinger);

 -  C  Slette et gemt program (fig. P5).
 -  D  Program startes på “START/STOP”.

fig. P1

fig. P4

fig. P2 fig. P3

fig. P5 fig. P6
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Menu indstilling
Her er det muligt at starte ovnen manuelt.

 - Tid eller indstikstermometer temperatur
 - Ovn temperatur eller Delta “T” (Kan anvendes sammen med indstikstermometer. Her vælges 

den temperatur ovnrum skal ligge over indstikstermometer temperatur)
 - Damp/Dry funktion i ovnrummet.
 - Ventilatorhastighed

De indstillede parametre kan gemmes som et program til senere brug.

0:00:00

0 °C

0%

0 %

STEP 1/1

Temperatur 
i ovnrummet
(fra 30°C til 260°C).

DRY.Maxi™
Fjernelse af fugt.

STEAM.Maxi™
Tilførsel af damp.

Temperatur Delta “T”
(fra 0°C til 120°C)
Temp. i ovnrummet over den 
indstillede temperatur på 
indstikstermometer.

Indstikstermometer
Her indstilles den 
ønskede temperatur i 
kernen.

STEP
Ikonet viser hvilket 
step der instilles på.

Lydgiver
Til at give besked ved 
kombibagning
grøn = aktiv
hvid = inaktiv

Ventilatorhastighed

Ventilatorhastighed 
(puls - ventilator 
køre kun for at 
opretholde den. 

Vælg step
(Forvarmning)

START/STOP
Start tilberedning.

Indstil STEP 
fra 2 til 9

Gem
det indstillet som et 
program.

Tid
(fra 0 min til 
9t:59min:59sec eller 
KONSTANT). 
Tilberedningen 
stopper når tiden er 
endt. 



Menu Unox.Care

Her findes de fuldautomatiske rengøringsprogrammer.

1 ROTOR.KLEAN

Her kan du starte et rengøringsprogram.
RENGØRING TID 
H2O  00:06 
HURTIG 00:32  
KORT 00:40  
MELLEM  01:00  
LANG 01:40  

PUMP LOADING/PÅFYLDNING AF SÆBE: 
Dette program startes kun ved første ibrugtag-
ning af ovnen eller efter hver påfuldning af 

sæbe. Det varer 25 sekunder og suger sæben fra be-
holderen og fjerner luft fra sæbeslangen . Når pump 
loading programmet slutter, startes straks et vaske-
program.

 2  Tryk ROTOR.KLEAN  
 3  Vælg det ønskede program.
 4  Tryk på knappen “START/STOP”: 
Rengøringsprogrammet starter. Displayet 
viser tiden som der er tilbage af 
rengøringsprogrammet (eksempel  fig. L1)

Farven på uret viser:

 - RØD:  Rengøring begynder
 - GUL: mindre end 1 minut til at programmet 
afsluttes

 - GRÖN: Rengøringsprogram afsluttes og du 
vil automatisk komme tilbage til ”HOME”.

Hvis du vil annullere et igangværende 
rengøringsprogram, skal du trykke på 

”STOP”: en hurtig cyklus starter automatisk 
varighed omkring 3 minutter for at fjerne alle 
spor af sæbe i ovnen.

 

 

UNOX.PURE-RO

ROTOR.KLEAN

UNOX.PURE

 

H2O

QUICK

SHORT 

MEDIUM

LONG

00:06

00:34

00:39

00:59

01:39

CONSUMPTION

START

ANVISNINGER FOR RENGØRING
Ovnene har en / to rotor(r) i serie til rengøring af ovnrummet .
Før du starter rengøringsprogram , sikres, at der ikke er noget inde i ovnrummet:  hvis rengøring 
mislykkes, og en alarm aktiveres. I dette tilfælde skal du fjerne riste eller andet der er placeret i 
ovnen, strøm off/on til  ovnen og starte et nyt rengøringsprogram.

FØR HÅNDTERING OG ANVENDELSE AF RENGØRINGSMIDLER , LÆS OMHYGGELIGT PRO-
DUKTETS SIKKERHEDSDATABLAD ..
UNDER RENGØRING , MÅ DU IKKE ÅBNE OVNDØREN, DA DER ER RISIKO FOR SKADE PÅ ØJNE, 
SLIMHINDER OG HUD VED KONTAKT MED KEMISKE RENGØRINGSMIDLER
FOR OVNE MED ROLL-IN VOGN, SKAL OVNEN VÆRE UNDEN PLADER OG LÅS DE 
FORRESTE BREMSER PÅ VOGNENS HJUL.
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Rengøring afsluttes
(mindre end 1 min. 
Rengøring igang
(mere end 1 min. tilbage 

Rengøring afsluttes

0:01:15
END OF WASHING

SHORT

STOP

Resterende tid 
til afslutning af 
vaskeprogram

Stop igangværende 
vaskeprogram

fig. L1

Advarselsskærm for ikke 
at åbne døren under 
rengøring.

RISIKO FOR BE-
SKADIGELSE AF 

ØJNE, SLIMHINDER OG 
HUD VED KONTAKT 
MED KEMISKE 
RENGØRINGSMIDLER !

LONG WASHING

0:28: 00
END OF WASHING

Attenzione!
Lavaggio in corso,

Non aprire la porta.



PÅFYLDNING AF SÆBE
Påfyldning kan kun udføres med en 
flaske sæbe på en  liter UNOX.Det&Rinse 

PLUS.
For at påfylde rengøringsmiddel:
1.  Brug handsker for at undgå direkte kontakt 

med rengøringsmiddel.

2.  Træk beholder under ovnen , indtil du hører 
et klik.

3.  Åben beholderdækslet.
4.  Åbn skruelåget på sæben fra UNOX 1 liters 

dunk uden at fjerne/lave huller i den be-
skyttende film!

5. Ved at skrue flasken på beholderen (når flas-
ken skrues på beholderen vil den lave huller i 
den beskyttende film, rengøringsmidlet flyder 
i beholderen.

6.  Når flasken er tømt skru den af for at fjerne 
den. Undgå dråber.

Sæben må ikke komme i kontakt med 
hud, øjne eller slimhinder. Ved kontakt 

med sæben, følg instruktionerne i sikker-
hedsdatabladet.

7.  Gentag proceduren, indtil max. tilladte ni-
veau er nået som angivet på beholderen. (Be-
holder max. kapacitet på 4 liter = 4 flasker).

8.  Flasker smides i skraldespanden.
9.  Skub beholderen tilbage under ovnen.
10. Smid handskerne ud og sørg for ikke at 

røre de områder, der har været i kontakt 
med sæben.

Rør aldrig ved sæben med bare hænder !

MAX
MIN

MAXMIN

OK!

STOP!


