


ContaCten 
zie de achterkant van de cover voor lokale contacten.

teCHnISCHe DoCUMentatIe In DIGItaaL FoRMaat 
om de documentatie in digitaal formaat en de uitgebreide 
gebruikershandleiding te downloaden, ga naar het voorbehouden 
gedeelte van UNOX  http://infonet.unox.com | http://unox.com.
Na de registratie op de website, dient u de volgende gegevens over uw 
Unox-product invoeren:

 ■ productcode 
 ■ serienummer 

Beide gegevens bevinden zich op het plaatje aan de zijkant van de 
oven (pag. 29).

Veiligheid .......................................................................4
installatie .....................................................................14
OnderhOud .................................................................36



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

Wij raden u daarom aan om het voor het monteren zorgvuldig te 
lezen en het 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 INSTALLATIE ONDERHOUD

VeILIGHeIDSInStRUCtIeS VooR De InStaLLatIe
algemene waarschuwingen

 ■ Lees dit boekje aandachtig door voordat u de apparatuur 
installeert en bewaar het zorgvuldig, zodat de verschillen-
de operatoren het later kunnen raadplegen.

 ■ Het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften of andere 
installaties of onderhoud dan in dit boekje wordt aange-
geven, maakt de garantie* ongeldig en ontslaat de fabri-
kant van elke aansprakelijkheid.

 ■ Ongeoorloofde wijzigingen, sabotage of aanpassingen die 
niet in overeenstemming zijn met deze handleiding kun-
nen leiden tot schade, lichamelijk letsel of dodelijke onge-
vallen en maken de garantie ongeldig*.

 ■ Alle installatie- en buitengewone onderhoudswerkzaam-
heden mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalifi-
ceerd personeel dat door de fabrikant is geautoriseerd, in 
overeenstemming met de in het land van gebruik gelden-
de voorschriften en met de voorschriften inzake systemen 
en veiligheid op het werk.

 ■ Voordat u installatie- of onderhoudswerkzaamheden uit-
voert, moet u de apparatuur van de stroomtoevoer loskop-
pelen en ervoor zorgen dat alle hete onderdelen van de 
machine weer op kamertemperatuur zijn gekomen.

 ■ Tijdens de installatie- en onderhoudswerkzaamheden moe-
ten persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden 
gebruikt, zoals beschermende handschoenen, veiligheids-
schoenen, eventuele stofdichte filteroppervlakken).

 ■ Tijdens de installatie van de apparatuur mogen er geen 
personen die niet verantwoordelijk zijn voor de installatie 
passeren of in de buurt van het werkgebied verblijven.
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 ■ De uitrusting moet worden vervoerd met middelen die 
geschikt zijn voor het gewicht en de grootte ervan en 
voorzien zijn van persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM - handschoenen, veiligheidsschoenen, enz.). 

 ■ Als de apparatuur op wielen wordt geïnstalleerd of op elkaar 
wordt gestapeld, gebruik dan alleen de door de fabrikant ge-
leverde onderdelen en volg de montage-instructies die zich 
in de verpakking van de apparatuur bevinden.

 ■ Verpakkingsmateriaal is potentieel gevaarlijk en moet bui-
ten het bereik van kinderen of dieren worden gehouden 
en op de juiste wijze worden afgedankt volgens de plaat-
selijke voorschriften.

 ■ Het plaatje met de kenmerken bevat belangrijke techni-
sche informatie: het is essentieel in geval van een verzoek 
om onderhoud of reparatie van de apparatuur: het is daar-
om aan te raden om deze niet te verwijderen, te bescha-
digen of te wijzigen.

 ■ Onderdelen die door de fabrikant of zijn vertegenwoordi-
ger worden beschermd, mogen niet door de installateur 
worden bewerkt.

 ■ Als de deur of de pakkingen ervan beschadigd zijn, mag 
de oven niet worden gebruikt totdat het verantwoordelijke 
personeel de nodige reparaties heeft uitgevoerd.

 ■ Het is gevaarlijk voor iedereen, behalve voor het betrokken 
personeel, om onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit 
te voeren waarbij afdekkingen die beschermen tegen bloot-
stelling aan microgolvenergie wordt verwijderd.

 ■ U moet minstens 10 cm vrije ruimte rond het apparaat vrij 
houden.

 ■ De apparatuur moet gemakkelijk te hanteren zijn voor 
eventueel buitengewoon onderhoud: zorg ervoor dat 
eventuele metselwerkzaamheden na de installatie (bijv. 
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het bouwen van muren, het vervangen van deuren door 
smallere, renovaties, etc.) de verplaatsingen niet hinderen.

 ■ Instructies zijn beschikbaar op verzoek aan de fabrikant, 
ook in alternatieve formaten (bv. op de website).

Waarschuwingen voor de elektrische aansluiting
 ■ Controleer voor de installatie van de apparatuur of de sys-
temen voldoen aan de geldende voorschriften in het land 
van gebruik en aan de informatie die vermeld is op de 
plaat met het serienummer.

