Önsöz
Yüce allaha bize bu cihazı üretmemizde yardımcı olma sebebiyle çok şükür ederiz.Bu cihazı
alanlara teşekkür ederiz ve gereken her türlü teknik ve bakım hizmetlerine hazır olduğumuzu
belirtiriz.temennimiz bu ürünümüz sizler tarafından beğenilir .sizlerden ricamız bu proşoru
tamamıyla okuyunuz ve o zaman iyi bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

Öncüler
Elektro mühendislik şirketi
Suriye - halep
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1-Hatırlatıcının (müzekkire ) özellikleri:
1.1 Tarih ve Tavkit:
 Hicri ve miladi takvim artı digital elktronik saat.
 Hicri tarihi otomatikmen hisaplama ve düzenleme imkanı.
 Hicri ayların ismi ve hafta günleri.
 12/24saat sisteme göre tavkıt.
 Yaz ve kış saat değişitirme imkanı.
1.2 Namaz vakitleri:
 Beş vakit namaz ve gün doğuşunu gösterme.
 Kaliteli ezan sesi her namaz vaktinde ve ışık işareti.
 Namaz ikameti için kalan vakit ve bu süreyi değiştirme imkanı.
 Her namaz ikametinde dört tekbir sesi ve ışı işareti.
 Her namaz vakti için ezan öncesi uyarı sistemi ve bu sistemi ayrlama imkanı.
 Değişik 28 kentte namaz vakitleri.
1.3 Diğer özellikler:
●Gün sıcaklığını göstermek (9C-60C).
●Gece sıcaklık ve vakit gösterme sistemi.
●İki adet uyarı sesi (genel kullanım için ve ses değiştirmesi).
●Cihazı çalıştırmak için iki yöntem var ya Rimot yada kibort (anahtar cihazı).
●Anahtar nağmeleri.
●Rimotu kapatma imkanı.
●Değişik modeller ve değişik dillere göre siparişlere hazırız.

2- Cihazda esas alınan tavkit (zamanlama):
Beş vakit namaz ve güneş doğuşunu her kentin uyğuladığı zamana göre programlanmıştır
ve bu vakitler sabittir .kullanan kişi trafından değiştirilmez aksi halde şirketimize
bildirmek gerekir.

3-Cihazın nitelikleri:
3.1- Jeryan (elekrik)sistemi:
+5v DC ve bu miktarı bir adaptorla temin edilir.
Giriş
Çıkış

110-220vAC
5v DC

50-60 Hz
1A DC
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Cihazdan elektrik kesildiği zaman cihaz ekranında işarteler söner ama cihazın iç
sistemi çalışır halde kalır çünkü içinde pil vardır.bu nedenle tekrar elektrik
geldiğinde yeniden düzenlemeye gerek yok elektrik 1 ay kesilse bile.
Not:Adaptor bozulduğuv zaman şirketimizle irtibat kurun ve yenisini alın.
3.2- Gostergeler:
1-Hicri ayları göstermek için ışıklı işaretler.
2-Hafta günlerini gösteren ışıklı işaretler.
3-Hicri ve miladi tarihleri göstermek için 2 ışıklı işaretler.
4-Vakit(sabah ve akşam) göstermek için 2 ışıklı işaretler.
5-Altı adet işaret beş vakit ve güneş doğuşunu göstermek için.
6-Güneş sıcaklığının göstergesi.
7-Namaz ikametine kalan vakit göstergesi.
3.3- Namaz ikametine kalan vakit göstergesi:
Bu gösterge namaz vaktine girildiğinde çalışır ve ikamet vakitne kalan vakit dakikalr
kala gözükür ve dakika dakika azalır sonra söner ve diğer namaz vaktinde tekrar
çalışmaya başlar.
3.4- Kontrol(çalıştırma):
Bu cihaz iki yöntmle çalıştırılır kumanda ve Anahtar levhası yolıyla.
Birinci şekil: bu iki yöntemi ve çalıştırma yolunu gösterir.ve
programa girilir.
İkinci şekil: Rimotla cihazı hızlı şekilde çalıştırmak.

c

kumanda

tuşuna basarak

Anahtar görevi
Artı tuşı

sayfe

Tesbit tuşu
Eksi tuşu
Çıkış tuşu
Programlama tuşu
Tarih ve vakit ayarlama tuşu
ـ
Sıfırlama
ttuşu tuşu
Cetvel/1/ kumanda ile anahtar levhası arasıda müşterek tuşlar.
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kumanda Tuşların görevi

sayfe

-cihazı çalıştırma/durdurma ve gece çalışma sistemi

Kumandayle kapatma/açma
Sesi kesmek
Yaz/kış degiştirmek
12/24 saat sistemi degişmek

