
	 تقولاو	خيراتلا	طبض
  Date/Time عضو ىلإ صرقلا فلب مق ①
.(تقولا/خيراتلا) 
②  YEAR (ةنسلا): ىلع طغضا j و k رييغتل 

 MONTH ىلإ مدقتلل i ىلع طغضا .ةنسلا
.(رهشلا)

③   MONTH (رهشلا): ىلع طغضا j و k 
 ىلإ مدقتلل i ىلع طغضا .رهشلا رييغتل
DAY (مويلا).

④  DAY (مويلا): ىلع طغضا j و k  رييغتل 
 TIME ىلإ مدقتلل i ىلع طغضا .خيراتلا
.(تقولا)

⑤  TIME (تقولا): ىلع طغضاj و k ديدحتل 
AM (ص) وأ PM (م) 24 وأ HR (24 ةعاس). طغضا 
 k و j ىلع طغضا .تاعاسلا ديدحتل i ىلع
 طغضا .ةشاشلا ىلع ةضورعملا ةعاسلا رييغتل
 و j ىلع طغضا .قئاقدلا ىلإ مدقتلل i ىلع
k قئاقدلا رييغتل. 

.تقولاو مويلاو خيراتلا طبض نآلا مت 

	 جمانربلا	ءدب	تقو	طبض
 ءدبب درفنم ير ءدب تقو موقيس :ةظحالم	 

 لك ليغشت متيسو (C وأ B وأ A) جمانربلا
.عباتتلاب جمانربلاب ةددحملا تاطحملا

  Start Times عضو ىلإ صرقلا فلب مق ①
.(ءدبلا تاقوأ) 
.n ىلع طغضلاب C وأ B وأ A جمانربلا ددح ②
.ءدبلا تقو رييغتل k وأ  j ىلع طغضا ③
  ،يلاتلا ءدبلا تقو ديدحتل i ىلع طغضا ④
  ءدب تقو ةلازإل .يلاتلا جمانربلل n وأ 
 ءدبلا تقو طبضل k وأ j ىلع طغضا :جمربم 
  ًءاسم 11:45 نيب عقي يذلاو) (فاقيإ) OFF ىلإ 
.(ليللا فصتنمو 

	 (يرلا	ةدم)	ةطحملا	ليغشت	تاقوأ	طبض
  Run Times عضو ىلإ صرقلا فلب مق ①
.(ليغشتلا تاقوأ) 
.n ىلع طغضلاب C وأ B وأ A جمانربلا ددح ②
  جمانربلا فرحو ةطحملا مقر ةشاشلا ضرعتس ③
.ليغشتلا تقو ضمويس .(C وأ B وأ A) ددحملا 
.ليغشتلا تقو رييغتل kو j ىلع طغضا ④

.ةيلاتلا ةطحملا ىلإ مدقتلل i ىلع طغضا ⑤
.ةطحم لكل 5و 4 نيتوطخلا ررك ➏

	 يرلا	مايأ	طبض
 مايأ) Water Days عضو ىلإ صرقلا فلب مق ①
.(يرلا
 ينمزلا لودجلا تامولعم مكحتلا ةدحو ضرعتس②
ًيلاح جمربملا لاعفلا  عضوملا اذه حيتي .ا
 يرلا :يرلا مايأل ةفلتخم تارايتخا ةعبرأ صرقلل
 ينمز لصافب يرلا وأ عوبسألا نم ةددحم مايأ يف
 .ةيجوزلا مايألا يف وأ ةيدرفلا مايألا يف يرلا وأ
 دحاو عون مادختساب جمانرب لك لمعي نأ نكمي
.يرلا مايأ تارايتخا نم طقف

	 يرلل	عوبسألا	نم	ةددحم	مايأ	رايتخا
  ددحم موي ىلع مهسلا رشؤم دوجو ءانثأ ①
ًمئاد رشؤملا أدبي)   طغضا ،(نينثالا موي ىلع ا
 .يرلل عوبسألا نم نيعم موي طيشنتل  j ىلع 
 دعب .مويلا اذه يف يرلا ءاغلإل k ىلع طغضا 
ًيئاقلت رشؤملا مدقتي ،رز ىلع طغضلا   ىلإ ا
V ريشي .يلاتلا مويلا   ريشت .ير موي ىلإ 
.ير نود موي ىلإ W ةنوقيأ 
 .ةبولطملا مايألا ديدحت ىتح 1 ةوطخلا ررك ②
  صخي اميف كلاملا ليلد ىلإ عوجرلا ءاجرلا  

