دستورکار دستگاه هات پلیت مگنت دیجیتال مدل HT206
(دستگاه هات پلیت مگنت فول دیجیتال با توان  ، 600 Wصفحه آلومینیوم ،ابعاد صفحه  18سانتی متر)
پنل دستگاه شما تنها از یک نمایشگر  4رقمی  LEDو یک ولوم دیجیتالی تشکیل شده است به سادگی شما با یک ولوم میتوانید
تمام تنظیمات را انجام دهید .ولوم دیجیتال به صورت فشاری میباشد و شما میتوانید با فشردن ولوم  ،منوی مورد نظر را انتخاب و با
چرخش ولوم مقادیر را تنظیم نمایید.
آماده بکار:
پس از روشن کردن دستگاه ،بر روی پنل نمایش ،دمای صفحه نمایش داده می شود.
تنظیم دور:
برای تنظیم مقدار دور فقط الزم است ولوم چرخانده شود ،به این ترتیب یک عدد چشمک زن روی صفحه ظاهر می شود که با
چرخاندن ولوم میتوان مقدار دور همزن را افزایش یا کاهش داد.
پس از تنظیم عدد دور با رها کردن ولوم  ،صفحه نمایش به حالت اولیه باز میگردد.
( جهت تسریع در برگشت برنامه میتوان یک مرتبه ولوم را فشار داده تا به حالت اولیه باز گردد ).
تنظیم دما:
جهت تنظیم دما ولوم را می بایست یک مرتبه فشار دهید تا گزینه  Hظاهر شود و عدد دما شروع به چشمک زدن می کند.
سپس با چرخاندن ولوم تنظیمات دلخواه دما را انجام داده و ولوم را جهت ثبت اطالعات یک مرتبه فشار دهید.
دمای دستگاه  340درجه می باشد(.در صورت عدم استفاده از دما کافیست عدد  Hرا روی  - -تنظیم نمایید. ).
تنظیم تایمر :
با فشردن ولوم ،دمای تنظیمی ثبت و تنظیمات تایمر فعال می شود.
در این قسمت اعداد بر حسب دقیقه می باشند  .در صورت زمان بی نهایت بایستی عدد تایمر را روی صفر تنظیم کرد.
بعد از تنظیمات ولوم را فشار داده تا صفحه اولیه نمایش داده شود.
در غیر این صورت پس از مدتی صفحه به حالت اولیه باز گردانده میشود .
توجه داشته باشید در صورتی که از تایمر استفاده میکنید پس از سپری شدن زمان سیستم بطور کامل خاموش شده و عبارت
 OFFروی صفحه ظاهر میشود و مرتبا بوق میزند ،که با فشردن ولوم  ،سیستم از این حالت خارج شده و مجددا شروع بکار میکند.
(در صورت عدم استفاده مجدد  ،کلید پاور را خاموش کنید).
*اخطار :به علت میزان درجه حرارت باال ؛ هنگام استفاده از دستگاه ،برای جلوگیری از خطرات ناشی از سوختگی احتیاط الزم
را به عمل آورید .از دستکش های نسوز هنگام کار با دستگاه استفاده کنید و از قرار دادن مواد قابل اشتعال در نزدیکی دستگاه
خودداری نمایید*.
با تشکر