Hicri/miladi /sadece hicri /yalnız miladi tarihleri
gösterme
kamet vaktini-namaz öncesi uyarı ayarlama
Brinci ikamet veya ikinci uyarıc sesini beş dakika
Birinci veya ikinci
uyarıyı
erteleme
Snooze
forayarlamak
five minutes
Ezan sesinini çalıştırmak /test için/
tuşların melodileri çalış/dur
Hicri tarih tadili
cetvel /2/hızlı kullanım için kumanda tuşları
3.5- Rakamları cihaza girme yötemi:


Değiştirmek için : Anahtarlar levhasından
kulanın.
Tesbit için:



artı ve

eksi tuşlarını

basınız.

kumanda ile artı

veya eksi

kullanın ve tesbit için

basınız .

tuşlarıyla veya

-

rakamları

4-Cihazı kullanmak için önemli talimatlar:
●Güneş ışığından ve nemden uzak bir yere asınız.
●Temizlemk için yumşak bir kumaş kullanmak gerekir.
●Cihazı elektirige bağladıktan sonra:
1-Rimottan

tuşuna basınız veya anahtar levhasından

2-Cıhaz çalışmazsa anahtar levhasından sıfırlama
3-Cıhaz çalışmazsa sıfırlama

ve ayarlama

basınız.

tuşuna basınız.
tuşlarına beraber basınız sonra

ardından
den elinizi kaldırınız ve bu anda cihazınız çalışmaya başlar. Önce cihazın
üretildiği tarihi ve saati gösterir:
Tarih:cihazın üretildiği yılın ilk günü ve ayını gösterir.
Saat:12 öğlen. Daha sonra cihazı ayarlayın ve /8/başlığa göre vakit ve tarihi ayarlayınız.
4-cihazınız yine çalışmazsa o zaman şirketimizle bağlantı kurunuz.
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5-programlama listesi:
Bu cihazın çalışması için 8 program var cedvel(3)
Programa girmek için

tuşuna 3 saniye basınız.göstergede şunlar çıkar:

-prog-(program kelimesinin kısa şekli)
-programın numarası (o-8)
-bazı seçenekleri belirlemek için bir rakam çıkar.
Tuşlarla istediginiz programı gerçekleştirebilirsiniz.
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Cedvel /3/ programlama listesi
Program

Function
Birici uyarıcı ayarlaması
İkinci uyarıcı ayarlaması

page
/bir defa için/
/günlük uyarıcı/

Dört elektronik melodi arasından birinci ve ikinci uyarıcılarının neğme
seçeneği.
Namaz ikametine kalan vakitin ayarlanması
Ezan öncesi uyarıcı ayarlaması.
Ezanden önce uyarıcının ses seçeneği. Önümiüzde yedi seçenek var
1-dört tekbir

5-elektronik uyarıcı/kısa süre/

2-namaz uyumaktan hayirlidir/iki defa / 6-elektronik uyarıcı/yarım dakika/
3-normal ezan.

7-sürekli elektronik uyarıcı

4-imsak ezanı.

/on/ çalışma /of/iptal ve aşağıda gösterilenlerin sesi :
1-ezan
2-ikamet tekbirleri.
3-ezan den önce uyarıcı.
4-tuşların nağmeleri.
Kent numarasını: a ve temkin farkını b yi belirlemek.
Program sisteminden çıkış.

6-kumanda tuşlarını kilitleme:
Bu cihazı korumak için rimot tüşlarını kilitleme sistemi kullanılır bu
çıktığı zaman kumanda kapalı demektir
-tekrar açmak için

kilit işaretine basınız.

-kapatmak için kilit

işaretine tekrar basınız.

işaret

7-cihazı çalıştırma/durdurma ve gece çalışma sistemi.
Gece çalışma sistemi yalnız vakit ve ısıyı gösterir.
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Kumanda cihazında
basılır

işaretine bastığımız zaman veya anahtar levhasında

işareti

Ve bu şekilde gece sistemine veya normal sisteme geçilir.
Notlar :

-cihazınız çalıştırılmadığı zaman kumanda emir almak için her üç saniyede işaret verir bu
durum cihazın çalıştığı ve kumanda emirlerine hazır olduğunu gösterir.
-ezan vakti olduğu zaman cihaz kendiliğinden gece sisteminden normal sisteme bir dakika
Süreyle geçer ve tekrar gece sistemine döner.
-cihazınız gece sisteminde çalışırken normal sisteme geçmek için herhangi bir tuşa basınız
(veya

işareti) hariç.

