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 سین ًَل هشتزک بیي شیز بزقی ّا
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 بزًاهِ ریشی سهاى ٍ تاریخ 

 ٍ استفادُ اس دکوِ ّای SET CURRENT DATE/TIMEتا لزار دادى ًطاًگز کٌتزلز تز رٍی       

 . هیتَاى سهاى ٍ تاریخ را تٌظین ًوَد     ٍ-  ، + 
 

 بزًاهِ ریشی سهاى شزٍع 

 ٍ استفادُ اس دکوِ SET PROGRAM START TIMES     تا لزار دادى ًطاًگز کٌتزلز تز رٍی 

 تغییز تزًاهِ تا دکوِ .  هیتَاى سهاى ضزٍع تزًاهِ ّا را تٌظین کزد   ٍ  - ، + ّای 

 .اهکاًپذیز هی تاضذ 

 تذٍى تَجِ تِ تزتیة ٍارد کزدى سهاى ّای ضزٍع ، کٌتزلز تا تَجِ تِ تمذم سهاًی ، تزًاهِ ّا را 

 .اجزا خَاّذ کزد 

 

 حذف سهاى شزٍع 

 ٍ تٌظین سهاى SET PROGRAM START TIMES      تا لزار دادى ًطاًگز کٌتزلز تز رٍی 

AM12 ِهیتَاى سهاى ضزٍع هَرد ًظز را حذف ًوَد -   ٍ سپس فطزدى دکو. 

 

 ُبزًاهِ ریشی سهاى کارکزد ّز ایستگا 

- ، +  ٍ استفادُ اس دکوِ SET STATION RUN TIMES     تا لزار دادى ًطاًگز کٌتزلز تز رٍی 

 ٍ تا A ،B ٍ C تزای تزًاهِ ّای  (تِ دلیمِ  ) ساعت 2 تا 0هیتَاى ساعات کارکزد ایستگاُ ّا را اس 

 تزای طزح ّای لطزُ ای Dافشایص ساعت کارکزد تزًاهِ  ). تٌظین ًوَد D ساعت تزای تزًاهِ 12

 . اهکاًپذیز هی تاضذ تغییز ایستگاُ تا دکوِ  . (پیص تیٌی ضذُ است

 

 

 تٌظین رٍسّای آبیاری 

 ٍ اًتخاب ایستگاُ هَرد ًظز تا SET DAYS TO WATER     تا لزار دادى ًطاًگز کٌتزلز تز رٍی 

تِ ٌّگام چطوک سدى ّز رٍس ّفتِ ، .  رٍسّای ّفتِ تز رٍی ًوایطگز ظاّز هی ضًَذ دکوِ 

 آى را تِ عٌَاى رٍس عذم آتیاری تِ کٌتزلز –آى رٍس را تِ عٌَاى رٍس آتیاری ٍ دکوِ + فطزدى دکوِ 

 .  هعزفی هیکٌذ 

 

 بزًاهِ ریشی رٍسّای سٍج یا فزد بزای آبیاری 

لزار هی  (سٍج) EVENیا  (فزد) ODD ، فلص چطوک سى تز تاالی عالهت      تا فطزدى دکوِ 

 را تزای حذف آتیاری در ایي رٍسّا –را تزای اًتخاب آتیاری در رٍس سٍج یا فزد ٍ دکوِ + دکوِ . گیزد

 . تفطاریذ 

 

 بزًاهِ ریشی آبیاری با فاصلِ سهاًی 

 فلص  ٍ فطزدى دکوِ SET DAYS TO WATER     تا لزار دادى ًطاًگز کٌتزلز تز رٍی 

هی تَاى فاصلِ - ، + تا فطزدى دکوِ .  لزار هی گیزد INTERVALچطوک سى تز تاالی عالهت 

 .سهاًی هیاى عولیات آتیاری را تٌظین ًوَد 

 پس اس تٌظین هَارد فَق ًطاًگز را تز رٍی RUN لزار دّیذ تا کٌتزلز طثك تزًاهِ آتیاری را آغاس 

 .ًوایذ 

 بزًاهِ ریشی عولکزد پوپ 

هیتَاى -  ، +  ٍ فطزدى دکوِ SET PUMP OPERATION     تا لزار دادى ًطاًگز کٌتزلز تز رٍی 

