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 .1مقدمة:
نشكركم القتنائكم منتجاتنا ،وانطالقا من ثقتكم بنا ،حنن ملتزمون بتقدمي كامل خدمات الدعم الفٍت و الصيانة
راجُت أن ينال هذا ادلنتج رضاكم.
كما نرجو منكم قراءة دليل االستخدام بشكل كامل و إتباع تعليماته بدقة لضمان عمل هذا ادلنتج بالشكل
ادلطلوب واالحتفاظ به للعودة إليه وقت احلاجة.

 .2امليزات العامة واألساسية:


ساعة الكًتونية لعرض الوقت والتاريخ مع مقياس حرارة رقمي.



ع ّداد زمٍت مفتوح  /تصاعدي  /تنازيل قابل للضبط عن طريق جهاز حتكم عن بعد.



تبديل التوقيت صيفي /شتوي بشكل آيل أو يدوي.



قياس درجة احلرارة ادلئوية ضمن اجملال ) .( 0°C ~ +40°C



قابلية العمل يف الوسط اخلارجي ).(Outdoor



عرض الوقت يف نظام  32 / 23ساعة.



التحكم بوظائف الساعة من خالل جهاز حتكم عن بعد .Remote Control



قابلية العمل ضمن رلال جهد متناوب ).(100V AC ~ 230V AC



اقتصادية يف سحب التيار.



متوفرة بألوان إضاءة خمتلفة (أمحر ،أخضر ،أزرق ،أصفر ،أبيض.)....،



تتوفر بقياسات خمتلفة وتصاميم خاصة.

 .3امللحقات:
 وحدة التغذية. جهاز التحكم. -دليل ادلستخدم.
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 .4الرتكيب والتشغيل:


جيب تركيب الساعة حتت مظلة حلمايتها من العوامل اجلوية القاسية.



يتم تنظيف الساعة باستخدام قطعة قماش قطنية مبللة قليال بادلاء ،وادلسح هبدوء لتجنب الشحنات
الساكنة اليت قد تتولد نتيجة ادلسح.



جيب تأمُت خط تغذية كهربائية خاص للساعة ومزود بقاطع مستقل،
وبشكل خاص جيب أن ال توصل مع خط يغذي مصباح نيون أو أي
محل حتريضي آخر.



للتشغيل قم بتوصيل وحدة التغذية ادلرفقة مع الساعة إىل مأخذ التغذية
ادلتناوبة ،مث قم بتوصيل خمرج وحدة التغذية إىل مدخل التغذية على
الساعة.
سوف تعمل الساعة يف منط العمل الطبيعي حيث تظهر الوقت والتاريخ
واحلرارة بشكل متناوب على شاشات الساعة أو حسب منط العرض ادلستخدم.
وحدة التغذية ادلستخدمة:




)INPUT : )100V AC → 240V AC / 50Hz , 30W

حسب لون اإلضاءة

(قياس كبَت)

OUTPUT : 15 V DC / 6A

(قياس وسط)

OUTPUT : 12 V DC / 2.5A

(قياس صغَت)

OUTPUT : 9 V DC / 2.5A

مالحظات:


عند انقطاع التيار الكهربائي عن الساعة تنطفئ لوحات اإلظهار ولكن دارة التوقيت الداخلية تبقى يف
مزودة مبدخرة (بطارية)  CR2032داخلية وبالتايل فالساعة ليست حباجة إلعادة ضبط
حالة عمل ألهنا ّ
التاريخ والوقت حىت لو دام انقطاع التغذية الكهربائية دلدة شهر.
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يتم قياس درجة احلرارة للوسط احمليط بشكل متواصل مث يتم حساب ادلتوسط احلسايب ذلذ القياسات كل
دقيقتُت ،مث يتم عرض قيمة ادلتوسط احلسايب على الساعة ،مبعٌت أن حيصل كل دقيقتُت حتديث لقيمة
درجة احلرارة.

 .5التحكم :
يتم الت حكم جبميع وظائف الساعة بوساطة جهاز حتكم عن بعد (مرسل أشعة حتت محراء Infra Red
.)Remote Control

مفاتيح جهاز التحكم ادلستخدمة يف هذا ادلنتج ووظائفها مبينة يف اجلدول التايل:

املفتاح

الوظيفة

الوظيفة

املفتاح

إظهار رقم اللوحة.

التبديل اآليل للتوقيت صيفي/شتوي.

ضبط التاريخ والوقت.

التبديل اليدوي للتوقيت صيفي/شتوي.

منط العداد.

