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 מידע חשוב לפני הכל

 

 ומיוצר בארה"ב.  BARTLETTהבקר הינו תוצרת  .1

 .BARTLETTגרין גלאס הינה היבואנית והנציגה הרשמית של חברת  .2

שימוש בלשון ומונחים מהשפה  ך כדיתו תתורגם מחוברת היצרן המקורי ,כל הנאמר/נכתב .3

 בדרך קלה, ברורה הבקר  את כיצד להפעילללמוד ולהבין למשתמשים לעזור ל מנת ע העברית

 למשתמש.ובשפה המתאימה 

 כל הנאמר/נכתב נעשה בהתאמה לתנורים הנבנים ע"י חברתנו )גרין גלאס(. .4

צורך לכתיבת תוכנית אשר נתקבלה מאדם או מקור שאינו חברתנו, יש להתייעץ במידה וקיים 

. כל שינוי בתוכנית או בבקר הינה על ביצוע הפעולה/כתיבת התכנית חדשה ולברר עימנו לפני

 אחריות המשתמש בלבד.

במקרים הבאים: קורוזיה, חבלה, כולל אחריות  למשך שנתיים.. אחריות הבקר לא תחולהבקר  .5

 רכת החשמל, שינויים בתיכנות הבקר.ם במעשינויי

 בתנורים המיוצרים על ידינו )גרין גלאס( הבקר מתוכנת לפי טמפרטורת צלזיוס. .6

 מעלות צלזיוס.ל כוונתנו היא, בחוברת זו לכן כאשר אנו מדברים על מעלות

 הוראות בטיחות וזהירות:

 אין לדעת בדפנות החמות של התנור. .1

 שגחה בסביבת ילדים!אין להשאיר את התנור ללא ה .2

 אין להציב את התנור על משטח דליק או בסביבה דליקה. .3

 אין להכניס לתוך התנור חומרים רטובים ו/או דליקים. .4

 ס"מ מקירות או משטחים דליקים. 20הצב את התנור במרחק הגדול מ .5

 אין להשתמש בחומרים דלקים באזור התנור. .6

 גורים.הפעל את התנור במקומות מאווררים ולא מקומות ס .7

 אין להשתמש בכבל מאריך. .8

 אין לגעת בגופי החימום בשום תנאי! .9

 אסור להפוך את התנור בשום תנאי. .10

 יש להשתמש באבזרי בטיחות מתאימים בלבד!להצצה ו/או פתיחת התנור בזמן עבודה  .11
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 תצוגת הפנל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כפתור:
*הפעלה וסיום 

 תוכנית.
 *כתיבת תוכנית

 *אישור

 

כפתור דפדוף 
 מעלה.

ייה וכפתור צפ
 בסגמנט )שלב(.

כפתור 
דפדוף 
 למטה.

וכפתור 
צפייה 

 בתוכנית.

 צג
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 כניותוהתעל על הבקר ו כללי הסבר

 

 .(6הסבר בעמ' ) כרוןינשמרות בזאשר תוכניות  ארבעכתיבת אופציה ל בבקר קיימת .1

 .(6הסבר בעמ' ) סגמנטים )שלבים( שמונהכל תוכנית ניתן לכתוב עד ל .2

 אלמנטים: 3כל סגמנט מורכב מ

 . rate (במעלות לשעה) קצב עליה * 

 . target temperature (במעלות צלזיוס)טמפרטורת היעד * 

 . hold time (בדקות או בשעות)זמן השהיה בטמפרטורת היעד * 

הסבר כרון ובכך לדלג על כתיבת תוכנית מחדש )יהתוכניות שבז ארבעתמתוך אחת ניתן לקרוא ל .3

 .(7עמ' ב

 .(7הסבר עמ' בשימוש ) תוכנית נמצאת כרגע נתון ולדעת איזו ניתן לצפות בכל זמן  .4

 .(7בר עמ' הס) תאנמצהיא באיזה סגמנט )שלב(  ניתן לצפות תוכנית עובדתהבזמן ש .5

 00.00                         תצוגת הזמן בבקר: .6

    

 )מימן לשמאל( האפס הראשון מייצג דקות, האפס השני מייצג עשרות דקות, האפס השלישי מייצג          

 שעות והאפס הרביעי מייצג עשרות שעות.      

