
 

 

FOCUS 2010 KULLANMA KILAVUZU 
 
 
 
 
İNDEKS 
 

• Fırının Kurulumu 
• Genel Tanım 
• Başlangıç Operasyonu 
• Pişirme Döngüsü(İşlemi) 
• Tamamlayıcı Özellikler 
• Kalibrasyon 
• Tanı Modu ve Fırın Verisi 
• Dahili Programlar 

 
 
DİKKAT: FIRINI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KULLANMA KILAVUZUNU 
DİKKATLİCE OKUYUNUZ. 
 
Fırının bakımını yapmadan önce veya mekanik bir arıza olması durumunda, önce fırının arkasında 
bulunan 'POWER' düğmesinden fırını kapatın ve fişten çekin. 
Fırının içini, ancak satıcınızın önermiş olduğu bir teknisyen açabilir. 
Sadece, dental fırınlarda kullanımının uygun olduğu belirlenmiş materyalleri kullanın. 
Kullanım esnasında, porselen fırın tablasının etrafı oldukça sıcak olacaktır. Tablaya 
dokunulmamalıdır, pens kullanılmalıdır. 
Dental iş, porselen fırın tablasının üzerine yerleştirilmelidir. Bu tablanın dışında, fırının 
herhanigibir yerine herhangibir nesne koymayın. 
Yetkili olmayan kurum ve kişilerce fırının açılması garantiyi geçersiz hale getirir. Üretici 
tedarikçinizi, belirli bakım ve tamiri yapma konusunda yetkilendirmiştir. 
 



 

 

 
 
DİKKAT: Fırını, seramik ve ısıya dayanıklı tabla platformun üzerinde olmadan asla 
çalıştırmayınız. 
 
Sigortanın değiştirilmesi gerektiği zaman: 
Elektrik kablosunu fişten çekin. 
Size fırınla birlikte verilmiş olan yedek sigortayla eski olanı değiştirin veya fırını aldığını 
tedarikçiden temin edeceğiniz sigortayı kullanın. 
Yenilediğiniz sigortanın doğru güçte olup olmadığını kontrol edin. 
Fırın çalışırken, harici güç tedariğinde bir arıza olması durumunda: 
Elektrik kablosunu fişten çekin. 
Verilmiş olan manivelayı fırının arkasında bulunan altıgen vidaya yerleştirmek suretiyle tablayı, 
alçaltınız. 
 
 
FIRININ KURULUMU 
 
 
Ambalajın açılması: 
Fırının ambalajında gözle görülür bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Kutuyu açın  ve 
aksesuarları dışarı çıkartın.  
Aşağıdaki listede yazan bütün parçaların kutuda olup olmadığını kontrol edin: 
 
Güç(Elektrik) Kablosu 
Pişirme Tablası 
Pensler 
Sigortalar 
Acil durum anahtarı 
Vakum Hortumu 
Kullanma kılavuzu 
 
Polietilen köpüğü dikkatlice çıkartın 
 
Fırını iki elinizle birden hem alttan hem üstten tutarak çıkartın ve ayaklarının üzerinde 
pozisyonlandırın. ASLA fırını, asansör şaftı kullanarak kaldırmayın. 
Kutuyu ve polietilen köpüğü gelecek kullanımlar için saklayınız. 
 
 
NOTLAR: 
Fırını, çalışma alanınıza yerleştirirken, çevreleyen duvarlardan belirli bir uzaklığa koyduğunuzdan 
emin olun.(yaklaşık 20 cm. ) 
Fırını açık bir pencere yanına veya herhangibir direk hava akım kaynağının (ventilator gibi)yakınına 
koymayın. Böylece, pişirme tablasının en alçak olduğu pozisyondayken ısı derecesinin hatalı 
okunmasını önlemiş olursunuz.  
Fırını yukarıdaki talimatlara uygun bir şekilde yerleştirdiğiniz takdirde uygun ısı stabilizasyonunu, 
ısıtma ve soğutmayı da garantilemiş olursunuz.. 
 



 

 

 
KURULUM 
Fırını hava soğutma özelliğiyle çalıştırmak istiyorsanız, aşağıdakilere ihtiyaç duyacaksınız. 
Kompresör 
Hava basınç kurulumu, bunu için; 
Hava akımının açılması veya kapatılmasını sağlamak için, tercihen Bilye Valfli bir basınç noktası . 
Basınç noktasına bağlanması gereken bir Hızlı-bağlantı tertibatı. Bu tertibat uygun köşeli olmak 
durumundadır( 6 x 8 polietilen hortum için). 
Fırın aksesuarlarıyla beraber, dişi geçmeli bir 6 x 8 mm lik poliüretan hortum (resim 1 
)verilmektedir. Bu, filtrenin üzerinde bulunan(resim 3) erkek hızlı bağlantı tertibatına(resim 2) 
takılmalıdır. Poliüretan hortumun diğer ucu basınç noktasına bağlanmalıdır. 
Artık fırın kullanıma hazırdır. 
 
VAKUM POMPASININ BAĞLANMASI 
Kauçuk vakum hortumunu ve bantı kullanarak; 
Vakum pompasının ucunu, kauçuk vakum hortumuna bağlayın. 
Kauçuk hortumun diğer ucunu fırının çıkış ağzıyla bağlayın. 
Bantın emniyetli olduğunu kontrol edin. 
Vakum pompasının elektrik güç kablosunu, fırının arka panelinde bulunan vakum pompasının 
elektrik güç çıkışına takın. 
Pompanın pozisyonunu kontrol edin ki böylece vakum hortumundan kesintisiz hava akımının 
geçmesi sağlansın. 
 
