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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 

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

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

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

 אחריות המשתמש בלבד.

במקרים הבאים: קורוזיה, חבלה, ם.. אחריות הבקר לא תחולכולל אחריות  למשך שנתייהבקר  .5

 (MENUשינויים במערכת החשמל, שינויים בתיכנות הבקר )כפתור ה

 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

 בטיחות וזהירות:הוראות 

 אין לדעת בדפנות החמות של התנור. .1

 אין להשאיר את התנור ללא השגחה בסביבת ילדים! .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

 להשתמש בחומרים דלקים באזור התנור.אין  .6

 הפעל את התנור במקומות מאווררים ולא מקומות סגורים. .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 
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 תצוגת הפנל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התחלה/הפסקה

 של תוכנית

)עמ'  כתיבת תוכנית
4)  

 קריאה לתוכנית

 השהיית תוכנית

 אזעקה

 MENUכפתור 

 לשימוש היצרן

 צפייה בסגמנט צפייה בתוכנית לא בשימוש

לא 
 בשימוש

 

 צג
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 כניותוהתעל על הבקר ו כללי הסבר

 

 .(4)הסבר בעמ'  כרוןינשמרות בזאשר תוכניות שש אופציה לכתיבת  בבקר קיימת .1

 .(4)הסבר בעמ'  סגמנטים )שלבים(שמונה כל 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)היעד  זמן השהיה בטמפרטורת* 

אין צורך לרוב סגמנטים )שישה עשר ניתן לחבר בין תוכניות וע"י כך לקבל תוכנית בעלת  .3

 .בתוכנית זו(

כרון ובכך לדלג על כתיבת תוכנית מחדש )הסבר יהתוכניות שבזששת מתוך אחת ניתן לקרוא ל  .4

 .(5עמ' ב

 .(5בשימוש )הסבר עמ'  ית נמצאת כרגע תוכננתון ולדעת איזו ניתן לצפות בכל זמן  .5

 .(5)הסבר עמ'  תאנמצהיא באיזה סגמנט )שלב(  ניתן לצפות תוכנית עובדתהבזמן ש .6

 00.00                         תצוגת הזמן בבקר: .7

    

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

 שעות והאפס הרביעי מייצג עשרות שעות.      

 הכוונה לעשרות שעות. 10.00הכוונה 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  הבקר נמצא במצב נורמל )בררת המחדל שלו(, כלומר לא במצב של כתיבת  -= 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  )חלקים: 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.  600של  לטמפרטורה                                      

 .מעלות( 600נרצה להישאר באותו חום )בכמה 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( 600ום לדוגמא אם נרש                        
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 כתיבת תוכנית

 

 )מצב נורמל( Idleראשית לפני כל כתיבת תוכנית עלינו לוודא שאנו נמצאים במצב 

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

 )כתיבת תוכנית(. ENTER PROGלחץ על כפתור נ .1

 )תוכנית( = עלינו לבחור באיזה תוכנית אנו רוצים להשתמש/לרשום. USErבצג יופיע  .2

 .6ל  1ניתן לבחור בין 

 )אישור(. ENTERלאחר הבחירה נלחץ 

 )סגמנט/שלב( = עלינו לבחור את מספר השלבים שאנו רוצים בתוכנית. SEGבצג יופיע  .3

 שלבים. 8ל  1ניתן לבחור בין 

 )אישור(. ENTERחירה נלחץ לאחר הב

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

 )קצב חימום לשעה( = עלינו לבחור את קצב החימום שאנו רוצים לשעה. rA 1בצג יופיע  .4

 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  .5

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

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

 )אישור(. ENTERלאחר הבחירה נלחץ 

 )זמן שהיה( = עלינו לבחור כמה זמן אנו רוצים לשהות בטמפ' אותה בחרנו. HLd 1בצג יופיע  .6

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

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

 )אישור(. ENTERלאחר הבחירה נלחץ 

 החלקים של כל סמגנטשלושת בצג שוב  וופיעמסגמנט אחד )שלב( = י במידה ובחרנו יותר .7

(rA  ,'C  ,HLd)  6עד  4 פעולות שעשינו בצעדים אותן לבצע את לחזור וועלינו. 

