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Seeria MEGAEE

Lugege hoolikalt juhendit enne seadme paigaldamist ja kasutamist

KONVEKTSIOONAHJUD
DIGITAALSE JUHTIMISEGA

KASUTUS- OHUTUS-HOOLDUSJUHEND

Mudelid:

MEGA523...

MEGA440...

MEGA640...

MEGA1040...



Bake Projekt OÜ
Töökoja 8, 11313 Tallinn
Tel. 6 489089
Mob. 50 26164

Seeria MEGA

10

PT 1 - TUTVUSTUS

Info juhendi kohta

Tänades, et olete soetanud ühe meie toodetud seadmetest,soovitame teil hoolikalt lugeda läbi
käesolev kasutusjuhend enne seadme kasutamist.
 

.

Juhendis on toodud info seadme hooldamiseks ja kasutamiseks.

Juhend tuleb anda inimesele, kes vastutab ahju igapäevase kasutamise eest ja jälgib ahju
puhastamist ning regulaarset hooldamist. Juhendit tuleb hoida kindlas, kergesti kättesaadavas
kohas. Seadme hilisemal edasimüümisel tuleb juhend seadmega kaasa anda.

Juhend sisaldab samuti paigaldusega seotud ja tehnilist informatsiooni.

Seadme kasutusotstarve on tootja poolt ette määratud:ärge kasutage ahju mittesihipäraselt.

 
Tootja keeldub igasugusest vastutusest juhul kui seadet kasutatakse mittesihipäraselt, kui personal
on koolitamata, kui tehnilisi muudatusi või remonti teostab mittevolitatud isik, kui remondiks
kasutatakse mitteoriginaal varuosi.

.

Käesolev juhend on täienduseks elektromehhaanilise ahju juhendile, milles 

on detailsed paigalduse- kasutamise ja hooldusjuhised.
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START
STOP

P1

P2 P3

P4 P5

D1

E1

D2

E2

D3

E3

D4

E4

PT III - KASUTUSJUHISED Digitaalne kontrollpaneel

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 ON/OFF lüliti

P2 ON/OFF valguse lüliti

P3 Start/stop lüliti

P4 Ventilaatori kiiruse ja kiirjahutus valik

P5 Torketermomeeter (Lisavarustus)

D1 Temperatuurinäidik

D2 Taimer, automaatse eelsoojenduse ja torketermomeetri
     näidik

D3 Auru ja ventilaatorikiiruse näidik

D4 Programmi näidik

E1 Temperatuuri valik

E2 Taimeri, torketermomeetri temperatuuri ja eel-
    soojenduse valik

E3 Auru ja ventilaatorikiiruse valik

E4 Programmide valik
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START
STOP

ON/OFF lüliti

Pärast seadme ühendamist elektrivõrku, hakkab lüliti P1 vilkuma, näidates,
et ahi on ooterezhiimis.Lüliti vajutamisel läheb valgustus tööle ja kontroll-
paneel on valmis küpsetusparameetrite sisestamiseks.
Ahju väljalülitamiseks tuleb taas vajutada P1 lülitit.
Kui sisselülitamise järel mingeid tegevusi ei toimu, läheb ahi automaatselt
tagasi ooterezhiimi.

P1

P1

ANDMETE SISESTAMINE

Kui lülitasite ahju sisse,aktiveeruvad näidikud; aktiivsed lülitid põlevad ja
näidikutele vaikimisi andmed.

Andmete sisestamine on automaatne; kui parameeter on valitud liigub
ahi automaatselt järgmisele parameetrile.

Vaikimisi valitud või uue parameetri kinnitamiseks vajutage P3 start/stop.

Lüliti P3 hakkab vilkuma ja võib alustada küpsetamist.
Parameetreid saab muuta ka küpsetamise ajal.

P3

P3

Küpsetustsükli käivitamine

Temperatuur

Pärast kõigi parameetrite sisestamist hakkab lüliti P3 vilkuma ja näitab,
et lüliti vajutamisel algab küpsetamine vastavalt valitud parameetritele.
Küpsetamise ajal on igal hetkel võimalik sisestatud andmeid muuta.
Küpsetamise peatamiseks tuleb taas vajutada lülitit P3.
Ukse avamisel küpsetamise käigus peatub tsükkel hetkeks ja jätkub
pärast ukse sulgemist.