 
 
FIRININ GÜÇ ÇIKIŞININ BAĞLANMASI 
Fırının arkasında bulunan ana açma-kapama düğmesinin kapalı olduğundan emin olun. 
Elektrik güç kablosunu, fırın güç girişine takın. Elektrik güç kablosunu, duvardaki güç çıkışına takın. 
Arka panelde bulunan ana açma-kapma düğmesinden fırını açın. Tek bir bip sesi duyacaksınız. Artık 
fırın Stand-by(Bekleme) modundadır. Program kısmında “ON”(Açık) yazısı belirecektir. 
Ön paneldeki ON/OFF tuşuna basın. Fırın artık “Idle”(boş) moddadır. 
Stop/Lift(Durdurma(Kaldırma) tuşuna basın – platform otomatik olarak aşağıya inecektir. 
Seramik tablayı platformun üzerine yerleştirin.  
Fırın, artık Başlangıç Operasyon Prosedürü için hazırdır. 



 

 

 
GENEL TANIM 
Bu bölümde, WOL-TEMP 1200 fırınının kontrolü ve fonksiyonları anlatılmaktadır. 
 
Bağlantılar ve Kontroller 
 
ÖN PANEL : 
Fırın kontrolleri ön paneled bulunur ve 6 bölüme ayrılmıştır: 
 

• Data (Veri) tuşları 
• Kontrol tuşları 
• Programlama tuşları 
• Program numarası ekranı 
• Isı ve veri ekranı 
• Vakum ekranı 

 
 
ARKA PANEL: 
Ana sviç ve fırın bağlantıları arka panelde bulunur. 
 

• Güç svici 
• Acil durum anahtarı giriş yeri 
• Mafıl sigortası 
• Yazılımın yüklenmesi için RS 232 Giriş Yeri 
• Güç kablosu çıkışı 
• Kalibrasyon girişi 
• Vakum pompası girişi 
• Vakum pompası sigortası 

 
 
Veri Tuşları 
Veri tuşları, verilerin girilmesi, silinmesi veya değiştirilmesi içindir. 
 
Veri Tuşları şunlardır.- 
 

• NUMARALAR         -       0-9’ a kadar olan sayılar 
• ENTER(GİRİŞ)        -       Bir programın veya bir parametrenin seçilmesini onaylamak için 
• CLEAR(SİLME)      -       Önceki tuş seçimini iptal eder 

 



 

 

Kontrol Tuşları: 
4 adet kontrol tuşu vardır: - 
 

• ON/OFF             - Fırını açık/kapalı duruma getirir. – Idle(Boş) Moda geçirir. 
• STOP/LIFT(Durdurma/Kaldırma)     - Platformun yükseltilmesi ve alçaltılması. Bir 

pişirme döngüsünün kesilmesi, durdurulması 
• START                   - Pişirme işleminin başlatılması 
• HOLD(TUTMA)   - Pişirme döngüsünü geçici olarak “dondurur” 

 
 Programlama Tuşları: 

• PROG(program)                      -  fırını program seçimi moduna getirir.    
• OK tuşları                                 -  kullanıcının, programlama için istenilen parametreye 

ulaşmasını sağlar. 
 
 Ekranlar/Göstergeler: 
“Program numarası” ekranı, seçilmiş programın numarasını gösterir. 
“Program numarası” ekranı, ya seçilmiş programın 0-99’ a kadarki numarasını ya da slime işaretini [-
-] gösterir. 
“Isı ve veri” ekranı; döngü sırasındaki ısı derecesini, tamamlanması için kalan süreyi ve diğer çeşitli 
“kurulum” veri bilgilerini gösterir. Eğer ısı dereceleri Celsius olarak tanımlanmışsa C sembolu 
derecenin yanında görülür ve eğer ısı dereceleri Fahrenheit olarak tanımlanmışsa F sembolu 
derecenin yanında görülür. 
 
Döngünün vakum parametreleri tuşlanırken, “Vakum” ekranı kullanılır. Döngü sırasında, “vakum” 
ekranı gerçek vakum seviyesini gösterir. 
 
Sesli Mesajlar: 
Ton sesi, tuş seçimleri ve operasyon prosedürleri için yararlı bir göstergedir. 
 
Bir tuşa basıldığında veya fırın “HOLD”(TUTMA) modundayken, tek bip sesi duyulur. 
Yanlış tuş veya veri seçildiğinde, çift bip sesi duyulur. 
Pişirme döngüsünün bitiminde 5 kez çift bip sesi duyulur. 
 
 
 



 

 

BAŞLANGIÇ OPERASYONU 
 
Pişirme döngüsü başlatılmadan once, fırın bir ön kurutma prosedüründen geçmelidir ki arada 
tutulmuş olan nem ortadan kaldırılabilsin. 
 
Fırın pişirme prosedürü, pişirme haznesi için özel bir kurutma döngüsüdür ve fırın kullanılmaya 
başlanmadan once gerçekleştirilmelidir. 
 
Bu prosedürden, operasyon talimatlarından once bahsedilmiştir ki tüm kullanma kılavuzunu okuyun 
ve sonar herhangib bir programı çalıştırmadan once başlangıç pişirme işlemini başlatın. 
 