 )אזעקה( = עלינו לבחור )במידה ונרצה( באיזה טמפ' הבקר יצפצף. ALArבצג יופיע  .8

 ,      9999מעלות( או שנרשום  5535* במידה ולא נרצה שיצפצף נשאיר אותו על המצב הקיים )  

 מצב של כיבוי.    

 )אישור(. ENTERלאחר הבחירה נלחץ 

 וכנית,, כלומר סימנו לכתוב תCOMPLET= קיצור של המילה  CPLבצג יופיע   .9

 )מצב הנורמל( שמתחלף עם הטמפ' בתנור. Idleמיד לאחר מכן הוא יחזור למצב 

 START/STOPלהפעלת התוכנית יש ללחוץ על כפתור 
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 :ה בטמפ', אז יופיע הטמפ' שבתנור או כאשר אנו נמצאים בהשהיתתמיד  במהלך תוכנית

 יופיע לנו זמן ההשהיה.

  הודעות: 3בסיום תוכנית יופיע לנו  

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

 זמן שהתוכנית פעלה.ב. 

 טמפ' התנור בפנים. ג.

זורים, ניתן תמיד לבדוק מה הטמפ' בכל אזור ע"י לחיצה על מקש יאלשלושה * כאשר תנור מחולק 

3,2,3 

 .Idleנחזור למצב  START/STOPאו  ENTERכפתור ע"י לחיצת  *

 קריאה לתוכנית

 

 כרון( אנו יכולים לקרוא להם בכל פעם במקום לכתוב תוכנית מחדש.יכאשר כתבנו תוכניות )שנשמשרו בז

 , 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 

 = קריאה לתוכנית. RECALL PROGנלחץ על כפתור  .2

 מתחלף עם מספר.  USErיופיע על המצג  .3

 .ENTER(, ללחוץ 6עד  1יש לבחור את התכונית הרצויה ) .4

 . Idleעל הצג יחזור להופיע  .5

 להפעלת התוכנית. START/STOPיש ללחוץ  .6
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 VIEWזור יא- פקודות במהלך תוכנית פועלת

 צפייה בתוכנית

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

 (.ENTER)שנמצא תחת כפתור  Review Programכדי לצפות בתוכנית נלחץ על כפתור 

 דעות נוספות:הושתי כולל , בזמן שכתבנו תוכנית 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.ENTER)מתחת לכפתור  View Segmentע"י לחיצת כפתור 

 .HLdאו ב  ’Cאו ב   rAאו ב

 דילוג על סיגמנט )שלב(

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

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

 שאנו רוצים לוותר. העבודה ונשארו שעתיים נוספות לחימום

 ע"מ לעבור לשלב הבא:

 .ENTERומיד ללחוץ פעמיים על מקש  ולהחזיקו כחצי שניה View Segment. עלינו ללחוץ על מקש 1

. ENTER -ה ללחוץ פעמיים על מקשומיד   View Segment. כאשר יופיע לנו על הצג טמפ', יש ללחוץ בשנית על 2

כעשר ונמתין תה( לא נלחץ על שום מקש עיה )שציינו זה י*במידה ולא נרצה לעבור לשלב הבא, בפעולה השנ

 ו הקודם.הבקר יחזור למצבעד ששניות 

 מקשי אינפורמציה

 ע"י לחיצה על מספר מסוים שונות  במהלך תוכנית פועלת ניתן לקבל אינפורמציות

 רלוונטי. מידע מציגות ואינן רבה בעלות משמעותן אינ* פעולות אלה 

 דקות אחרות. 22.5הטמפ' בתנור במהלך ה את עליית= מציג  5מקש 

)יש לעשות כמובן חישוב מתמטי כדי לאמת שהגדרנו ם בקצב מ* נועד לבדוק אם התנור באמת מח              

