
     Prometheus-uunin käytön perusohje

Pidä uunin alla vuolukivilaattaa, joka estää uunin liukumisen 
ovea avatessa tai suljettaessa. Uunin edessä on myös hyvä 
pitää toista vuolukivi-laattaa pöydän suojana. Ota valmiiksi esille 
suojakäsineet, teräs-verkko, lasta ja pihdit tarvittaessa. 

Käännä ilmastointiputki ”ulos” hyllyn päältä. Kytke tuuletus päälle
käytävän seinältä vastapäätä kiillotushuonetta.

OHJELMAT:

Pr01 hopeasaven poltto (750 °C, 15 min)
Pr02 pronssisaven esipoltto (590 °C, 30 min)
Pr03 pronssisaven poltto (800 °C, 60 min)
Pr04–Pr09 vapaasti ohjelmoitavat (linkki ohjelmointiohjeeseen)

 

  

Kytke uuni päälle katkaisijasta . Uunin näyttöön tulee ensin 
”8888”, jolloin se piippaa jatkuvasti kaikkien kolmen merkkivalon
palaessa, ja sitten ”3F-4” sekä lopuksi uuni siirtyy ”IdLE” tilaan 
(=joutilas) näyttäen välissä senhetkistä lämpötilaa. 

Paina  nappulaa. Näyttöön tulee viimeksi käytetty ohjelma 
(esim. ”Pr01”).

Vaihtaaksesi toiseen ohjelmaan (Pr01–Pr09) paina ”ylös”  
nappulaa riittävän monta kertaa (Pr01 tulee taas Pr09:n jälkeen).

Mikäli et paina mitään nappulaa 60 sekuntiin, siirtyy uuni 

“IdLE” tilaan. Painamalla “IdLE” tilassa , tulee senhetkinen
ohjelma uudestaan näyttöön.

Paina ”alas” nappulaa niin uuni käy kyseisen ohjelman läpi 
automaattisesti noin sekunti per askel ja ”Review” merkkivalo 
palaa. Tällöin voit siis vielä varmistaa, että ohjelma on 
haluamasi. Lopuksi uuni ilmoittaa “Strt”.

Laita esineet tässä vaiheessa viimeistään teräsverkon päällä 
uuniin.
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Paina  nappulaa niin ohjelma alkaa ja uuni ilmoittaa “On” 
5 sekunnin ajan sekä lämmitys alkaa. Näytössä näkyy nousun 
ajan lämpötila ja tavoitelämpötilassa vaihdellen myös jäljellä 
oleva paistoaika. ”Run” merkkivalo vilkkuu koko ohjelman ajan.

Ohjelman voi lopettaa milloin tahansa painamalla  nappulaa,
jolloin uuni ilmoittaa ”StOP” ja välissä senhetkisen lämpötilan. 

Paina uudestaan  nappulaa, niin uuni siirtyy ”IdLE” tilaan ja 
voit alkaa alusta.

Ohjelman lopussa uuni ilmoittaa “CPLt” ja piippaa 30 sekunnin 
ajan. Tämä näyttö vaihtelee lämpötilan ja kokonaispaistoajan 
kanssa. 

Paina  nappulaa niin ohjelma päättyy ja uuni siirtyy valmiiksi 
”IdLE” tilaan seuraavaa tehtävää varten.

Voit ottaa teräsverkon esineineen varovasti lastalla ulos uunista 
sen edessä olevalle vuolukivilaatalle.

Lopetettuasi sammuta uuni ja anna sen jäähtyä jonkin aikaa 
paikallaan. Varo uunin kuumaa pintaa. Muista sulkea ilmastointi 
ja käännä ilmastointiputki takaisin hyllyn päälle. Muutoin siitä 
tulee turhaan kylmää ilmaa huoneeseen.
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