3.1 Mafılın kurutulması için Başlangıç Fırın Pişirimi: 
 
Önceki bölümlerde anlatıldığı gibi fırını bağlayın. 
STOP/LIFT(Durdurma/Kaldırma) tuşunu kullanarak platformu en alçak pozisyonuna getiriniz. 
Seramik tablayı fırın platformunun üzerine yerleştirin. 
1 No’ lu programı kullanın (dahili parametreler aşağıdaki listededir) : - 
 
Tablo 3 – 1 
 
Başlangıç Isısı(START TEMP)                    500 C 
Kaldırma Süresi(UP TIME)                             3 dakika (03:00) 
Kurutma Süresi(DRY TIME)                      1 dakika (01:00) 
Isınma Hızı(HEAT RATE)                           40 C/dakika 
En yüksek ısı(HIGH TEMP)                        950 C 
Isınma Gecikmesi(TEMP DELAY)             5 dakika (05:00) 
 
 
1 No’ lu programı çalıştırın. Bu program fırını emilmiş olan nemden arındırarak, kurutur 
Bu yukarıda anlatılan prosedürü 2 veya 3 kez tekrar edin. 
 
 
HATIRLATMA: 
Bu prosedürü tamamladıktan sonar, fırın kullanıma hazırdır. 
 
3.2 Güç Svici: 
 
Fırını çalıştırmak için, arka panelde bulunan güç svicine, ON pozisyonuna getirmek için basınız. 
Artık fırın stand-by(bekleme) modundadır. 
 
Ön panelde bulunan ON/OFF düğmesine bastığınızda fırın açılmış olacaktır. Bu moda Idle Mod(Boş 
Mod) denir. Isı yükselecek ve 200 derecede kalacaktır. 
 



 

 

 
3.3 Kurulum Olasılıkları: 
 
Diagnostik modu girebilmek için, ön paneldeki ON/OFF tuşuna basarak fırını OFF konumuna 
getirin. Artık fırın stand-by moduna geçecektir, ekranda “ON“ yazısını göreceksiniz. “123” koduna 
basın. Veri ekranında “OPTS” gözükecektir. 
Oklara basarak, seçenekler arasında gezinebilirsiniz. 
Ok tuşuna ilk basışınızdan sonar C veya F harfi gözükecektir. 
1’ e basarsanız, C’ yi seçmiş olacaksınız.(celcius) 
2’ ye basarsanız, F’ yi seçmiş olacaksınız.(fahrenheit) 
Ok tuşuna tekrar bastığınızda, mmHg veya mBar kelimeleri ekranda görünecektir. 
1’ e basarsanız, mBar’ ı seçmiş olacaksınız. 
2’ ye basarsanız, mmHg’ yi seçmiş olacaksınız. 
Ok tuşuna tekrar bastığınızda “CALB” kelimesi ekranda görünecektir. 
Bu, kalibrasyon ayarlama modudur. Nasıl çalıştığı “KALİBRASYON” bölümünde anlatılacaktır. 
 
 3.4 Idle Mod(Boş Mod) : 
 
Ön paneldeki ON/OFF tuşuna bastığınızda fırın Program seçimi için hazırdır. 
 
NOTLAR 
Idle Mod(Boş Mod), fırının uzun sure kullanılmadığı durumlarda, uzun zaman aralığı olduğunda 
kullanılması için tasarlanmıştır. 
Bu moddayken pişirme haznesi etkilenmez, ve 200 C’ de sabit kalır. Platform da ilk pozisyonunda 
kalır. 
Mafılın içinde nem birikmesini engellemek için, pişirme haznesini kapalı tutmanız çok 
önemlidir. 
 
 3.5 Programlama Modu : 
 
    “PROGRAM” tuşuna basın(PROG). 
    Numara tuşlarını kullanarak, 0-99’a kadar herhangi bir numara girin. 
    “ENTER(GİRİŞ) tuşuna basın. 
 
    NOTLAR 
Oklar(Arrows) tuşuna bastığınızda otomatik olarak parameter sahasına girmiş olacaksınız ve veri 
girişi yapabileceksiniz. PROG tuşuna bastığınızda ise parameter alanından çıkmış olacaksınız. 
Seçilmiş programı değiştirmek isterseniz, “CLEAR”(SİLME) tuşuna basın ve farklı bir program 
numarasını yeniden girin(0-99). 
5,6,7 no’ lu programlar önceden programlanmış dahili programlardır. Bunların parametreleri ekte 
liste halinde sunulmuştur. 



 

 

 
   3.6 Parametre Verilerinin Girilmesi ve Değiştirilmesi : 
  
         Ok tuşuna basarak, istenilen parametreye ulaşabilir ve veri ekranından değeri okuyabilirsiniz. 
          Veri girişi tuşlarını kullanarak, istediğiniz parameter verisini girebilirsiniz (2-99 numaralı 
programlar için). 
          Bu yöntemle parametreler arasında gezinebilir, verileri control edebilir ve değiştirebilirsiniz. 
          Tüm gerekli parametrelerin değiştirilmesi veya girilmesi tamamlandığında “ENTER”(GİRİŞ) 
tuşuna basın. 
          Bir veya birkaç parametre alanının kullanılmadığı durumlarda, bunların boş bırakılması 
gerekir, “0” gibi bir değerin girilmesine gerek yoktur. 
 
ÖRNEK 1  
START TEMP(Başlangıç Isısı) olarak 400 C’ nin girilmesi ve HEAT RATE(Isı Hızı) olarak da 
55 C/dak. ‘nın girilmesi 
 
START TEMP(Başlangıç Isısı) led ışığı yanıncaya kadar Ok tuşuna basılı tutun. 
4, 0 ve 0 tuşlarına basın. 
HEAT RATE(Isınma Hızı) göstergesinin ışığı yanıncaya kadar, Yukarı (UP) tuşuna basılı 
tutun.(eğer gerekmiyorsa, UP TIME(Kaldırma Süresi) ve DRY TIME(Kurutma Süresi) 
bölümüne değer girmeyin) 
5, 5 tuşlarına basın. 
ENTER(Giriş) tuşuna basın. 
 
