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BAKERLUX SHOP.Pro™  
Brug: betjeningspanel
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Indstilling af bagetid

Indstilling af temperatur

A) Start bagning

B) Maskinen slukker ved tryk i 5 

sekunder

A) Start bagning

B) Maskinen slukker ved tryk i 5 

sekunder

Bagetrin

Indstilling af ventilatorernes hastighed

Indstilling af fugtighed

Markering af hæveskab

Programmer med allerede 

gemte opskrifter

automatisk bagning

Model 

LED

Model 

GO

På "LED" modellerne kan man styre såvel ovnen som et hæveskab, forbundet hertil, ved at indvirke på 

ét betjeningspanel.

Tryk, når ovnen skal benyttes, på ikonet til venstre "OVNMARKERING", tryk på ikonet til højre, 

"HÆVESKABSMARKERING” for at anvende hæveskabet.

Iværksæt herefter den normale anvendelse.
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BAKERLUX SHOP.Pro™  
Manuel bagning

I manuel bagning indstiller brugeren, på baggrund af sin erfaring, de følgende parametre for et eller flere 

tilberedningstrin (op til maksimalt tre):

bagetid (i timer og minutter);

temperatur i ovnkammeret (°C)

damptilførsel (angår kun overversion LED);

ventilatorhastighed (angår kun ovnversion LED).

Når parametrene er blevet indstillet (tid, temperatur osv.), kan man enten starte programmet direkte eller 

gemme den indstillede opskrift: På denne måde er det muligt senere at gentage en opskrift så mange gange 

som ønsket uden at skulle genindstille parametrene hver gang.

A INDSTILLING AF FOROPVARMNING 
(VALGFRIT)
 1  Markér ikonet "PRE" hvis du vil indstille 

en forvarmning.

 2  Indstil den ønskede temperaturværdi 

for forvarmningen (en temperatur på 

mindst 30°C højere end den forudsete 

til bagningen anbefales). 

B INDSTILLING AF BAGEPARAMETRE
 3  Markér ikonet "1": Det er nu muligt at 

indstille parametrene for BAGETRIN 

"1".

 indhent yderligere oplysninger om 
bagetrin på side 7

 4  Markér ikonet "UR" for at indstille ba-
getiden.

 5  Indstil den ønskede værdi i timer og mi-

nutter (i eksemplet: en time og tredive 

minutter). 

 6 - 7   Brug den samme metode som ved 

indstilling af varigheden og indtast en 

værdi for

 temperaturen i rummet

 (fra ....til....°C);

C INDSTIL DE FØLGENDE TRIN (VALGFRIT)
Gentag, om nødvendigt, handlingerne fra 

punkt  3  til punkt  6  for at indstille BAGE-

TRIN "2" og "3".

OBS: i punkt  3  trykker man på ikonet "2" 

for at indstille TRIN "2" og på ikonet "3" for 

at indstille TRIN "3". 
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gentag disse passager, for 

at indstille TRIN 2 og 3 (om 

nødvendigt)

GUIDET BRUGSPROCEDURE (VERS. GO)
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D START AF BAGEPROGRAM/LAGRING AF 
BAGEPROGRAM
Efter at have indstillet bageparametrene 
(bagetid og temperatur) kan man:
 -  starte bagningen direkte: de indstillede 

parametre bliver IKKE gemt, når bagning 
er afsluttet;

 -  gemme den indstillede bagning og herefter 
starte den:  De indstillede parametre bliver 
gemt, når bagningen er afsluttet. På denne 
måde er det muligt senere at gentage en 
opskrift så mange gange som ønsket ved at 
åbne menuen PROGRAMMER, uden at skul-

le genindstille parametrene hver gang.

Direkte start af bageprogram

 1A  Tryk på ikonet "START/STOP": Bagningen 

starter med de indstillede parametre og 

alle de røde positionslysdioder slukkes.

Gemme bagningen og starte programmet

 1B  Hvis du ønsker at gemme opskriften, før 

programmet startes, skal du finde en ledig 

position ved at observere lysdioderne:

 ledig position: slukket lysdiode (eks. P7)

 optaget position: tændt lysdiode (eks. fra P1 

til P6), . Hvis de alligevel vælges, overskri-

ves den tidligere opskrift og slettes uden 

mulighed for at kunne gendanne den.

 Bemærk: tryk på P12 (som begynder at 

blinke) i 5 sek., for at vælge positionerne fra 

P12 til P99, tryk flere gange på tasten "+", 

indtil den ønskede position vises på display-

et og tryk i 5 sek., for at lagre opskriften.  

2B  Tryk på den valgte tast i 5 sekunder: der 

høres et lydsignal og indstillingen er 

gemt.

 3B  Tryk på ikonet "START/STOP" for at starte 

bagningen.

E BAGER!!!!
 4  Hvis bagningen kræver en forvarmning, så begynder ovnen at opvarme ovnkammeret for at bringe 

temperaturen op på den indstillede værd (i eksemplet 192°C). Produkterne må IKKE sættes i oven 

under denne fase. 

 5  Når forvarmningen er afsluttet, udsender ovnen et lydsignal, og ovnens lysdiode blinker: det er nu 

tid til at sætte bagværket i ovnen. Når døren lukker starter TRIN 1 automatisk funktionen med de 

indstillede parametre.

 6  Under bagningen kan man se de indstillede parametre på displayet ved at trykke på det ønskede 

ikon:

  viser bagningens indstillede varighed skiftevis med tiden, som mangler før bagningen er fuldført;

  viser den indstillede temperatur skiftevis med den aktuelle i ovnrummet.

De indstillede parametre kan til enhver tid ændres ved at følge forklaringen på den foregående side 

(fra punkt  3  til 6 ). Bagningen afsluttes ved afslutningen af den indstillede tid; hvis man ønsker at 

afbryde forinden, skal man trykke længe på knappen "START/STOP". 

F AFSLUTTET BAGNING
Når bagningen er afsluttet, udsender ovnen et lydsignal og lysdioden blinker som tegn på, at produk-

terne er klar. Når døren åbnes, slukkes lyset.
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BAKERLUX SHOP.Pro™  
Automatisk bagning

I automatisk bagning anvendes opskrifterne, som er indstillet af producenten (om forudset) eller som 

tidligere er blevet gemt af brugeren, efter deres manuelle indstilling (se de forudgående sider).

Ovnens hukommelse kan gemme op til 99 opskrifter (fra P1 til P99). 

Man kan vende tilbage til den "manuelle 

bagning” ved, efter at have trykket på en 

af tasterne "P", at trykke på den samme tast 

igen. For eksempel tager man adgang til den 

"automatiske bagning” ved at trykke på P1 og 

hvis der trykkes på P1 igen, vender man tilbage 

til "manuel bagning". 

HENTE EN OPSKRIFT I 
HUKOMMELSEN

 1  Tryk på den relevante tast (for at tage ad-

gang til positionerne fra P13 til P99, markér 

positionen P12 og kør fremad med tasten "+"): 

den tilsvarende lysdiode begynder at blinke.

 2  Tryk på ikonet "START/STOP": Bagningen 

starter med de indstillede parametre og alle 

de røde positionslysdioder slukkes.

  Indhent yderligere oplysninger i afsnittet 

"Manuel bagning" kap. "Bager!!!" og "Afslut-

tet bagning".

Det anbefales at følge den nedenstående tabel, 

for nemmere at finde frem til den ønskede 

opskrift.

1

2

2

1

Model LED

Model GO

Pos. Opskriftens navn

PRE TRIN 1 TRIN 2 TRIN 3

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13


