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 طريقة تشغيل رأس التحكم لجھاز

MeterWSEI      

  

 - :ضبط الجھاز نفسه .١
 

يظھر   ثانية ٥-٣معا فى نفس الوقت لمدة  والسھم السفلى         بالضغط على السھم العلوى    )أ 
فى حالة  مم ٣٨فتحة الدخول والخروج بوصة  أو  فى حالة مم  ٢٥وميض إلختيار اآلتى 

ثم نضغط على   بوصة ٢فتحتين الدخول والخروج فى حالة  مم  ٥٠بوصة أو  ١.٥الفتحتين 
next   للخطوة األخرى. 

 حيث التنشيط  Cover)(الموجودة على الـ   m3أسفل  - يتم إختيار عالمة  يظھر وميض و   )ب 
ثم الضغط على أو السھم السفلى  العلوىوذلك بإستخدام السھم  Meter بواسطة الـ يتم  للجھاز
next الية للخطوة الت. 

 للخطوة التالية  nextثم الضغط على   ON Oلكلمة حيث يتم إختيار يظھر وميض      )ج 
 للخطوة التالية  nextثم السفلى العلوى أو  ينبإستخدام السھم  dp‐ off)(يتم إختيار       )د 
 .الرئيسيةتظھر الشاشة   )ه 

  :ملحوظة ھامة -   

( از يتم الضغط على األسھم التالية بالتتالى فى حالة إذا أردت إغالق عدم العبث ببرمجة ضبط الجھ   
وإذا أردت إنھاء  LOCKحيث يظھر على الشاشة  )السھم العلوى – NEXT  - REGEN –السھم السفلى 

 UNLOCKاألغالق يتم الضغط على نفس األسھم بنفس الترتيب مرة أخرى حيث يظھر على الشاشة 
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فى حالة إذا كان إستخدامك للجھاز  ضبط حجم المياه المقرر بعدھا إجراء  التنشيط.٢
Meter:- 

ثانية حتى ظھور وميض  ٥- ٣معا فى وقت واحد لمدة  next+ بالضغط على الزر العلوى   )أ 
حجم مياه التى بعده يتم التنشيط ويتم إختيارھا بواسطة السھمين العلوى والسفلى ثم الضغط 

 للخطوة التالية   nextعلى 
 .nextثم الضغط على  OFFتيارھا أيام التنشيط يتم إخ ظھور وميض  )ب 
 . nextثم الخروج إلى الشاشة الرئيسية بالضغط على   ON 0ظھور وميض   )ج 

  

 - :ضبط توقيتات مراحل التنشيط  بالدقائق.٣

  

فى حالة  Soft   ثانية حتى ظھور وميض  ٥-٣لمدة  next+ بالضغط على السھم السفلى            

يظھر  nextفى حالة إستخدامك للجھاز كفلتر ثم   filtيتم  إختياره  و إستخدامك للجھا كميسر
  :األتى وميض

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

يظھر وميض توقيت دقائق سحب الملح ويتم إختيارھا بواسطة السھمين العلوى والسفلى    )ه 
  nextثم ) off(دقيقة وفى حالة إستخدام الجھاز فلتر يتم إختيار دقائق سحب الملح  ٦٠وليكن 

بواسطة           offويتم أيضا إختيار دقائقه  من عدمه ) ٢(يظھر وميض الغسيل العكسى رقم   )و 
   nextثم 

 .  nextثم  دقيقة  ١٥يظھر وميض توقيت دقائق الشطف وليكن   )ز 
فى حالة الفلتر ثم  offيظھر وميض توقيت دقائق إعادة ملْى تنك الملح بالمياه ويتم إختيار   )ح 

 .للخروج للشاشة الرئيسية nextالضغط 
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  - : ضبط توقيت الساعة المحلية أى ساعة اليد  .٤
  

 Timerصوصا إذا كان إستخدامك لرأس التحكم ھذا اإلجراء فى غاية األھمية خ   

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

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

  

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

  

  .)ساعة اليد(الساعة المحلية  -

  m3/hrمعدل مرور المياه       -           

 . m3إجمالى حجم المياه التى تم خروجھا فى حاة معالجة    -           

 .من حجم المياه حتى يتم التنشيطالباقى   -           
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 -: فى حالة إذا أردت التنشيط يدويا .٦
 

وإذا أردت   Back washثانية حتى ظھور توقيت دقائق  ٥-٣لمدة   regenيتم الضغط على الزر    

مرة أخرى مع مراعاة عدم الضغط  regenالدخول على الخطوات التالية للتنشيط يتم الضغط على 

  . إال بعد التأكد من إيقاف حركة الماتور خاصة البستم الرئيسى   regenزر بإستمرار على 

  

 :تشخيص تاريخ عمل رأس التحكم منذ بداية تشغيله .٧
    

د مرة  ثم تحرير الزرين ثم الضغط حبالضغط على الزرين السفلى والعلوى معا فى توقيت وا وذلك   
  :كل مرة Nextالضغط على عليھما مرة ثانية يظھر اآلتى على التوالى وذلك بعد 

  .عرض عدد أيام السابقة آلخر تنشيط -أ    

  حجم المياه التى تم معالجتھا منذ آخر تنشيطز- ب    

  .منذ بداية تشغيله  Serviceعدد أيام وجود رأس التحكم فى  -ج    

  .عدد مرات التنشيط التى تعرض لھا رأس التحكم فى  منذ بداية تشغيله-د    

  

  

  

  

  


