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 1WS Timer (clack( التيمر رفلتاسلوب تشغيل رأس تحكم ال

  ة أزرارخمس

  

 - ):ساعة اليد ( الذى يقابل الوقت المحلى ضبط ساعة الوقت للجھاز .١
   set الساعةثم ضبط الساعة ثم ضبط الدقائق ثم الضغط على  حتى ظھور وميض set clockبالضغط على الزر 

clockللخروج وعدم ظھور وميض  

 -: ھازضبط الج .٢
 Filteringحتى ظھور الوميض وإختيار ثانية  ٥-٣معا لمدة  next  +downبالضغط على الزر   )أ 

  nextثم الخروج للخطوة التالية بالضغط على  Softeningوال يتم إختيار 
 .nextثم للخروج   offليكون  fillاختيار الملئ   )ب 
 -:الفلتر باألتى  تنشيطاختيار أسلوب   )ج 

Normal back wash (14 min back wash + 8 min rinse) 

Longer back wash (16 min back wash + 10 min rinse) 

Double (2) normal back wash (8 min back wash+6 min rinse+10 min backwash+ 8 min rinse) 

Double (2) longer back wash (12 min back wash+6 min rinse+12 min backwash+ 10 min rinse) 

 nextثم الخروج بواسطة     

  nextثم للخروج ) Regen(للتنشيط   offاختيار   )د 
 post fillثم اختيار   )ه 
 .Normalثم   Regenثم اختيار   )و 
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 -:ضبط ساعة التنشيط ويوم التنشيط  .٣
  

 NA‐  (Not applicable‐(نختاره Hardens ثانية حتى ظھور  ٥-٣لمدة  next  +upيتم الضغط على الزر  )أ 
  Nextغير مخصص ليكون ميسر ثم الضغط على الزر بمعنى أن الجھاز 

إلختيار  Nextإلختياره بواسطة الزر العلوى والسفلى ثم الخروج بواسطة  (Regen Day )يظھر يوم التنشيط   )ب 
 للخروج   Nextبواسطة الزر العلوى والسفلى ثم )  (Regenساعة التنشيط

 

  -:ملحوظة 

حتى ثانية حتى سماع حركة الماتور  ٥-٣لمدة  Regenلعمل تنشيط يدوى يتم الضغط على الزر  -

والتحول من مرحلة الى أخرى  فى حالة إختبارك لعمل الجهاز  Rinseثم  Back Washيظھر توقيت 
  .يتم الضغط على السهم السفلى  دون إنتظار الوقت الالزم لذلك

ودة فى الجهاز أما باقى الموج) التوقيت المحلى(فى حالة إنقطاع التيار يجب إعادة ضبط ساعة اليد -
 .البرمجة للجهاز فهى ثابتة ال تتغير بإنقطاع التيار

 .بار ٤-٣ضغط التشغيل المثالى للجهاز  -
 .س/٣م  ٦معدل التدفق للجهاز حتى  -

  

     

  


