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 طريقة تشغيل رأس التحكم لجھاز
  

TimerSoftener  /WS32HWS    
  

 -:ضبط الجھاز نفسه .١
 

يظھر وميض إلختيار   ثانية ٥-٣معا فى نفس الوقت لمدة   nextوالسھم السفلى بالضغط على    )أ 
وذلك فى حالة التعامل  siساعة و ١٢فى حالة التعامل بالجالون ونظام  وذلك  us  اآلتى

 nextثم الضغط على  siويتم اختيار  بالوحدات الدولية
ثم الضغط   singleفى حالة عمل الجھاز  ١اختيار عدد الوحدات ويتم اختيارھا يظھر وميض    )ب 

 nextعلى 
 nextثم الضغط على  mavفى حالة عمل الجھاز بدون  Hbpاختيار يظھر وميض      )ج 
 nextثم الضغط على  ٢٨و نختار  off  أو ٧او ٢٨يظھر وميض اختيار نظام التشغيل   )د 
 nextثم الضغط على  Delيظھر وميض اختيار   )ه 
  nextثم الضغط على  dpيظھر وميض اختيار    )و 

 
 -:Timerإجراء  التنشيط فى حالة إذا كان إستخدامك للجھاز  ضبط توقيت.٢

 
ثانية حتى ظھور وميض حجم  ٥-٣معا فى وقت واحد لمدة  next+ ر العلوى بالضغط على الز  )أ 

ثم الضغط على  offمياه التى بعده يتم التنشيط ويتم إختيارھا بواسطة السھمين العلوى والسفلى 
next   للخطوة التالية 

 .nextثم الضغط على  )٢٨-١(حسب تقديرك من يوم أيام التنشيط يتم إختيارھا  ظھور وميض  )ب 
 . nextثم الخروج إلى الشاشة الرئيسية بالضغط على   ساعة و يوم التنشيطھور وميض ظ  )ج 
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 -:بالدقائق ضبط توقيتات مراحل التنشيط .٣
  

الضغط مرة م التحرير وث  ثانية حتى ظھور وميض ٥- ٣لمدة  next+ بالضغط على السھم السفلى            
  :األتى يظھر وميض اخرى

دقائق  ١٠وليكن     Back washويتم اختيار عدد دقائق  Back washالغسيل العكسى على الشاشة   )د 
  nextعن طريق السھم العلوى والسفلى ثم 

  nextثم   ٦٠وليكن (Draw)يظھر وميض اختيار دقائق سحب الملح   )ه 
 nextدقائق ثم   ١٠يظھر وميض اختيار  الغسيل العكسى الثانى وليكن   )و 
   nextثم  دقيقة  ١٥يظھر وميض توقيت دقائق الشطف وليكن   )ز 
 .والرجوع للشاشة الرئيسية nextثم  )fill(يظھر وميض اختيار دقائق اعادة ملىء تنك الملح   )ح 
  
  -: ضبط توقيت الساعة المحلية أى ساعة اليد  .٤
  
 Timerجراء فى غاية األھمية خصوصا إذا كان إستخدامك لرأس التحكم ھذا اإل   
  

 ثانية حتى يظھر وميض الساعة الذى يتم ضبطه بواسطة السھمين        ٥-٣لمدة  setclockبالضغط على الزر   )أ 
 .ليظھر وميض الدقائق nextثم 

 .للخروج للشاشة الرئيسية nextثم  بواسطة السھمين        )ساعة اليد (ضبط دقائق الساعة المحلية   )ب 
  

 بالضغط علىأثناء الخدمة وذلك )الشاشة الرئيسية(الذى يمكن ظھوره على شاشة الجھاز .٥
 -: nextالزر

  
  .)ساعة اليد(الساعة المحلية  -

  l/minمعدل مرور المياه       -           
 . litterإجمالى حجم المياه التى تم خروجھا فى حاة معالجة    -           
 .الباقى من حجم المياه حتى يتم التنشيط  -           

 
 - : فى حالة إذا أردت التنشيط يدويا .٦
 
وإذا أردت   Back washثانية حتى ظھور توقيت دقائق  ٥- ٣لمدة   regenيتم الضغط على الزر    

دم الضغط مرة أخرى مع مراعاة ع regenالدخول على الخطوات التالية للتنشيط يتم الضغط على 
  . إال بعد التأكد من إيقاف حركة الماتور خاصة البستم الرئيسى   regenبإستمرار على زر 
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