 הכוונה לעשרות שעות. 10.00  הכוונה לשש שעות ושלושים דקות.             06.30:  דוג'

 דקות. 5הכוונה ל 00.05הכוונה לעשר דקות .                                  00.10             

 

 

 

 

 

 

 

 דקות, עשרות דקות . שעות, עשרות שעות 
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 הסבר מונחים ושפת הבקר

 

 להבינם.צורך במהלך כתיבת תוכנית ויש בהם תקל ינ אשר מונחיםמספר להלן 

1. Idle  ררת המחדל שלו(, כלומר לא במצב של כתיבת הבקר נמצא במצב נורמל )ב -= אידיאל

 מצב זה מתחלף תמיד עם טמפרטורת התנור.תוכנית, תוכנית עובדת או סיום תוכנית.

2. USEr תוכניות( ששהתוכנית העבודה שאנו רוצים שתהיה )ניתן לרשום עד  – = תוכנית. 

3. SEG  )ים:חלק שלושהממורכב כל סגמהט תהליך העבודה של התנור.  -= סגמנט )שלב 

 בשעה. תחמםקצב החימום שנרצה שהתנור י ומהכלומר  –= קצב עליה  rAא. 

 מעלות  300כלומר התנור יתחמם ויגיע ל  – 300לדוגמא ניתן לרשום                             

 בשעה אחת.                            

 אפס(הינה נחה שטמפרטורת התנור הב)                          

 הטמפרטורה שנרצה להגיע באותו שלב.כלומר  –= טמפרטורת היעד  C'. ב

 כלומר נרצה שהתנור יתחמם  – 600לדוגמא ניתן לרשום                                       

 מעלות.  600לטמפרטורה של                                       

 .מעלות( 600ר באותו חום )בנרצה להישאכמה זמן כלומר  –יה = זמן שה HLdג. 

 מעלות במשך  600כלומר התנור ישאר בטמפ'  – 5לדוגמא ניתן לרשום                                

 דקות. 5                               

4. dELA  בררת המחדל( 00.00כלומר בעוד כמה זמן נרצה שהתכונית תתחיל לעבוד ) –= השהיה. 

 כלומר עוד שש שעות יתחיל התוכנית. –( 06.00) 600לדגומא ניתן לרשום                           

5. ALAr  כלומר הבקר יצפצף לנו בטמפרטורה שנגדיר לו מראש. –= אזעקה 

 .מעלות הבקר יצפצף בטמפ' זו )לרוב לא משתמשים( 600לדוגמא אם נרשום                         
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 כתיבת תוכנית

 

 )מצב נורמל( Idleכתיבת תוכנית עלינו לוודא שאנו נמצאים במצב ראשית לפני כל 

 .ENTER, נלחץ על כפתור )מופיע הודעה אחרת( Idle*במידה ואנו לא נמצאים במצב 

 )כתיבת תוכנית(. ENTERלחץ על כפתור נ .1

 )אישור(. ENTERנלחץ  - r-Hdבצג יופיע  .2

 בע עוד כמה זמן יעבוד התנור.כעט ניתן לתת זמן השהייה, שלמעשה קו - dElAבצג יופיע  .3

 )אישור(. ENTER)נחבר ע"י החצים( בסיום נלחץ 

 )תוכנית( = עלינו לבחור באיזה תוכנית אנו רוצים להשתמש/לרשום. USErבצג יופיע  .4

 )נבחר ע"י מקש החץ למעלה בלבד( .4ל  1ניתן לבחור בין 

 )אישור(. ENTERלאחר הבחירה נלחץ 

 = עלינו לבחור את מספר השלבים שאנו רוצים בתוכנית.)סגמנט/שלב(  SEGבצג יופיע  .5

 שלבים. 8ל  1ניתן לבחור בין 

 )אישור(. ENTERלאחר הבחירה נלחץ 

 (rA  ,'C  ,HLdהחלקים של הסגמנט )לשלושת * עכשיו נגיע 

 )קצב חימום לשעה( = עלינו לבחור את קצב החימום שאנו רוצים לשעה. rA 1בצג יופיע  .6

 מציינת שאנו נמצאים בחלק של סגמנט הראשון.  rAליד  1* הספירה   

 בכל חלק תמיד יופיע המספר של הסגמנט כדי שנדע באיזה סגמנט אנו נמצאים.     

