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Manuel Kullanım

Pişirme Derecesi:
Sıcaklı 20ºC ile 400ºC istenilen sıcaklık
ayarını   + ve  - tuşarını veya derece butonuna tıklayarak elle
girebilirsiniz.                                                     →→→→

Pişirme Süresi:Pişirme süresi ayarını +  ve  - tuşarını veya
derece butonuna tıklayarak elle girebilirsiniz.  →→→→           

Buhar Ayarı:Buhar ayarını + ve  - tuşarını veya derece
butonuna tıklayarak elle girebilirsiniz.              →→→→           
            
                                               
Manuel kullanım esnasında zaman akarken yaptığıgınız
değişiklikleri ne zaman ve kaçar saniye buhar verdiğinizi ne
zaman ve kaçar saniye  klape açtığınızı  program hafızasında tutar ve bunu 
kaydedip reçeteye ekleyebilirsiniz.

 Alt Üst Isıtıcılar:
Bu butona tıklayarak ısıtıcıyı seçebilirsiniz.Daha sonra sıcaklık
ayarını   + ve  -     tuşlarını kullanak  ayarlayabilirsiniz.             
                                                           

                                                                                             

  Klape Ayarı:

Fırın içini sıcak havadan temizlemek fırını   sogutmak için 
buton üzerine tıklayarak    klapeyi açabilirsiniz.

Başlat,duraklar ve durdur butonlarıyla programınızı 

çalıştırabilir,duraklatabilir ve durdurabilirsiniz.  



         
       

 
Basit Kullanım

Pişirme Derecesi:Sıcaklı 20ºC ile 400ºC istenilen
sıcaklık
ayarını yapabilirsiniz.

Pişirme Süresi:Pişirme süresi ayarını + ve  - tuşlarını
kullanarak ayarlayabiilirsiniz

Buhar Ayarı:Buhar butonuna basılı tutarak fırının içine
buhar verebilirsiniz.

Reçeteler

Önceden reçete düzeninde hazırladığımız 90 tane hazır
pişirme buradan seçerek çalıştır butonu ile programı aktif
edebilirsiniz.



Reçete Düzeni
Düzenle butonuna basarak seçtiğiniz sayıdaki reçeteyi
oluşturabilir oluşturduğunuz reçeteyi
düzenleyebilirsiniz.Daha önceden oluşturduğunuz bir
reçeteyi bu ekrandan sil butonu ile silebilirsiniz.

Resim butonuna tıklayarak bir resim ekleyebilir isim
butonuna tıklayarak reçetenize isim verebilirsiniz.

Pişirme süresini üzerine tıklayarak istenilen sıcaklığı
girebilirsiniz.Yan tarafındaki zamanlayıcıdan pişirme
süresi ayarlayabilirsinz.                        →→→→

Buhar süresini ve kaç saniye buhar verileceği yine
buton üzerine tıklanarak ayarbilirsiniz.→→→→

Klapenin ne zaman açılacağını ve kaç saniye süreyle
açık kalacağını buton üzerine tıklayarak
ayarlayabilirsiniz.                                  →→→→

En son kaydet butonuna tıklayarak girdiğiniz
değişikliklerle reçete oluştumuş olursunuz.
Sil butonuna tıklayarak oluşturduğunuz reçeteyi silebilirsiniz.




