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Kalite Kontrol Altında 

 
ELEKTRO-MAG KULLANIM KILAVUZU 

 
1- D tusuna basılı tutarak dijital göstergede –r OFF-ibresini görünüz tekrar D tuşuna basınız. 
2- A butonuna basınız.—SET yazısını göreceksiniz. 
3- tekrar A butonuna basınız dijital gösterge yanıp sönmeye baslayacaktır. Cihaz ısı ayarına hazırdır. 
4- B ve C butonlarına basarak istenilen çalısma sıcaklıgını ayarlayınız. B yükseltir. C düsürür. 
5- A butonuna bir kez basınız, bu anda ısı ayarını tamamlamıs bulunuyorsunuz. Ekranda –SURE-yazısını 
göreceksiniz. 
6- Tekrar A butonuna basınız. TIMER programına gireceksiniz. Göstergede en sagdaki iki rakamı yanıp sönen dört 
hanelibir sayı belirecektir. Yanıp sönen bu iki hane T_MER programının dakika programıdır. B veya C 
butonlarının gerekli olanlarına basarak 0-999 dakikaları arasında istenilen dakikaya ayarlayınız. 
7- A butonuna basınız.-H ALR- yazısını göreceksiniz. Zamanlama bitmis ve cihaz alarm programına hazır hale 
getirilmistir. 
8- A butonuna bir kez daha basınız. Yanıp sönen rakamları göreceksiniz. Bu rakamları B veya C butonları ile 
istenilendegere ayarlayınız. Ayarladıgınız deger size –SET- noktasını kaç derece geçtiginde alarm vermesini 
istediginiz değerdir. 
9- Tekrar A butonuna basınız.-I ALR- yazısını göreceksiniz. Bu düsük alarm programıdır. Ayarladıgınız deger size 
–SET- noktasını kaç derece altında alarm vermesini istediginiz değerdir. 
10- A butonuna bir kez daha basınız. Ekranda tpar teknisyen parametresi belirecektir. Burada teknik servis 
personelimiz şifre işlem yapacağından sayısal değer giremezsiniz 
11- Ayarlanan programın çalısmaya baslaması için D butonuna basılı tutarak ekranda -R ON- yazısını görünüz. 
Cihaz ısıtmaya baslayacak ve 
ayarlanan sıcaklıga erisince T_MER de ayarlanan süre islemeye baslayacaktır. 
12- Cihazın çalısma esnasında T_MER programını iptal etmek isterseniz B butonuna bir kez basınız cihaz siz 
kapatıncaya dek çalısacaktır. 
13- Cihazın T_MER programı kurulmussa çalısma anında 15 sn.de bir 3 sn. süre ile ayarlanan zamanı 
görebilirsiniz. 
14- Cihazın T_MER programlı çalısması esnasında sehir sebeke cereyanı kesilip gelirse, cihaz çalısmayı durdurup 
kırmızı ikaz LED_ ile sizi ikaz edecektir. Bu esnada C butonuna basarsanız, cihazın programın kaçıncı 
dakikasında kaldıgını görebilirsiniz. Programı tekrar eski ayarlarında çalıstırmak isterseniz parmagınızı D 
butonuna basılı tutarak –R ON –yazısını görünüz. 


