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

ВНЕШНИЙ ВИД

■ Внешний вид электронного таймера и расположение элементов таймера приведено 
далее на рисунке:

1. Сенсорные кнопки управления.
2. Электронное табло.

Внимание! Перед включением нагревателей жарочного шкафа задействуйте 
таймер, установив текущее время.

НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА

■ После подключения жарочного шкафа к электросети на индикаторе электронного 

таймера начинают мигают цифры «12:00», индикатор  ,  . Таймер находится в 
режиме ожидания.
Для установки текущего времени необходимо путем нажатия кнопок «-», «+» установить 
текущее время. Через 7 секунд после установки текущего времени индикатор переста-
нет мигать. На индикаторе будет высвечиваться текущее время, над кнопкой «MENU» 
индикация «Маn». 
■ При нажатии кнопки «MENU» можно последовательно выбрать следующие режимы:

   - звуковой таймер
   - длительность приготовления пищи
   - время окончания приготовления пищи

   - корректировка показаний текущего времени
  «L1» («L2», «L3»)- регулировка громкости звука

Примечание: Под термином «кнопка» следует понимать область, обозначенную окруж-
ностью на рисунке таймера в разделе «ВНЕШНИЙ ВИД». Под термином «нажать на 
кнопку» следует понимать следующее действие: к поверхности, обозначенной окруж-
ностью приложить палец и некоторое время подержать его на рисунке.

УСТАНОВКА ОТСЧЕТА ВРЕМЕННОГО ИНТЕРВАЛА
(РЕЖИМ ТАЙМЕРА)

■ Нажать на кнопку «MENU» и выбрать режим таймера, при этом на электронном таб-

ло начинает мигать индикатор  , высвечивается «00:00» и надпись «min:sec». На-
жатием кнопок «+» или «-» установить время, по истечении которого прозвучит звуковой 
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сигнал.
■ Через 7 секунд после установки времени индикатор в реальном режиме начнет по-
казывать время, оставшееся до звукового сигнала.
■ Звуковой сигнал подается при появлении на электронном табло значения «00:00» в 
течение 7 минут. Для отключения звукового сигнала нажать на кнопку «MENU» и таймер 
перейдет в режим индикации текущего времени. После отключения звукового сигнала 
необходимо выключить жарочный шкаф, установив ручки управления в положение «0».
Режим таймера не управляет работой нагревателей жарочного шкафа.

УСТАНОВКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

■ Установить требуемый режим работы жарочного шкафа и необходимую температуру.
■ Нажать на кнопку «MENU» и выбрать режим  . Нажатием кнопки «+» или «-» уста-
новить отрезок времени, при котором жарочный шкаф будет находиться во включенном 
состоянии.

■ Через 7 секунд после установки отрезка времени на электронном табло высветится 

текущее время и значки «Auto» и , что означает включение режима автоматического 

отключения.
■ По истечении заданного интервала времени жарочный шкаф отключится, на электрон-
ном табло высветится «00:00» и сработает звуковой сигнал, после чего необходимо 
установить ручки управления в положение «0».
■ После двойного нажатия кнопки «MENU» таймер перейдет в режим индикации теку-
щего времени.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ОКОНЧАНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

■ Установить требуемый режим работы жарочного шкафа и необходимую температу-
ру.
■ Нажать на кнопку «MENU» и выбрать режим  , на электронном табло отражается 
текущее время. Нажатием кнопки «+» или «-» установить время отключения жарочного 
шкафа.

