
راهنماى استفاده از

دستگاه  كنترل كننده سطح  آب

قبل از استفاده به ولتاژ برق مصرفى مندرج در پشت دستگاه توجه و 
دستورالعمل را به دقت مطالعه نماييد.



RRestartestart  1- دكمه  دكمه
2- دكمه تايمر

A , B 3- دكمه انتخاب حالت
2 4- سنسور شماره 
1 5- سنسور شماره 

A 6- نشانگر حالتA 6- نشانگر حالتA

راهنماى پانل دستگاه 

نحوه راه اندازى

BB 7- نشانگر حالت 7- نشانگر حالت
8- چراغ كنترل خروجى

D1 9- نشانگر تاخير زمانى
D2 10- نشانگر تاخير زمانى

دستگاه را مطابق برق مصرفى به برق بزنيد. -1
2 متصل كنيد. و  1 2 را به ورودى سوكت سنسور  1 و  2- سنسورهاى 

A را فشاردهيد تا حالت A را فشاردهيد تا حالت A يا B انتخاب شود.  TYPE 3- دكمه
سطح  دهنده  نشان   1 سنسور  كه  كنيد  تنظيم  طورى  را  سنسور  دو  موقعيت  سطح 4-  دهنده  نشان   1 سنسور  كه  كنيد  تنظيم  طورى  را  سنسور  دو  موقعيت   -4
باال ى آب و به منزله توقف خروجى باشد و سنسور 2 براى سطح پايين آب و نشانگر باال ى آب و به منزله توقف خروجى باشد و سنسور 2 براى سطح پايين آب و نشانگر 

فعاليت خروجى باشد.
5- دو شاخه ى پمپ  را به آداپتور كنترل كننده سطح آب متصل كنيد.

6- در صورت خرابى سنسور 1 كه نشان دهنده سطح باالى آب است، مى توانيد 6- در صورت خرابى سنسور 1 كه نشان دهنده سطح باالى آب است، مى توانيد 
از دكمه تايمر استفاده كنيد، دكمه تايمر را طبق جدول زير براى انتخاب زمان هاى 
60 ثانيه (يكبار)، 120 ثانيه (دو بار) و 180 ثانيه (سه بار) فشار دهيد. پس از 
چند ثانيه ، با تمام شدن زمان تنظيم شده،جريان آب  خروجى از پمپ به آكواريوم با 

صداى زنگ خطر به طور اتوماتيك متوقف مى شود
اما چراغ كنترل خروجى همچنان روشن مى باشد.



در صورتى كه جريان خروجى از پمپ به آكواريوم قبل از اتمام زمان تنظيم  -7
شده متوقف شود، مقدار زمان باقى مانده تايمر از حافظه دستگاه پاك مى شود. 
8- براى متوقف كردن زنگ خطر دكمه RESTART را فشار دهيد تا دستگاه 

براى شروع مجدد آماده شود.
9- به منظور محافظت، دستگاه مجهز به دكمة تاخير زمانى مى باشد.

10- اگر در حالت B سنسور ها در جاى خودشان به درستى قرار نگرفته باشند، 
زنگ خطر به صدا در مى آيد.

A حـالت 

يك آكـواريوم

دو آكـواريوم

مـدل 1

B حالت

يك آكـواريوم

مـدل 2



تـوجـه

 اطمينان يابيد كه دوشاخه به درستى به پريز برق متصل شده باشد. در صورتى 
كه فاصله بين پريز برق و دستگاه بيشتر از طول سيم ارائه شده توسط كارخانه 

مى باشد، از سيم بلندتر استفاده كنيد.
 سيستم ايمنى كنترل كننده: به هنگام باال بودن سطح آب، دستگاه پس از  10 

ثانيه خود به خود خاموش مى شود.
برق مصرفى: لطفاً به ولتاژ برق مصرفى در پشت دستگاه توجه نماييد

(AC100V, AC110V, AC220V, AC240V)

Power consumption: Approx.2 Watts.
Relay contact: 5A/AC 250 V.
Fuse rate: 5×20 mm, 5A/250 V.
Operating temperature: 0 to 50 °с (32 to 122°£).
Operating humidity: Max.90%
Dimension:165×105×65 mm (6.5×4.1×2.6 inch)

محتويات:
 كاور شيشه اى محافظ مانيتور ........ يك عدد
پايه ......................................... يك عدد
سنسور level ............................. دو عدد
سيم برق .................................. يك عدد
قالب فلزى ................................ يك عدد

نـحوه نصب سنسور

مشخصات كلى


