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    الميسر األمريكى  اسلوب تشغيل رأس تحكم

(new version) Softener )WS1 Timer (clack  

 - :عمل الجهاز ضبط  -١
تى ظهور وميض ساعة حالزر العلوى فى توقيت واحد +  SET HOURعلى الزر  ةبالضغط مر  -أ

 الموجودة على يسار الشاشة ثم الضغط مرة ثانية على نفس الزرين     )  regen Hour(التنشيط 
فى حالة إستخدامك للجهاز على إنه  )P1(ويتم إختيار برنامج ) P(حتى ظهور وميض البرامج 

 -:يعنى األتى  و )P1(و ) P9‐P0( المتاحة من  من ضمن العشر برامجميسر 
 دقائق...... ٨.....ومدته  C1سيل العكس األولى الغ .١

 دقائق..... ٥٠......ومدته  Draw  C2_سحب الملح .٢

 دقائق... ٨.......ومدته C3  الغسيل العكس الثانى  .٣

 .دقائق..... ٤......ومدته        Rinse C4الشطف  .٤
 .خطوة التاليةيتم تحديدها بواسطة المشغل كما فى ال دقائقبالومدته C5     ملىء تنك الملح .٥

يظهر وميض يسار الشاشة لتحديد  ثم )أ(يتم تخزين الفقرة   )set hour(بالضغط على الزر - ب     
 Set hourاختيار الدقائق  بالضغط على زر  تخزين ويتم ) Min.Fill(دقائق ملئ تانك الملح 
  .ونتحول للفقرة ج التالية

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

  .Set hourثم نضغط على  يوم الذى تم إختياره بالفعل ٩٩ضمن نطام التنشيط من يوم إلى 
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 Set إختيارة وتخزينه بواسطة الضغط على  و يتم ) dp )differential pressureيظهر وميض -د 

hour   توقيت ساعة اليد(والخوج إلى الشاشة الرئيسية التى يظهر عليها التوقيت المحلى.(  
 -):ساعة اليد (ضبط ساعة الوقت للجهاز - ٢

 setلك بالضغط على الزر ذو ضبط الساعة يتم  hour  على تعديل الساعات حتى ظهور وميض
وبالضغط على السهم العلوى أو السفلى إلختيار ) time hour(الشاشة وظهور سهم على يمين الشاشة 

ثم الضغط تعديل الدقائق حتى ظهور وميض  )set hour(التوقيت الصحيح ثم الضغط مرة أخرى على 
  . لحفظ التوقيت وعدم ظهور الوميض   )set hour(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  -أ

 Regen(التنشيط ساعة ويتم إختيار) regen hour(وميض ساعة التنشيط بوميض يسار الشاشة 

Hour  (علوى والسفلى ثم الخروج بواسطة بواسطة الزر ال)set  hour ( وظهور مؤشر يمين
) يوم  ٩٩-١(ويتم إختيار يوم التنشيط  من بين ) days to regen(الشاشة لضبط يوم التنشيط 

 ).set hour(بواسطة الزر العلوى والسفلى ثم الخروج بواسطة 

  -:مالحظات-٤
ثانية حتى سماع حركة  ٥-٣لعمل تنشيط يدوى يتم الضغط على الزر العلوى والسفلى معا لمدة  -

فى حالة إختبارك لعمل الجهاز ) C1—C5(من مراحل  إلى أخرى كل مرحلة إلى وللتحولالماتور 
 . السفلىيتم الضغط على السهم 

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

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


