
ÇOK AMAÇLI FIRIN KULLANIM KILAVUZU

TEKNİK ÖZELLİKLER: 

Volt : 220 V
Amper: 3.2 A
Vat: 700 W
Kontrol: Dijital Sıcaklık Kontrol
Maks. Sıcaklık: 1000 ºC
Dış Ölçüler: En: 22.5 cm x derinlik: 22.0 cm x yükseklik: 28.0 cm
İç Ölçüler: En: 11.5 cm x derinlik: 13.0 cm x yükseklik: 7.0 cm
Ağırlık: 5.7 Kg
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Paneldeki DISPLAY, OFF, HEATER anahtarını
HEATER konuma getirin.

PROGRAMLAMA TUŞLARI
1)   AŞAĞI OK
2)   YUKARI OK 
3) BACK
4) SET

HEATER konumunda iken ekranda rakamlar
belirecektir. Yanlış tuşlama yaptığınız takdirde fırınınızı
tekrar kapatıp açın.

Hedef sıcaklığı ayarlamak için, SET tuşunu basılı
tutun. Ekranda üst satırdaki kırmızı rakam yanıp
sönecektir. Alt satırda ise H.Set yazısı belirecektir.
AŞAĞI OK ve YUKARI OK tuşlarını kullanarak
kırmızı rakamların değerini değiştirin (Örn.500 ˚C)
ve SET tuşuna bir kez basın.

İç hazne sıcaklığı

Hedef sıcaklık

Ekranda üst satırdaki kırmızı rakam yanıp sönecektir. Alt
satırda ise t.Set yazısı belirecektir. t.Set hedef sıcaklıkta
bekleme süresidir. Süresiz çalışmasını istiyorsanız SET
tuşuna bir kez basın. Ekranda, üstte kırmızı rakamlarla, o
andaki hazne sıcaklığı; altta ise sarı rakamlarla,
hedeflediğiniz sıcaklık değeri ve hEAt yazısı sıra ile
belirecektir.

1

1)   2)   3)  4)



Süreyi ayarlamak için, buraya dakika girmek
gerekmektedir. (Örn. 10 dk. Ayarlamak istersek.)
Ekranda üst satırdaki kırmızı rakam yine yanıp
sönecektir. AŞAĞI OK ve YUKARI OK tuşlarını
kullanarak kırmızı rakamların değerini değiştirin
00.10 yapın ve SET tuşuna bir kez basın.
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Ekranda, üstte kırmızı rakamlarla, o andaki hazne
sıcaklığı; altta ise sarı rakamlarla, hedeflediğiniz
sıcaklık değeri ve hEAt yazısı sıra ile belirecektir.
Fırınınız hedef sıcaklığa ulaştığı zaman ekranda
alt satırda sarı End yazısı çıkacaktır. Bu yazı
fırınınızın ısıtma işlemini bitirdiği gösterir.

Eğer bekleme süresi ayarladıysanız, fırınınız
hedef sıcaklığa ulaştığı zaman, ekranda alt satırda
sarı yazıyla kalan zaman görünecektir.

Bekleme süresi bittiğinde ekranda alt satırda sarı
End yazısı çıkacaktır. Bu yazı fırınınızın ısıtma
işlemini bitirdiği gösterir.

Isıtma işlemini manuel sonlandırmak için
paneldeki DISPLAY, OFF, HEATER anahtarını OFF
konuma getirin. Ekrandaki rakamlar
kaybolacaktır.
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DISPLAY modu ne işe yarar?
DISPLAY modu fırınınızın ısıtmasını durdurur. Bu
konumda iç hazne sıcaklığını ve hedeflenen sıcaklık
değerlerini görebilir bunları değiştirebilirsiniz. Isıtma
işlemine başlamak için anahtarınızı tekrar HEATER
konumuna getirmeniz gerekir.

ÖNEMLİ BİLGİLER
•Hedef sıcaklık ayarlanırken uzun süre tuşlama yapılmaz ise
tekrar MODE tuşuna basılı tutup, ayarlama yapmanız gerekir.
•Yanlış tuşlama yaptığınız takdirde fırınınızın düğmesini kapatıp
tekrar açınız.
• Fırınınızı yanmaz bir zemin (seramik, mermer vb.) üzerine
yerleştirin ve kenarlarında en az 30 cm boşluk bırakın.
•Sıcak fırına yükleme veya boşaltma yaparken, kalın bir iş
eldiveni kullanın.
•Fırınınızı bir yere götürürken, arka yüzü yere gelecek şekilde
araca yerleştirin.