ÖRNEK 2 
UP TIME(Kaldırma Süresi) ve DRY TIME(Kurutma Süresi) 3.5’ ar dakika olarak  girilmesi 
 
UP TIME(Kaldırma Süresi) led ışığı yanıncaya kadar Ok tuşuna basılı tutun. 
3, 3 ve 0 tuşlarına basın. 
Yukarı ok(UP) tuşuna basın. 
3, 3 ve 0 tuşlarına basın. 
ENTER(Giriş) tuşuna veya tekrar Ok tuşuna basın. 
 
ÖRNEK 3 
“VACUUM ON” Isısı olarak 420 C’ nin girilmesi ve “VACUUM OFF” Isısı olarak 820 C’ nin 
girilmesi ve de “VACUUM LEVEL”(Vakum Seviyesi) olarak da 720 mmHg’ nin girilmesi  
 
“VAKUM” ekranında “S” harfi görünene kadar yukarı(Up) tuşuna basın. “S” harfi “VACUUM 
START”(Vakum Başladı) anlamına gelir. 
4, 2 ve 0 tuşlarına basın. 
“VAKUM” ekranında “E” harfi görünene kadar yukarı(Up) tuşuna basın. “E” harfi “VACUUM 
END”(Vakum Bitti) anlamına gelir. 
8, 2 ve 0 tuşlarına basın. 
“VAKUM” ekranında “L” harfi görünene kadar bir kez daha yukarı(Up) tuşuna basın. “L” harfi 
“VACUUM LEVEL”(Vakum Seviyesi) anlamına gelir. 
7, 2 ve 0 tuşlarına basın. 
ENTER(Giriş) tuşuna veya ok tuşuna basın. 
 



 

 

 
   3.7 Parametrelerin tanımları ve sınırlamaları : 
 
Yararlı bir rehber olarak sizin için aşağıdaki Tablo’da, parametreleri ve bunların fonksiyonlarını ve 
limitlerini belirttik. Yorumlar, diğer ilgili detaylara dikkatinizi çekmek için yazılmıştır. 
 
 
Parametre                            START TEMP(Başlangıç Isısı) 
Fonksiyon                             Programın başlangıç ısısıdır. Bu seviyeye geldiğinde, döngü   
                                              başlayacaktır.   
Limitler                                100 C ila 450 C arası 
Yorumlar                              Bir programın başlamasını sağlamak için dahil edilmesi gereken    
                                             parametrelerden biri. 
 
Parametre                            UP TIME(Kaldırma Süresi) 
Fonksiyon                             Mafıl kapanana kadar, platformun en alçak seviyesinden   
                                              yükselmesi için gereken sure. 
Limitler                                0 ila 30 dakika arası 
Yorumlar                              UP TIME(Kaldırma Süresi) sırasında, platform peşpeşe 4  
                                             aşamada yükselir. 
 
Parametre                            DRY TIME(Kurutma Süresi) 
Fonksiyon                             Mafılın kapandığı, UP TIME’ ın son aşamasıdır ve belirlenen    
                                             süre boyunca ısı artık yükselmeyecektir. 
Limitler                                0 ila 30 dakika arası 
Yorumlar                              (DRY TIME) Kuruma Süresi geri sayımı başlamadan önce,                     
                                              vakum pompası, havayı dışarı pompalamaya başlayacaktır.  
                                              Eğer vakumsuz (DRY TIME) Kuruma Süresi gerekiyorsa,  
                                              VACUUM START(Vakum Başlangıç) ısı değeri, START  
                                              TEMP’ den 5 C daha yüksek olmalıdır. 
 
Parametre                            HEAT RATE(Isınma Hızı) 
Fonksiyon                             C veya F olarak, ısının START TEMP’ den HIGH  
                                              TEMP(yüksek ısı derecesi)’ ne çıkmasının ve HIGH  
                                              TEMP(yüksek ısı derecesi)’ den FINAL TEMP’ e çıkmasının  
                                              hızı 
Limitler                                10 derece ila 100 derece arası 
Yorumlar                              Bir programın başlamasını sağlamak için dahil edilmesi gereken    
                                             parametrelerden biri. 
 
Parametre                            HIGH TEMP(Yüksek Isı Derecesi) 
Fonksiyon                             HEAT RATE(Isınma Hızı)’ nın sonunda ulaşılması gereken ısı  
                                              derecesidir veya FINAL TEMP’ in değeri daha yüksek  
                                              olduğunda ara ısı derecesidir. 
Limitler                                Normalde 100 C ila 1100 C derece arası 
                                             HT’ de(HIGH TEMP) 100 C ila 1180 C derece arası 
Yorumlar                              “VACUUM OFF” ısı değerinden daha düşük olmaması gerekir.  
                                             (eğer programa bir vakum dahil edilmemişse). 
                                                          Bir programın başlamasını sağlamak için dahil edilmesi      
                                                          gereken parametrelerden biri. 



