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اين تايمر ديجيتالي شما را در زمان بندي پخت غذا ياري
مينمايد .اين تايمر بعد از پايان زمان پخت با اعﻼم صوتي
شعله را قطع ميكند .موتور جوجه گردان و ﻻمپ نيز
توسط اين تايمر كنترل مي شوند.

باز كردن قفل كودك

در ابتدا ،تايمر ديجيتالي در حالت قفل است و
عﻼمت كليد روي صفحه روشن است.
در حالت قفل ،كليدها بي صدا هستند تا موجب جلب توجه
كودكان نشود .براي باز كردن قفل كودك بايد كليد C
فشرده شود كه در اين صورت تايمر با صداي بيپ از حالت
قفل خارج شده و عﻼمت كليد روي صفحه نمايش محو
ميشود.
پس از باز شدن قفل كودك ميتوان از كيد  Cبراي انتخاب
ساعت يا تايمر استفاده كرد.
توجه :بيست ثانيه پس از لمس كردن آخرين كليد،

تايمر بصورت خودكار با صداي بيپ در حالت قفل قرار
ميگيرد.
•

 نحوه كار كرد تايمر

نماي خارجي اين تايمر شامل  ٥كليد تاچ و يك
صفحه نمايش ديجيتال است.

نحوه تنظيم شعله زمان دار:

اين تايمر مجهز به سيستم قطع كن شعله است .براي
تنظيم زمان قطع شعله،كليد  Cرا فشار دهيد تا نمايشگر
عدد سه رقمي مربوط به تايمر را نشان دهد .مدت زمان
مورد نياز براي پخت را با استفاده از كليدهاي  Dو ، +) E
( وارد كنيد .زمان وارد شده بصورت خودكار ثبت ميشودو پس از پايان زمان داده شده شعله خاموش ميشود.
•

نكته :شعله زماندار هنگام قطع برق نيز قابل
استفاده است.

•

نحوه تنظيم ساعت روزانه

كليد  Cرا لمس كنيد تا نمايشگر عدد چهار رقمي
مربوط به ساعت روزانه را نشان دهد .براي تنظيم ساعت
روزانه از كليد هاي  Dو  Eاستفاده نمائيد .عﻼمت ساعت
روي صفحه نمايشگر مربوط به ساعت روزانه است.
 نحوه روشن و خاموش كردن ﻻمپ فر:
با استفاده از كليد  Aﻻمپ فر روشن و خاموش مي
شود.
 نحوه روشن و خاموش كردن جوجه گردان:
با استفاده از كليد  Bموتور جوجه گردان روشن و
خاموش مي شود.

 نحوه سيم بندي تايمر ديجيتالي

در شكل زير شماي پشت تايمر و سيم بندي آن نمايش
داده شده است .با توجه به اينكه اين تايمر با برق شهر
كار ميكند ﻻزم است عايق بندي سيم ها به درستي
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توليد كننده تايمر ديجيتال

توليد كننده تايمرديجيتال

رعايت شود.
نكته :دقت شود كه سر مشترك ﻻمپ و موتورها به
فيش  Aتايمر متصل شود.

تلفن٠٩١٢١٩٤٧٢٥٤ – ٦٦٠٢٩٩١٣ :
Email: Barmanelec@gmail.com

نكته:دماي قابل تحمل حداكثر  ١٠٠درجه سانتي
گراد است.
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