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Ηλεκτρονικός προγραµµατιστής Αφής  
(v.1.29.06.09) 
 
Ρύθµιση ρολογιού 
 

   Εικόνα 1 
 
Κατά την πρώτη εκκίνηση οι ενδείξεις “Auto” και “0:00” θα αρχίσουν να 
αναβοσβήνουν. Για να ρυθµίσετε το ρολόι, πιέστε το κεντρικό πλήκτρο για 

περίπου 3 δευτερόλεπτα. Όταν το σύµβολο  εµφανιστεί, πιέστε “+” ή  “-” 
για να θέσετε την τρέχουσα ώρα. 
Περιµένετε µέχρις ότου ένα ηχητικό σήµα επιβεβαιώσει ότι ρυθµίστηκε η ώρα. 
(εικόνα 1). 
Για να ρυθµίσετε αργότερα την ώρα, πιέστε  “+” και “-” ταυτόχρονα για 3 
δευτερόλεπτα και έπειτα ρυθµίστε την ώρα όπως παραπάνω. 
 
Υπενθύµιση χρόνου / Χρονόµετρο 
 

  Εικόνα 2 
 
Καθώς αυτό το χρονόµετρο δεν ελέγχει το φούρνο, όταν τελειώσει η µέτρηση 
ο φούρνος θα συνεχίσει να λειτουργεί. 
Για να το ρυθµίσετε, πιέστε το κεντρικό πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα µέχρι το 

 να εµφανιστεί (εικόνα 2). Πιέστε  “+” και “-” για να θέσετε τον επιθυµητό 
χρόνο. 
Για να ρυθµίσετε το χρονόµετρο σε παραπέρα επίπεδο, πιέστε το κεντρικό 
πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα και ρυθµίστε όπως παραπάνω. 
Το χρονόµετρο ηχεί όταν τελειώσει η µέτρηση. Για να το απενεργοποιήσετε, 
πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο. 
 
∆ιάρκεια µαγειρέµατος 
 

  Εικόνα 3 
 
Αυτή είναι µία ηµιαυτόµατη λειτουργία. Χρησιµοποιείται για να θέτετε χρόνους 
µαγειρέµατος.  
Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα. Έπειτα πιέστε ξανά µέχρι να 
εµφανιστεί η ένδειξη “dur” (εικόνα 3). Πιέστε  “+” και “-” για να θέσετε τον 
επιθυµητό χρόνο. 
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Λήξη διάρκειας χρόνου ψησίµατος 
 

  Εικόνα 4 
 
Η λήξη διάρκειας χρόνου ψησίµατος επίσης µπορεί να ρυθµιστεί.  
Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα. Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο 
δύο φορές διαδοχικά και περιµένετε να εµφανιστεί η ένδειξη “End” (εικόνα 4). 
Πιέστε  “+” και “-” για να θέσετε τον επιθυµητό χρόνο. 
Ο φούρνος θα λειτουργήσει στο πρόγραµµα ψησίµατος και τη θερµοκρασία 
που ρυθµίσαµε µέχρι τη λήξη του χρόνου. 
 
 
Προγραµµατισµός αυτόµατου µαγειρέµατος 
 

    Εικόνα 5 
 
Λειτουργία µαγειρέµατος µε προκαθορισµένους χρόνους. 
Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα. Πιέστε ξανά µέχρι η ένδειξη 
“dur” να εµφανιστεί. Πιέστε  “+” και “-” για να θέσετε τον επιθυµητό χρόνο. 
Περιµένετε λίγα δευτερόλεπτα να αποµνηµονευθεί η ρύθµιση. 
Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα. Πιέστε ακόµη δύο φορές και 
περιµένετε να εµφανιστεί η ένδειξη “End” (εικόνα 4). Πιέστε  “+” και “-” για να 
θέσετε τον επιθυµητό χρόνο. 
 
Παράδειγµα: 
Τρέχουσα ώρα: 12.30 
∆ιάρκεια µαγειρέµατος: 10 λεπτά 
Λήξη χρόνου µαγειρέµατος: 14.00 
Ο φούρνος θα ξεκινήσει το µαγείρεµα στις 13.50 (14.00 µείον 00.10) στη 
θερµοκρασία και στο πρόγραµµα που έχει επιλεγεί και θα σταµατήσει στις 
14.00 
 
Ένας ήχος θα ειδοποιήσει για τη λήξη του µαγειρέµατος. Για να το 
απενεργοποιήσετε πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο. 
 
Ρύθµιση έντασης ήχου 
 

   
 
Για να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου, πιέστε  “+” και “-” ταυτόχρονα. Έπειτα 
πιέστε το κεντρικό πλήκτρο και περιµένετε για “ton1” (υψηλή ένταση) να 
αναβοσβήσει. Πιέστε “-” για να επιλέξετε “ton2” (µεσαία ένταση) ή “ton3” 
(χαµηλή ένταση). 
Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο για να ρυθµίσετε την επιλεγµένη ένταση.  


