
WAARSCHUWING: Lees de instructies voor u het apparaat gebruikt

BAKERLUX SHOP.Pro™

INSTALLATIE EN ONDERHOUDSHANDLEIDING
translation of original instructions
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BAKERLUX SHOP.Pro™
Veiligheidsvoorschriften

 - Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat het 
 apparaat wordt geïnstalleerd en hieraan  onderhoud 
wordt uitgevoerd en bewaar deze handleiding 
 zorgvuldig voor een toekomstige raadpleging door de 
gebruiker
 - Alle installatie-, montage- en niet-routinematige 
 onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door 
gekwalificeerde monteurs worden uitgevoerd die 
door UNOX zijn erkend. De werkzaamheden moeten 
 overeenkomstig de toepasselijke wetten en  bepalingen 
van het desbetreffende land ten aanzien van de 
 systeem- en werkplekveiligheid worden uitgevoerd.
 - Onderbreek de stroomtoevoer en gastoevoer naar 
het apparaat voordat de installatie- en onderhouds-
procedure wordt uitgevoerd. (alleen voor gas ovens).
 - Controleer of de systemen voldoen aan de  toepasselijke 
installatienormen van het betreffende land en aan de 
specificaties die staan aangegeven op het  typeplaatje 
van het apparaat voordat het apparaat wordt 
 geïnstalleerd.
 - Ingrepen, geknoei of wijzigingen die niet  uitdrukkelijk 
zijn toegestaan en niet overeenkomen met de 
 aanwijzingen in deze handleiding kunnen schade, letsel 
of de dood veroorzaken.
 - Door ingrepen, geknoei of wijzigingen die niet 
 uitdrukkelijk zijn toegestaan en niet overeenkomen met 
de aanwijzingen in deze handleiding komt de garantie* 
te vervallen.
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 - Installatie- of onderhoudswerkzaamheden die afwijken 
van de aanwijzingen in deze handleiding kunnen tot 
schade, persoonlijk letsel of ongelukken met dodelijk 
afloop leiden
 - Personen die niet betrokken zijn bij de installatie van 
het apparaat mogen zich tijdens de montage niet in de 
werkruimte ophouden.
 - Als de apparatuur is geïnstalleerd op wielen of is 
 gestapeld, dient u alleen UNOX componenten te 
 gebruiken en de instructies op de verpakking te 
 respecteren.
 - Het potentieel gevaarlijke verpakkingsmateriaal moet 
buiten het bereik van kinderen of dieren worden 
 gehouden en moet volgens de plaatselijke  voorschriften 
op passende wijze worden afgevoerd.
 - Het typeplaatje bevat essentiële technische  informatie 
die van het grootste belang is voor onderhoud of 
 reparatie van het apparaat. verwijder, beschadig of 
wijzig het typeplaatje niet.
 - Indien deze voorschriften niet worden opgevolgd, kan 
dit leiden tot schade en (dodelijk) letsel en komt de 
garantie* te vervallen. Tevens wordt UNOX van alle 
aansprakelijkheid ontheven.
 - De onderdelen die door de fabrikant of zijn 
 vertegenwoordigers zijn beschermd, mogen niet door 
de installateur worden veranderend.

* Bezoek de Garantie sectie van de Unox-website (www.unox.com) voor meer informatie
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Deze handleiding beschrijft de installatie en het gebruik van de BAKERLUX 
SHOP.Pro™ oven series

BAKERLUX SHOP.Pro™-ovens en hun accessoires maken het mogelijk 
om BAKSTATIONS te creëren voor het vervaardigen van deegproducten 
en gebakswaren. Deze ovens bieden bereidingsmogelijkheden voor 
onder meer brood, koekjes, soezen, croissants, pizza’s, focacciabrood, 
panettonecakes en zuurdesemwaren. 

we raden u aan om deze handleiding aandachtig door te nemen, 
zodat u precies weet hoe u het fraaie uiterlijk en de functionele 
kwaliteiten van het door u aangeschafte product kunt behouden.

PICTOGRAMMEN
de installatie en de gebruiker instructies zijn geldig voor alle modellen, 
tenzij anders aangegeven door de volgende pictogrammen:

Gevaar! situatie waarin sprake is van direct gevaar of een 
gevaarlijke situatie die tot persoonlijk letsel of de dood kan leiden.

