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 طريقة تشغيل رأس التحكم كالك موديل 

Timer WS1EI  للعملDI  

 

 -: NHWBPو  رأس التحكم الكاتيونى المزود بميكروسويتشضبط : أوال
 

الضغط   ثم   ثانية ٥-٣معا فى نفس الوقت لمدة   Next  +بالضغط على السھم السفلى   )أ 
و يظھر وميض أى بالضغط مرتيين متتاليتين  Next  +السھم السفلىمرة اخرى على 
 :إختيار اآلتىوى أو السفلى يتم بإستخدام السھم العل

  .بوصة  ١الدخول والخروج  و يعنى ھذا ان فتحتى  )  ١(            
 . next الزر ثم الضغط على          

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

    NHWBPلـ  حتى يعطى إشارةلرأس التحكم   NHWBPيتم إختيار يظھر وميض   )ج 
 .next الزر ثم الضغط على التنشيط خطوات أثناء  نتجمليغلق مسار ال

 ويتم اختيار وحدة قياسھا  Hardnessيظھر وميض    )د  PPM العلوى  بواسطة االسھم
 . next الزر ثم الضغط على  ) DIھذه الخطوة غير مؤثرة فى حالة (والسفلى

 .تظھر الشاشة الرئيسية  )ه 
  

  :ملحوظة ھامة -   

على األسھم التالية بالتتالى  فى حالة إذا أردت إغالق عدم العبث ببرمجة ضبط الجھاز يتم الضغط   
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 
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 -:بالدقائق ضبط توقيتات مراحل التنشيط  .٢

فى حالة  Softening   ثانية حتى ظھور وميض  ٥-٣لمدة  next+ ھم السفلى  بالضغط على الس     

   يظھر وميض next الضغط على الزر ثم DI زإستخدامك للجھا

  السفلى والعلوى  ويتم اختيارة بواسطة االسھم كيماويات التنشيط سرياناختيار اتجاه
بالضغط  عناه أن التنشيط من أعلى إلسفل فى نفس إتجاه الخدمة ثم و ھذا م   dn ليصبح
 .next الزر على

  ويتم إختياره بواسطة السھم العلوى والسفلى  تنشيط الكيماوياتيظھر وميض ملىء تنك
إصدار  سويتشدقيقة ليعطى الفرصة للميكرو ٢طه و يتم ضب (post)بعد التنشيط مباشرة 

شارة لراس التحكم األنيونى للدخول مباشرة الى التنشيط بعد إنتھاء تنشيط الرأس ا
 .next الزر ثم بالضغط على الكاتيونى

 على الشاشة  )١(رقم  الغسيل العكسىBack wash 1 ويتم اختيار عدد دقائقBack 
wash     بالضغط على دقائق عن طريق السھم العلوى والسفلى ثم ٥وليكن next . 

  ات التنشيطكيماوييظھر وميض توقيت دقائق سحبDN   ويتم إختيارھا بواسطة السھمين
 . next بالضغط على الزر ثم  دقيقة ٣٠العلوى والسفلى  وليكن 

  ويتم أيضا إختيار دقائقه  من عدمه ) ٢(يظھر وميض الغسيل العكسى رقمoff 
 .  next بالضغط على الزر ثمالسھمين العلوى والسفلى بواسطة  

  بالضغط على الزر ثم  دقيقة ٢٠يظھر وميض توقيت دقائق الشطف وليكن next  . 
  يظھر وميضKg  الالزم لعمل تنشيط ويتم حسابة كاالتىمن الملح: 
مضاعفاتھا أى يتم تطبيق  عادة ملىء خزان الملح والدقائق  ٧كيلو جرام يعادل  ٥كل           

ھذه ( دقيقة  وھكذا ١٤كيلو جرام معناھا إختيار زمن الملىء  ١٠إذا تم إختيار 
  .next ثم بالضغط على الزر  ) DIالخطوة غير مؤثرة فى حالة 

  ٥مثل الخطوة السابقة  ويتم إختياره ويظھر وميض اختيار السعة بالكيلوجرام 
 .nextثم الضغط على   ) DIھذه الخطوة غير مؤثرة فى حالة ( مضاعفاتھا وأكجم 
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  إختيارھا ويتم لحين دخول التنشيط نتجة ماليظھر اختيار حجم المياةoff  حيث
 .nextثم الضغط على  التنشيط بالوقت

  اختيار يتم يظھر وميضdelay  ثم الضغط علىNext. 
  يظھر وميض اختيارRelay   ويتم اختيارهoff على  ثم الضغطnext. 
 تظھر الشاشة الرئيسية 

  
  -: ضبط توقيت الساعة المحلية أى ساعة اليد .٣

 Timerية األھمية خصوصا إذا كان إستخدامك لرأس التحكم ھذا اإلجراء فى غا   

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

ة للخروج للشاش nextثم     العلوى و السفلى بواسطة السھمين )ساعة اليد (ضبط دقائق الساعة يتم   )ب 
 .الرئيسية

  
  

 -: فقط NHWBP بـالمزود  األنيونىرأس التحكم ضبط : ثانيا
 

الضغط   ثم   ثانية ٥-٣معا فى نفس الوقت لمدة   Next  +بالضغط على السھم السفلى   )أ 
و يظھر وميض أى بالضغط مرتيين متتاليتين  Next  +السھم السفلىمرة اخرى على 
 :إختيار اآلتىوى أو السفلى يتم بإستخدام السھم العل