■ Через 7 секунд после установки времени на электронном табло будет высвечиваться 

текущее время и значки «Auto» и , что означает включение режима автоматического 

отключения.
■ По достижении заданного времени жарочный шкаф отключится, на электронном табло 
высветится «00:00» и сработает звуковой сигнал, после чего необходимо установить 
ручки управления в положение «0».
■ После двойного нажатия кнопки «MENU» таймер перейдет в режим индикации теку-
щего времени.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА ТАЙМЕРА С УСТАНОВКОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
И ОКОНЧАНИЯ ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

■ Установить требуемый режим работы жарочного шкафа и необходимую температуру.
■ Нажать на кнопку «MENU» и выбрать режим  . Нажатием кнопки «+» или «-» уста-
новить отрезок времени приготовления пищи.
■ Нажать на кнопку «MENU» и выбрать режим  , на электронном табло отражается 
текущее время. Нажатием кнопки «+» или «-» установить время отключения жарочного 

шкафа.При этом значок  гаснет.
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■ Через 7 секунд после установки времени на электронном табло будет высвечиваться 

текущее время и значок «Auto». 

■ Жарочный шкаф включится автоматически, при этом засветится значок , что озна-

чает включение режима автоматической работы. Выключится жарочный шкаф при 

достижении времени установки в положении . Нагревательные элементы будут 

работать в течении времени установленном в положении . 
■ По достижении времени окончания приготовления пищи сработает звуковой сигнал, 
после чего необходимо установить ручки управления в положение «0».
■ После двойного нажатия кнопки «MENU» таймер перейдет в режим индикации теку-
щего времени.

КОРРЕКТИРОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

■ Нажать на кнопку «MENU» и выбрать режим  , на электронном табло отражается 
текущее время. Нажатием кнопок «+» или «-» откорректировать текущее время.
■ Через 7 секунд после корректировки времени таймер перейдет в режим текущего 
времени.

БЛОКИРОВКА (ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ)

■ Нажать на кнопку «+» или одновременно нажать кнопки «+» и «-» и удерживать в 

течении 5 сек до появления на электронном табло значка .

■ Для снятия блокировки нажать на кнопку «+» или одновременно нажать кнопки «+» и 

«-» и удерживать в течении 5 сек до исчезновения на электронном табло значка .
■ Можно включить блокировку после установки «автоматического» или «полуавтома-
тического» режимов приготовления пищи. Это не позволит детям изменить время при-

готовления, которое запрограммировано.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

■ Нажать на кнопку «MENU» и выбрать режим «L1» («L2», «L3»).
■ Нажатием кнопок «+» или «-» отрегулировать громкость сигнала. Для увеличения 
громкости нажать кнопку «+», для уменьшения громкости нажать кнопку «-».
«L1» - минимальный уровень звукового сигнала;
«L2» - средний уровень звукового сигнала;
«L3» - максимальный уровень звукового сигнала.

Примечание: При кратковременном отключении жарочного шкафа (до 1,5 мин.) от элек-

тросети все настройки электронного таймера сохраняются. При длительном отключении 

жарочного шкафа от электросети необходимо настроить электронный таймер вновь.
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■ Таймер тамақ дайындаудың уақытша интервалын, дыбыстық хабарландыру жəне 
сөндіруді орнату үшін, 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.

Назар аударыңыз! Қуыру шкафының жылытуын қосардан бұрын ағымдағы 
уақытты орната отырып, таймерді қосыңыз.

ТАЙМЕРДІ БАПТАУ

■ Электр желісіне қуыру шкафын қосқаннан кейін электрондық таймердің индикаторын-

да «12:00» сандары жанып-сөне бастайды, индикатор  ,  . Таймер күту режимінде 

тұр.
Ағымдағы уақытты орнату үшін «-», «+» батырмаларын басу жолымен ағымдағы уақытты 
орнату керек. Ағымдағы уақытты орнатқаннан кейін 7 секундтан соң индикатор жанып-
сөнуін тоқтатады. Индикаторда ағымдағы уақыт көрініп тұрады, «MENU» батырмасының 
үстінде, «Маn» индикациясы. 
■ «MENU» батырмасын басу кезінде кезекті түрде келесі режимдерді таңдауға болады:

   - дыбыстық таймер

   - тамақты дайындау ұзақтығы

   - тамақты дайындау уақытының аяқталуы

   - ағымдағы уақыт көрсеткіштерін түзету

  «L1» («L2», «L3»)- дауыс қаттылығын реттеу

Ескерту: «Батырма» термині ретінде «СЫРТҚЫ ТҮРІ» бөліміндегі таймер суретіндегі 
белгіленген дөңгелек аясын түсінген жөн. «Батырманы басу» термині ретінде келесі 
əрекеттерді түсінген жөн: дөңгелекпен белгіленген қабатқа саусақты қою жəне біршама 
уақыт оны суреттің үстінде ұстап тұру.

