
Gebruikershandleiding

LYNX 400 DECK PIZZA OVEN LDPO

Noteer hier uw productgegevens voor toekomstig gebruik:

Aankoopdatum:

Modelnummer:

Serienummer:

Dealer:
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BELANGRIJKE INFORMATIE

Lees deze instructies aandachtig door alvorens ingebruikname van dit product,
waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan alle delen met waarschuwings-
symbolen en mededelingen. Zorg ervoor dat deze te allen tijde zijn begrepen.

WAARSCHUWING!
Dit symbool wordt gebruikt indien er een risico op lichamelijk letsel bestaat.

VOORZICHTIG!
Dit symbool wordt gebruikt indien er een risico op beschadiging van 
uw Levens Middleby apparaat bestaat.

OPMERKING:
Dit symbool wordt gebruikt voor het verstrekken van aanvullende informatie, 
aanwijzingen en tips.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden door een bevoegd persoon in 
overeenstemming met de nationale en lokale regelgeving die van kracht zijn in het land van installatie.

Indien de voedingskabel beschadigd is, dient het te worden vervangen door de fabrikant, de 
onderhoudsmedewerker of een vergelijkbaar bevoegd persoon.

Zorg ervoor dat de stekker/het stopcontact te allen tijde toegankelijk zijn. Verwijder de plastic 
beschermlaag en reinig het apparaat alvorens gebruik.

Tijdens de bediening kunnen onderdelen heet worden - vermijd onbedoeld contact. Ontkoppel het 
apparaat alvorens het uitvoeren van service, onderhoud of reiniging. 

De thermostaat in dit apparaat bevat kalium-natriumlegering dat reageert met water en brandwonden kan 
veroorzaken. In geen enkel geval mag de kabel/lamp worden geopend.
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CHECKLIST STARTPAKKET

TECHNISCHE GEGEVENS

Instructiehandleiding 
 
Ovenplaten

Hoogte     300 mm 
 
Breedte     530 mm
 
Diepte      560 mm 
 
Gewicht     28 kg 
 
Vermogenswaarde   2,2 kW 
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INSTALLATION AND COMMISSIONING 
 
 

This appliance must be earthed. 
 
An equipotential bonding terminal is provided to allow cross bonding with other 
equipment. 
 

 If replacing the plug connect the terminals as follows: 
 
 Green and Yellow wire    Earth      E 
 Blue wire                         Neutral   N 
 Brown wire                      Live        L 
 
 

Supply cords shall be oil resistant, sheathed flexible cable not lighter than ordinary 
polychloroprene or equivalent elastomer sheathed cord (code 60245 IEC 57) 
  
Install this appliance on a level surface ensuring all vents are unobstructed.  Any 
partitions, walls or furniture must be of non-combustible material.  Minimum 
distances A 100mm, B 100mm – see Fig 1. Allow 50mm at rear of unit for vent. 
 
          

INSTALLATIE EN INGEBRUIKNAME

Dit apparaat dient te worden geaard.

Een potentiaalklem is meegeleverd om kruisverbindingen met andere apparatuur mogelijk te maken.

Sluit bij het vervangen van de aansluiting de klemmen als volgt aan:

 

De toevoerleidingen moeten oliebestendig zijn en de omhulde flexibele kabel niet lichter dan gewoon 
polychloropreen of gelijkwaardig elastomeer omhuld koord (code 60245 IEC 57).

Installeer dit apparaat op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat luchtopeningen niet geblokkeerd 
worden. Alle scheidingswanden, muren of meubels moeten van niet-ontvlambaar materiaal zijn. 

Minimale afstanden van A = 100 mm en B = 1000 mm – zie fig 1.  
 
Houd voor ventilatie een ruimte van 50 mm vrij achter het apparaat.

 
 
 
 

fig 1

Groene en gele draad Aarde A

Blauwe draad Nul N

Bruine draad Fase F
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OPERATING INSTRUCTIONS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A – DOOR HANDLE  
B – 20 MINS MECHANICAL TIMER 
C – GREEN NEON (POWER) 
D – BASE CONTROL THERMOSTAT (1 – 6) 
E – BASE THERMOSTAT AMBER NEON (HEATING) 
F – OVEN CONTROL THERMOSTAT (Up to 400oC) 
G – OVEN THERMOSTAT AMBER NEON (HEATING) 
H – THERMOMETER (TEMPERATURE DIAL)  
 
 I – MAINS POWER INLET 
J – OVEN VENT  
 
 

Fig 2 – (FRONT VIEW) 

Fig 3 - REAR VIEW 

BEDIENINGSINSTRUCTIES

fig 2

fig 3

A - Deurgreep 
B - Mechanische timer van 20 minuten - groen 
C - Ledlampje (vermogen)  
D - Basisthermostaat (1-6) 
E - Amberkleurig ledlampje basisthermostaat (verwarmen)
F - Bedieningsthermostaat oven (tot 400 °C) 
G - Oventhermostaat amberkleurig ledlampje (verwarmen) 
H - Thermometer (temperatuur regelaar)

I - Netstroomtoevoer 
J - Ovenventilator

VOORAANZICHT

ACHTERAANZICHT
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Alleen bevoegd of geschoold personeel dient dit apparaat te gebruiken. 