Gevaar: brandgevaar! Tips en nuttige informatie 

Gevaar: elektrische 
schok!

Symbool voor aarde

Lees de 
gebruiksaanwijzing

Equipotentiaal symbool

Gevaar: gevaar voor 
verbrandingen.

Raadpleeg ander hoofdstuk

BAKERLUX SHOP.Pro™
Forward
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BAKERLUX SHOP.Pro™
Installation

OK OK

120 Kg
264 lb

1
UNPACKING OF THE 
APPLIANCE

Check the package for any visible 
damage. If damage is found, 
contact UNOX immediately and 
DO NOT install the appliance.
Before transporting the appliance 
to its installation point, make sure 
that:
 - it easily passes through door-
ways;

 - the floor supports its weight.

Transport must be exclusively 
performed by mechanical means 
(e.g. using pallet jacks).

De potentieel gevaarlijke 
beschermfolie moet buiten 
het bereik van kinderen en 

dieren worden gehouden; en moet 
volgens de plaatselijke 
voorschriften op passende wijze 
worden afgevoerd.

UNOX has followed the NON-
STOP Efforts philosophy for years, 
to increase the environmental 
compatibility of its products and 
reduce energy consumption and 
waste.
UNOX wishes to protect the 
environment and invites the 
consumer to dispose of waste in 
the relevant recycling bins.
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BakerLux 
Shop.PRO

Cooking 
trays

Type 460x330 600x400

N° 3 4 3 4 6 10

Oven model XEFT-03HS XEFT-04HS XEFT-03EU XEFT-04EU XEFT-06EU XEFT-10EU

Family STEFANIA ARIANNA ELENA ROSSELLA VITTORIA CAMILLA

Size

Depth mm 674 674 968 968 968 968

Length mm 769 1053 1053 1053 1053 1053

Height mm 473 585 660 828 828 1110
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2 CHECKING PACKAGE 
CONTENTS

Before installing the appliance, 
check that the following packaged 
components are present and free 
of damage:

 - 1  oven model: ARIANNA/STE-
FANIA/ELENA/ROSSELLA/VIT-
TORIA or CAMILLA

 - 2  technical documents (use 

and installation manual, technical 
specifications);

 - 3  “Starter Kit” bag.

If a component is missing or 
damaged, please contact 
UNOX.

Different auxiliary tools are 
available for professional 
completion of the BAKERLUX 

SHOP.Pro™ range: contact UNOX 
for additional information.

3
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3 AAN DE SLAG

DE BESCHERMFOLIE VERWIJDEREN
verwijder langzaam de 
beschermfolie van het apparaat: 
verwijder eventuele lijmresten met 
een geschikt oplosmiddel zonder 
gebruikmaking van gereedschap, 
schurende reinigingsmiddelen of 
zuren die het oppervlak zouden 
kunnen aantasten.

De potentieel gevaarlijke 
beschermfolie moet buiten 
het bereik van kinderen en 

dieren worden gehouden; en moet 
volgens de plaatselijke voorschriften 
op passende wijze worden 
afgevoerd.

HET AANBRENGEN VAN DE “BLAD 
KAN MORSEN” STICKER

Om veiligheidsredenen mag 
de laatste bakplaat nooit op 
een hoogte van meer dan 

160 cm worden geplaatst.
Als dat wel nodig is, is het 
noodzakelijk om de sticker uit de 
“startset” aan te brengen op de 
hoogte die in de afbeelding te 
zien is.

16
0 

cm
 - 

63
”

Starter Kit

art. ED1271A0
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4 PLAATSING

SPECIFICATIES VAN DE OPSTELLINGS-
RUIMTE
Installeer het apparaat in ruimte:
 - die speciaal ingericht en  geschikt 
zijn voor het bereiden van 
 industrieel voedsel;

 - die voldoende geventileerd zijn;
 - die voldoen aan de wetten in uw 
land;

 - die beschermd zijn tegen 
 atmosferische invloeden;

 - met een temperatuur tussen +5° 
tot maximaal +35°C;

 - die een maximumvochtigheid van 
70% hebben.

