
GEBRUIK EN ONDERHOUD (vertaling van de oorspronkelijke instructies)



ContaCten 
zie de achterkant van de cover voor lokale contacten.

Veiligheid ......................................................................................................4
Algemene bepAlingen .....................................................................10

gebruik | hAndmAtig koken ......................................................16

gebruik | koken met opgeslAgen recepten ............22

onderhoud ................................................................................................26



Beste klant, 
dit boekje bevat alle informatie die nodig is voor een correct gebruik 
en onderhoud van de apparatuur. 

Wij raden u daarom aan om het voor gebruik zorgvuldig te lezen en 
te bewaren voor toekomstig gebruik.
 
Als bepaalde delen niet duidelijk zijn, staat de fabrikant ter 
beschikking om informatie te verstrekken.
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VEILIGHEID ALGEMENE BEPALINGEN GEBRUIK ONDERHOUD ASSISTENTIE

Algemene bepalingen

Kooktips en 
waarschuwingen 10

Bedieningspaneel 12

Handmatig en 
automatisch 
koken

13

Wat zijn de 
kookstappen 13

Hoe een waarde 
instellen 14

kooktips en 
waarsChuwingen

 ■ Wanneer u het apparaat voor het eerst 
gebruikt, moet u de binnenkant van de 
ovenkamer en de accessoires zorgvuldig 
reinigen (zie pag. 28); laat de oven leeg 
en op maximale temperatuur gedurende 
ongeveer 1 uur werken om onaangename 
geuren te elimineren die veroorzaakt wor-
den door het beschermende vet dat in de 
fabriek wordt gebruikt. 

 ■ Als het apparaat meer dan 15 minuten is 
ingeschakeld zonder dat er een bedrijfs-
modus is geselecteerd, wordt de stand-
by-functie automatisch geactiveerd om 
het energieverbruik te verminderen. Om 
de stand-by modus te verlaten, druk op de 
START/STOP-knop.

 ■ Gebruik het apparaat met een omgevings-
temperatuur tussen +5 °C en +35 °C. 

 ■ In het geval van een black-out of als de 
machine wordt uitgeschakeld, zal de appa-
ratuur het programma hervatten wanneer 
het weer wordt ingeschakeld. De kooktijd 
kan met maximaal 2 minuten worden 
verlengd. 









































30  

terugwinning moeten worden toegepast. Houd er rekening mee dat voor 
het onrechtmatig of onjuist verwijderen van het product de in de huidige 
wetgeving voorziene sancties worden toegepast.

informatie met betrekking tot de afdanking in italië
In Italië moet AEEA-apparatuur worden bezorgd:

 ■ aan verzamelcentra (ook wel ecologische eilanden of ecologische 
platforms genoemd) 

 ■ aan de dealer bij wie u nieuwe apparatuur koopt, die deze gratis 
moet afhalen ("one on one"-afhaling).

Informatie met betrekking tot de afdanking in landen van de Europese 
Unie
De Europese richtlijn inzake AEEA- richtlijn is in elk land anders 
geïmplementeerd, dus als u zich van deze apparatuur wilt ontdoen, 
raden wij u aan contact op te nemen met uw lokale autoriteiten of 
dealer in verband met de juiste afdankingsmethode.

CertifiCaties
EU-conformiteitsverklaring voor elektrisch materiaal
Fabrikant: UNOX S.p.A.
Adres: Via Majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padova, Italy
Verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat het product 
ZERO MIND.MapsTM 
voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG door middel van de normen:
EN 60335-1: 2014 + A11:2014
EN 60335-2-42: 2003 + A1: 2008 + A11:2012
EN62233: 2008
EN 60335-2-102:2006 + A1:2010
voldoet aan de Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit EMC 
2014/30/EG door middel van de normen:
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008 
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 61000-3-11: 2000 
EN 61000-3-12: 2011
EN 61000-6-2: 2005
EN 61000-6-3: 2007
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VEILIGHEID INSTALLATIE GEBRUIK ONDERHOUD ASSISTENTIE

Assistentie

Naverkooponder-
steuning 32

Alarmen en 
waarschuwingen 34

naVerkoopondersteuning
In geval van een defect moet de 
apparatuur worden losgekoppeld van de 
stroomvoorziening en moeten de in de 
tabel  a | probleemoplossing op pag. 
35 voorgestelde oplossingen worden 
geraadpleegd.

Als de oplossing niet in de tabel staat, neem 
dan contact op met een door UNOX erkend 
technisch assistentiecentrum en deel de 
volgende gegevens mee:

 ■ de aankoopdatum;
 ■ 13   de gegevens van de apparatuur 

die vermeld zijn op het plaatsje met het 
serienummer;

 ■ eventuele alarmberichten die op het dis-
play verschijnen.

Gegevens van de fabrikant: 
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