 .זאת(

 זור בתנור.י)זרם( עובר בכל אתנור מותקן חיישן זרם. מקש זה ייצג כמה "אמפרז" ב= במידה ו 7מקש 

 קרוב לאפס.הבמידה ולא מותקן חיישן זרם, על הצג יופיע מספר               

 זור בתנור הבקר מנסה לחמם.ימדד תפוקה אשר נועד להראות איזה א=  8מקש 

 זור העליון שבתנור.יהסיפרה הראשונה משמאל, מציגה את הא              

 זור האמצעי שבתנור.יה משמאל, מציגה את האיניהסיפרה הש              

 ר.זור התחתון שבתנויהסיפרה השלישית משמאל, מציגה את הא              

 , כל שלושת הספרות אחדזור ימורכב מאהתנור  זורים.יאשלושה לתנור בעל מיועדת * פונקציה זאת              

 .יויופיעו יחד               
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 התוכנית.פעילות = מציג את הזמן שחלף מתחילת  0מקש 

 י הספרות השמאליות )לפני הנק'(, תש ןנועד להציג את התקדמות התוכנית, כאשר השעות ה              

 אחר הנק'(.להספרות הימניות )הן שתי והדקות               

 OPTIONSאזור  -אופציות נוספות 

 Delayהשהייה 

 להתחיל לפעול. מתילתוכנית לקבוע תוכנית, או במילים אחרות את השהיית ה נתלתכמקש זה נועד 

 תזכורת:

 00.00       וכאשר רושמים זמן בבקר יופיע

 

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

 שעות והאפס הרביעי מייצג עשרות שעות.      

 הכוונה לעשרות שעות. 10.00הכוונה לשש שעות ושלושים דקות.               06.30לדוגמא:  

 דקות. 5הכוונה ל 00.05הכוונה לעשר דקות .                                  00.10             

 דרך פעולה:

 .Delayיש ללחוץ על מקש  .1

 .ENTER, יש לכתוב את הזמן שאנו רוצים. וללחוץ 00.00על הצג יופיע  .2

והתכונית תתחיל לעבוד, כאשר על הצג יופיע הזמן  START/STOP, יש ללחוץ Idleיופיע על הצג מצב  .3

 שהייה שקבענו.

 ALARM -אזעקה 
 מראש. שקבענו לוטמפ' הבקר כאשר הוא מגיע לף וצפצאת מקש זה נועד לתכנת 

 בזמן שתוכנית עובדת.וכן ניתן לתכנת את האזעקה לפני הפעלת תוכנית 

 .קיימת ה תהיפונקציה זו * להזכירכם גם במהלך כתיבת תוכנית 

 דרך פעולה:

 .Alarmיש ללחוץ על מקש  .1

 .ENTERיש לרשום את הטמפ' הרצויה ולאחר מכן  .2

 חיל לעבוד.כנית תתווהת START/STOPניתן ללחוץ כעת , Idleיופיע על הצג מצב  .3

 אפס עד שהכל יתאפס בצג ואז ארבע פעמים על מקש נו בטמפ' שרצינו, יש ללחוץ יבמידה וטע

 בשנית. לרשום את הטמפ'

  וע"י כך הבקר יקבע  9999במהלך התוכנית או בכלל, נרשום בטמפ' יצפצף הבקר שבמידה ולא נרצה

 מעלות(. 5535רת המחדל שלו )יאת הטמפ' המקסמלית שבבר

 

 דקות, עשרות דקות . שעות, עשרות שעות 
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 ERROR CODES -הודעות שגיאה 

 טיפול בתקלהפירוט ו התקלה הודעת שגיאה

E-0 בדוק את  אתוכנית שגויה. אנ
התוכנית מחדש ובמידת הצורך 

 כתוב אותה מחדש.