Installeer het apparaat niet 
naast andere apparaten met 
hoge temperaturen om te 

voorkomen dat elektrische 
onderdelen beschadigd raken.
Het apparaat is niet geschikt om 
ingebouwd te worden.
Ga na of de vloer het gewicht van 
het apparaat op volle capaciteit kan 
dragen

Raadpleeg voor aanvullende 
informatie over het apparaat 
het blad “technische 

specificaties” dat met het apparaat 
wordt meegeleverd.

Max 35°C

Max 70%
Min 5°C

Max 104°F

Min 41°C
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CONNECTION
The installation areas must be equipped with electrical and plumbing 
systems that comply with the regulations on system and work safety 
of the country of use.

The figure gives indicative connection measurements:

 electrical connection 

 plumbing connection

10
0 

cm
 - 

39
 3

/8
"

10 cm
3 15/16"

19
 1

1/
16

"
50

 c
m
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min. 

70 cm - 27 9/16" 

min. 
45 cm - 18”  

min. 
45 cm - 18”  

min. 

5 cm - 2
”   

VLAMBESTENDIG
PANEEL

AFSTANDEN VAN HET APPARAAT
Plaats het apparaat met 
inachtneming van de afstanden in 
de afbeelding en zodanig dat de 
achterwand makkelijk toegankelijk 
is voor de aansluitingen en 
hetonderhoud.

Installeer het apparaat niet 
nabij licht ontvlambare of 
hittegevoelige materialen, 

muren of meubilair. Als dat niet 
anders kan, moeten deze voorzien 
worden van onbrandbaar thermisch 
isolatiemateriaal en moeten de 
regels op het gebied van 
brandpreventie in acht worden 
genomen.

min. 
5 cm - 2”   

min. 
5 cm - 2”   
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min. 

70 cm - 27 9/16" 

min. 
45 cm - 18”  

min. 
45 cm - 18”  

min. 

5 cm - 2
”   

5 PLAATSING

De ovens kunnen worden geplaatst:
 - op wielen (met de wielenset van Unox)
 - op eigen of UNOX onderbouw (provers of onderstel)
 - op andere UNOX-apparaten (MAXI.Link).

PLAATSING: MOBILE BASES 
Verplaats het apparaat alleen met de UNOX wielenset.
De vloer onder de apparaten moet:
 - vlam- en hittebestendig zijn;

 - volkomen vlak zijn;
 - een vlak en glad oppervlak hebben;
 - in staat zijn om de oven met maximale belading te dragen zonder dat de 
constructie vervormt of een ander defect vertoont.

Plaats een oven nooit direct op de vloer. Als de wielenset niet wordt 
gebruikt, gebruik dan een laag ONDERSTEL.
Volg de instructies in het pakket om de wielenset te monteren.

min. 
5 cm - 2”   

min. 
5 cm - 2”   

PROVER

WIELEN

OVEN

STAPELKIT

OVEN
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VERANKERING: OP ONDERSTEUN-
INGSCONSTRUCTIES

Voordat de oven wordt verankerd 
op een eigen of UNOX-     
ondersteuningsconstructie moet 

altijd met een luchtbelwaterpas of 
digitale waterpas worden gecontroleerd 
of de ondersteuningsconstructie 
volledig vlak is. 
Als dit niet het geval is, kan de UNOX-
ondersteuningsconstructie met behulp 
van de voeten waterpas worden 
gesteld. Hierbij moet erop gelet 
worden dat de voeten er niet compleet 
uitgedraaid worden.
De ondersteuningsconstructies moeten:
 - stabiel en volledig waterpas zijn;
 - niet-verplaatsbaar;
 - vlam- en hittebestendig zijn;
 - in staat zijn om de oven met 
 maximale belading te  dragen 
zonder dat de constructie 
vervormt of een ander defect 
 vertoont.

Volg de instructies in het 
pakket om een prover of 
onderstel te monteren

ONDERSTEL
MEDIUM

OVEN

STAPELKIT

OVEN

ONDERSTEL
LAAG

OVEN

STAPELKIT

OVEN

EIGEN
ONDERBOUW

OVEN

STAPELKIT

OVEN
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OVENS STAPELEN
Wanneer meerdere ovens worden 
gestapeld, moet u de UNOX-
stapelkit gebruiken: deze kit zorgt 
voor de juiste afstand tussen 
de ovens en vereenvoudigt de 
elektrische en water aansluitingen.
De stapelkit bevat ook een slang en 
een T-stuk voor het koppelen van 
verschillende apparaten met een 
enkele waterafvoer.