Plug, met alle bedieningsknoppen in de stand 'off/12 o'clock' (uit/12 uur), het apparaat in een stopcontact 
van 13 A en zet aan. Het groene ledlampje (C) op het lateipaneel licht op en geeft aan dat het 
apparaat aan staat.

Draai de bedieningsknop van de oven (F) naar de gewenste temperatuur. Het amberkleurige ledlampje
(G)licht op.

Opmerking: de oven wordt thermostatisch geregeld. Het amberkleurige ledlampje licht alleen op 
wanneer de temperatuur onder de gewenste temperatuur komt.

Draai de bedieningsknop van het basiselement (D) naar de gewenste instelling. Het amberkleurige 
ledlampje (F) licht op.

Temperaturen op beide thermostaten zijn bij benadering. Gebruik alleen ter indicatie.

Bij hoge oventemperaturen, zoals 370°C, gaat het basiselement alleen aan wanneer de steen is afgekoeld 
tot 300°C (bv. wanneer producten zwaar beladen zijn)
 
Opmerking: de basis wordt thermosstatisch geregeld. Het amberkleurige ledlampje licht alleen op wanneer 
de basisstreen zakt onder onderstaande temperaturen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laat het apparaat gedurende circa 20-30 minuten naar de maximale temperatuur voorverwarmen. De tem-
peratuur van de ovenruimte wordt aangegeven door de draaiknop (H).

De timer (B) is enkel een mechanische timer. Stel de gewenste tijd (minuten) in. Er klinkt een kort belletje 
als de tijd is verstreken.

Om het apparaat uit te schakelen draait u de bedieningsknoppen (D) en (F) naar de positie 'off/12 o'clock' 
en schakelt u het stopcontact uit. Het groene ledlampje geeft niet langer licht, wat aangeeft dat het appa-
raat uitgeschakeld is.

Instelling   Temperatuur bij benadering (°C)

1     50
2     100
3     150
4     200
5     250
6     300
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Uw product heeft fabrieksgarantie. Dit houdt in dat u het product onderhoudt en verzorgt en de onder-
houdsinstructies volgt. Als u uw apparaat niet onderhoudt of onderdelen beschadigt, kan Levens Middleby 
kosten in rekening brengen voor een garantiereparatie. Lees alstublieft de algemene voorwaarden op de 
website.

Gebruik geen hogedruk- of stoomreiniger en dompel dit apparaat niet onder.

Maak, als alles is afgekoeld, alle panelen schoon met warm water en een mild reinigingsmiddel, gebruik 
geen schurende materialen. Droog af met een zachte doek.

Spuit niet op de grillelementen of katalysator (boven de grillelementen) met reinigingsmiddel.

Alles rond service, onderhoud en vervanging van onderdelen bij dit apparaat moet worden uitgevoerd door 
één van onze aanbevolen servicemonteurs. 
 

 
Raadpleeg hiervoor het nummer van onze LEON Helpdesk op de laatste pagina van deze handleiding.
 

Neem alstublieft contact op met de afdeling LEON voor alle reservebenodigdheden. Contactgegevens 
staan op de laatste pagina van deze handleiding. 
 
 
 
 

Onderdeelnummer: LT01 
Omschrijving: Laadtool

FOUTOPSPORING

LIJST MET RESERVEONDERDELEN

REINIGING

SERVICE, ONDERHOUD EN VERVANGING VAN ONDERDELEN 

TOEBEHOREN
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SERVICE INFORMATIE

 
Leon is de onderhoudsafdeling van Levens Middleby die zorgt voor de technische dienstverlening van 
kwaliteitsapparatuur in de foodservice en foodretail binnen de Benelux. Voor ondersteuning bij 
installatie, onderhoud en gebruik van uw Levens Middleby apparatuur kunt u contact opnemen met onze 
service-afdeling:

 NL: +31 (0)161 45 91 00
 BELUX: +32 (0)14 40 33 00

Alle onderhoudswerkzaamheden, behalve routine reiniging, dient te worden uitgevoerd door één van 
onze Leon service- en onderhoudsmonteurs. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor werk dat is uit-
gevoerd door anderen.

Om ervoor te zorgen dat uw onderhoudsaanvraag zo goed mogelijk wordt behandeld, vragen we u om de 
volgende gegevens door te geven bij een servicemelding:

• Korte omschrijving van het probleem
• Productcode 
• Typenummer 
• Serienummer 
 

GARANTIE
Betreffende garantie verwijzen we naar onze algemene service- , leverings- en verkoopvoorwaarden. 
Deze zijn te raadplegen via www.levensmiddleby.com.

Allemaal af te lezen op het typeplaatje (achterzijde) 



NL Broekakkerweg 27  |  5126 BD Gilze  |  Tel.: +31 (0)161 45 91 00 
BE Alphenseweg 30  |  2387 Baarle-Hertog  |  Tel.: +32 (0)14 40 33 00

E-mail  info@levensmiddleby.com
Web www.levensmiddleby.com

LEVENTI - IS 731 ECN 4421


