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Ανοίγουµε το µηχάνηµα (γενικός διακόπτης στην βάση του µηχανήµατος) και εµφανίζεται η 
παραπάνω ένδειξη. 
Εάν δεν είναι όλα 0000 πιέζουµε το 0/ESC. Εµφανίζεται η ένδειξη STORE και στην 
συνέχεια πιέζουµε το MENU/ENTER οπότε έχουµε την ένδειξη 0000 και συνεχίζουµε. 
 
 
 

     
 
Τοποθετούµε το άδειο δοχείο και πιέζουµε το πλήκτρο TARE, οπότε εµφανίζεται η ένδειξη 
µε το καθαρό βάρος (π.χ. 0,433 kg). Αφαιρούµε το δοχείο και πιέζουµε το ENTER/MENU 
οπότε εµφανίζεται η ένδειξη FOrP. Πιέζουµε πάλι το ENTER/MENU. 
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Πιέζοντας το πλήκτρο PRINT επιλέγουµε το νούµερο του προγράµµατος που θέλουµε, π.χ. 
το νούµερο 8, εµφανίζεται η ένδειξη FOrP08 και µε το περιστροφικό πλήκτρο δίπλα στο 
START επιλέγουµε το 8 (η θέση 8 είναι ήδη προγραµµατισµένη για δοχείο λευκοσίδηρου 5 
λίτρων – σε κάθε περίπτωση µπορούµε να αλλάξουµε τον προγραµµατισµό και να βάλουµε 
τις ποσότητες για το δοχείο που επιθυµούµε.) 
 
 

    
 
Με την ένδειξη FOrP08 στην οθόνη πιέζουµε το ENTER/MENU και εµφανίζεται η ένδειξη  
PrESEt. 
 
Πιέζουµε ENTER/MENU και χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα µε τα βελάκια καθορίζουµε 
την τιµή που θέλουµε. Στο PrESEt καθορίζουµε το βάρος πάνω από το οποίο η ταχύτητα µε 
την οποία θα γεµίζει το δοχείο µας θα µειώνεται (στην συγκεκριµένη περίπτωση στα 4.450 
kg). Εχοντας καθορίσει το βάρος πιέζουµε ENTER/MENU και εµφανίζεται  η ένδειξη SΕt η 
οποία αφορά το καθαρό βάρος λαδιού που θα βάλουµε στο δοχείο µας.  
 
Πιέζουµε ENTER/MENU και χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα µε τα βελάκια καθορίζουµε την 
τιµή που θέλουµε (στην συγκεκριµένη περίπτωση στα 4.700 kg).  
 
 

                         
 
Πιέζοντας ENTER/MENU εµφανίζεται το PrESEt. Πιέζουµε το 0/ESC  µέχρι να 
εµφανιστεί η ένδειξη 0000, τοποθετούµε το δοχείο, πατάµε το START και ξεκινάµε το 
γέµισµα. 
 
Κάθε φορά που ανοίγουµε το µηχάνηµα και εµφανίζεται  η αρχική οθόνη (δες φωτογραφία 
1), µε το περιστροφικό πλήκτρο δίπλα στο START επιλέγουµε το πρόγραµµα που έχουµε 
καθορίσει για το κάθε δοχείο (π.χ. το νουµέρο 8 για το δοχείο των 5 λίτρων). 


