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  תקציר הוראות הפעלה לתנור
 

36/62-MS8  

  
 

כוון תאריכון  ) 1
 

    " )CALENDAR ("  
  

  ") ADJ DAY"( "כוון  יום"לוח התצוגה יראה   "   CALENDAR"לחץ על מקש  )  1

  +)(      )-(בחר בתאריך המבוקש תוך שימוש ב לחצני    )  2
  
  כדי לעבור לשלב הבא")  ENTER("הקש על מקש ה  )  3
  
  . YEARהשנה,  MONTHEהחודש,  MINUTESהדקות,  HOURכדי לכוון את השעה  2-3חזור על שלבים )  4
  

  את השעה הנכונהויראה "  STOP"בסיום לוח התצוגה ישוב למצב 
  

  .זכור כי בכוון השנה אליך ללחוץ רק על שני הספרות האחרונות של השנה •
  

  .בחירת מספר התוכנית ומספר דרגות הטמפרטורה)2
  

  "). STAGE\PROG("    "   דרגות\בחירת תוכנית"לחץ על מקש )  1
  

  "-"    "+"צני ה   תוך שימוש בלח) 1-15(בחר במספר התוכנית )  2
  
  כדי לעבור לשלב הבא")  ENTER("הקש על מקש ה  )  3

  "-"    "+"הרצויות לך תוך שימוש בלחצני ה   ' בחר במספר דרגות הטמפ) 4
  
  " STOP"כדי לחזור למצב  "  ENTER"קש ההקש על מ) 5
  

  כוון  שלבי החימום)  3
  

  " M\C      RI"לוח התצוגה יראה  "   ENTER"לחץ על מקש ה)  1

  "-"  "+"  תוך שימוש במקשי  ה ")   R1("כוון את קצב עלית הטמפרטורה  )  2
  
  " C        1T"התצוגה תראה "   ENTER"מקש ה לחץ על)   3

  "-"  "+" תוך שימוש במקשי  ה ")   1T("כוון את הטמפרטורה  הראשונה)  4
  
  "     MIN     H1" התצוגה תראה "  ENTER"לחץ על מקש ה)  5
  

  "-"   "+"תוך שימוש במקשי  ה ")  1H("כוון את זמן  השהיה בדקות  ) 6
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 פ מספר הדרגות שבחרת"וכוון את השלבים הבאים ע"  ENTER"הקש )  7
  

  )להסבר נוסף פנה לחוברת ההסברים באנגלית( ENTERלחץ "  HO  0000  HE"בסיום כוון השלבים יופיע   •
  
  ויראה את השעה הנכונה"  STOP"לוח התצוגה ישוב למצב  בסיום) 8

  

4" (END CYCLE DATE   "  

  

  בחר בתוכנית זאת רק אם רצונך בסיום תהליך שריפה לפי תאריך ושעה •
  

  ") SET DAY" ("כוון היום"גה יראה  לוח התצו"   END CYCLE DATE"     לחץ על    )   1
  

  " ENTER"בסיום לחץ , "  -"    "+ " כוון את התאריך לסיום השריפה תוך שימוש במקשי ה )  2
  
  ". MINUTES"והדקות "  HOUERS"חזור על הפעולה לכוון השעה )  3
  

  ")C0032^  15:45".  (במרכז התצוגה  "^"בתוספת הסימן " STOP"לוח התצוגה למצב ודא כי בסיום שב  •
  

  " STOP"ומיד לאחר התחלת השריפה לחץ  "  START"אם רצונך בביטול תוכנית ההשהיה לחץ  •
  

  םוהפעלת תהליך החימ) 5

  .להפעלת התוכנית     "  START"לחץ על מקש ה ) 1
  

  עם הפעלת התוכנית ישמע צפצוף קצר המעיד על התחלת תהליך החימום •
  

  .במהלך תהליך החימום יופיע על הצג הראשי הטמפרטורה השוררת בתנור והזמן הנותר לסיום התוכנית •
  

  .תעלה לפי התכנון ומרכז הצג יופיע סימן מסתובב המעיד על התקדמות התהליך' לאחר הפעלת התנור הטמפ •
  
  

  " IMMEDIATEאו  CONTINOUES"ם תהליך החימום סיו )  6

  
  .האחרונה בסיום התוכנית' תשמר הטמפ") CONTINOUES(" 1-9בתוכנית 

  ) END  **C 0032(ויופיעו במרכז התצוגה שני סימנים מסתובבים"  END"לוח התצוגה יראה 
  .דקות 10ו  5שניות ולאחר מכן יצפצף שוב תוך  60התנור יצפצף במשך 

  . "  BUZZER OFF"להפסקת הציפצוף לחץ  
  

  ". STOP"יתקרר וישוב למצב ,יפסיק התנור את תהליך החימום")  IMMEDIATE(" 1-14בתוכנית 
  .וכבה את התנור"  STOP"להפסקת פעולת התנור לחץ 

 
 
 