 )אישור(. ENTERלאחר הבחירה נלחץ 

 )טמפ' היעד( = עלינו לבחור לאיזה טמפ' אנו רוצים שהתנור יתחמם. C' 1בצג יופיע  .7

 נו נמצאים בחלק של סגמנט הראשון. מציינת שא C'ליד  1* הספירה    

 בכל חלק תמיד יופיע המספר של הסגמנט כדי שנתדע באיזה סגמנט אנו נמצאים.      

 )אישור(. ENTERלאחר הבחירה נלחץ 

 )זמן שהיה( = עלינו לבחור כמה זמן אנו רוצים לשהות בטמפ' אותה בחרנו. HLd 1בצג יופיע  .8

 נמצאים בחלק של סגמנט הראשון. מציינת שאנו  HLdליד  1* הספירה   

 בכל חלק תמיד יופיע מספר הסגמנט כדי שנדע באיזה סגמנט אנו נמצאים.     

 )אישור(. ENTERלאחר הבחירה נלחץ 

 החלקים של כל סמגנטשלושת בצג שוב  וופיעמסגמנט אחד )שלב( = י במידה ובחרנו יותר .9

(rA  ,'C  ,HLd)  6עד  5 פעולות שעשינו בצעדים אותן לבצע את לחזור וועלינו. 

 לכתוב תוכנית והבקר מוכן לעבודה., כלומר סימנו READY= קיצור של המילה  rEdI בצג יופיע  .10
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 START/STOP/ENTERלהפעלת התוכנית יש ללחוץ על כפתור 

 :ה בטמפ', אז יופיע הטמפ' שבתנור או כאשר אנו נמצאים בהשהיתתמיד  במהלך תוכנית

 שהיה.יופיע לנו זמן הה

  הודעות: 2בסיום תוכנית יופיע לנו  

 , כלומר סיימתי את התוכנית כולה.complete terminated= קיצור של המילה  cpltא. 

 זמן שהתוכנית פעלה.ב. 

 שמתחלף עם הטמפ' בתנור. Idleנחזור למצב  START/STOPאו  ENTERכפתור ע"י לחיצת  *

 קריאה לתוכנית

 

 כרון( אנו יכולים לקרוא להם בכל פעם במקום לכתוב תוכנית מחדש.יו בזכאשר כתבנו תוכניות )שנשמשר

 , כלומר שאנו נמצאים במצב אידיאל.Idleעלינו לוודא כי על הצג מופיע  .1

ולהגיע  START/STOP* במידה ואנו לא נמצאים במצב זה ומופיע לנו כל הודעה אחרת, יש ללחוץ על מקש 

 .Idleלמצב 

 .ENTERנלחץ על כפתור  .2

 מתחלף עם מספר.  USErיע על המצג יופ .3

מיד לאחר מכן ללחוץ על   ,ע"י לחיצה על כפתור החץ למעלה (4עד  1יש לבחור את התכונית הרצויה ) .4

 כפתור החץ למטה.

 *הלחיצה על כפתור החץ למטה מאשרת לנו את התוכנית שנבחרה.

  /rEdIיחזור להופיע ירוץ התוכנית ובסיומו על הצג  .5

 להפעלת התוכנית. START/STOPיש ללחוץ  .6

 

  פקודות במהלך תוכנית פועלת

 צפייה בתוכנית

 כרון.יתוכנית נמצאת כרגע בז ו( ניתן לראות איזלאחר מכן)גם לפני שהפעלנו תוכנית וגם  נתון בכל זמן 

 (.החץ מטה)כפתור  Reviewכדי לצפות בתוכנית נלחץ על כפתור 

 הודעות נוספות:שתי כולל , שכתבנו תוכנית בזמן והופיעאשר שלבים כל אותם  ועל הצג יופיע

1 .dELA )השהייה של תוכנית )במידה והוספנו =. 

2 .ErCd .האם יש הודעות של תקלות = 

3 .FIRE פות/הפעלות שהתנור עשה.י= מספר השר 

 צפייה בסגימנט )שלב(

 רק כאשר אנו נמצאים בתוכנית שפועלת, ניתן לצפות באיזה סגמנט )שלב( הוא נמצא.