8-vakit ve tarihi ayarlamak :
8.1 vakit ve tarihi ayarlamak:
1. vakit ve tarihi ayarlama sistemine girmek için ayarlama tuşuna
2.miladi tarih yıl görüldüğü zaman tarihi ayarlayınız ve

üç saniye basınız.

ye basınız daha sonra miladi

Ay gözükür.
3.ve tekrar ayarlanır ve tesbit edilir ve gün için aynı yöntem yapılır.
4.miladi tarih tesbit edildikten sonra hicri tarihde aynı yöntemle tesbit edilir.
5.cihazda gözüken hicri tarih gerçek hicri tarih değilse artı
kullanınız ve tesbitİçin

ve eksi

tuşlarını

ye basınız.

6.cihazda saati ayarlama işareti çıkar saati ayarlayın ve

ye basınız. Burada sabah ve gece

Vakitlerini gösteren işaretlere dikkat ediniz
işareti sabah saatlerini gösterir

AM.

işareti akşam saatlerini gösterir

PM.

eğer vakit /24/ saat sistemine göre ise bu işaretler gözükmez ve
değiştirme imkanı olur.

basark 12/24 sistem
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7. dakikalar işareti çıktığı zaman dakikalar ayarlanır ve

ye basılır ve bu şekilde tarih ve

Vakit cihazda programlanır ve normal çalışmaya devam eder.

Notlar :
herhangi yanlış ayar cihaza alınırsa cihazı yeniden ayarlamak lazım.
tarih ve vakit programına girildikten sonra herhangi bir aşamadan tekrar normal programa
dönülebilinir ve tesbit edilmeden çıkış tuşu

basılır.

cihazı programladıktan sonra ışıklı işaretleri her sabah ve akşam kontrol ediniz .
Tarih ve vakit düzenlemelerini her üç ayda kontrol etmek gerekir.çünkü her hangi bir
yanlışlık yanlış namaz ve ikamet vakiti verir.
* Bu cihaz hicri tarihi ve hafta günlerini miladi
onun için miladi tarihi dikkatle izlemek gerkir.

tariha dayanarak kendiliginden verir

8.2. Hicri tarihi düzeltme :
Eğer cihazda hesaplanan hicri ayların sonu her devletteki ay sonlarının aynısı değilse
düzeltmek için şunları icra ederiz :
Cihaz normal şekilde çalıştığı zaman sürekli olarak
gözükür ve

de basınız bu anda hicri tarih

e bastıkca hicri tarih rakamı degişir ( bir gün artı veya eksi) olarak tekrar

programlanan tarihi gösterir ve uygun rakam gözüktügönde

ten basmayı kaldırınız.

8.3. Yaz/kış vaktini programlaması :
cihazdaki bu sisteme göre dördüncü ve onuncu ayların başında saat otomatik olarak
ayarlanır. Değişik bir tarihe göre kış/yaz ayarlaması isterseniz kış/yaz
(tuşuna)
basınız ve artı/eksi bir saat olmak kaydiyle vakit ve namaz vakitleri ve güneşin doğuşu
gözükür .
8.4. Tarihi gösterme yöntemi :
cihazınızda üç yöntemle tarih belirlenir :
1.Her beş saniyede hicri/miladi degişmesi.
2.Sürekli hicri tarihi göstermesi.
3.Sürekli miladi tarihi göstermesi.
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tuşuna basarak bu üç yöntem arasında seçenek yapabilirsiniz.

9. Genel kullanım için iki uyarı sistemini ayarlaması :
Bu cihazı genel kullanım için değişik sesli iki uyarıcı sistemi vardır :
Birinci uyarıcı (bir defa için): uyarı zamanı geldiginde cihazdan uyarıcı elektronik ses
çıkar daha sonra ses kendiliginden kesilir .Ve tekrar ayarlanır.
İkinci (günlük uyarıcı ): sesi günlük olarak aynı zamanlarda çıkar,ve tekrar ayarlamaya
gerek yoktur.
9.1. Birinci uyarıcının programlama yöntemi:...............................
bir defa basılır veya (prog 01)re girilir ve cihazda tarih işareti gözökür :
0-