במידה והמערכת לא מצליחה 
רון והודעת ילשמור את התוכנית בזכ

 יש לפנות ליצרן!השגיאה חוזרת 

E-1  12יותר מבהטמפ' בתנור לא עולה 
 מעלות לשעה.

מעלימה את  1לחיצה על כפתור 
ההודעה ומיד מציגה את הטמפ' 

 והזמן שבה ההודעה הופיעה.

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
חד הממסרים או גוף חימום בא

 שרוף.
בנוסף יתכן והטרמוקפל מנותק או 

נפגם ולכן הוא לא קורא את הטמפ' 
 נכון.

 !יש לפנות ליצרן

E-2  בזמן שלב ההשהייה הטמפ' בתנור
מעלות,  50 פחות של קצבבעלתה 

 להישארכאשר היא הייתה אמורה 
 .קנה על

והתחמם התקרר שהתנור יתכן י. 1
ממכסה )יכול לקרות כתוצאה ש מחד

רור ולאחר סגרתו יפתוח שגרם לק
 מעלות(. 50יותר מבהתנור התחמם 

הממסר האלקטרוני שתכן י. י2
 תקול.

 יש לפנות ליצרן!

E-3  בזמן שלב ההשהייה הטמפ' בתנור
 מעלות, 50ירדה בקצב של פחות 

 כאשר היא הייתה אמורה לעמוד.

 יתכן והממסר הלאקטרוני תקול.
 לפנות ליצרן!יש 

E-4  שלב אחרי השהייה, הטמפ' בתנור
מעלות מעל  50עלתה בלפחות 

הטמפ' שהגדרנו בשלב השהייה, 
הטמפ' הייתה צריכה על ובפכאשר 

 לרדת )לפי התוכנית(.

תחם ההתנור התקרר ושתכן י. י1
מכך מחדש )יכול לקרות כתוצאה 

רור יפתוח גרם לקההמכסה ש
ר רתו התנור התחמם יותיולאחר סג

 מעלות(. 50מ
 יתכן והממסר האלקטרוני תקול.י. 2

 יש לפנות ליצרן!

E-5   בקצב ירידה הטמפ' בתנור ירדה
מעלות מהטמפ' יעד  50יותר מ

 שקבענו

 הממסר הלאקטרוני תקול.שתכן יי
 יש לפנות ליצרן!

E-6 על  הטמפרטורה שלילית מופיע
 הבקר

תקלה זו מצביע על חיבור שגוי של 
לחוטים. יש להפוך את הטרמוקפל 

 החיווט.

E-7 שגיאה  שגיאה שהוסרה מהמערכתE-d החליפה אותו 

E-8  'בשימוש במערכת "הקונים" הטמפ
 יורדת בזמן הסגמנט האחרון

אם יש מפסק ניתוק חשמלי, כנראה 
 שהוא עצר את הזרם לתנור.
בנוסף יכול להיות שהממסר 

 האלקטרוני תקול.
 יש לפנות ליצרן!

E-9 רמוקפל בתנור לא תואם את סוג הט
 החיבור/ההגדרה בבקר.

יש לבצע התאמה בין הטרמוקפל 
 לחיבור.

 יש לפנות ליצרן!
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ERRP ERRP .והטמפ' בתנור יופיע על הצג 

כדי לבטל את זה יש ללוץ על כפתור 
 " והתנור ימשיך בעבודה.1מס "

תקלה זו מעידה על כך שהיה נתק 
לי כל שהוא אבל התנור מחש

 בעבודה.המשיך 

E--  היתה תקלה חשמלית כלשהי בבקר
 תוכנית.כתיבת בזמן 

 כבה והדלק את הבקר מחדש.
בדוק אם התוכנית נצרבה בזיכרון, 

במידה ולא יש לכתוב מחדש את 
 התוכנית

E- E יש לפנות ליצרן! זה תקלה בחומרה של עצמו. הבקר 

E- bd  הטמפ' בלוח החשמלי של הבקר
בו הוא חרג מהטמפ' הנורמלית ש

 צריך להיות.