 (, על הצג יופיע לנו השלב שבו אנו נמצאים.כפתור החץ מעלה) View Segmentי לחיצת כפתור ע"

 .HLdאו ב  ’Cאו ב   rAאו ב



8 
 

 דילוג על סיגמנט )שלב(

 .במידה ואנו רוצים לדלג על סגימנט מסויים )שלב( מסיבות שונות

עובדים על חרוזים. כעט סיימנו את  שעות בטמפ', מכוון שאנו 5הגדרנו לתנור בשלב מסויים הוא ישהה  לדוגמא:

 שאנו רוצים לוותר. העבודה ונשארו שעתיים נוספות לחימום

 ע"מ לעבור לשלב הבא:

)כפתור החץ מעלה(, על הצג יופיע הסגמנט הנוכחי ומיד אחריו יופיע  View Segmentעלינו ללחוץ על מקש 

“SStP”כאשר מופיע ה ,”SStP” יש ללחוץ על כפתור ,ENTER. 

 

 ופת זמו השהייההס

 .HOLDיישים רק בזמן שהתוכנית נמצאת ב

 דקות נוספות לשהייה שכתבנו. 5אופצייה זאת נותנת לנו את האפשרות להוסיף 

יש ללחוץ  ”SStP“(, עלינו ללחוץ על כפתור החץ מעלה, כאשר יופיע HOLDכאשר מופיע על הצג זמן השהייה )

 .ENTERויש ללחוץ על כפתור ה ”tME“בשנית על כפתור החץ מעלה, מיד יופיע 

 דקות נוספות להשהייה. 5כעט נסופו 

 דקות נוספות. 5ניתן לחזור על פעולה זאת כמה שרוצים, כל פעם יוספו לנו *

 

 שינוי טמפ' היעד

 .HOLDיישים רק בזמן שהתוכנית נמצאת ב

 מעלות נוספות לטמפ' שכתבנו. 5אופצייה זאת נותנת לנו את האפשרות להוסיף 

יש ללחוץ  ”SStP“(, עלינו ללחוץ על כפתור החץ מעלה, כאשר יופיע HOLDמופיע על הצג זמן השהייה )כאשר 

 .ENTERויש ללחוץ על כפתור ה ”tME“על כפתור החץ מעלה, מיד יופיע  פעמייםבשנית 

 דקות נוספות להשהייה. 5כעט נסופו 

 ות נוספות.דק 5ניתן לחזור על פעולה זאת כמה שרוצים, כל פעם יוספו לנו *
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 ERROR CODES -הודעות שגיאה 

 טיפול בתקלהפירוט ו התקלה הודעת שגיאה

tC  מתחלף עם FAIL .'לביטול ההודעה יש ללחוץ על כל  תקלה בטרמוקפל = מד הטמפ
  מקש

 יש לפנות ליצרן!ו

Err1  9יותר מבהטמפ' בתנור לא עולה 
 מעלות לשעה.

דק' התוכנית  8אם זה ימשיך יותר מ
 צרתע

תקלה זו נובעת מבעיית חימום ולא 
 תקלה בבקר.

קה נכונה יש לחמם את התנור ילבד
מעלות  500הכי מהר שניתן )כ

 בשעה(.
הסיבות לחוסר חימום יכולות 

, כגון תקלה להיווצר מבעיות חשמל
באחד הממסרים או גוף חימום 

 שרוף.
בנוסף יתכן והטרמוקפל מנותק או 
' נפגם ולכן הוא לא קורא את הטמפ

 נכון.
 !יש לפנות ליצרן

ErrF   בקצב ירידה, הטמפ' בתנור ירדה
מעלות מהטמפ' יעד  10יותר מ

 שקבענו.
דק' התוכנית  8אם זה ימשיך יותר מ

 תעצר

 ייתכן שהממסר הלאקטרוני תקול.
 יש לפנות ליצרן!

Errd  תקלה זו מעידה שהטמפ' בתנור
מעלות מעל או מתחת  37היא 

 לטמפ' היעד שקבענו.

 ה זו יכולה להיות משני מקרים:תקל
 . טרמוקפל תקול1
 . הממסר האלקטרוני תקול.2

 יש לפנות ליצרן!

ErrP  מעיד על קצר/הפסקת חשמל שהיה
וגרם לתוכנית להפסיק יותר מדי זמן 

 ולכן היא נעצרה.

 לכ לע ץוחלל שי העדוהה לוטיבל
  .שקמ

tC אל רבוחמ ,'פמטה דמ= לפקומרטה 
 .בוט

 ש לפנות ליצרן!י

 

 