De oven mag nooit direct op 
andere ovens of warmtebron 
geplaatst worden.

Volg de instructies in het 
pakket om een stapelkit te 
monteren

PROVER

OVEN

STACKING KIT

OVEN

ENKELE STAPEL VOORBEELDEN
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6
ELEKTRISCHE 
AANSLUITING

Lees voor het installeren van 
het apparaat zorgvuldig het 

hoofdstuk “Veiligheidsvoorschriften 
voor installatie en onderhoud” op 
pagina 13.

De aansluiting op het lichtnet 
en het elektrische systeem 
moet voldoen aan de 

geldende eisen in het betreffende 
land; en alle aansluitingen mogen 
alleen worden uitgevoerd door een 
gekwalificeerde installateur die 
door UNOX is erkend. Indien deze 
voorschriften niet worden 
opgevolgd, kan dit leiden tot 
schade en letsel en komt de 
garantie te vervallen. Tevens wordt 
UNOX van alle aansprakelijkheid 
ontheven.

Voordat het apparaat op het 
elektriciteitsnet wordt 

aangesloten, moeten de gegevens 
van de stroomvoorziening altijd 
vergeleken worden met de 
specificaties op het typeplaatje van 
het apparaat.

Ter voorkoming van gevaren 
als gevolg van het per ongeluk 
resetten van de thermische 

beveiliging mag dit apparaat niet 
gevoed worden met een extern 
schakelapparaat zoals een timer of 
aangesloten worden op een 
stroomkring die regelmatig in- en 
uitgeschakeld wordt.

Voor een correcte elektrische 
aansluiting moet het apparaat:

 - Aangesloten zijn op een 
 equipotentiaal systeem dat 
 voldoet aan de geldende 
voorschriften. Deze aansluiting 

moet worden uitgevoerd tussen 
verschillende apparaten met be-
hulp van het aansluitpunt met het 
equipotentiaalsymbool . De 
draad moet een diameter van ten 
minste 10 mm2 hebben  (conform 
de norm CEI EN 60335-2-42: 
2003-09) en moet geel/groen 
zijn.

 - Aangesloten zijn op de 

 ommanteling en geaard  zijn 
(groen-gele draad).

 - Aangesloten zijn op een 
 aardlekschakelaar die voldoet 
aan de geldende voorschriften. 
(0.03A, type A).

 - Moet aangesloten worden op 
een omnipolaire stroomonder-
breker die volledige uitschakeling 
 waarborgt bij een overspanning 
volgens categorie III.
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UNOX S.p.A.

Via Majorana, 22 - 3
5010 - C

adoneghe (PD) - I
taly

Tel.:+
39 049 86.57.511 - F

ax: +39 049 86.57.555

info@unox.com    w
ww.unox.com

Made by: UNOX S.p.A. Via Majorana 22, 35010 Cadoneghe - Padova (ITALY) 

Pe: 6,3 kW 220-240V 1N˜220-240V 3˜/380-415V 3N˜50/60 Hz 150-600 kPa IP X3
GROSS WEIGHT: 62 kg    NET WEIGHT: 50 kg 06-2017

S/N 1 MOD.

INT:

BakerLuxTM

XEFT-04EU-xx

3902067143 3902067143

3902067143
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* Bezoek de Garantie sectie van de Unox-website (www.unox.com) voor meer informatie

CHECKS
 - The copper jumper in the termi-
nal board and the electrical cable 
must be secured together under 
the screw in its tightening direc-
tion, and the electrical connec-
tions must be securely tightened 
before connecting the appliance 
to the electricity mains.

 - Check for any electrical dispersion 
between the phases and the earth, 
and for electrical continuity be-
tween the external casing and the 
mains earth.

