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 طريقة تشغيل رأس التحكم لجهاز

    WSCI Filter Timer 

 
 ضبط الجهاز نفسه:-.1

 

  ثانية  حتى ظهور وميض5-3 معا فى نفس الوقت لمدة Next   بالضغط على السهم السفلى و  )أ
Nextثم الضغط مرة اخرى على السهم السفلى و   مم فى حالة  25 يظهر وميض إلختيار اآلتى 

 مم فى حالة  50 بوصة أو 1.5 مم فى حالة الفتحتين 38فتحة الدخول والخروج بوصة  أو 
  للخطوة األخرى  next بوصة  ثم نضغط على 2فتحتين الدخول والخروج 

  nextثم نضغط على   Timer يوم فى حالة إذا كان إختيارك للجهاز 28   يظهر وميض وإختيار  )ب
 .للخطوة األخرى

 للخطوة next فى حالة عمل الفلتر بمفردة و ثم الضغط على  Alt off   يظهر وميض إلختيار كلمة  )ج
 التالية.

 على الشاشة  set يتم إختيارها بواسطة السهم العلوى أو السفلى أمام كلمة dp - off   يظهر وميض  )د
  للخطوة التاليةnextو ال يتم إختيار أى من البدائل األخرى ثم 

يظهر وميض لتحديد واختيار مراحل التنشيط  باستخدام السهمين العلوى والسفلى وتكون المرحلة  )ه
 ثم  Rinse يظهر وميض اختيار المرحلة الثانية وتكون  Next ثم الضغط على BackWashاالولى 

 او االنهاء ثم الضغط على  End يظهر وميض اختيار المرحلة الثالثة وتكون  Nextالضغط على 
Next   

 تظهر الشاشة الرئيسية. )و
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: ملحوظة هامة       -

  فى حالة إذا أردت إغالق عدم العبث ببرمجة ضبط الجهاز يتم الضغط على األسهم التالية بالتتالى
 وإذا LOCK ) حيث يظهر على الشاشة Set Clock -  السهم العلوى -  NEXT – ( السهم    السفلى 

أردت إنهاء األغالق يتم الضغط على نفس األسهم بنفس الترتيب مرة أخرى حيث يظهر على الشاشة 
UNLOCK . 

 

  :- ضبط توقيت الساعة المحلية أى ساعة اليد.2
 

  إلجراء التنشيط.Timer   هذا اإلجراء فى غاية األهمية خصوصا إذا كان إستخدامك لرأس التحكم 
 ثانية حتى يظهر وميض الساعة الذى يتم ضبطه بواسطة 5-3 لمدة Set Clockبالضغط على 

 .  ليظهر وميض الدقائق nextالسهمين        ثم 
 

 ضبط توقيتات مراحل التنشيط  بالدقائق:-.3
 

فى حالة  Filtring    ثانية حتى ظهور وميض 5-3 لمدة nextبالضغط على السهم السفلى  + 
 يظهر next  فى حالة إستخدامك للجهاز كفلتر ثم filtإستخدامك للجها كفلتر يتم  إختياره وتختار 

 األتى: وميض

 15  وليكن   Back wash ويتم اختيار عدد دقائق Back washالغسيل العكسى على الشاشة  )1
  . nextدقائق عن طريق السهم العلوى والسفلى ثم 

  . nextثم   دقيقة 15يظهر وميض توقيت دقائق الشطف وليكن  )2
  next ثم بالضغط على  offيظهر وميض حجم المياة ويتم اختيارة   )3
  Next ثم بالضغط على normalيظهر وميض نوعية التنشيط وتكون  )4
 تظهر الشاشة الرئيسية.  )5
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:- ضبط عدد ايام التنشيط وساعة التنشيط.4

 

   Next   بالضغط على السهم العلوى و 
 Nextثم الضغط على – nA–يظهر وميض )أ
 Nextثم الضغط على nA – 2–يظهر وميض  )ب
يظهر وميض عدد أيام التنشيط ويتم إختيارها بواسطة السهمين العلوى والسفلى والطبيعى إختيار  )ج

 للخطوة التالية.  next) ثم الضغط على 1التنشيط يوميا أى إختيار الرقم (
إلختيار توقيت ساعة التنشيط يتم ضبط الساعة أوال بواسطة السهم العلوى والسفلى ثم الضغط على  )د

next إلختيار الدقائق ثم الخروج إلى الشاشة الرئيسية بالضغط على next.  
 

 

.الذى يمكن ظهوره على شاشة الجهاز(الشاشة الرئيسية)أثناء الخدمة وذلك بالضغط على 5
 :- nextالزر

 
 - الساعة المحلية (ساعة اليد). 

 .Timer  ويكون صفر فى حالة الجهاز l/min           -  معدل مرور المياه   
           -  المتبقى من عددد ايام التنشيط. 

 

مالحظات:- .6

 Back ثانية حتى ظهور توقيت دقائق 5-3 لمدة  regen   لعمل تنشيط يدوى يتم الضغط على الزر 
wash  وإذا أردت الدخول على الخطوات التالية للتنشيط يتم الضغط على regen مرة أخرى مع 

 إال بعد التأكد من إيقاف حركة الماتور خاصة  regenمراعاة عدم الضغط بإستمرار على زر 
البستم الرئيسى .  

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

 بار. 4-3ضغط التشغيل المثالى للجهاز  -
 


