CATA ME-910 BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ - PROGRAMOZÁSI BEÁLLÍTÁSOK
Elektronikus programóra
Időzítő
Sütés automata üzemmódban
Sütés időtartam
Sütés befejezési ideje
Egy szintet visszalép minden
prorgamnál
Egy szintet előre lép minden
programnál
Automata program

Félautomata üzemmód és a sütés befejezési ideje
Nyomja meg a sütési idő befejezése gombot és állítsa be a sütési idő befejezését a +/- gombokkal.
Az A szimbólum és az edény szimbólum látható a kijelzőn.
Az időzítő bekapcsol.
A sütési idő befejezésekor az A és az edény szimbólum kialszik.
Hangjelzés hallható és az A szimbólum villog.
Teljes automata üzemmód
Nyomja meg a sütési időtartam gombot és állítsa be a kívánt sütési időt a +/- gombokkal.
Az időzítő bekapcsol és az edény szimbólum megjelenik. Állítsa be a sütési idő befejezését
- a minimum beállítási lehetőség látható. Állítsa be a szükséges időt a +/- gombok megnyomásával. Az időzítő kikapcsol és az edény szimbólum kialszik a kijelzőn.
Az edény szimbólum megjelenik ha a kalkulált bekapcsolás idő elérkezik. Az automata
program végén az A szimbólum villog. Hangjelzés hallható és az időzítő kikapcsol.

Időtartam és kézi üzemmód
Fig. 2

Időzítő jelölés

Beállítások
A funkció gomb megnyomása után, a kívánt idő beállítható a +/- gombokkal. A gyorsabb
léptetéshez tartsa nyomva a gombokat folyamatosan. A funkció gomb megnyomásával, majd
elengedésével a kiválasztott funkció 5 percig látható a kijelzőn: Ezalatt az idő alatt kell elvégezni a szükséges beállításokat. 5 perc elteltével vagy a beállítások elvégzése után a kijelző
visszaáll az óra kijelzésére. Minden beállított program azonnal megkezdődik. A program
kiválasztásakor hangjelzés hallható.

Időzítő
Nyomja meg az időzítő gombot (harang jelzés) és állítsa be a kívánt időt a +/- gombokkal.
Ha az időzítés elindul a harang szimbólum megjelenik. Ha az idő lejárt hangjelzés hallható.

Riasztás (Hangjelző)
A hangjelzés az időzített ciklus vagy a beállított program végén 7 percig hallható.
Nyomja meg bármelyik gombot a hangjelzés kikapcsolásához.

Az idő beállítása (óra)
Nyomja meg a sütés automata üzemmódban és a sütés befejezése programot együttesen és
állítsa be az aktuális időt a +/- gombokkal. Minden beállított program törlődik és az időzítő
kikapcsol.

Program indítás és ellenőrzés
A beállított program akkor indul, ha a szükséges időbeállítások is megtörténtek. A még
hátralévő idő bármikor ellenőrizhető a hozzátartozó program gomb megnyomásával.
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Beállítási hibák
A beállítás nem megfelelő, ha a sütési idő kezdete és a sütési idő vége a jelenlegi időpontnál
korábbra esik. A hibás beállításnál hangjelzés hallható és az A szimbólum villog. A beállítsái
hiba az időzítés újraprogramozásával elkerülhető.

Félautomata üzemmód és sütési időtartam
Nyomja meg a sütés időtartam gombot és állítsa be a kívánt sütési időtartamot a +/- gombokkal.
Az edény szimbólum megjelenik a kijelzőn. Az időzítő bekapcsol.
A sütési idő elteltével az időzítő kikapcsol és az edény szimbólum kialszik a kijelzőn.
Hangjelzés hallható és az A szimbólum villogni kezd.

A beállított program törlése
A program törölhető a kézi üzemmód kiválasztásával.
A beállított program automatikusan törlődik, ha elérkezik a beállított idő.