 - Check that the power supply volt-
age does not deviate from the 
nominal voltage value specified 
on the appliance rating plate when 
the appliance is operating. If this 
is not the case, wire the phases as 
specified on the “technical specifi-
cations” sheet enclosed.
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APPLIANCES WITH SCHUKO PLUG 
(STEFANIA/ARIANNA/ELENA) 
The appliance is released from the factory with power cable and plug 
already connected to the terminal. Do not make any other type of electrical 
connection or dimensional modification to the cable other than extensions, 
replacing it only with one having specifications equal to the original factory 
cable (type of rubber, cross-section, etc.).

The cable must be replaced by UNOX or by its technical assistance 
service, or in all cases by a person with a similar role in order to 
prevent any risks.  
The wiring diagrams, wire specifications and the technical data are 
indicated on the “Technical specifications ” sheet attached to the 
appliance.  
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APPLIANCES WITH DISCONNECTED PLUG 
(ROSSELLA/VITTORIA/CAMILLA)
Electrical connections should be performed by mounting a power plug 
(not supplied) of type and load adequate to the maximum power absorbed 
by the oven’s phases A  (data available on the attached “Technical 
specifications” sheet). If this is not possible, the wiring cables supplied by 
UNOX are sufficient for direct connection to the electrical board B .
The appliance has its power cable already factory mounted to the 
terminal board; for different power and voltage requirements consult 
chapter“Adapting to different voltage” pag. 22.

The cable must be replaced by UNOX or by its technical assistance 
service, or in all cases by a person with a similar role in order to 
prevent any risks.
The wiring diagrams, wire specifications and the technical data are 
indicated on the “Technical specifications ” sheet attached to the 
appliance. 

A

B

ground (yellow/green)

neutral (blue)

three-phase (L1 - L2 - L3) 
(brown/grey/black)
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ADAPTING TO DIFFERENT VOLTAGE
For electrical and voltage requirements that differ from standard values, 
it is necessary to replace the power supply cable (see the chapter “Some 
stacking examples” on page. 22) and connect the new cable to the 
terminal board following the diagrams on the “Technical specifications” 
sheet (Power supply - Connection Diagram) attached to the appliance.

REPLACING THE POWER SUPPLY CABLE
The cable must be replaced by UNOX or by its technical assistance 
service, or in all cases by a person with a similar role in order to 
prevent any risks. 

Follow the procedures below to replace the power supply cable:
 - remove the rear panel of the oven and remove the cable by detaching it 
from the terminal block;

 - See the “Technical data sheet” (Power supply-Connection Diagram) on 
the sheet indicates all possible wiring diagrams and the specifications 
that the new cable must have in reference to the wiring selected (Cable 
Type);

 - secure the new cable using the cable clamp;
 - close the rear panel of the oven.
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7 PLUMBING CONNECTION

 Use the set of new connections supplied with the appliance for the 
connection to the water mains. Connections that have already been 
used must not be used again. Before connecting the water pipe to 

the appliance, flush it out with water in order to eliminate any residue 
which may have accumulated inside. A shut-off valve should be positioned 
between the water mains and the appliance.

in

Plumbing connection to 
the left

Plumbing connection to the 
right
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* Bezoek de Garantie sectie van de Unox-website (www.unox.com) voor meer informatie

WATERTOEVOER SPECIFICATIES
Any damage caused by using water with parameters that do not 
correspond to what is specified in this section is not covered by the 
warranty*.

Het toegevoerde water moet:
 - een maximumtemperatuur van 30°c hebben;
 - drinkbaar zijn; 
 - een druk in het bereik van 150 en 600 kPa hebben (200 kPa is aanbevolen).

If the pressure of the water supply at the inlet is too low (below 
150kPa), a pump with a suitable flow rate should be used (minimum 
flow rate of 300 l/h). The BAKERLUX SHOP.Pro™ ovens come with 

an integrated pressure reducer as standard.

