
رموز الشاشة

اإلشارة إلى حالة خانة الدقائق
تشغيل: منبه خانة الدقائق نشط.	 
أو    	  األزرار   بواسطة  التعديل  يمكن  الدقائق،  خانة  تعديل  وضع  وميض: 

استكمال منبه خانة الدقائق الحالي.       
إيقاف: خانة الدقائق  غير نشطة.	 

مؤشر قفل األطفال
تشغيل: قفل األطفال مفعل.	 
إيقاف: قفل األطفال معطل.	 

هي وحدة توقيت إلكترونية الستخدام ساعة منبه مبرمجة بالدقائق باستقاللية عن الفرن.
إذا كانت الساعة متأخرة أو متقدمة، ال يعتبر ذلك عطال. يمكن تأخير ساعة الفرن أو تقديمها طبقا لتردد الكهرباء الرئيسية 

ألنها تعمل مع فولطية الكهرباء مباشرة. هذا ليس عطال.
التشغيل

يومض وقت اليوم عند التشغيل. إن الوقت الظاهر غير صحيح ويجب تعديله. 
ضبط وقت اليوم

اضغط على  و  في نفس الوقت إلدخال وضع الضبط ثم سيبدأ رمز النقطة بين خانة الساعات والدقائق بالموضي 
.باستخدام  و  قم بضبط المدة المرغوبة. المدة القصوى القابلة للضبط هي 32 :95. 

      . ستتم مغادرة وضع الضبط خالل 6 ثواني بعد الضغطة األخيرة على األزرار أو يمكن إنهاؤه فورا بالضغط على زر 
مالحظة: يتم تفعيل ضبط وقت اليوم خالل أول 7 ثواني من التشغيل.

زر ناقص زر زائد

زر ضبط وقت اليوم
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إعداد عداد الدقائق
بفضل هذه الوثيقة، يمكنك ضبط المدة بالدقائق. بعد انقضاء الزمن المضبوط، سيصدر صوت منبه.

، قم بضبط  اضغط على زر  مرة إلدخال وضع ضبط خانة الدقائق ، سيبدأ الرمز  بالوميض. باستخدام  أو 
المدة المرغوبة. معدل زيادة وقت خانة الدقائق هو 01 ثواني ولغاية 99 دقيقة و 05 ثانية، ثم ستظهر الشاشة 1 ساعة و 

04 دقيقة، وسيكون الضبط في خطوات من 1 دقيقة ولغاية 42 ساعة.
.  ستتم مغادرة وضع الضبط خالل 6 ثواني بعد الضغطة األخيرة على األزرار أو يمكن إنهاؤه فورا بالضغط على زر 

إلغاء المنبه الصوتي
عند انقضاء مدة خانة الدقائق، سينطبق المنبه الطنان، يصاحبه الرمز الوامض  على الشاشة. ستعمل أي ضغطة على 
الزر على إيقاف هذا المنبه. إذا لم يتم الضغط على أي زر، سيتوقف المنبه تلقائيا بعد 5 دقائق، لكن الرمز الوامض سيستمر.

عندما انقطاع وعودة التيار الكهربائي
ال يتأثر المنتج بانقطاع التيار الكهربائي على المدى القصير )حتى 05 ثانية تقريبًا( ويستمر عمل المؤقت وساعة اليوم.

قفل األطفال
تهدف هذه الوظيفة لمنع التعديل غير المسموح إلعدادات المؤقت. تصبح هذه الوظيفة نشطة خالل 03 ثانية بعد آخر 

. . لتعطيلها، اضغط على زر  لمدة 3 ثواني. ثم تختفي  ضغط على األزرار. ثم ستظهر 
الخيارات القابلة للبرمجة

نغمة المنبه:
 ، سيؤدي الضغط المستمر على زر  لمدة 3 ثواني إلى إطالق نغمة الطنان الحالية. بالضغط على زر  و 
يمكنك التمرير عبر 3 نغمات للطنان. سيتم تسجيل آخر نغمة طنان تلقائيا على أنها النغمة المحددة. بعد 6 ثواني من آخر 

ضغط أو بالغضط على  ،يصبح 
الضبط مكتمال. 

إعداد السطوع:
 ، سيؤدي الضغط المستمر على  لمدة 3 ثواني إلى إظهار اإلعداد الحالي للسطوع. بالضغط على زر  و 
يمكنك االختيار من 8 إعدادات للسطوع. سيتم تسجيل آخر إعداد للسطوع تلقائيا على أنه اإلعداد المحدد. بعد 6 ثواني من 

، يصبح الضبط مكتمال. آخر ضغط أو بالضغط على 
مالحظة: تكون اإلعدادات االفتراضية هي األعلى.

مالحظة: تعتبر الخيارات القابلة للبرمجة غير متقلبة وستبقى بعد أي انقطاع للتيار.
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