 קופסאת הבקר התחממה.שיתכן 
 ידיחמה מאיננה במידה והקופסא 

יש לשנות בהגדרות המערכת את 
הגבלת הטמפ' של הלוח החשמלי 

או  יותר, גבוההלטמפרטורה
לחילופין לדאוג לקרר את הקופסא 

 ר.רמאוואמצעות ב

E- d  מעלות יותר  10הינה הטמפ' בתנור
 .הבקראת  מהטמפ' אליה תכננו

שלוש אזורים כל שלושה בתנור עם 
 10כות להיות גם מעל יהטמפ' צר

 מעלות מהטמפ' המתוכננת.

 לקטרוני תקול.אהממסר השיתכן י
שלושה במקרה של תנור עם 

תכן וכל טרמוקפל מחובר יזורים ייא
 זור הלא נכון.ילא

 יש לפנות ליצרן!

E-A תכן ימשתנה התוכנית שגוי. י
בתוכנית והגדרת אחד המשתנים 

אינה תואמת להגדרות  )הגבלות( 
המערכת. לדוגמא כתבנו טמפ' יעד 

 מעל לטמפ' המוגבלת ע"י הבקר.

יש לבדוק ובמידת הצורך לתקן את 
 התוכניות.שמונת כל 

 במידה והתקלה חוזרת
 יש לפנות ליצרן!

E- r RAM  הזכרון הרנדומלי( במערכת(

 )הזכרון בשבב(. EEלא תואם ל

 ת התוכנית.יש לתכנת מחדש א
 במידה והתקלה חוזרת

 יש לפנות ליצרן!

E- U שישה עשר סיון של ביצוע יהיה נ
 סיגמנטים לא חוקיים )לא נכונים(.

 יש לכתוב את התוכנית מחדש.

E- H .יש לפנות ליצרן! תקלה בחומרה של הבקר 

PF  היתה תקלה חשמלית והתוכנית
 הפסיקה.

תקלה זו קורת כאשר יש נתק 
שהו במהלך העבודה חשמלי כל 

 60והטמפ' בתנור היתה מתכת ל
מעלות או שהטמפ' בתנור צנחה 

 מעלות. 250ביותר מ
 להתחיל מחדש את התוכנית. יש

StUc רים בבקר נתקעו או ואחד הכפת
 די.ימזמן רבשהוחזקו 

במידה ויש כתפור תקוע, צריך 
 להחליפו.

FAIL  טרמוקפל אחד במצביע על תקלה
 או יותר.

שלושה במידה ומדובר על תנור עם 
זורים, ההודעה תתחלף עם יא

 מספר הטרמוקפל הלקוי.

.יתכן והטרמוקפל מנותק מהחוט 1
 או שהוא נפגם.

. יש לבדוק את הטמפ' של הבקר 2
 עצמו:

א. במידה והוא בטמפ' החדר )או 
טמפ' נורמלית באזור של החדר(, 

 אז הטרמוקפל פגום.
מטפ' ב. במידה והטמפ' שלו גובהה 

 החדר הלוח עצמו פגום.
 יש לפנות ליצרן!
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 של התנור הבדיקה מלא

 השונים בתנור. גופי החימוםבדיקה זו נועדה לבדוק את הממסר האלקטרוני וכלל 

(. לטמפ' יעד של RA  =9999יש לכתוב תוכנית עם "סגמנט" אחד, כאשר נכתיב לו קצב עליה הכי מהיר שאפשר )

 (.HOLD  =0) 0ן שהייה ( וזמC = '540מעלות ) 540

 במידה והטמפ' בתנור לא עולה כלל = יתכן והממסר פגום או שגופי החימום מנותקים. .1

 במידה והטמפ' בתנור לא עולה או עולה מאוד לאט = יתכן והממסר פגום או שאחד מגופי החימום מנותק. .2

 