WATER SPECIFICATIONS FOR THE STEAM CIRCUIT (STEAM INSIDE THE 
OVEN CAVITY)
Free chlorine ≤ 0.1 ppm
Chloramines ≤ 0.1 ppm (mg/L) 
TDS ≤ 125 ppm
Silica ≤ 12 ppm
pH 7 to 8.5
Total hardness (TH) ≤ 8 °d
Chlorides ≤ 25 ppm
Alkalinity ≤ 150 ppm as CaCO

3
* The maximum chloride content, Cl-, is not a fixed value; it depends on the calculated 

Non Hardness Measurement (NHM)

NHM = EC - (TH** x 30) 
EC = electrical conductivity [μS/cm] 

TH = total hardness** [° dH - German degrees]

NHM ≤ 250 μS/cm 

TH < 8 °dH, Cl- ≤ 25 ppm (5 drops of 

reagent*)
No water treatment

TH ≥ 8 °dH, Cl- ≤ 25 ppm (5 drops of 

reagent*)
UNOX.Pure

Cl- > 25 ppm (5 drops of reagent*) UNOX.Pure-RO

NHM = 250 - 350 μS/cm 
Cl- ≤ 20 ppm (4 drops of reagent*) UNOX.Pure

Cl- > 20 ppm (4 drops of reagent*) UNOX.Pure-RO

NHM = 350 – 450 μS/cm 
Cl- ≤ 15 ppm (3 drops of reagent*) UNOX.Pure

Cl- > 15 ppm (3 drops of reagent*) UNOX.Pure-RO

NHM = 450 – 500 μS/cm 
Cl- ≤ 10 ppm (2 drops of reagent*) UNOX.Pure

Cl- > 10 ppm (2 drops of reagent*) UNOX.Pure-RO

NHM ≥ 500 μS/cm UNOX.Pure-RO

* use the reagent in the UNOX KSTR1081A kit
** hardness measured using the UNOX KSTR1082A kit
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The following kits are 
available to adapt your 
oven to a different type 
of plumbing connection: 
a pump kit and a water 
tank kit. If you use your 
own containers, please 
ensure that they are closed 
and made from a material 
that is suitable for contact 
with drinking water, in 
compliance with the 
relevant regulations.

Should the water values for moisture generation differ from those shown, use a 
filter (UNOX.Pure/BAKERY.Pure).

ø10

in

OUT

IN

ø10

in

OUT

IN

IN

OUT

Plumbing connection to 
the left

Plumbing connection to 
the left

Plumbing connection to 
the right

Plumbing connection to 
the right
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8 ROOKAFVOER

Tijdens het bereiden van gerechten ontstaat hete rook en geuren, die 
worden weggeleid via een rookuitlaat aan de bovenzijde van de oven.

Zorg ervoor dat er zich geen voorwerpen of materialen boven de 
rookafvoer bevinden. Deze verhinderen anders de wasemafvoer of 

kunnen door de hitte van de wasems beschadigd raken. Plaats geen 
brandbare materialen in de buurt van de rookafvoer.

De buitendeurs wasemafvoer kan plaatsvinden met behulp van:
 - een wasemkap met voldoende vermogen en het juiste formaat voor het 
type oven.

 - een wasemkap die vervaardigd is door de fabrikant en rechtstreeks 
gereguleerd wordt door een zelfdiagnosesysteem van de oven.

Volg de aanwijzingen op de verpakking UNOX wasemkap voor de 
montage,
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9 GESTAPELDE APPARATEN VERBINDEN (MAXI.Link)

Op alle ovens uit de serie BAKERLUX SHOP.Pro™ kunnen accessories zoals 
een rijskast of wasemkap aangesloten worden. De accessoires kunnen op 
de oven worden aangesloten met behulp van connectors aan de achterzijde 
van de oven, die automatisch verbinding zullen maken.

Volg de instructies in de verpakking van het accessoire voor alle 
informatie over de installatie en het beheer ervan.

2

4

3
1
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BAKERLUX SHOP.Pro™  
Onderhoud

Routineonderhoud mag alleen worden uitgevoerd:
 - als de stroom-, water- en gastoevoer naar de oven zijn afgesloten 
(alleen voor gas ovens);
 - als geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (bijv. 
handschoenen) worden gedragen.

Reinig de ovenruimte dagelijks om de hygiëne op peil te houden en om te 
voorkomen dat het roestvrij staal in de ovenruimte wordt aangetast of gaat 
roesten.
Gebruik bij het reinigen van een onderdeel of accessoire nooit:
 - schurende reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in poedervorm;
 - agressieve of bijtende reinigingsmiddelen (bijv. zoutzuur of  bleekmiddel). 
let op! gebruik deze middelen ook niet voor het reinigen van de 
 ondersteunings constructie en vloeren; 

 - schurend of scherp gereedschap (bijv. schuursponsen, schrapers, 
 staalborstels, etc.); 

 - hogedrukreinigers met heet water of stoom.

