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 طريقة تشغيل رأس التحكم لجھاز

  

   WS1TT Duplex new version 

 

 -:ضبط الجھاز نفسه .١
 

ثم الضغط    ثانية ٥-٣معا فى نفس الوقت لمدة   Next  +بالضغط على السھم السفلى   )أ 
فى حالة   1.0Tيظھر وميض إلختيار اآلتى  Next  +السھم السفلىمرة اخرى على 

twin  ثم الضغط علىnext  
  nextبواسطة االسھم ثم بالضغط على    offويتم اختيارھا  dpھر  وميض يظ.   )ب 
ثم الضغط  offيظھر وميض عمل شطف سريع قبل دخول الميسر الخدمة ويتم اختيارھا   )ج 

 nextعلى 
بواسطة االسھم ثم الضغط  PPM ويتم اختيار وحدة قياسھا  Hardnessيظھر وميض    )د 

  nextعلى 
 .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 ) REGEN -  السھم السفلى –  NEXT –السھم العلوى (

على الشاشة  إنھاء األغالق يتم الضغط على نفس األسھم بنفس الترتيب مرة أخرى حيث يظھر
UNLOCK 
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 -:بالدقائق ضبط توقيتات مراحل التنشيط .٣

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

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

 يان ويتم اختيارة بواسطة االسھم اختيار اتجاه السرdn  ثم بالضغط علىnext 
  يظھر وميض ملىء تنك الملح بعد التنشيط مباشرة(post)  اواختيار(pre)  فى حالة

 nextملىء تنك الملح قبل دخول الجھاز التنشيط باربع ساعات ثم بالضغط على 
  الغسيل العكسى على الشاشةBack wash 1 ويتم اختيار عدد دقائقBack wash    

  nextدقائق عن طريق السھم العلوى والسفلى ثم  ١٠وليكن 
 يظھر وميض توقيت دقائق سحب الملحDN  ويتم إختيارھا بواسطة السھمين العلوى

وفى حالة إستخدام الجھاز فلتر يتم إختيار دقائق سحب الملح   دقيقة ٦٠والسفلى  وليكن 
)off ( ثمnext  
 ويتم أيضا إختيار دقائقه  من عدمه ) 3(قم يظھر وميض الغسيل العكسى رoff           بواسطة

   nextثم 
  ثم  دقيقة  ١٥يظھر وميض توقيت دقائق الشطف وليكنnext  . 
  يظھر وميضKg  الالزم لعمل تنشيط ويتم حسابة كاالتىمن الملح: 

المشحون فى الفيزيل    إذا كان كمية الرزين (جم ملح مثال  ١٥٠كل لتر رزين يحتاج حوالى             
  .)جم ملحك ١٥لتر فى ھذه الحالة كمية الملح االزمة للتنشيط تساوى  ١٠٠

  .دقائق إعادة ملىء خزان الملح ٧كجم ملح تعادل  ٥ملحوظة ھامة كل           

  ويتم إختياره طبقا  بالكيلوجرام  للعسورة زينرال إستيعاب سعةويظھر وميض اختيار
على ثم الضغط أيضا   كيلو جرام ١٥وفى ھذا المثال نضع القيمة  عاليه للمثال المذكور

next 

 وال  يظھر اختيار حجم المياة لحين دخول التنشيط ويتم ادخالھا يدوى باستخدام االسھم
 . AUTOيتم إختيار كلمة 

  



  
 

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

 

 
      12, Obour Building, Salah Salem St., Nasr City – Cairo                            مدينة نصر  –صالح سالم  –عمارات العبور  ١٢– 
 القاھرة 
     Tel.: (+2)22636132  )                                                                                                                            ٠٢(٢٢٦٣٦١٣٢: تليفون 
     

           : (+2)24046520   ٠٢( ٢٤٠٤٦٥٢٠  (                                                                                                                                
           : 0129501748   ٠١٢٩٥٠١٧٤٨                                                                                                                                     
     Fax: (+2) 24031967                                                                                                                              )٠٢( ٢٤٠٣١٩٦٧ :فاكس 
    

E-mail: wetco@thewayout.net 

  
  يظھر وميض اختيارon o  ثم الضغط علىNext 

  يظھر وميض اختيارRelay  ويتم اختيارهoff  والضغطى علىnext 

 تظھر الشاشة الرئيسية  
 

  -: ضبط توقيت الساعة المحلية أى ساعة اليد.٤

 Timerھذا اإلجراء فى غاية األھمية خصوصا إذا كان إستخدامك لرأس التحكم    
  

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

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

 أثناء الخدمة وذلك بإستخدام)الشاشة الرئيسية(الذى يمكن ظھوره على شاشة الجھاز .٥
 -: nextالزر
  ). ساعة اليد(الساعة المحلية  -

 الباقى من حجم المياه حتى يتم التنشيط  -

  l/minمعدل مرور المياه       -           

  . m3المياه التى تم خروجھا فى حاة معالجة   إجمالى حجم  -           
             

 -: فى حالة إذا أردت التنشيط يدويا .٦
 

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

مرة أخرى مع مراعاة عدم  regenأردت الدخول على الخطوات التالية للتنشيط يتم الضغط على 

  .ة الماتور خاصة البستم الرئيسىإال بعد التأكد من إيقاف حرك  regenضغط بإستمرار على زر ال