 .ًوَد  (OFF)یا غیز فعال  (ON)پوپ را تِ ٌّگام عولکزد یک ایستگاُ ، فعال 

 

 

2 3 



 www.chegalab.com   ضزکت هٌْذسی چگال آب 
 

  ICCطزیقِ ًصب ٍ بزًاهِ ریشی کٌتزلز هدل 

 

  ُراُ اًداسی دستی یک ایستگا 

 سهاى کارکزد ایستگاُ MANUAL-SINGLE STATION     تا لزار دادى ًطاًگز کٌتزلز تز رٍی 

تا استفادُ اس .  ایستگاُ ّا تغییز هی کٌٌذ تا فطزدى دکوِ. ّا تز رٍی ًوایطگز ظاّز هی ضَد 

 کٌتزلز RUNپس اس لزار ًطاًگز تز رٍی . هی تَاى سهاى کارکزد را تٌظین ًوَد - ، + دکوِ ّای 

تا اتوام آتیاری ایستگاُ هَرد ًظز تزًاهِ لثلی تِ طَر اتَهاتیک . عولیات آتیاری را آغاس خَاّذ کزد 

 .  اجزا خَاّذ ضذ 

 

 راُ اًداسی دستی توام ایستگاُ ّا 

سهاى کارکزد ایستگاُ ّا تز MANUAL-ALL STATIONS      تا لزار دادى ًطاًگز کٌتزلز تز رٍی 

تا استفادُ اس .  اهکاًپذیز است تغییز تزًاهِ تا فطزدى دکوِ . رٍی ًوایطگز ظاّز هی ضَد

پس اس لزار .  هی تَاى سهاى کارکزد دلخَاُ را تزای ایستگاُ ّا تٌظین ًوَد –ٍ +  ، دکوِ ّای 

 .  کٌتزلز عولیات آتیاری را آغاس خَاّذ کزد RUNدادى ًطاًگز تز رٍی 

 

 ٍ کٌتزلز عولیات آتیاری را اس ایستگاّی کِ ضوارُ آى تز رٍی ًوایطگز  است آغاس خَاّذ کزد 

تِ تزتیة تا آتیاری ایستگاُ ّای تعذ اس آى عولیات را اداهِ خَاّذ داد اها ایستگاُ ّای لثل اس 

تٌاتزایي تَجِ داضتِ تاضیذ کِ تزای آتیاری تواهی ایستگاُ ّا . ایستگاُ اٍلیِ آتیاری ًخَاٌّذ ضذ 

 .تایذ عولیات اس اٍلیي تزًاهِ ٍ ایستگاُ آغاس گزدد 

 خاهَش کزدى کٌتزلز 

 پس اس دٍ ثاًیِ تواهی تزًاهِ ّای فعال هتَلف SYSTEM OFF     تا لزار دادى ًطاًگز تز رٍی 

تزای رٍضي کزدى هجذد ٍ اس سزگیزی عولیات آتیاری . خَاٌّذ ضذ ٍ کٌتزلز خاهَش هی ضَد 

 .لزار دّیذ  RUN ًطاًگز را رٍی 

 

 بزًاهِ ریشی فاصلِ سهاًی بیي اجزای عولیات ایستگاُ ّا 

 SET را تفطاریذ ٍ ًطاًگز را تز رٍی– لزار دارد دکوِ RUN      ٌّگاهی کِ ًطاًگز تز رٍی 

STATION RUN TIMES فاصلِ سهاًی تیي عولیات آتیاری ایستگاُ ّا تز رٍی ًوایطگز .  لزار دّیذ

 .  سهاى هَرد ًظز را تٌظین ًواییذ  ٍ ،  - ، + تا استفادُ اس دکوِ ّای . ظاّز هی ضَد 

 

 حذف تواهی بزًاهِ ّا اس کٌتزلز 

را  ٍ ، -  دکوِ ّای .  لزار دّیذ ٍ تاطزی را خارج کٌیذ  RUN     ًطاًگز را تز رٍی 

تا رّا کزدى دکوِ ّای .  را در پطت در کٌتزلز تفطاریذ  resetّوشهاى تفطاریذ ٍ ًگِ داریذ ٍ دکوِ 

 .تواهی تزًاهِ ّای کٌتزلز حذف خَاّذ ضذ ٍ ، -  
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