EXTERNE STAALCONSTRUCTIES, OVENRUIMTE AFDICHTING
wacht tot de oppervlakken zijn afgekoeld.
Gebruik alleen een zachte doek die bevochtigd is met wat zeep en water. 
Spoel af en maak het volledig droog. 

BINNENRUIMTE VAN DE OVEN
Indien de ovenruimte niet dagelijks wordt gereinigd zoals hierna 
beschreven, kunnen zich daar vet of voedselresten ophopen die 
vlam kunnen vatten - brandgevaar!

Reinig de ovenruimte dagelijks om een hoog niveau van hygiëne te 
behouden en om de glans van het staal en de prestaties van de apparatuur 
in de loop van de tijd te behouden. Vetdeeltjes of voedselresten kunnen 
tijdens het koken in brand vliegen, wat schade kan veroorzaken bij mens 
en de apparatuur. Reiniging moet altijd worden uitgevoerd met een koude 
ovenruimte en met een zachte doek die bevochtigd is met wat zeep en 
water. Beëindig het reinigen door te spoelen en grondig te drogen.

KUNSTSTOF OPPERVLAKKEN EN BEDIENINGSPANEEL
Gebruik alleen een zeer zachte doek met een kleine hoeveelheid 
reinigingsmiddel om gevoelige oppervlakken te reinigen. Volg de 
aanwijzingen van de fabrikant van het reinigingsmiddel.
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BINNEN- EN BUITENZIJDE VAN DE GLASDEUR
Wacht tot het glas is afgekoeld.
Gebruik alleen een zachte doek die bevochtigd is met wat zeep en water 
of gebruik een speciale glasreiniger. Spoel het glas af en maak het volledig 
droog.

VOOR OVENS MET EEN KLEPDEUR: haal tijdens het schoonmaken 
van de oven NIET de binnenruit weg, deze kan breken.

AFVALVERWIJDERING
Conform artikel 13 van decreet 49 uit 2014 inzake de ‘Implementatie 
van WEEE- richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur’,

Het symbool met de doorgekruiste afvalcontainer geeft aan dat het 
product op de markt is gebracht na 13 augustus 2015 en dat het aan 
het einde van zijn gebruiksduur niet als overig afval verwerkt maar 
gescheiden ingezameld moet worden. 
Alle apparaten zijn voor meer dan 90% van hun totale gewicht 

samengesteld uit recyclebare metalen (roestvrij staal, ijzer, aluminium, 
gegalvaniseerd staal, koper, etc.). 
Maak het apparaat voor verwijdering onbruikbaar door de stroomkabel en 
de ovenruimtegrendel te verwijderen (indien aanwezig).
Aan het einde van zijn gebruiksduur moet dit product op een zodanige 
manier verwerkt worden dat de negatieve gevolgen voor het milieu 
minimaal zijn en dat het effectief gebruik van middelen toeneemt. Doe dit 
op basis van het principe ‘De vervuiler betaalt’, preventie, voorbereiding 
voor hergebruik, recycling en terugwinning. 
Houd in gedachten dat de onwettige of incorrecte verwijdering van het 
product leidt tot het opleggen van straffen op basis van de toepasselijke 
wettelijke bepalingen.
Informatie over afvalverwijderingin de landen van de Europese Unie
De EU-richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur is door elk land op een andere manier geïmplementeerd. Als u 
dit apparaat wilt verwijderen, adviseren wij u dan ook contact op te nemen 
met de verantwoordelijke overheidsinstanties of de dealer voor informatie 
over de
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CERTIFICERING
EU-conformiteitsverklaring elektrische toestellen
Fabrikant: UNOX S.p.A.
Adres: Via Majorana, 22 - 35010 Cadoneghe, Padua, Italy
Verklaart, op eigen verantwoordelijkheid, dat het product
BAKERLUX SHOP.Pro™ 
voldoet aan de machinerichtlijnen 2006/42/ECvolgens 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
Richtlijn 2014/30/EC inzake elektromagnetische compatibiliteit, volgens
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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