УАҚЫТ ИНТЕРВАЛЫН ЕСЕПТЕУДІ ОРНАТУ 
(ТАЙМЕР РЕЖИМІ)

■ «MENU» батырмасын басу жəне таймер режимін таңдау, сонымен қатар электрондық 

таблода  , индикаторы жанып-сөне бастайды, «00:00» жəне «min:sec» жазуы шығады. 
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«+» немесе «-» батырмаларын басу арқылы уақытты орнату, сол уақыт  біткенде 
дыбыстық сигнал беріледі.

■ Шынайы режимде индикатор уақытын орнатқаннан кейін 7 секундтан соң дыбыстық 

сигналға дейін қалған уақытты көрсете бастайды.

■ Дыбыстық сигнал электрондық таблода 7 минут аралығында «00:00» белгісі пайда 

болған кезде беріледі. Дыбыстық сигналды сөндіру үшін «MENU» батырмасына басу 

керек жəне таймер ағымдағы уақыттың индикация режиміне ауысады. Дыбыстық сиг-

налды сөндіргеннен кейін басқару тұтқаларын «0» қалпына қою арқылы, қуыру шкафын 

сөндіру керек. Таймер режимі қуыру шкафының жылытқыштары жұмысын басқармайды.

ТАМАҚТЫ ДАЙЫНДАУ УАҚЫТЫНЫҢ ҰЗАҚТЫҒЫН ОРНАТУ

■ Қуыру шкафының қажетті жұмыс режимін орнату жəне қажетті температураны орнату.

■ «MENU» батырмасын басу жəне  . режимін таңдау. «+» немесе «-» батырмаларын 

басу арқылы қуыру шкафы қосылған қалыпта болатын, уақыт кескінін орнату.

■ Уақыт кескінін орнатқаннан кейін 7 секундтан соң электрондық таблода автоматты 

сөну режимінің қосылуын білдіретін, «Auto» жəне , белгілері мен ағымдағы уақыт 

пайда болады.

■ Қойылған уақыт интервалы аяқталған соң қуыру шкафы сөнеді, электрондық таблода 

«00:00» жанады жəне дыбыстық сигнал ойнайды, содан соң басқару тұтқаларын «0» 

қалпына орнату керек.

■ «MENU» батырмасын екі рет басқаннан кейін таймер ағымдағы уақыттың индикация 

режиміне ауысады.

ТАМАҚТЫ ДАЙЫНДАУ УАҚЫТЫНЫҢ АЯҚТАЛУЫН ОРНАТУ

■ Қуыру шкафының қажетті жұмыс режимін жəне қажетті температураны орнату.

■ «MENU» батырмасын басу жəне  режимін таңдау, электрондық таблода ағымдағы 

уақыт шығады. «+» немесе «-» батырмаларын басу арқылы қуыру шкафының сөну 

уақытын орнату.

■ Уақытты орнатқаннан кейін 7 секундтан соң электрондық таблода автоматты сөну 

режимінің қосылуын білдіретін, «Auto» жəне , белгілері мен ағымдағы уақыт пайда 

болады.

■ Қойылған уақыт аяқталған соң қуыру шкафы сөнеді, электрондық таблода «00:00» 

шығады жəне дыбыстық сигнал ойнайды, содан соң басқару тұтқаларын «0» қалпына 

орнаты керек.

■ «MENU» батырмасын екі рет басқаннан кейін таймер ағымдағы уақыттың индикация 

режиміне ауысады.