.daha önceden birinci uyarıcı ayarlanmışsa ve uyarı vakti

gelmemişse (on işareti gözükür) veya

uyarıcı programa

alınmamışsa (oFF işareti gözükür).
(on)den (oFF)e / veya tersi/ geçmek için artı
-"

oFF " programını seçtiginiz zaman ve

veya

tuşlar kullanılır:

tuşuna basıldığı halde uyarıcı ayarlaması

için vakit ekranına girilemez .
- (on) programını seçtiginiz halde ve

tuşuna basıldığı zaman işaret vakit ekranına

intikal eder ve işaret saati gösterince uyarıcıyı istediğiniz değere ayarlarsınız .
9.2. İkinci uyarıcının programlama yöntemi :
ikinci uyarıcıya ayarlamak için (
*

) iki defa basınız veya (prog 02) giriniz

önceden ayarlanmışsa ("on " işareti verir)

öyle degilse
* (on/off) degişimi için (artı

işareti gözükür (oFF işareti verir ).
/eksi

- (oFF) seçenegini seçtiginiz de ve (

) tuşlarına basılır.
) tuşuna bastığınız zaman programa girilmez .
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- (on) seçildigi zaman ve (

) tuşuna bastığınız zaman saat işareti çıkar ve uyarı

ayarlanır .
9.3. uyarıcıların durdurması ve ertelemesi :
uyarı vakti olduğunda uyarı sesi çıkar ve 15 dakika sürer.(birinci ve ikinci)
- iptal etmek için (
tuşunsa basınız .

) ses kapatıcı veya (

) veya anahtar levhasından (

)

- 5 dakika erteleme için (hafif uyku ) tuşuna basılır ve bu sistemi 3 defa tekrarı
mümkündür dördüncü de uyarı iptal edilir .
9.4. uyarı melodilerinin seçme sistemi (

) .(birinci ve ikinci)

girerek dört çeşit elektronik melodi sesi seçme imkanı var.(liste 3 bak.)

10. kamet vakitlerinin tesbiti :
cihaz normal şekilde çalıştığı zaman ikamet vakitlerini
düzenleme ve tesbiti şu şekidle olur :
* ikamet tuşuna basınız (
) önünüze önceden cihaza alınan ikamet vakitleri, namaz
vakitleri yerine çıkar, ve sabah namazı ikameti işarti gözükür ( tarih göstergesinde

prog..04 kelimesi cıkar )( üçüncü listeye bakınız .)
* sabah namazı kametini ayarla ve (
gözükür .

) basınız o zaman öğle namazı kamasi işareti

* diger ikamet vakitlerini düzeltmek ve ayarlamak için yukarıda belirttiğimiz gibi
tekrarlayın .
* beş vakit namaz kamet vakitleri tesbit edildikten sonra ve bu yeni vakitleri cihaza almak
ve cihazın normal çalışması için (
ve gün doğuşu vakti gözükür .

) tuşuna basınız ve o zaman tekrar beş vakit namaz

* ikamet vakti ( 0_99 ) dakika arası bir süredir ve (sıfır) değre ayarlanırsa cıhaza alınmaz .
* Cuma günü ögle namazı ikamet vakti işareti ekranda gözükmez .
not: programlama listesine girerek ve ( prog..04 ) yolıyla ikame vakitlerini
düzenleyebilirsiniz .

11.Ezanden önce uyarıcı :
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cıhazda ezan öncesi sesli uyarıcı sistemi programlanmıştır ve istenilen ses ve vakite göre
ayarlanır .
11.1. Ezanden önce uyarıcının zaman ayarlamesı

.

* ikamet tuşuna 2 defa basınız (
) daha önce cihaza alınan uyarı vakitleri, namaz
vakitleri yerine gözükür ve ezanaden önce uyarı vakitleri sabah namazı için işaret verir .
(tarih ekranında "prog..05" kelimesi çıkar. 3 listeye dön) .
* sabah ezanı öncesi uyarı zamanını ayarla ve istenilen zamana (
tesbit et ve o zaman ögle namazı öncesi uyarı vakti gözükür.

) tuşuna basarak

* diger vakitler için yukarıdakı işlemi tekrar ediniz .
* tüm vakitler için işlemler tamamlandıktan sonra yeni zamanlamaları cihaza almak için
ve cihazı normal çalıştırmak için (
) tuşuna basınız ve o zaman tekrar beş vakit
namaz ve günün doğuşu işareti gözükür .
* ezan öncesi uyarı süresi (0_99) dakika arası ve (0) zamana her hangi bir vakit
ayarlanmışsa cihaza işlenmez.
Not: prog..05 yolıyla bu işlemleri yapmak mümkündür.
11.2. Ezan öncesi ses uyarıcısının sesini ayarlama..
ezan öncesi uyarı sesi için çeşitli seçenekler var ve her namaz vakti için ayrı bir şekilde
uyarı sesi belirlemek mümükündür ve şu şekilde olur :
- uç saniye programlama

tuşuna bas ve (prog..06) programını seç .

