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 طريقة تشغيل رأس التحكم لجھاز
  

new version Filter TimerWSEI     
 

 -:ضبط الجھاز نفسه .1
 

مرة ثم  ثانية 5-3معا فى نفس الوقت لمدة       next والزرار   ,     بالضغط على السھم السفلى )أ 
 فى حالة  1يظھر وميض إلختيار اآلتى فع يدك وتتضغط على نفس الزرارين مرة أخرى تر

فى حالة   2بوصة أو  1.5الفتحتين فى حالة  مم 1.5بوصة  أو واحد فتحة الدخول والخروج 
 .للخطوة األخرى   nextثم نضغط على   بوصة 2فتحتين الدخول والخروج 

 للخطوة التالية nextثم نضغط على  FL١٫٥يظھر وميض يتم إخيار  )ب 
ام السھمين العلوى أوالسفلى ثم نضغط على الزر بإستخد dp offيتم إختيار  يظھر وميض و )ج 

next. 
 . nextبإستخدام السھمين العلوى أوالسفلى ثم نضغط الزر   Alt-offويتم إختيار يظھر وميض   )د 
 .الرئيسيةتظھر الشاشة  )ه 

 :ملحوظة ھامة -   
السھم ( ة بالتتالى فى حالة إذا أردت إغالق عدم العبث ببرمجة ضبط الجھاز يتم الضغط على األسھم التالي   

وإذا أردت إنھاء  LOCKحيث يظھر على الشاشة  ) REGEN – السھم العلوى -  NEXT –السفلى 
 UNLOCKاألغالق يتم الضغط على نفس األسھم بنفس الترتيب مرة أخرى حيث يظھر على الشاشة 

 
 

 -:بالدقائق ضبط توقيتات مراحل التنشيط .٢
 

فى حالة  filter BW   ثانية حتى ظھور وميض  5-3لمدة  next+      بالضغط على السھم السفلى       
 :األتى يظھر وميض nextثم  كفلترإستخدامك للجھا 

دقائق  10وليكن     Back washويتم اختيار عدد دقائق  Back washالغسيل العكسى على الشاشة  )أ 
  nextعن طريق السھم العلوى والسفلى ثم 

 .  nextثم  دقيقة  15طف وليكن يظھر وميض توقيت دقائق الش )ب 
ثم  فى حالة التنشيط بالوقت OFFوميض حجم المياه الذى بعده يتم التنشيط وختاره  يظھر وميض )ج 

 . nextالضغط 
 تظھر الشاشة الرئيسية nextتم  Relay offنختار  )د 
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 -:توقيت التنشيطضبط .٣

 
أيام ثانية حتى ظھور وميض  5-3معا فى وقت واحد لمدة  next+ بالضغط على الزر العلوى  )أ 

 للخطوة التالية   next يوم ثم الضغط على 28التنشيط البينية  ويتم إختياره من يوم وحتى 
يظھر  nextثم الضغط على  يظھروميض ساعة التنشيط ويتم إخيارھا طبقا للوقت المراد )ب 

 يظھر الشاشة الرئيسية nextوميض دقائق التنشيط إيضا يتم إختيارھا ثم الضغط على 
 

 
  -: ضبط توقيت الساعة المحلية أى ساعة اليد  .4
 

 Timerھذا اإلجراء فى غاية األھمية خصوصا إذا كان إستخدامك لرأس التحكم    
 

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

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

 

 -: فى حالة إذا أردت التنشيط يدويا .5
 
وإذا أردت   Back washيت دقائق ثانية حتى ظھور توق 5-3لمدة   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   regenبإستمرار على زر 
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