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   برای تغيير دلخواه برنامه حافظه پايدار دارای هشت برنامه و يک

  

 

 

  

  

  

  



 

در شکل زير نمای کلی برد، ترتيب کليدها، ابعاد حاشيه، فاصله بين کليدها را 
  مشاهده می کنيد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  

  

     کليدها عملکرد

  

                              : دما و منفی   مثبت کليد .١
          

ميتوان دمای مورد نياز برای پخت غذا را  با لمس هر کدام از کليدهای فوق
  گر دما نمايشگر روشن ميشود.نمايانهمچنين تنظيم کرد. 

  

                  :زمان پخت و منفی   مثبت کليد .٢

ميتوان زمان مورد نياز برای پخت غذا را  کدام از کليدهای فوق با لمس هر
  تنظيم کرد. همچنين نمايانگر زمان نمايشگر روشن ميشود.

  

  : حالت راه اندازی دستیالمنتهادرو فن،جوجه گردانانتخاب المپ و .کليد٣

                                                                                                    

برای به صورت دستی  را والمنت ها  فن  ،با لمس اين کليد ميتوانيد جوجه گردان 
مت مربوط به هرکدام روشن تخاب عالنبرنامه پخت انتخاب کنيد. در صورت ا

  ميشود. پس از لمس کليد استارت موارد فوق روشن ميشوند. 



  

                                         :     برنامهانتخاب  .کليد۴

عالمت مربوط به برنامه به صورت چشمک زن در آمده و بعد از با لمس اين کليد 
 . برنامه انتخابی ثابت روشن ميشودساير برنامه ها خاموش و لمس کليد استارت 

  

  جدول برنامه ها    
  ماهی  مرغ  ميوه خشک کن  کيک  يخ زدايی  سبزيجات  گوشت  پيتزا  نام برنامه

  *     *       *    *      *    *  المنت کف
  *   *         *     *      المنت باال

    *               جوجه گردان
  *     *         *    *     *    *    فن کانوکشن

  *   *   *       *    *    *     *    *    المپ
  ٢٠٠  ١٨٠  ۴٠      ١٨٠    ۶٠      ١٨٠       ٢٢٠    ١۶٠   دمای پيشنهادی 

  ۶٠   ۶٠   ۶٠      ۶٠   ٣٠    ۶٠    ۶٠    ۶٠  زمان پيشنهادی

  

 

  

        توقف:                                     -شروع  کليد .۵

ميتوانيد با لمس اين کليد شروع برنامه انتخاب المنت ها و برنامه ها پس از 
با  را انجام دهيد تا در زمان و دمای تعيين شده برنامه پخت صورت گيرد.

   .لمس مجدد اين کليد برنامه متوقف ميشود 



   

  :                                       کليد روشن و خاموش .۶

خاموش ميشود. با لمس مجدد با لمس اين کليد ضمن توقف کامل برنامه ها نمايشگر 
  اين کليد تايمر آماده بکار ميشود.

 

  يدار ذخيره برنامه در حافظه پا

   :به منظور ذخيره سازی برنامه در حافظه

با لمس کليد برنامه ها به برنامه مورد نظر رفته تا نشانگر برنامه در  -1
 نمايشگر به حالت چشمکزن درآمده 

 دما و زمان پخت را  توسط کليد های مربوط تنظيم کنيد.  -2
وضعيت المنت ها و عملکرد فن و جوجه گردان را توسط کليد مربوطه  -3

 انتخاب کنيد.
با شنيدن  را به مدت پنج ثانيه نگه داشته ،توقف  –در انتها کليد شروع  -4

 . صدای بوق برنامه در حافظه ذخيره شده

ک برنامه وجود دارد و با ذخيره برنامه جديد فقط امکان  ذخيره ي –! نکته 
  برنامه قبلی به حالت پيش فرض بازمی گردد.

  حذف برنامه از حافظه

به منظور حذف برنامه ذخيره شده در حالتی که هيچ برنامه ای انتخاب 
توقف را نگه  -نشده و همه برنامه ها روشن هستند پنج ثانيه کليد شروع

  داريد.

  



  نمايشگر

                                 

            :           پختديجيتال زمان و دمای تنظيمی  نمايش -١

  در اين قسمت دمای تنظيم شده وزمان پخت نشان داده ميشود .

  نشان داده شده است.   در نمايشگر نشان ميدهد دما و يا زمان عالمتهای 

  

  

  نمايش برنامه های دستگاه :          -٢

  

گر  ش از نمايش ن بخ ای در اي ه ه برنام
وط د مرب س کلي ا لم ه ب د ک ی آي ايش در م ه نم ود ب نهادی موج  پيش

  .می آيدامه مورد نظر به صورت چشمک زن دربرن

  

  

                                                                            دستگاه :                       نشانگر دمای کار  -٣

در اين بخش دمای  کار دستگاه نسبت به دمای تنظيم شده نمودار 
  ميشود.

روشن بودن همه اين قسمت به معنای عملکرد در دمای تنظيم شده 
  ميباشد.

 

 



  

  های المپ ، المنت ها ، جوجه گردان و فن :          نشانگر -۴

در صورت استفاده از هر کدام با انتخاب حالتهای مختلف کار دستگاه  
   موارد باال نشانگرمربوطه روشن مشود.از 

  

   

  قفل کودک

اگر در حالت روشن بودن دستگاه کليد روشن وخاموش را مدت دو ثانيه 
د و در ننگه داريد کليه کليد ها به جز کليد روشن خاموش قفل ميشو

وشن ميشود. با نگه داشتن مجدد همين کليد قفل باز نمايشگر نشانگر قفل ر
                                                                  ميشود.

ت راست نمايشگرنشان دهنده دمای نشانگر دما در سم( پيشگرمايش )   :١نکته
به  سترومی با شد که با پر شدن کامل اين بخش ت فعلی نسبت  به  دمای تنظيم شده

بوق هشدار به  کدمای مورد نظررسيده و آماده استفاده ميباشد که اين موضوع با ي
  اطالع کاربر ميرسد.

  : المپ در تمام برنامه ها روشن ميشود. ٢نکته 

: در حين اجرای برنامه امکان تغييرالمنت ها و فن و جوجه گردان و  ٣نکته 
  فراهم است.و زمان تنظيم مجدد دما 

  مربوط به وصل نبودن سنسور دمای به برد ميباشد Err1خطای   -۴نکته 

  

 



   سيم بندی : نحوه

  

  

  

                                                             