Pärast ahju sisselülitamist hakkab temperatuurinäidik D1vilkuma koos
pöördlüliti E1 LED valgustusega. See tähendab, et saate muuta
temperatuurinäitu.
Temperatuuri muutmiseks peate keerama pöördlülitit E1 ja kinnitamiseks
seda vajutama. Kui teile sobib vaikimisi antud näit, tuleb vajutada pöördlülitit
või siis kinnitab ahi vaikimisi näidu automaatselt 10 sekundi pärast.
Temperatuuri saab muuta igal hetkel vajutades pöördlülitit E1. Lüliti hakkab 
vilkuma ja pöörates saate muuta andmeid.

Küpsetamise ajal kuvatakse näidikule D1 hetketemperatuur ahjukambris, 
valitud temperatuuri kuvamiseks vajutage pöördlülitit E1, ühtlasi saate temperatuuri 
ka muuta. Kinntamiseks vajutage taas pöördlülitit ja oodake ca 10 sekundit
Kõrgeim valitav temperatuur on 270°C .

P3

P3

D1

E1

E1

E1

E1

D1

E1

E1

P1

P3

E1

D1
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Küpsetusaeg

Ventilaatori kiirus

Kui näidik D2 ja pöördlüliti LED E2 vilguvad saate valida soovitud küpsetusaja.
Selleks tuleb pöörata lülitit E2 ja seejärel vajutada kinnitamiseks.
Kui vajutust ei toimu, salvestab ahi valitud näidu 10 sekundi pärast.
Küpsetusaega võib muuta igal hetkel, vajutades ja keerates pöördlülitit E2.
Küpsetusajaks saab valida maksimaalselt 9 tundi ja 59 minutit või siis pidev-
rezhiimi (“Inf” kuvatakse näidikul).
Küpsetamise ajal kuvatakse näidikule aeg, mis pidevalt väheneb.
Küpsetamise lõpus hakkab näidik vilkuma, samuti kostab vastav helisignaal.
Signaal vaikib lüliti vajutamisel.

Näidikule D3 kuvatakse niiskustaseme parameeter küpsetamise ajal.
Kui näidik vilgub , saate määrata sobiva niiskustaseme vahemikus
10% kuni 100%.

Kui te ei ole niiskustaset määranud, ilmub näidikulekiri “PUSH” mis 
tähendab, et auru saab lisada manuaalselt. Selleks tuleb vajutada 
pöördlülitit E3. Kui ahju temperatuur ei ole veel saavutanud 
100°C, ei tohi manuaalselt auru ahjukambrisse lisada.
Kui soovite muuta niiskustaset,tuleb pöörata lülitit E3 ja seejärel 
kinnitada näit vajutades.
Niiskustaset saab muuta küpsetamise ajal igal hetkel.e.

Näidiku D3 paremal küljel on näha 3-astmeline ventilaatori kiiruse skaala
Kui skaalal märgid vilguvad,saab muuta ventilaatori kiirust pöörates lülitit E3
vastavalt  alates maximum (üles), keskmine ja miinimum (alla) 
Kinnitamiseks tuleb veelkord vajutada lülitit E3 või siis
lülitit P4 ja oodata 10 sekundit.

D2 E2

E2

E2

D3

E3

E3

D3

E3

E3

P4 .

Niisutus &aur P4

E2

D2

E3

D3
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E1

E2

D1

E1

D1

D3

P4

Torketermomeeter (lisavarustus)

Lüliti P5 abil saate kasutada torketermomeetri funktsiooni. Sel juhul 
kuvab näidik D2 torketermomeetri temperatuuri.

Vajutades lülitit P5, hakkab näidik D2 vilkuma ja saate määrata
temperatuuri keerates lülitit E2 ja kinnitades näidu vajutusega.
Temperatuuri on võimalik valida vahemikus 30°C kuni 99°C.

Kui soovite tavatemperatuurilt üle minna sisetemperatuurile, peate
seiskama küpsetustsükli ja vajutades lülitit p5 toimima nii nagu on
kirjeldatud ülal.
Soovitud sisetemperatuuri saavutamisel ilmub märguanne näidikule D2
ja ühtlasi kõlab helisignaal.Signaali vaigistamiseks nuppu või pöördlülitit.

P5

D2

P5 D2

E2

P5

D2

P5

D2

E2

P2

EELSOOJENDAMINE

Ahju on võimalik enne küpsetamise algust eelsoojendada.
Eelsoojendamise valimiseks tuleb parameetrite valiku käigus vajutada E2
lülitile 5 sekundit, kuni näidikule ilmub kiri “PrE”.
Vajutades lülitile E1 saate määrata eelsoojenduse emperatuuri, mis
kuvatakse näidikule D1. Eelsoojenduse lõppemisest annab märku vilkumine
ja helisignaal. Kui eelsoojendus on lõppenud, salvestatakse eelsoojenduse 
temperatuur küpsetustemperatuuriks, juhul kui te ei ava ahju ust või ei 
määra küpsetustemperatuuri.

