
FURNACE DE EN - Quick guide TR - Hızlı başlangıç kılavuzu

DESCRIPTION OF STANDARD COMPONENTS
STANDART BİLEŞEN AÇIKLAMALARI

DESCRIPTION OF CONTROLS
KONTROL AÇIKLAMALARI
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Door microswitch
Kapak mikrosivici

2

Magnetic closure
Manyetik kapanma

1

Door open/close handle
Kapak açma/kapama el parçası

START-UP
BAŞLATMAB

After pressing the main switch wait about 10 seconds before beginning data programming.
On/O� tuşuna bastıktan sonra yaklaşık 10 saniye bekleyiniz daha sonra data programlamaya başlayınız.

Should, after pressing the main switch the word OFF fails to appear on the display and, instead, there appear four numbers, press CYCLE.
On/O� tuşuna basılmasını takiben ekranda OFF yazısının görünümü kaybolup; dört adet numara belirir ise ''CYCLE'' tuşuna basınız.
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Main switch
Cihaz açma/kapama tuşu

SUPPLIED ACCESSORIES
STANDART AKSESUARLAR

Maintenance and use manual
Bakım ve kullanım kılavuzu

Ceramic air bleeder
Seramik hava boşaltma sübabı

Fuse
Sigorta

DE 1
DE 2
DE 3
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Control panel
Kontrol paneli

PROGRAM
Programming LED
Programlama LED ışığı

key - : to decrease data settings
''-'' tuşu: Veri değerlerini azaltma

key +: to increase data settings
''+'' tuşu: Veri değerlerini yükseltme

Shows, on display, that element is on
Ekranda ilgili kısmın çalıştığını belirtir

HEATING

Three-colour LED to indicate on display the following phases:
 - green: delayed start.
 - yellow: temperature increase.
 - orange: stabilisation.
Aşağıdaki aşamaları üç farklı LED ışığı ile ekranda gösterir:
 - yeşil: gecikmeli başlatma.
 - sarı: sıcaklık yükseltme.
 - turuncu: sabitleme.

CYCLE
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key PROG.: Access to programmes key
''PROG'' tuşu: Programlara erişme

key cycle - Oven start programming key
''Cycle'' tuşu: Kazan programı başlatma

A.2A.1

PUTTING THE MACHINE INTO SERVICE
CİHAZIN ÇALIŞMAYA HAZIRLANMASIA

A.4A.3
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Press
Basınız
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DO NOT CLEAN WITH ALCOHOL
ALKOL İLE TEMİZLEME YAPMAYINIZ

PROGRAMMING
PROGRAMLAMA1

2

Programmable temperature
Programlanabilir sıcaklık

Temperature increase rate per minute
Dakika başına sıcaklık artış değeri

Holding time between stage 1 and stage 2
Aşama 1 ve aşama 2 arasındaki bekleme saati

0°C - 1100°C

0°C - 30°C

20 - 00

Holding minutes between stage 1 and stage 2
Aşama 1 ve aşama 2 arasındaki bekleme dakikası00 - 59

Programmable temperature
Programlanabilir sıcaklık

Temperature increase rate per minute
Dakika başına sıcaklık artış değeri

0°C - 1100°C

0°C - 30°C

To modify data settings press the CYCLE key to exit programming and return the oven to the initial OFF status.
Data verilerini modi�ye etmek için '' CYCLE'' tuşuna basarak programlamaya çıkın ve fırını başlangıçtaki ''OFF'' durumuna getirin.

IMMEDIATE START
ANINDA BAŞLATMA

DELAYED START
GECİKMELİ BAŞLAMA3 Hours setting

Saati ayarlayın99 - 00

Minutes setting
Dakikayı ayarlayın00 - 59

To interrupt press the CYCLE key
Çalışmayı yarıda kesmek için ''CYCLE'' tuşuna basın

To interrupt press the CYCLE key
Çalışmayı yarıda kesmek için ''CYCLE'' tuşuna basın
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As a guarantee for safe use, this document does not replace the use and maintenance manual. The original language is Italian. All other languages are translations from the original. The parameters shown in the illustrations are indicative only.
Bu doküman kullanım ve bakım kılavuzu yerine geçmez. Orijinal dili İtalyanca'dır. Diğer tüm diller orijal dilden tercime edilmiştir. Şekillerde kullanılan parametre değerleri sadece örnek amaçlıdır.
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