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 طريقة تشغيل رأس التحكم لجھاز

  

   WS1.5EI single softener timer new version 

 

 -:ضبط الجھاز نفسه .1
 

الضغط   ثم   ثانية 5-3معا فى نفس الوقت لمدة   Next  +بالضغط على السھم السفلى   )أ 
و يظھر وميض أى بالضغط مرتيين متتاليتين  Next  +السھم السفلىمرة اخرى على 

 :إختيار اآلتىسھم العلوى أو السفلى يتم بإستخدام ال
  .بوصة 1فتحتى الدخول والخروج  فى حالة) 1(  
           )1.0T  (فى حالة إذا كان الجھاز twin  واحد بوصة.  
  .بوصة  1,25فى حالة الدخول والخروج )  1,25(           
  .بوصة  1,5فى حالة الدخول والخروج )  1,5(            

  بوصة  2فى حالة فتحتى الدخول والخروج )  2(            
 . next الزر ثم الضغط على          

ثم بالضغط السفلى و العلوى بواسطة االسھم    off ويتم اختياره  dpيظھر  وميض .   )ب 
  next الزر على

 .next الزر ثم الضغط على  ALT‐offيتم إختيار يظھر وميض   )ج 
 ر وحدة قياسھا ويتم اختيا Hardnessيظھر وميض    )د  PPM العلوى  بواسطة االسھم

 . next الزر ثم الضغط على والسفلى 
 كجم kgmأى إعادة ملىء خزان الملح ويتم إختيار الملىء بالدقائق وليس  fillيظھر كلمة   )ه 
 .تظھر الشاشة الرئيسية  )و 
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  :ملحوظة ھامة -   

فى حالة إذا أردت إغالق عدم العبث ببرمجة ضبط الجھاز يتم الضغط على األسھم التالية بالتتالى    
وإذا أردت  LOCKحيث يظھر على الشاشة ) REGEN -  العلوىالسھم  –  NEXT – السفلىالسھم (

إنھاء األغالق يتم الضغط على نفس األسھم بنفس الترتيب مرة أخرى حيث يظھر على الشاشة 
UNLOCK 

 

 

 -:بالدقائق ضبط توقيتات مراحل التنشيط  .2

فى حالة  Softening   ثانية حتى ظھور وميض  5-3لمدة  next+ بالضغط على السھم السفلى       

 الضغط على الزر فى حالة إستخدامك للجھاز كفلتر ثم  filtيتم  إختياره  و كميسر زمك للجھاإستخدا

next يظھر وميض   

 السفلى والعلوى ليصبح اختيار اتجاه السريان ويتم اختيارة بواسطة االسھم dn    و ھذا
 .next الزر بالضغط على معناه أن التنشيط من أعلى إلسفل فى نفس إتجاه الخدمة ثم 

  بعد التنشيط ويتم إختياره بواسطة السھم العلوى والسفلى يظھر وميض ملىء تنك الملح
فى حالة ملىء تنك الملح قبل دخول الجھاز التنشيط  (pre)اواختيار  (post)مباشرة 

 .next الزر باربع ساعات ثم بالضغط على
 على الشاشة  )1(رقم  الغسيل العكسىBack wash 1ئق ويتم اختيار عدد دقاBack 

wash     بالضغط على دقائق عن طريق السھم العلوى والسفلى ثم 10وليكن next . 
 يظھر وميض توقيت دقائقDraw  سحب الملحDN  ويتم إختيارھا بواسطة السھمين

وفى حالة إستخدام الجھاز فلتر يتم إختيار دقائق سحب   دقيقة 60العلوى والسفلى  وليكن 
 . next بالضغط على الزر ثم) off(الملح 
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  ويتم أيضا إختيار دقائقه  من عدمه ) 2(يظھر وميض الغسيل العكسى رقمoff 
 .  next بالضغط على الزر ثمالسھمين العلوى والسفلى بواسطة  

  يظھر وميض توقيت دقائق الشطفRinse   بالضغط على الزر ثم دقيقة  15ليكن و 
next  . 

  الملح  تنك إعادة الملىءيظھر وميضFill   لعمل تنشيط ويتم  هالالزمبالمياه السوفت
 .إختيار الدقائق الالزمة

  حجم  من ناتج ضرب و ضع القيمة ويظھر وميض اختيار السعة بالكيلوجرام
   nextثم نضغط  0.15* باللتر   الرزين

 إختيارھا يظھر اختيار حجم المياة لحين دخول التنشيط ويتم اoff  ثم الضغط على
next 

  اختيار يتم يظھر وميضnormal  ثم الضغط علىNext. 
  يظھر وميض اختيارRelay  ويتم اختيارهoff على  لضغطثم اnext. 
 تظھر الشاشة الرئيسية 

  
  -: ضبط توقيت الساعة المحلية أى ساعة اليد .3

 Timerھذا اإلجراء فى غاية األھمية خصوصا إذا كان إستخدامك لرأس التحكم    

 ثانية حتى يظھر وميض الساعة الذى يتم ضبطه بواسطة السھمين        5- 3لمدة  السفلىبالضغط على الزر   )أ 
 .يظھر وميض الدقائقل nextثم 

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

  

  

  



  
 

 اه ـيـة المـندسـا ھـيـوجـولـنـكـة تـركـش   
                             )م.م.ش( كـــوـتـوي

 

 
      12, Obour Building, Salah Salem St., Nasr City – Cairo                            12  مدينة نصر  –صالح سالم  –عمارات العبور– 
 القاھرة 
     Tel.: (+2)22636132                                                                                                 )                                02(22636132: تليفون 
  
           : (+2)24046520   24046520 )02  (                                                                                                                                
           : 0129501748   0129501748                                                                                                                                     
     Fax: (+2) 24031967                                                                                                                                )02( 24031967 :فاكس 
  

E-mail: wetco@thewayout.net 

  

  

  

  

 بالضغط على أثناء الخدمة وذلك )الشاشة الرئيسية(الذى يمكن ظھوره على شاشة الجھاز .4
 -: nextالزر
  ). ساعة اليد(الساعة المحلية  -

 .تيارك التنشيط بالوقتخالتظھر فى حالة إ المياه حتى يتم التنشيط الباقى من حجم  -

 .تيارك التنشيط بالوقتخالتظھر فى حالة إ l/minمعدل مرور المياه       -           

تيارك التنشيط خالتظھر فى حالة إ m3  بــ التى تم خروجھا المعالجة إجمالى حجم المياه  -           
  .بالوقت

             

 -: فى حالة إذا أردت التنشيط يدويا .6
 

وإذا   Back washثانية حتى ظھور توقيت دقائق  5- 3لمدة   regenيتم الضغط على الزر    

مرة أخرى مع مراعاة  regen الزر أردت الدخول على الخطوات التالية للتنشيط يتم الضغط على

ة الماتور خاصة البستم إال بعد التأكد من إيقاف حرك  regenعدم الضغط بإستمرار على زر 

  .الرئيسى