 ■ De elektrische installatie is ontworpen volgens de norm 
IEC EN 60335- Huishoudelijke en soortgelijke elektrische 
toestellen – Veiligheid.

 ■ De aansluiting op het elektriciteitsnet moet voldoen aan 
de voorschriften die gelden in het land waar het apparaat 
is geïnstalleerd en moet worden uitgevoerd door gekwa-
lificeerd personeel dat door de fabrikant is geautoriseerd: 
het niet naleven van deze voorschriften kan schade en 
lichamelijk letsel veroorzaken, maakt de garantie ongeldig 
en ontheft de fabrikant van elke verantwoordelijkheid.

 ■ De apparatuur moet rechtstreeks worden aangesloten 
op het elektriciteitsnet en moet worden voorzien van een 
gemakkelijk toegankelijke schakelaar stroomopwaarts en 
worden geïnstalleerd volgens de voorschriften die gelden 
in het land waar de apparatuur is geïnstalleerd. Deze scha-
kelaar moet over een volledige scheiding van de polen 
beschikken om een volledige uitschakeling onder over-
spanningscategorie III te garanderen. 

 ■ Een correcte massaverbinding met een enkele, 
naadloze kabel, zelfs niet onderbroken door de 
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openen. Als het niet mogelijk is om het openen te vermij-
den, voer de handeling dan zeer langzaam en voorzichtig 
uit en let op het ontsnappen van dampen met een hoge 
temperatuur uit de kookkamer.

 ■ Draag voor het behandelen en verwijderen van containers, 
accessoires en andere voorwerpen uit de kookkamer altijd 
beschermende thermische kleding die geschikt is voor het 
gebruik in kwestie en wees zo voorzichtig mogelijk.

 ■ Het is ten strengste verboden om eender welk type bak-
plaat, warm/koud recipiënt of ander soort voorwerpen 
boven op de oven te plaatsen, zelfs als deze uitgescha-
keld is. Breng GEEN brandbare of warmtegevoelige voor-
werpen (bv. plastic decoratieve elementen, aanstekers 
enz.) in de buurt van het apparaat. 

 ■ Als de apparatuur voor het eerst gebruikt wordt, kunnen 
er, door de verdamping van sommige verwerkingsoliën, 
dampen en onaangename geuren ontstaan die tijdens de 
volgende werkingscycli geleidelijk aan zullen verdwijnen.

 ■ Vloeistoffen of andere voedingsmiddelen mogen niet 
worden verhit in verzegelde containers, omdat ze kunnen 
exploderen.

 ■ Om brandwonden te voorkomen, mag u geen containers 
gebruiken die gevuld zijn met vloeistoffen of keukenpro-
ducten die vloeibaar worden door verhitting tot een ho-
ger niveau dan gemakkelijk kan worden waargenomen 
(IEC 60335-2-42: 2002 / AMD1: 2008)

 ■ Het verwarmen van drank kan vertraagd eruptief koken 
tot gevolg hebben. Ga daarom voorzichtig te werk als u 
het recipiënt vastneemt.

 ■ Vóór consumptie moet de inhoud van zuigflessen en 
babyvoeding in potjes worden gemengd of geschud en 
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pLaatSInG
06   kenmerken van de installatieruimte

Installeer de apparatuur in ruimten:
 ■ die geschikt zijn voor het koken van industrieel voedsel;
 ■ met voldoende luchtverversing;
 ■ die voldoen aan de geldende voorschriften inzake veiligheid op het 
werk en de installaties;

 ■ beschut tegen weersomstandigheden;
 ■ met een temperatuur tussen +5° en maximaal +35°C;
 ■ met een vochtigheidsgraad die niet hoger is dan 70%.

De vloer onder de apparatuur moet:
 ■ niet-ontvlambaar of warmtegevoelig zijn;
 ■ perfect waterpas zijn;
 ■ over een vlak oppervlak beschikken;
 ■ in staat zijn om het gewicht van de apparatuur met volle lading te 
dragen zonder te vervormen of in te storten.

Voor meer technische informatie met betrekking tot de 
apparatuur, raadpleeg het document “Technische gegevens” dat 

bij de apparatuur wordt gevoegd. 

07   Veiligheidsafstanden
Plaats het apparaat in overeenstemming met de in de afbeelding 
aangegeven afstanden en zorg ervoor dat de achterwand goed 
bereikbaar is voor aansluitingen en onderhoud. De apparatuur is niet 
geschikt om ingebouwd te worden. 
Installeer de apparatuur niet in de buurt van:

 ■ andere apparaten die hoge temperaturen bereiken;
 ■ materialen, wanden of meubels die ontvlambaar of warmtegevoelig zijn. 

