 تايمر ديجيتالي مدل ST5001
اين تايمر ديجيتالي شما را در زمان بندي پخت غذا
ياري مينمايد .تايمر بعد از پايان زمان پخت با اعﻼم
صوتي شعله را قطع ميكند .ضمناً قابليت نمايش
ساعت روزانه را دارد .نماي ظاهري تايمر شامل يك
صفحه نمايش ديجيتال و  ٥كليد لمسي است كه
قابليت عملكرد از پشت شيشه تا ضخامت ١٠
ميليمتري را دارد.

 باز كردن قفل كودك

در ابتدا ،تايمر ديجيتالي در حالت قفل است.

در اين حالت لمس كردن كليدها تنها امكان نمايش
ساعت و زمان تايمر را ميدهد ولي نميتوان آنها را
تنظيم كرد .همچنين كليدها بي صدا هستند تا موجب
جلب توجه كودكان نشود.
براي باز كردن قفل كودك بايدكليد مربوط به
قفل كه در شكل با عﻼمت كليد مشخص شده است،
لمس شود .در اين صورت تايمر با صداي بيپ از حالت
قفل خارج شده و عﻼمت مربوط به اين كليد خاموش
ميشود.

 نحوه نصب تايمر كليد لمسي

ﻻزم است تايمر پشت شيشه چاپ شده ) شيشه
بدون سوراخكاري( كه بر روي آن عﻼمتها حك شده
است چسبانده شود  .به گونه اي كه سطوح فلزي روي
تايمر با شيشه تماس داشته باشند .نور از عﻼمتهاي
حك شده روي شيشه به بيرون ميتابد .زير هر كدام از
عﻼمتها يك كليد لمسي است.

• توجه :سي ثانيه پس از لمس آخرين كليد،
تايمر بصورت خودكار با صداي بيپ در حالت قفل
قرار ميگيرد  .براي باز كردن مجدد قفل كودك
بايد كليدمربوط به قفل لمس شود.

 نحوه تنظيم شعله زمان دار:
براي مثال فرض كنيد براي پخت غذا به يك
ساعت و نيم زمان نياز داريد .براي تنظيم ابتدا قفل
را باز كنيد سپس كليد تايمر كه با عﻼمت پخت
مشخص شده است ) كليد سمت چپ پائيين( را
لمس كنيد .نمايش دقيقه تايمر بصورت چشمكزن
در مي آيد و كليدهاي باﻻ رونده و پايين رونده
فعال ميشوند .با استفاده از اين كليدها زمان را روي
 ٣٠دقيقه تنظيم كنيد .حال با فشردن مجدد كليد
تايمر نمايش ساعت تايمر بصورت چشمكزن در
ميآيد .بازهم با استفاده از كليد هاي باﻻرونده و
پايين رونده زمان را روي  ١ساعت تنظيم كنيد.
حال شعله اجاق را روشن كنيد .پس از سپري
شدن زمان وارد شده  ، ١:٣٠شعله اجاق خاموش
ميشود تا شما را از پخته شدن غذا آگاه سازد.

 نحوه تنظيم ساعت روزانه

اين تايمر مجهز به ساعت روزانه نيز مي باشد .براي
تنظيم ساعت روزانه ﻻزم است دوبار كليد ساعت لمس
شود .بقيه مراحل مشابه تنظيم شعله زماندار است.
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شده است .ﻻزم است عايق بندي سيم ها به درستي
رعايت شود.

تلفن٠٩١٢١٩٤٧٢٥٤ – ٦٦٠٢٩٩١٣ :
فكس٤٢٦٩٥٢٠٠ :
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