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ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΡΟΛΟΙ LED ΣΗ SMEG 
 

ΠΩ ΝΑ ΣΟ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΕΣΕ 

 

 
 
ΓΙΑ ΝΑ ΡΤΘΜΙΕΣΕ ΣΗΝ ΣΡΕΧΟΤΑ ΩΡΑ: 
Ωσ αναφορά το πλήκτρο 1 είναι το πρώτο ςτα αριςτερά 
• Πιζςτε το πλήκτρο 3 καθώσ και το πλήκτρο 4 ή 5 για να ρυθμίςετε την ώρα 
• Αφήςτε τα πλήκτρα – η ώρα ζχει ρυθμιςτεί 
 
ΓΙΑ ΝΑ ΡΤΘΜΙΕΣΕ ΣΗΝ ΤΠΕΝΘΤΜΙΗ: 
• Πιζςτε το πλήκτρο 1 μια φορά 
• Πιζςτε το πλήκτρο 4 ή 5 για να επιλζξετε την διάρκεια 
• Κάθε μπάρα που ανάβει αντιςτοιχεί ςε 1 λεπτό 
• Για να ακυρώςετε την υπενθφμιςη πιζςτε το πλήκτρο 1 και το πλήκτρο 4 για να μειώςετε την διάρκεια ζωσ το 0 
• Για να ςταματήςετε το ηχητικό ςήμα πιζςτε το πλήκτρο 1 
 
ΓΙΑ ΝΑ ΡΤΘΜΙΕΣΕ ΣΗΝ ΗΜΙΑΤΣΟΜΑΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ: 
• Επιλζξτε το επιθυμητό πρόγραμμα και θερμοκραςία 
• Πιζςτε το πλήκτρο 2 μια φορά – οι δείκτεσ του ρολογιοφ μεταφζρονται ςτο 12:00  
• Πιζςτε το πλήκτρο 4 ή 5 για να ρυθμίςετε την διάρκεια του μαγειρζματοσ 
• Κάθε μπάρα που ανάβει αντιςτοιχεί ςε 12 λεπτά, άρα ζνα διάςτημα 5 λεπτών αντιςτοιχεί ςε 1 ώρα  
• Μετά από μερικά δευτερόλεπτα το ρολόι θα δείξει την τρζχουςα ώρα και τον υπολειπόμενο χρόνο μαγειρζματοσ 
• Η διαδικαςία μαγειρζματοσ ξεκινά άμεςα 
• Ο φοφρνοσ θα απενεργοποιηθεί αυτόματα με το τζλοσ τησ επιλεγμζνησ χρονικήσ περιόδου 
• Για να ακυρώςετε την ρφθμιςη πιζςτε το πλήκτρο 3 και κρατήςτε το πατημζνο για μερικά δευτερόλεπτα 
 
ΓΙΑ ΝΑ ΡΤΘΜΙΕΣΕ ΣΗΝ ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ: 
• Πιζςτε το πλήκτρο 2 – οι δείκτεσ του ρολογιοφ μεταφζρονται ςτο 12:00 
• Πιζςτε το πλήκτρο 4 ή 5 για να ρυθμίςετε την διάρκεια του μαγειρζματοσ 
• Πιζςτε το πλήκτρο 2 – το ρολόι θα δείξει την τρζχουςα ώρα 
• Μζςα ςε 6 δευτερόλεπτα πιζςτε το πλήκτρο 5 για να μεταφζρετε την φωτιςμζνη επιλογή ςτην επιθυμητή ώρα λήξησ 
• Επιλζξτε το επιθυμητό πρόγραμμα και θερμοκραςία 
• Για να ακυρώςετε την ρφθμιςη πιζςτε το πλήκτρο 3 και κρατήςτε το πατημζνο για μερικά δευτερόλεπτα 
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