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  الفلتر األمريكى  اسلوب تشغيل رأس تحكم

 filter Timer TCWS1 (clack)   

 

 - :عمل الجهاز ضبط  -١

ظهور حتى الزر العلوى فى توقيت واحد +  SET HOUR ينعلى الزر  بيديك األثنينبالضغط  -أ
الموجودة على يسار الشاشة ثم الضغط مرة ثانية على    )  regen Hour(وميض ساعة التنشيط 

فى حالة إستخدامك للجهاز  )P8(ويتم إختيار برنامج ) P(حتى ظهور وميض البرامج  نفس الزرين
 - :يعنى األتى ) P8(و ) P9‐P0( المتاحة من  من ضمن العشر برامج

 دقائق...... ١٠.....ومدته  C1الغسيل العكس األولى -١

  .دقائق..... ٦......ومدته        Rinse C4الشطف -٢

يظهر وميض يسار الشاشة لتحديد  ثم )أ(يتم تخزين الفقرة   )set hour(بالضغط على الزر - ب     
كلمة  وتكون ملغاة وتظهر فى صورة سهم متقطع فى إتجاه) Min.Fill(دقائق ملئ تانك الملح 

)Min.Fill (بالضغط على زر  الموجودة على الغطاء الخارجى للجهازSet hour  نتحول للفقرة ج
  .التالية

وال يتم   Set hourيوم الذى يتم إختيارة وتخزينه بواسطة الضغط على   ٩٩نظام  يظهر وميض - ج     
بالتالى يكون يوم حيث أن هذا النظام يتم التنشيط فيه يوم واحد فقط فى األسبوع و  ٧إختيار النظام 

 .يوم الذى تم إختياره بالفعل ٩٩ضمن نطام التنشيط من يوم إلى 
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 Setعلــى   الضــغط بعــد  -د hour  فــى الفقــرة ج يظهــر ومــيض تــردد ذبــذبات التيــار الكهربــى والمتعــارف
 إختيــارة وتخزينــه بواســطة الضــغط علــى  ث و يــتم /ذبذبــة ٦٠ولــيس ث /ذبذبــة ٥٠ع .م.عليــه فــى ج

Set hour  وننتقل إلى الفقرة  هـ. 

 Set إختيارة وتخزينه بواسطة الضغط على  و يتم ) dp )differential pressureيظهر وميض -هـ 

hour   توقيت ساعة اليد(والخوج إلى الشاشة الرئيسية التى يظهر عليها التوقيت المحلى.(  

 -):ساعة اليد (ضبط ساعة الوقت للجهاز - ٢

حيث ال يوجد ) ،صفر ٢٣........ .........٣،٢،١(يفضل ضبط الساعة عند تمام الساعة أى الساعة 
حتى ظهور وميض على الشاشة وظهور سهم على  set hourضبط للدقائق وذلك بالضغط على الزر 

وبالضغط على السهم العلوى أو السفلى إلختيار التوقيت الصحيح ثم ) time hour(يمين الشاشة 
  . لحفظ التوقيت وعدم ظهور الوميض ) set hour(الضغط مرة أخرى على 

 -: ضبط توقيت التنشيط ويوم التنشيط- ٣

ثانية حتى يظهر  ٥-٣الزر العلوى فى توقيت واحد لمدة ) + set hour(يتم الضغط على الزر 
 Regen(التنشيط ساعة ويتم إختيار) regen hour(التنشيط بوميض يسار الشاشة وميض ساعة 

Hour  ( بواسطة الزر العلوى والسفلى ثم الخروج بواسطة)set hour ( وظهور مؤشر يمين الشاشة
بواسطة ) يوم  ٩٩-١(ويتم إختيار يوم التنشيط  من بين ) days to regen(لضبط يوم التنشيط 
 ).set hour(لى ثم الخروج بواسطة الزر العلوى والسف
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  -:مالحظات-٤

ثانية حتى سماع حركة  ٥-٣لعمل تنشيط يدوى يتم الضغط على الزر العلوى والسفلى معا لمدة  -
لة إختبارك لعمل الجهاز فى حا) C1—C5(من مراحل  إلى أخرى كل مرحلة إلى وللتحولالماتور 

  . السفلىيتم الضغط على السهم 
الموجودة فى الجهاز أما باقى ) التوقيت المحلى(فى حالة إنقطاع التيار يجب إعادة ضبط ساعة اليد -

 .ثابتة ال تتغير بإنقطاع التيارالبرمجة للجهاز فهى 
  

  
  

  

  