 

 

 
 
Parametre                           TEMP DELAY(Isınmada Gecikme) 
Fonksiyon                             Fırının, pişirme haznesi açılmadan önce veya ısının (eğer  
                                              tanımlanmışsa) FINAL TEMP’ e kadar yükselmesine devam  
                                              etmeden önce yüksek ısı derecesinde(HIGH TEMP’ te) kalma  
                                              süresi . 
Limitler                                0 ila 30 dakika arası(dakika ve saniye olarak spesifik bir şekilde  
                                              belirtilir) 
Yorumlar                              FINAL TEMP, HIGH TEMP’ ten yüksek olduğu zaman ara  
                                             gecikme 
 
Parametre                            FINAL TEMP(Final-En Yüksek Isı Derecesi) 
Fonksiyon                             Ekstra bir ısıtma veya soğutma modu. HIGH TEMP’ den düşük  
                                              de olabilir yüksek de. Eğer yüksekse, ısıtma yeniden active  
                                              edilecektir. Eğer düşükse, FINAL TEMP değerine kadar  
                                              soğumanın gerçekleşmesi için hazne hafifçe açılacaktır. Daha  
                                              sonra platform mafılı kapatacak ve ısı derecesi FINAL  
                                              DELAY’de stabil hale gelecektir. 
Limitler                                 Normalde 100 C ila 1100 C derece arası 
                                              HT’ de(HIGH TEMP) 100 C ila 1180 C derece arası 
            Yorumlar                               Opsiyonel bir parametredir. Kullanılmadığı zaman boş           
                                                          bırakılmalıdır.  
 
Parametre                           FINAL DELAY(Final Gecikme) 
Fonksiyon                             Fırının, pişirme haznesinin açılmasından önce, FINAL TEMP’  
                                              te kalma süresidir.   
Limitler                                0 ila 30 dakika arası 
Yorumlar                              Sadece, FINAL TEMP parametresi programlandığında       
                                             kullanılır.  
 
 
Parametre                           COOL TIME(Soğutma Süresi) 
Fonksiyon                             Platformun alçalması için gereken süre. Platform 3 aşamada  
                                              alçalacaktır. Fırın haznesinin kapandığı andan başlayarak en  
                                              alçak noktaya gelene dek. 
Limitler                                0 ila 30 dakika arası 
 
 
Parametre                          VAC. START( S - Vakum Başlangıcı) 
Fonksiyon                            Vakumun başladığı ısı derecesidir 
Limitler                                Programın seçilmiş ısı aralığındaki herhangibir değer. (C veya F) 
Yorumlar                              Eğer START TEMP’ e eşitse, DRY TIME başlamadan önce,  
                                             vakum başlayacaktır.  
 
 
Parametre                          VAC. END( E – Vakumun Bitmesi) 
Fonksiyon                            Vakumun serbest bırakıldığı ısı derecesidir 
Limitler                                Programın seçilmiş ısı aralığındaki herhangibir değer. (C veya F) 
Yorumlar                              HIGH TEMP veya FINAL TEMP(FINAL TEMP’ in HIGH  
                                             TEMP’ ten yüksek olarak tanımlandığı durumlarda)’ ten düşük  
                                             veya bunlara eşit . 
 



 

 

Parametre                          VAC. LEVEL( L - Vakum Seviyesi) 
Fonksiyon                            Döngü sırasında, vakumun tutulduğu seviyedir. 
Limitler                                100 mmHg’ den 750 mmHg’ ye kadar. 
                                             Eğer sabit vakum pompası aktivasyonu isteniyorsa – vakum  
                                            seviyesi 760 mmHg’ de olmalıdır. 
Yorumlar                             Bu parametre, vakum pişirmenin kullanıldığı her durumda  
                                            belirlenmelidir. 
 
 
Parametre                          VAC. DELAY( DEL – Vakum Gecikmesi) 
Fonksiyon                            HIGH TEMP veya FINAL TEMP’ te vakumun korunması için  
                                             gereken süre (eğer FINAL DELAY-FİNAL GECİKME-  
                                             tanımlanmışsa). 
Limitler                                0 ila 30 dakika 
 
 
 
NOTLAR 
 
Bir parametreye, bir veriyi programlarken, verinin doğruluğundan ve diğer parametrelerle 
korrelasyonu olduğundan emin olun. 
Parametrelerin limitleri olduğunu unutmayın. Eğer girdiğiniz veri bu limitlerin altında veya 
üstündeyse, veri girişi kabul edilmeyecektir. 
Bir hata olması durumunda, START’ a bastığınızda bir uyarı tonu duyacaksınız ve pişirme işlemi 
başlamayacaktır. Hatalı parametre yanıp söndüğü için hatanın kaynağını belirleyebileceksiniz. Bu 
parametrenin mantıklı olmadığını veya izin verilen sınırlar dahilinde olmadığını gösterir. 
 
 
4. PİŞİRME DÖNGÜSÜ(İŞLEMİ) 
 
4.1  Pişirme Döngüsünün Başlatılması 
Platformun en alçak pozisyonda olup olmadığını kontrol edin. STOP/LIFT tuşuna basarak bunu 
yapabilirsiniz. 
Platformu alçatmak için kısa süre boyunca basın ve kaldırmak için bir süre basılı tutun (çift bip sesi). 
Platform tamamen alçalmadan pişirme döngüsü başlamayacaktır. 
Bir program seçin. 
START tuşuna basın. 
Pişirme haznesinin ısısı, START TEMP olarak belirlenmiş ısıya ulaşınca pişirme işlemi otomatik 
olarak başlayacaktır. İlgili fonksiyon LED ışığı yanacaktır. LED’ ler döngünün ilerleyişiyle eş 
zamanlı olarak yanarak döngünün gerçek durumunu gösterecektir. 
Pişirme döngüsü bittiğinde ve platform en alçak seviyesindeyken 5 çift bip sesi duyulacak ve tüm 
LED’ lerin ışığı yanacaktır. 
   