- beş vakit namaz ekranlarında her vakit için uyarı sesini belirlemek için bir rakam
gözükür (liste 3 prog..06 ) bakınız .ve imsak ekranında işareti gözükür.
-sabah namazı öncesi istenilen uyarı sesi rakamını seçmek için rimot tuşlarını kullanınız
ve (

) ye basınız ve işaret o zaman ögle ekranına intikal eder .

- diger vakitler için bu işlemler tekrarlanır.
- yapılan işlemleri ve düzenlemeleri cihaza almak için (
) tuşuna basınız ve o zaman
ışık işareti ay ekranına (06) numarasına geçer.Bu program sistminden çıkmak için bir
daha (

) tuşuna basınız.

12. sesleri programlamak ve iptal etmek

(

)

(tuş sesleri , ezan öncesi uyarı , kamet tekbirleri ve ezan )
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(prog..07) çalışma sistemine giriniz:
ezan sesi programlanmışsa imsak ekranında (
(

) işareti cıkar . aksi halda

) işareti çıkar (on/oFF) işareti ışıldamaktadır) istenilen seçenegi belirlemek

için rimotu kullanın ve (
intikal eder.

) ye basınız ve bu şekilde ışık işareti güneş doğuşu ekranına

Güneş doğuşu ekranına eger tekbir sesi programlanmışsa (
çıkar,degilse (

) işareti çıkar ve (on/oFF kodu) ışıldar.

İstenilen seçenegi belirlemek için rimot tuşlarını kullanın ve (
ışıltı ögle ekranına çıkar .
Ögle ekranına eger ezan sesi programlanmışsa(
(

) işareti

) ye basınız ve bu şekilde

) işareti çıkar,degilse

) işareti çıkar (on/oFF kodu) ışıldar.istenilen seçenegi belirlemek için

kumanda tuşlarını kullan ve sonra (

)ye basınız ve bu şekilde ışıltı ikindi

ekranına intikal eder.
İkindi ekranına eger anahtar nağmeleri programlanmışsa (
çıkar,degilse(

) işareti

) işareti çıkar,( on/oFF) işareti ışıldar.istenilen seçenegi

belirlemek için kumanda tuşlarını kullan ve (
imsak ekranına intikal eder .
Bu düzenlemeleri programladıktan sonra(

)ye basınız ve o zaman (ışıltı) tekrar

) tuşuna basınız ve anında

ışıltı(07)programına ay ekranına intikal eder.
Bu programın sisteminden çıkmak için tekrar (
basınız.

) tuşuna

Örnek:yan şekilde gözüktügü gibi :ezan programlanmıştır ama
ezan öncesi ikamet tekbirleri ve uyarı sistemi, anahtar
nağmeleri programlanmamıştır.
Not:
Anahtar nağmesini direk ve programlama listesine girmeden,
iptal etmek veya çalıştırmak isterseniz programlama listesine
girmeden (
) basınız veya anahtar levhasında (
işaretine basınız.

)

13. vakit farkını ve şehir numarasını belirlemek (

):
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- bu cihaz degişik şehirlerde namaz vakitlerine göre üretilmiştir, ve bu sayı 28 şehir
olabilir.her kentin kodu(A) harfi ve dördüncü liste ana kentleri gösterir.
- cihazda vakitleri düzeltme(artı/eksı) imkanı vardır.ve her kentin ayrı ve sabit vakti
olur.ve şehirler arası vakit ihtilafına (b) kodu verilmiştir.ve bu değişik zamanlara göre
artı/eksı ularak yeni kent ve bölgelere sabit yeni vakitler programlama imkanı olur.ve
burada sabit değer (b) sıfırdır.(liste 4).
Kent kodunu (A) ve temkin farkını (b) degiştirmek için (prog..08) girilir.
Notlar:
* kent kodunu (

) programa aldıktan sonra vakit farkı (

) değeri sıfır olur.

* vakit farkı (
) kumanda rakam tuşlarıyla( ) programa alınamaz.ve bu
durumda anahtar levhasından artı/eksi anahtarını kullanmak mümkündür.

.

.
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