ТАМАҚТЫ ДАЙЫНДАУ УАҚЫТЫНЫҢ ҰЗАҚТЫҒЫ ЖƏНЕ ДАЙЫНДАУ 
УАҚЫТЫНЫҢ АЯҚТАЛУЫН ОРНАТУМЕН ТАЙМЕРДІҢ АВТОМАТТЫ 

ЖҰМЫСЫ

■ Қуыру шкафының қажетті жұмыс режимін жəне қажетті температураны орнату.

■ «MENU» батырмасын басу жəне   . режимін таңдау. «+» немесе «-» батырмаларын 

басу арқылы тамақты дайындау уақытының кескінін орнату.

■ «MENU» батырмасын басу жəне  , режимін таңдау, электрондық таблода ағымдағы 

уақыт көрінеді. «+» немесе «-» батырмаларын басу арқылы қуыру шкафының сөну 
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уақытын орнату. Сонымен   белгісі сөнеді.

■ Уақытты орнатқаннан кейін 7 секундтан соң электрондық таблода ағымдағы уақыт 

жəне «Auto» белгісі шығады.

■ Қуыру шкафы автоматты түрде қосылады, сонымен қатар автоматты жұмыстар 

режимінің қосылуын білдіретін, , белгісі шығады. .қалпындағы орнатылған уақытқа 

жеткен кезде қуыру шкафы сөнеді. Жылыту элементі   қалпындағы орнатылған уақыт 

аралығында жұмыс жасайтын болады.
■ Тамақты дайындау уақыты аяқталған соң дыбыстық сигнал ойнайды, содан соң басқару 

тұтқасын «0» қалпына орнату керек.

■ «MENU» батырмасын екі рет басқаннан кейін таймер ағымдағы уақыттың индикация 

режиміне ауысады.

АҒЫМДАҒЫ УАҚЫТТЫ ТҮЗЕТУ

■ «MENU» батырмасын басу жəне  режимін таңдау, электрондық таблода ағымдағы 

уақыт шығады. «+» немесе «-» батырмаларын басу арқылы ағымдағы уақыты түзетіңіз.

■ Уақытты түзеткеннен кейін 7 секундтан соң таймер ағымдағы уақыт режиміне ауысады.

БЛОКТАУ (БАЛАЛАРДАН ҚОРҒАУ)

■ «+»батырмасын басу жəне немесе «+» жəне «-» түймелерін бір уақытта басыңыз 

электронды таблода  белгісі пайда болғанға дейін 5 секунд басып тұру.

■ Блоктауды алу үшін «+» батырмасын басу жəне немесе «+» жəне «-» түймелерін бір 

уақытта басыңыз электрондық таблода  белгісі жоғалғанға дейін ұстап тұру.

■ Tамақты дайындаудың «автоматты» немесе «жартылай автоматты» режимдерін 

орнатқаннан кейін блоктауды қосуға болады. Бұл балаларға бағдарламаланған тамақ 

дайындау уақытын өзгертуге мүмкіндік бермейді.

ДЫБЫС СИГНАЛЫНЫҢ ҚАТТЫЛЫҒЫН РЕТТЕУ

■ «MENU» батырмасын басу жəне «L1» («L2», «L3») режимін таңдау.

■ «+» немесе «-» батырмаларын баса отырып, сигнал қаттылығын реттеу. Дыбысты 

қатайту үшін «+» басу керек, ал дыбысты азайты үшін «-» батырмасын басу керек.

«L1» -  дыбыстық сигналдың минималдық деңгейі;

«L2» - дыбыстық сигналдың орташа деңгейі;

«L3» - дыбыстық сигналдың максималдық деңгейі.

Ескерту: Қуыру шкафын электр желісінен қысқа уақытқа сөндіру кезінде (1,5 мин 

дейін) электрондық таймердің барлық баптаулары сақталады. Қуыру шкафын электр 

желісінен ұзақ уақытқа сөндірілуі кезінде электрондық таймерді қайта баптау керек.
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