Bir Döngünün İptal Edilmesi 
       Bir pişirme döngüsü esnasında bir programı iptal etmek istediğiniz takdirde, STOP/LIFT tuşuna 
basın. Platform alçalacak ve fırın seçilmiş olan program modunda kalacaktır. 
 
 



 

 

5. TAMAMLAYICI ÖZELLİKLER 
 
5.1  Çevirimin Bitimine Doğru Gerisayım Süresi 
 “1” tuşuna basarak çevrimin bitmesine kalan Süreyi görebilirsiniz. Çevrim başlamadan “1” 
tuşuna bastığınız takdirde, ekran toplam çevrim süresini gösterecektir. 
                                              
5.2  HOLD(TUTMA)tuşu     
 HOLD/RELEASE (TUTMA/BIRAKMA) fonksiyonu sadece çevrim sırasında kullanılabilir. 
HOLD(tutma) tuşuna bastığınızda pişirme çevrimi geçici olarak “donacaktır”, yani duracaktır. Isı 
derecesi sabit kalacak(eğer bu tuşa ısıtma sürecinde basarsanız) ve platform hareketi duracaktır(eğer 
bu tuşa Up Time-kaldırma- sürecinde basarsanız). 
 
 HOLD(Tutma) tuşuna basıldığında, LED’ lerden biri geçici olarak yanıp sönme moduna 
geçerek fırının HOLD(Tutma) aşamasında olduğunu gösterir. HOLD(Tutma) safhasındayken, tek bir 
bip sesi sürekli tekrarlayarak kullanıcıya fırının hala HOLD(Tutma) safhasında olduğunu hatırlatır. 
Fırını HOLD(Tutma) safhasından çıkarmak için tekrar HOLD(Tutma) tuşuna basın. HOLD(Tutma) 
safhasının göstergeleri ortadan kalkar ve fırın normal operasyonuna geri döner. “Donma 
aşamsındayken”, manuel olarak kurutma, soğutma ve parlatma süresini control edip, uzatabilirsiniz. 
Sürenin yeteri kadar uzatıldığına karar verdiğinizde, HOLD(Tutma) tuşuna basın ki böylece, fırın 
HOLD(Tutma) durumundan çıkarak normal pişirme döngüsüne geri dönsün. 
 
 Bu fonksiyon kullanıcıya, çevrimdeki iş üzerinde tam kontrol ve seçici esneklik sağlar. 
Kurutma, ısıtma ve soğutma aşamalarını kontrol edebilirsiniz. 
 
   
5.3 Çevrim Sırasında Parametrelerin Değiştirilmesi 
 
Çevrim sırasında parametreleri değiştirebilmek için, aşağıdaki adımları takip edin: 
 Bir çevrim sırasında, HOLD/RELEASE (TUTMA/BIRAKMA) fonksiyonunun kullanılması 
sayesinde, henüz işleme girmemiş parametrelerin değerlerini değiştirebilmenizi sağlar. Bu 
değişiklikler geçicidir ve çevrimde önceden programlanmış verileri etkilemez. Parametrelerin çevrim 
sırasında değiştirilebilmesi için aşağıdaki adımları uygulayın: 
 
 “HOLD(Tutma)” tuşuna basın – LED’lerden biri yanıp sönmeye başlayacaktır ve sürekli tek 
bir bip sesi duyularak fırının HOLD(Tutma) durumunda olduğunu gösterir. 
Ok tuşlarını kullanarak, değiştirilmesi gereken parametrelere ulaşana kadar parametreler arasında 
gezinebilirsiniz. Yeni değeri girin ve ENTER(Giriş) tuşuna basın. 
 
 HOLD(Tutma) durumundan çıkmak için “HOLD(Tutma)” tuşuna basın ve fırın çevrime geri 
dönecektir. 
 
 Fırın yeni parametrelere gore çevrime devam edecektir. Çevrim tamamlandıktan sonra da, 
parametreler orjinal değerlerine geri dönecektir. 
 
 



 

 

5.4 Night-Mode(Gece Modu)  
Gece Moduna girmek için iki yol vardır: 
 
İlki  bir çevrim sırasında, ON/OFF (Ön paneldeki) tuşuna basarak. Pişirme döngüsü biter bitmez, 
fırın otomatik olarak Gece moduna geçecektir. 
Otomatik gece modu program numarasının LED’inin yanmasıyla gösterilir. 
Gece Moduna Geçiş, fırının pişirme haznesinin ısısı 100 C’ ye düşmesini bekler. Bu sürede, hazne 
açık kalır ve tabla en alçak seviyesinde kalır. Isı derecesi 100 C’ ye ulaştıktan sonra, platform 
kapanacak ve fırının ısısı 100 C’ de sabit kalacaktır. 
Otomatik gece modunu iptal etmek için ON/OFF (Ön paneldeki) tuşuna tekrar basın. 
 
İkincisi,  Eğer fırın çevrimde değilse: Önceden programlanmış çevirimi girin PROG, 0, 
ENTER(GİRİŞ), STOP/LIFT(Durdurma/ Kaldırma)(Uzun çift ton basın). 
 
Asansör mafılı kapatacaktır ve ısı derecesi 100 C’ ye düşecektir. Gece modunu iptal etmek için, 
STOP/LIFT(Durdurma/ Kaldırma) tuşuna basarak tablayı alçaltın ve gereken program numarasını 
girin. 
 