  .بوصة  ١الدخول والخروج  و يعنى ھذا ان فتحتى  )  ١(            
 . next الزر ثم الضغط على          

ثم بالضغط السفلى و العلوى بواسطة االسھم    off ويتم اختياره  dpيظھر  وميض .   )ب 
  next الزر على
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    NHWBPلـ  حتى يعطى إشارةلرأس التحكم   NHWBPيتم إختيار يظھر وميض   )ج 

 .next الزر ثم الضغط على التنشيط خطوات أثناء  نتجمليغلق مسار ال
 ويتم اختيار وحدة قياسھا  Hardnessيظھر وميض    )د  PPM العلوى  بواسطة االسھم

 . next الزر ثم الضغط على  ) DIھذه الخطوة غير مؤثرة فى حالة (والسفلى
 .تظھر الشاشة الرئيسية  )ه 

  
  :ملحوظة ھامة -   

على األسھم التالية بالتتالى  فى حالة إذا أردت إغالق عدم العبث ببرمجة ضبط الجھاز يتم الضغط   
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  .٤

فى حالة  Softening   ثانية حتى ظھور وميض  ٥-٣لمدة  next+ ھم السفلى  بالضغط على الس     

   يظھر وميض next الضغط على الزر ثم DI زإستخدامك للجھا

  السفلى والعلوى  ويتم اختيارة بواسطة االسھم كيماويات التنشيط سرياناختيار اتجاه
بالضغط  عناه أن التنشيط من أعلى إلسفل فى نفس إتجاه الخدمة ثم و ھذا م   dn ليصبح
 .next الزر على

  ويتم إختياره بواسطة السھم العلوى والسفلى  تنشيط الكيماوياتيظھر وميض ملىء تنك
 .next الزر لضغط علىاثم  offطه و يتم ضب (post)بعد التنشيط مباشرة 

 على الشاشة  )١(رقم  الغسيل العكسىBack wash 1 ويتم اختيار عدد دقائقBack 
wash     بالضغط على دقائق عن طريق السھم العلوى والسفلى ثم ٥وليكن next . 

  الصودا( ات التنشيطكيماوييظھر وميض توقيت دقائق سحب(DN   ويتم إختيارھا بواسطة
 . next بالضغط على الزر ثم  دقيقة ٣٠السھمين العلوى والسفلى  وليكن 
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  ويتم أيضا إختيار دقائقه  من عدمه ) ٢(يظھر وميض الغسيل العكسى رقمoff 
 .  next بالضغط على الزر ثمالسھمين العلوى والسفلى بواسطة  

  بالضغط على الزر ثم  دقيقة ٢٠يظھر وميض توقيت دقائق الشطف وليكن next  . 
  يظھر وميضKg  الالزم لعمل تنشيط ويتم حسابة كاالتىمن الملح: 
مضاعفاتھا أى يتم تطبيق  عادة ملىء خزان الملح والدقائق  ٧كيلو جرام يعادل  ٥كل           

ھذه ( دقيقة  وھكذا ١٤كيلو جرام معناھا إختيار زمن الملىء  ١٠إذا تم إختيار 
  .next ثم بالضغط على الزر  ) DIالخطوة غير مؤثرة فى حالة 

  ٥مثل الخطوة السابقة  ويتم إختياره ويظھر وميض اختيار السعة بالكيلوجرام 
 .nextثم الضغط على   ) DIھذه الخطوة غير مؤثرة فى حالة ( مضاعفاتھا وأكجم 

  إختيارھا ويتم لحين دخول التنشيط نتجة ماليظھر اختيار حجم المياةoff  حيث
 .nextثم الضغط على  التنشيط بالوقت

  اختيار يتم يظھر وميضdelay  ثم الضغط علىNext. 
  يظھر وميض اختيارRelay   ويتم اختيارهoff على  ثم الضغطnext. 
 تظھر الشاشة الرئيسية 

  
 -: ضبط توقيت الساعة المحلية أى ساعة اليد:ثالثا

 Timerية األھمية خصوصا إذا كان إستخدامك لرأس التحكم ھذا اإلجراء فى غا   

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

ة للخروج للشاش nextثم     العلوى و السفلى بواسطة السھمين )ساعة اليد (ضبط دقائق الساعة يتم   -  ب
 .الرئيسية
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أثناء الخدمة )الشاشة الرئيسية(الذى يمكن ظھوره على شاشة الجھاز:رابعا

 -: nextالزر بالضغط على وذلك 
  ). ساعة اليدنفس توقيت (الساعة المحلية  -
 )فى حالة التنشيط بالوقت صفرالقيمة تظھر ( الباقى من حجم المياه حتى يتم التنشيط  -

 )فى حالة التنشيط بالوقت صفرالقيمة تظھر ( l/minمعدل مرور المياه       -           
فى حالة  صفرالقيمة تظھر (  m3لتى تم خروجھا فى حاة معالجة  إجمالى حجم المياه ا  -           

               )التنشيط بالوقت

 -: فى حالة إذا أردت التنشيط يدويا:خامسا
لحين إعطاء إشارة )  PENDG( ثانية حتى ظھور ٥- ٣لمدة   regenيتم الضغط على الزر    

NHWBP   توقيت دقائق ليغلق مسار المنتج على الرأس الكاتيونى ثم يظھرBack wash   وإذا

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  regenبإستمرار على زر عدم الضغط 

  .الرئيسى


