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 طريقة تشغيل رأس التحكم لجھاز

WSEI Timer     

  -:ضبط الجھاز نفسه .١
 

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

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

ثم نضغط على   Timerيوم فى حالة إذا كان إختيارك للجھاز  ٢٨يظھر وميض وإختيار      )ب 
next  للخطوة األخرى. 

للخطوة  nextثم الضغط على  On 0ختيار و اليتم إ  Delyيظھر وميض إلختيار كلمة      )ج 
 .  nextالتالية ثم نضغط على 

على   setيتم إختيارھا بواسطة السھم العلوى أو السفلى أمام كلمة  dp - offيظھر وميض      )د 
 للخطوة التالية  nextالشاشة و ال يتم إختيار أى من البدائل األخرى ثم 

 .تظھر الشاشة الرئيسية  )ه 
 : ملحوظة ھامة-       

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

ى الشاشة إنھاء األغالق يتم الضغط على نفس األسھم بنفس الترتيب مرة أخرى حيث يظھر عل
UNLOCK  
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 -:الجھازضبط توقيت ساعة  .٢
 

  .إلجراء التنشيط Timerھذا اإلجراء فى غاية األھمية خصوصا إذا كان إستخدامك لرأس التحكم    

 nextثانية حتى يظھر وميض الساعة الذى يتم ضبطه بواسطة السھمين        ثم  ٥-٣بالضغط على الزر السفلى لمدة 

  .ليظھر وميض الدقائق

 .للخروج للشاشة الرئيسية nextبواسطة السھمين        ثم ) ساعة اليد (ضبط دقائق الساعة المحلية       
 

 -:ضبط توقيت ساعة ويوم التنشيط .٣
 

ثانية حتى ظھور وميض عدد أيام  ٥-٣معا فى وقت واحد لمدة  next+ بالضغط على الزر العلوى      
ويتم إختيارھا بواسطة السھمين العلوى والسفلى والطبيعى إختيار التنشيط يوميا أى إختيار التنشيط 

 للخطوة التالية  nextثم الضغط على ) ١(الرقم 

إلختيار توقيت ساعة التنشيط يتم ضبط الساعة أوال بواسطة السھم العلوى والسفلى ثم الضغط على     
next لشاشة الرئيسية بالضغط على إلختيار الدقائق ثم الخروج إلى اnext  .  

  -:ضبط توقيتات مراحل التنشيط  بالدقائق .٣
 

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

  :األتى يظھر وميض nextفى حالة إستخدامك للجھاز كفلتر ثم   filtللجھا كميسر يتم  إختياره وتختار 

 ١٠وليكن     Back washويتم اختيار عدد دقائق  Back washسيل العكسى على الشاشة الغ  )أ 
   nextدقائق عن طريق السھم العلوى والسفلى ثم 

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

بواسطة  offويتم أيضا إختيار دقائقه  من عدمه ) ٢(يظھر وميض الغسيل العكسى رقم   )ج 
   nextالسھمين  السفلى والعلوى ثم 

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

 .للخروج للشاشة الرئيسية nextالضغط 
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أثناء الخدمة وذلك بالضغط )الشاشة الرئيسية(ذى يمكن ظھوره على شاشة الجھازال .٥
  -: nextعلى الزر

 

  ). ساعة اليد(الساعة المحلية  -

 .Timerويكون صفر فى حالة الجھاز   m3/hrمعدل مرور المياه       -           

ويكون صفر فى حالة الجھاز  m3إجمالى حجم المياه التى تم خروجھا فى حاة معالجة   -           

Timer..  

 ..Timerجھاز الباقى من حجم المياه حتى يتم التنشيط ويكون صفر فى حالة ال  -           

 -:مالحظات- .٦

 Backثانية حتى ظهور توقيت دقائق  ٥- ٣لمدة   regenلعمل تنشيط يدوى يتم الضغط على الزر  -

wash   وٕاذا أردت الدخول على الخطوات التالية للتنشيط يتم الضغط علىregen  مرة أخرى مع
إال بعد التأكد من إيقاف حركة الماتور خاصة   regenمراعاة عدم الضغط بإستمرار على زر 

  . البستم الرئيسى 
الموجودة فى الجهاز أما باقى ) التوقيت المحلى(فى حالة إنقطاع التيار يجب إعادة ضبط ساعة اليد -

  .البرمجة للجهاز فهى ثابتة ال تتغير بإنقطاع التيار
 .بار ٤-٣ضغط التشغيل المثالى للجهاز  -
 

  

 