E2

E1

D1

JAHUTAMINE

Pärast küpsetamise lõppemist on teil võimalik ahi kiirelt maha jahutada
vajutades lülitile P4 viis sekundit, misjärel näidikule D3 ilmub kiri “raFF”

Kiirjahutus on aktiveeritud.

Näidikule D1 ilmub soovitud temperatuur, mida saate muuta vajutades 
lülitile E1.
Jahutuse käivitumisel ilmub näidikule meeldetuletud ukse avamiseks.

P4 D3

D1

E1

ON/ OFF VALGUS

Küpsetuse ajal on igal hetkel võimalik ahjukambri valgussisse või välja lülitada
vajutades lülitit  .P2
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E4

D4

P3

PROGRAMMID

.

.

Kontrollpaneel laseb salvestada 60 programmi, igaühele 5 faasi.
Programmi sisenemiseks sisselülitatud ahju korral , tuleb vajutada
lülitit E4 .

Näidikul D4 kuvatakse automaatselt 2 numbrit võimaldades teil valida
nii programmi kui faasi.
Kui vajutate lülitit E4 olles programmimenüüs, liigute programmi pealt
faasi peale.

Väljuda saate asendist “- -“.

 
UUE PROGRAMMI SISESTAMINE 

Uue programmi sisestamiseks peate valima lüliti E4 abil vaba postisiooni,
(programm on vaba kui faasinäidikul on number “0”) ja seejärel kinnitama
vajutades taaskord lülitit E4, misjärel sisenete automaatselt parameetrite 
valiku etappi. Salvestamiseks tuleb taas vajutada lülitit E4 , kuni näidikule D4
ilmub kiri "MEM” . Kui soovite näitusid muuta, tuleb taas vajutada lülitile E4

ja salvestada.
Programmi esimesse küpsetusfaasi võite määrata automaatse eelsoojenduse
nagu on kirjeldatud punktis "Eelsoojendus".
Pärast lüliti E4 vajutamist hakkab faasinäidikul vilkuma vastavad numbrid,
näidates, et võite salvestada järgmise faasi.
Seejärel võite sisestada järgmise faasi andmed ning salvestada need
vajutades lülitile E4.

.

Lüliti E4 abil saate liikuda programmi ja faaside vahel.
 
 PROGRAMMI KÄIVITAMINE

Sisenege programmidessevajutades lülitit E4, valige sobiv programm ja
käivitage vajutades lülitit P3. Näidikul D4 vilgub aktiivne faas ja faaside
koguarv.
Kui soovite programmi ajal minna manuaalselt järgmisse faasi,vajutage
lülitit D4 kuni ilmub järgmise faasi number. Programmi peatamiseks vajutage lülitile P3
.

Ukse avamisel programmi käigus, peatab ahi oma töö ja jätkab ukse sulgemisel 
samast kohast.

E4

D4

E4

E4

E4

E4

D4

E4

E4

E4

E4

E4

P3 D4

E4 D4

P3
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Programmi parameetrite muutmine

Programmi kustutamine

Programmi parameetreid saab muuta igal ajal.Sisenege programmidesse Enter

vajutades lülitit E4, valige muudeteva programm  ja faas. 
Seejärel muutke parameetreid vastava lüliti abil.
uute andmete salvestamiseks vajutage lülitit E4 kuni näidikule D4 ilmub
kiri “ME M”

Sisenege programmidesse ja valige kustutatava programmi number.
Valige väärtus “0” valikusse “time or core probe functions”ja esimesse küpsetusfaasi
Siis vajutage lülitit E4 kuni näidikule D4 ilmub kiri "MEM”

E4

E4

D4

E4

D4

Samuti on parameetreid võimalik muuta küpsetamise ajal.
Muudatuste salvestamiseks hoidke pärast küpsetustsükli lõppemist lülitit E4 kuni
“ME M” kiri ilmub näidikule D4.

Nüüd on programm kustutatud.

D4

E4

•Ohutustermostaadi viga.

•Kambri andur lahti või lühises.

•PC plaadi viga.

• .Uks avatud signaal

•Torketermomeeter lahti või lühises .

•Küpsetusparameetrite määramise viga.

•Emaplaadi ülekuumenemine

Võimalik probleem

ERR1

ERR4

ERR5

ERR6

ERR7

ERR8

ERR13

VEATEATED

Ahi annab probleemidest tead veateate ja helisignaaliga