Als dit niet mogelijk is, moet een brandwerend paneel worden 
geïnstalleerd volgens de plaatselijke voorschriften voor brandpreventie. 
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plaatsing
De apparaten mogen nooit rechtstreeks op de grond geplaatst 
worden, maar moeten als volgt geplaatst worden:

 ■ op wielen (door de UNOX-wielenset aan te schaffen);
 ■ op zijn eigen substructuren (bv. neutrale kasten) of UNOX-standaar-
den;

 ■ op andere UNOX apparatuur stapelen (om stapelmogelijkheden te 
controleren, zie de handleiding “Designer Book”, die kan worden 
gedownload van de infonet-website van UNOX).

08   plaatsing op hoge wielen-stand
Gebruik uitsluitend de UNOX-wielenset.

Raadpleeg de instructies in de verpakking voor de montage van 
de wielen. 

09   plaatsing op eigen onderstellen of op UnoX-stand
Controleer voor de bevestiging aan uw eigen onderstellen of UNOX-
stands altijd of ze perfect waterpas staan met een handmatige of 
digitale waterpas. Als dit niet werd gecontroleerd, kunt u bij gebruik 
van UNOX-stands aan de poten ervan draaien. Zorg er wel voor dat ze 
niet volledig worden losgeschroefd.
De eigen onderstellen moeten:

 ■ stabiel en perfect waterpas zijn;
 ■ niet verplaatst kunnen worden;
 ■ van geschikte grootte zijn voor de grootte van de te ondersteunen 
apparatuur;

 ■ niet-ontvlambaar of warmtegevoelig zijn;
 ■ in staat zijn om het gewicht van de apparatuur met volle lading te 
dragen zonder te vervormen of in te storten.

Raadpleeg de instructies in de verpakking voor de montage van 
de apparatuur op een UNOX-stand.
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 ■ verplicht worden aangesloten op de aardingslijn van het netwerk 
(geel/groene kabel);

 ■ verplicht worden opgenomen in een equipotentiaalsysteem over-
eenkomstig de geldende regelgeving (0.03A Type A).
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13   De apparatuur aansluiten
De apparatuur verlaat de fabriek met de voedingskabel die al op het 
klemmenbord is gemonteerd; de elektrische aansluiting moet worden 
gemaakt:

 ■ A | door een elektrische stekker (niet meegeleverd) van een geschikt 
type en capaciteit voor de maximale stroom die door de ovenfasen 
wordt geabsorbeerd te monteren (zie het bijgevoegde document 
“Technische gegevens”). 

 ■ B | verbinding te maken met een elektrisch paneel.
Voor de verschillende vereisten op het gebied van spanning en 
voeding, zie het hoofdstuk “aanpassing aan verschillende 

spanningen” a pag. 28. 

Controles die na de aansluiting moeten worden 
uitgevoerd
Controleer of:

 ■ de koperen brug in het klemmenblok en de stroomkabel samen onder 
de schroef in de schroefrichting aan elkaar bevestigd zijn bevestigd;

 ■ de elektrische aansluitingen goed zijn aangedraaid voordat het ap-
paraat op het elektriciteitsnet wordt aangesloten. 

 ■ de afwezigheid van lekstroom tussen de fasen en de aarde en de 
elektrische continuïteit tussen de buitenmantel en de aardingsdraad 
van het netwerk. 

 ■ de voedingsspanning wanneer het apparaat werkt niet afwijkt van 
de nominale spanningswaarde die aangegeven is op het typeplaatje 
van het apparaat. Als dit niet het geval is, voer de bekabeling uit vol-
gens de gegevens in het document “Technische gegevens” (Voeding 
- Aansluitschema) dat bij de apparatuur is gevoegd.

aanpassing aan verschillende spanningen
Voor voedingsvereisten die afwijken van de norm is het noodzakelijk 
om de bestaande voedingskabel te vervangen (zie hoofdstuk “De 
voedingskabel vervangen” op pag. 30) en sluit de nieuwe kabel 
aan op het klemmenblok volgens de schema's in het document 
“Technische gegevens” (Voeding - Aansluitschema) dat bij het apparaat 
wordt gevoegd.
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aanSLUItInGen tUSSen oVeRLappenDe 
apparatuur (MaXI.LInk)
De apparatuur is ontworpen om te worden aangesloten op accessoires 
zoals een gistmachine.

De accessoires worden met de oven zelf verbonden via de connectoren 
aan de achterkant van de oven en worden automatisch aangesloten.

Voor informatie over de installatie en het volledige beheer van de 
accessoires en apparatuur wordt verwezen naar de instructies die 

zich in de verpakking bevinden.
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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 
SPEED.Pro™ 
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
EN 60335-2-90:2006 + A1:2010
EN62233: 2008

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





De fabrikant behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving 
verbeteringen aan de apparatuur of accessoires aan te brengen.  De gehele of gedeeltelijke 
reproductie van dit boekje is verboden zonder toestemming van de fabrikant. De vermelde 
afmetingen zijn indicatief en niet bindend.  In geval van geschillen is de oorspronkelijke taal van 
de handleiding het Italiaans. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor eventuele vertaalfouten/
interpretatiefouten.