 
5.5  STOP/LIFT(Durdurma/ Kaldırma) tuşu (çift fonksiyon) 
 
STOP/LIFT(Durdurma/ Kaldırma) tuşu platform hareketleri ve de çevrimin iptali için kullanılır.  
 
STOP/LIFT(Durdurma/ Kaldırma) tuşuna kısa süreli bastığınızda, platform alçalacaktır ve uzun 
kısa süreli bastığınızda ise, platform yukarıya çıkacaktır. 
 
Bir pişirme döngüsünün ortasındayken bir programı iptal etmek istediğinizde, 
STOP/LIFT(Durdurma/ Kaldırma) tuşuna basın. Platform alçalacak ve fırın seçilmiş olan 
program modunda kalacaktır. 
 
 
5.6  Manuel Önısıtma/Kurutma 
            Kullanıcı, bir nesneyi ısıtmak amacıyla veya ekstra ön ısıtmanın gerektiği durumlarda, 
platformu herhangi bir yükseliğe getirebilir. Bunu gerçekleştirmek için, program numarasını 
seçmelisiniz(PROG # - ENTER), START TEMP ile optimum önısıtmayı elde etmeye ihtiyacınız 
olacaktır. 
Yukarı ok tuşuna sürekli basın ve platform yükselmeye başlayacaktır. Mafılın açılışı ve obje arasında 
istenilen uzaklığı yakaladığınız zamana kadar yukarı ok tuşuna basılı tutun. 
Platformu alçaltmak için – AŞAĞI ok tuşuna sürekli basın. 
 
5.7  “FINAL TEMP”(Final Isı Derecesi) özelliği 
 FINAL TEMP(Final Isı Derecesi) parametresinin HIGH TEMP(Yüksek Isı Derecesi)’ den 
düşük olması durumunda, FINAL TEMP(Final Isı Derecesi) ve FINAL DELAY(Final Gecikme) 
parametreleri TEMPERN(tav vermek) etkisi şeklinde hareket ederler, yani; ısı derecesi FINAL 
TEMP’ e düşer ve belirlenmiş FINAL DELAY periyodu boyunca bu derecede kalır. 
 



 

 

 
 
NOTLAR: 
Bir parametreye, bir veriyi programlarken, verinin doğruluğundan ve diğer parametrelerle 
korrelasyonu olduğundan emin olun. 
Parametrelerin limitleri olduğunu unutmayın. Eğer girdiğiniz veri bu limitlerin altında veya 
üstündeyse, veri girişi kabul edilmeyecektir. 
Bir hata olması durumunda, START’ a bastığınızda bir uyarı tonu duyacaksınız ve pişirme işlemi 
başlamayacaktır. Hatalı parametre yanıp söndüğü için hatanın kaynağını belirleyebileceksiniz. Bu 
parametrenin mantıklı olmadığını veya izin verilen sınırlar dahilinde olmadığını gösterir. 
 
6. KALİBRASYON 
 
KALİBRASYON AYARI 
                  Fırınlar, fabrika çıkışlı olarak kalibre edilmiştir. Fakat kullanıcıya daha fazla esneklik 
sağlamak için “KALİBRASYON AYARI” özelliği konulmuştur. Bu da, size mafıl ısısını ekstra 
kalibrasyona gerek kalmadan ayarlama olanağını sağlar(eğer farklılık küçükse). 
NOT: Fırınınız üreticiden çıkmadan uygun bir şekilde kalibre edilmiş ve kontrol edilmiştir. 
Kalibrasyon ayarını gerçekleştirmeden önce lütfen aşağıdakileri yapın: 
Ön paneldeki ON/OFF tuşuna basarak fırını kapatın(OFF). 
Artik fırın bekleme modundadır(ekranda “ON” gözükür. 
123 kodunu girin. 
3 kez UP(yukarı) tuşuna basın. 
Ekranda “CALB” mesajı görünecektir(“DATA”ekranında) 
“ENTER” tuşuna basın. 
DATA bölümünde, (PLUS için) “P” tuşu gözükecektir 
Isıyı azaltmak isterseniz aşağı ok tuşuna basın, “-“ işareti(eksi için) görünür. 
Isıyı ayarlamak için, fırının ısısına Celsius olarak sayı değeri cinsinden basın. “PROG” tuşuna basın 
ve sonra da fırın hafızasına düzeltmeyi kaydetmek için “ENTER” tuşuna basın.  
Değişiklik fırın parametrelerini bütün programlarda etkileyecektir. 
 
 
Örneğin: pişirmenin 12 C daha yüksek olmasını istiyorsanız: 
Bunu yapmak için, kalibrasyon ayar modunu girin, ENTER tuşuna basın.”P” harfi gözüktüğünde, 12 
C’yi girin  ve PROG’a sonra da ENTER tuşuna basın. 
Değişiklik hafızada kaydedilecektir ve fırının ısısı yükselmiş olacaktır. 
Isıyı 12 C azaltmak için, AŞAĞI OK tuşuna basın. (-) işareti gözükecektir. 
12 C’yi girin ve PROG’a sonra da ENTER tuşuna basın. 
Değişiklik hafızada kaydedilecektir ve fırının ısısı azalmış olacaktır. 
 
Fabrika çıkışı temel kalibrasyona geri dönmek için aşağıdakileri yapın: 
Kalibrasyon ayarlama moduna girin. 
“P” gözüktüğünde, “START” tuşuna basın, ve sırayla PROG’a sonra da ENTER tuşuna basın. 
 
