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■ Таймер применяется для отображения текущего времени, для установки временного 
интервала приготовления пищи, звукового оповещения.

ВНЕШНИЙ ВИД
■ Внешний вид электронного таймера и расположение элементов таймера приведено 

далее на рисунке:

1. Электронное табло.

2. Кнопки управления.

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА
■ После подключения жарочного шкафа к электросети на индикаторе электронного 

таймера начинают мигают цифры «00:__», индикатор  . Таймер находится в режиме 

ожидания.
■ При нажатии кнопки « » можно последовательно выбрать следующие режимы:

   - установка и корректировка показаний текущего времени 
   - длительность приготовления пищи

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ
1.Нажать кнопку « » - включается режим установки текущего времени
2.Нажимая кнопки «+» или «-», произвести установку часов текущего времени

3.Нажать кнопку « » - включается режим установки текущего времени
4.Нажимая кнопки «+» или «-», произвести установку минут текущего времени

■ Дальнейшее нажатие кнопки « » - включает режим установки длительности 
времени приготовления пищи.
■ Через 15 секунд после установки текущего времени индикатор перестанет мигать. На 
индикаторе будет высвечиваться текущее время и начнется отсчет текущего времени. 

УСТАНОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ
1. Установить требуемый режим работы жарочного шкафа и необходимую температуру.

2. Нажимать на кнопку « » до появления на экране значка « ».
3. Нажимая кнопки «+» или «-», произвести установку минут времени приготовления пищи.

4.Нажать кнопку « » - включается режим установки времени приготовления пищи.
5. Нажимая кнопки «+» или «-», произвести установку секунд времени приготовления пищи.
■ Через 15 секунд после установки отрезка времени на электронном табло начнется 
обратный отсчет времени приготовления пищи.
■ По истечении заданного интервала времени, на электронном табло высветится «00:00» 
и сработает звуковой сигнал. Звуковой сигнал отключается нажатием любой кнопки. 
■ После чего необходимо отключить жарочный шкаф, установив ручки управления в 
положение «0».
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■ Таймер тамақ дайындаудың уақытша интервалын, дыбыстық хабарландыру, ағымдағы 

уақытты көрсету үшін қолданылады.

СЫРТҚЫ ТҮРІ
■ Электрондық таймердің сыртқы түрі мен таймер элементтерінің орналасуы бұдан əрі 

суретте көрсетілген:

1. Басқарудың сенсорлық батырмалары.

2. Электрондық табло.

ТАЙМЕРДІ ОРНАТУ
■ Пеш электр желісіне қосылғаннан кейін электронды таймердің индикаторында              

«00: __» сандары жанады. Таймер күту режимінде.

■ « » түймесін басқан кезде, сіз келесі режимдерді кезекпен таңдай аласыз:

  - ағымдағы уақыт көрсеткіштерін орнату жəне түзету

  - пісіру ұзақтығы

АҒЫМДАҒЫ УАҚЫТТЫ ОРНАТУ

1. « » түймесін басыңыз - ағымдағы уақытты орнату режимі іске қосылады

2. Ағымдағы уақытты орнату үшін «+» немесе «-» батырмаларын басыңыз

3. « » түймесін басыңыз - ағымдағы уақытты орнату режимі іске қосылады

4. «+» немесе «-» батырмаларын басып, ағымдағы уақыттың минуттарын орнатыңыз

■ « » түймесін одан əрі басу - пісіру уақытын орнату режимін қосады.

■ Aғымдағы уақытты орнатқаннан кейін 15 секунд өткенде индикатор жыпылықтауын 

тоқтатады. Индикатор ағымдағы уақытты көрсетеді жəне ағымдағы уақытты бастайды.

ПІСІРУ ҰЗАҚТЫҒЫН ОРНАТУ
1. Пештің қажетті режимін жəне температурасын орнатыңыз.

2. « » түймесін экранда «» белгішесі пайда болғанша басыңыз.

3. «+» немесе «-» түймесін басып, пісіру уақытының минуттарын орнатыңыз.

4. «» түймесін басыңыз - пісіру уақытын орнату режимі іске қосылады.

5. «+» немесе «-» түймесін басып, пісіру уақытының секундтарын белгілеңіз.

■ Электрондық есеп тақтасында уақыт ұзақтығын орнатқаннан кейін 15 секундтан кейін 

пісіру уақытының кері санағы басталады.

■ Көрсетілген уақыт аралығы өткеннен кейін электронды дисплейде «00:00» пайда бо-

лады, ал сигнал беріледі. Дыбыстық сигнал кез келген түймені басу арқылы өшіріледі.

■ Осыдан кейін, басқару тұтқаларын «0» қалпына қойып, пісіру шкафын өшіру керек.
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