 ةيدرفلا مايألا يف وأ ةينمز لصاوف يف يرلا
.ةيجوزلا وأ

	  رطملا	راعشتسا	ةزهجأ	لهاجت	حاتفم
 وأ) ماظنلا ليغشت عنمي رعشتسم كانه ناك اذإ 
  ناكو ،رعشتسم بيكرت مت دق نكي مل 
 متيس ،((طشن) ACTIVE عضولا يف حاتفملا 
 .(رعشتسملا فاقيإ) SENSOR OFF ضرع 
 متيسو (لهاجت) BYPASS ىلا حاتفملا لقنا 
.رطملا رعشتسم لهاجت 

	 يمسوملا	طبضلا
  Seasonal Adjust عضو ىلإ صرقلا فلب مق ①
.(يمسوملا طبضلا) 
 يمسوملا طبضلا رييغتل kو j ىلع طغضا ②
 .%5 ةبسنب تادايزب %300 ىلإ %5 نم 
 ةضورعملا تاطحملا ليغشت تاقوأ باسح داعُيس 
ًيئاقلت  .ا

	  	ةدحو	طبض	ةداعإو	مكحتلا	ةدحو	ةركاذ	حسم
	 مكحتلا
 مكحتلا ةدحو ةجمربب تمق كنأب ترعش اذإ 
 طبض ديعتس ةيلمع دجوت ،ئطاخ لكشب 
 عنصملل ةيضارتفالا تادادعإلا ىلإ ةركاذلا 
 ةدحو يف اهلاخدإ مت يتلا تانايبلا لك حسمو 
.مكحتلا 
.n رز ىلع طغضلا يف رمتسا ①
 ةداعإ رز ىلع طغضا ،n رز ىلع طغضلا ءانثأ ②
 ،هررحو ةيمامألا ةحوللا رهظ ىلع دوجوملا طبضلا 
 مث ،ةشاشلا ىلع AM 12:00 روهظ ىتح رظتناو 
.n رز ررح 
  ةدحو ةجمرب ةداعإ نكميو اهلمكأب ةركاذلا حسم مت  ③
.نآلا مكحتلا 

	 ةدحاو	ةطحمل	يوديلا	ليغشتلا
.(يودي) Manual عضولا ىلإ صرقلا فلب مق ①
  .ةشاشلا ىلع ةطحملا ليغشت تقو ضمويس ②
  .ةبوغرملا ةطحملا ىلإ لاقتنالل i ىلع طغضا 
.يرلا ةدم طبضل k و j ىلع طغضا 
  (ليغشت) RUN عضولا ىلإ صرقلا فلب مق ③
  ةطحملا نم يرلا أدبيس .ةطحملا ليغشتل 
  عضولا ىلإ مكحتلا ةدحو دوعت مث ةددحملا 
(.يئاقلتلا 

	 ةدحاو	ةسملب	ةطحملا	ميدقتو	يوديلا	ءدبلا
 RUN عضولا يف صرقلا دوجو ءانثأ  

 يف رارمتسالا عم i ىلع طغضا ،(ليغشت)
 ىلع (1 ةطحملا) STATION 1 روهظ ىتح طغضلا
 تاطحملا لك ليغشتل مهسلا رز ررح .ةشاشلا
.(ةدحاو ةسمل) اهل ةجمربملا ليغشتلا تاقوأ يف

  لك ليغشت لبق ليغشتلا تاقوأ طبضل 
  ىتح i ىلع رارمتسالا عم طغضا ،تاطحملا 
  j ىلع طغضا مث (1 ةطحملا) STATION 1 روهظ 
  مدقتلل i و ليغشتلا تقو ديدحتل kو 
.ةجمربملا تاطحملا لك طبضو 

	 hunter.direct/proc	اهحالصإو	ءاطخألا	فاشكتسا

 ®PRO-C مكحتلا	ةدحو
ةجمربلا تاميلعت



  hunterindustries.com	بيولا	عقوم
P/N: 700765 LIT-335 AR H 7/20
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PRO-C

 
 طقف دحاو جمانرب ءدب تقو ديدحت بجي
.ةرودلا ليغشتل