 



 

 

6. DİAGNOSTİK MODU VE FIRIN VERİLERİ 
 
DİAGNOSTİK MODU: 
 Kullanıcıya, cihazı pratik bir yöntemle test etme olanağını sunar.  Son kullanıcının, hata 
oluştuğunda kaynağını belirlemesine yardımcı olmak için dizayn edilmiştir. Böylece, bir hata 
olduğundan şüphelenildiği zaman, kullanıcı fırının çeşitli alt sistemlerinin doğru çalışıp 
çalışmadığına bakabilir. 
Tavsiye edilen şudur ki; ne zaman bir sorun oluşursa destek talep etmeden once uygun bir tanı 
yapılmalıdır. 
Diagnostik(Teşhis) Moduna erişmek için fırın bekleme modundayken(program bölümünde sadece 
“ON” yazıyorken) kod “456”yı girin.  Kullanılabilecek fonksiyonlar ekranda görüldüğü sırayla 
aşağıda listelenmiştir. İstenilen fonksiyona erişim için, numarasına basın. 
Diagnostik(Teşhis) Moduna girdikten sonra, “TEST” kelimesi gözükecektir. 
 
[VER]-“yazılım versiyonuna” ulaşmak için yukarı ok tuşuna bir kez basın. Versiyonu görmek 
için“1” tuşuna basın. 
[VAC]- yukarı ok tuşuna tekrar bastığınızda, “VAC” kelimesi ekranda gözükecektir. Vakum 
kalibrasyon değerini görmek için “1” tuşuna basın. 
[TEMP]- yukarı ok tuşuna tekrar bastığınızda, “TEMP” kelimesi ekranda gözükecektir. Isı 
kalibrasyon değerini görmek için “1” tuşuna basın. 
[VACt]- yukarı ok tuşuna tekrar bastığınızda, “VACt” kelimesi ekranda gözükecektir. Vakum 
pompasını etkinleştirmek için “1” tuşuna basın. “1” tuşuna bastığınız sure boyunca pompa çalışmaya 
devam edecektir. Gerçek vakum seviyesi vakum kısmında eşzamanlı olarak gözükecektir. “1” tuşuna 
basmayı bıraktıktan sonra, vakum seviyesi pompanın o ana dek ulaşabildiği seviyede kalacaktır. Bu 
test, fırının vakum seviyesinde sızıntı olup olmadığını kontrol etmek için çok yararlıdır. VAC testi 
tamamlandıktan sonra vakumu boşaltmak için VACr’ye bakınız. 
[VACr]- yukarı ok tuşuna tekrar bastığınızda, “VACr” kelimesi ekranda gözükecektir. Vakumun 
hazneden boşaltılmasını sağlamak için “1” tuşuna basın. 
[HEAT]- yukarı ok tuşuna tekrar bastığınızda, “HEAT” kelimesi ekranda gözükecektir. Isitma testini 
başlatmak için “1” tuşuna basın. “1” tuşuna bastığınız sure boyunca, ısıtma unsure etkin olacaktır ve 
ekrandaki ısı derecesi yavaş yavaş yükselecektir. “1” tuşuna basmayı bıraktıktan sonra, ısıtma da 
duracaktır. 
Yukarı ok tuşuna tekrar bastığınızda, “UP” kelimesi ekranda gözükecektir. Bu özellikle, tablanın 
yukarı hareketini test edebilirsiniz. Tablayı yukarı kaldırmak için “1” tuşuna basın. “1” tuşuna 
bastığınız sure boyunca, tabla üst mikrosvice değene kadar yükselme hareketine devam edecektir. 
Yukarı ok tuşuna tekrar bastığınızda, “DOWN” kelimesi ekranda gözükecektir. Bu özellikle, tablanın 
aşağı hareketini(alçalma)test edebilirsiniz. Tablayı alçaltmak için “1” tuşuna basın. “1” tuşuna 
bastığınız sure boyunca, tabla alt mikrosvice değene kadar alçalma hareketine devam edecektir. 
Yukarı ok tuşuna tekrar bastığınızda, “SWTC” kelimesi ekranda gözükecektir. Bu özellikle, 
mikrosviçlerin pozisyonunu test edebilirsiniz. Mikrosviçlerin hiçbirine basılmaması durumunda, very 
ekranında “açık” kelimesi gözükecektir. 
Yukarı ok tuşuna tekrar bastığınızda, “LOAD” kelimesi ekranda gözükecektir. Bu özellik, mevcut 
programların orjinal değerlerini tekrar yüklemenize yarar(prog 1,5,6,7) 
 



 

 

MEVCUT PROGRAMLAR(FABRİKA AYARLI) 
 

 Prog No.1 Prog No.5 Prog No.6 Prog No.7 
Başlangıç ısısı 500 300 300 300 
Yükselme süresi 03:00 06:00 06:00 06:00 
Kurutma süresi 01:00 01:00  01:00 
Isınma hızı 40C/dak. 55C/dak 55C/dak 55C/dak. 
En yüksek sıcaklık 950 820 815 820 
Isı gecikmesi 05:00 01:00 01:00 01:00 
En son sıcaklık     
En son gecikme     
Soğuma süresi     
Vakum başlangıcı  300 300  
Vakum sonu  820 815  
Vakum gecikmesi     
Vakum seviyesi  720 mmHG 720 mmHG  

 
 
 
HT Programı 85’den 97’ye 100 C-1180 C arasında dahil edilmiştir. 
Normal program 100 C ile 1100 C arasındadır. 
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