تغيَت منط عرض الساعة .12/21

مفتاح الزيادة ( .) +

عرض الوقت و احلرارة.

مفتاح اإلنقاص ( .) -

عرض الوقت فقط.

العداد التصاعدي.

عرض احلرارة فقط.

العداد التنازيل.

عرض الوقت و التاريخ.

العداد ادلفتوح/مفتاح التثبيت.

عرض الوقت و التاريخ و احلرارة.

مفتاح اخلروج.
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 .6ضبط التاريخ والوقت:
للدخول إىل منط ضبط التاريخ والوقت يف الساعة اتبع اخلطوات التالية:
باستمرار دلدة ثالث ثوان فيظهر رقم العام بشكل وامض.

 .1اضغط مفتاح الضبط

و االنقاص
 .2استخدم مفتاح الزيادة
ينتقل الوميض إىل رقم الشهر.
 .3بنفس الطريقة استخدم مفتاح الزيادة

إلدخال رقم العام مث اضغط مفتاح التثبيت
و االنقاص

وعندها

إلدخال رقم الشهر مث اليوم.

 .4تنتقل عملية الضبط إىل الوقت حيث يظهر رقم الساعة بشكل وامض ،استخدم مفتاح الزيادة
االنقاص

و

إلدخال الساعة يف منط  /24/حصرا (مثال الساعة اخلامسة مساء تقابل الساعة 17:11

يف النمط  )/24/مث اضغط

.

 .5يظهر رقم الدقائق بشكل وامض ،اضبط الدقائق بنفس الطريقة مث اضغط
والوقت والعودة إىل منط العمل الطبيعي.

حيث يتم حفظ التاريخ

مالحظات:


يف حال إدخال قيمة ما بشكل خاطئ جيب إعادة ضبط الساعة من جديد وتكرار اخلطوات السابقة.




من جهاز التحكم.
إللغاء عملية الضبط والعودة إىل منط العمل الطبيعي اضغط على ادلفتاح
بعد إدخال الدقائق والضغط على مفتاح التثبيت يتم تصفَت خانة الثواين والعودة إىل منط العمل الطبيعي.



يتم عرض التاريخ يف منط العمل الطبيعي من اليمُت إىل اليسار اليوم مث الشهر مث السنة.

 .7التبديل اآليل للتوقيت صيفي/شتوي:
يف البلدان اليت تعمل بنظام التوقيتُت صيفي/شتوي جيب تفعيل ميزة التبديل اآليل وذلك كما يلي:


اضغط ادلفتاح

فتظهر  أو  بشكل وامض.



 :تفعيل التبديل اآليل بُت التوقيتُت الصيفي والشتوي.



 :إلغاء التبديل اآليل بُت التوقيتُت الصيفي والشتوي.
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للتبديل بُت اخليارين استخدم



عند تفعيل التبديل اآليل تقوم الساعة بشكل تلقائي باالنتقال من التوقيت الشتوي إىل التوقيت الصيفي

أو

مث اضغط

.

يف بداية الشهر الرابع وذلك بتقدمي الساعة مبقدار  /61/دقيقة ،كما تقوم بشكل تلقائي باالنتقال من
التوقيت الصيفي إىل التوقيت الشتوي يف بداية الشهر احلادي عشر بتأخَت الساعة مبقدار  /61/دقيقة.
.



ميكن يف هذ احلالة أيضا التبديل اليدوي يف أي وقت بضغط ادلفتاح



عند إلغاء التبديل اآليل ال تقوم الساعة بتغيَت التوقيت هنائيا ،كما ال ميكن تغيَت التوقيت بشكل يدوي
عن طريق ادلفتاح

 ،وإمنا يتم ذلك عن طريق إعادة ضبط التاريخ والوقت.

 .8منط العداد:
حتتوي الساعة ثالثة أنواع من العدادات هي:
 .1العداد التصاعدي " :"تقوم الساعة من خالل هذا العداد بالعد التصاعدي للزمن
(الثواين) بدء من القيمة  00إىل قيمة يتم ضبطها من قبل ادلستخدم.
 .2العداد التنازيل " :"تقوم الساعة من خالل هذا العداد بالعد التنازيل للزمن
(الثواين) بدء من قيمة يتم ضبطها من قبل ادلستخدم القيمة إىل .00
 .3العداد املفتوح " :"تقوم الساعة من خالل هذا العداد بالعد التصاعدي للزمن
(الثواين) بدء من القيمة  00قيمة حىت يتم ايقافه من قبل ادلستخدم.
للدخول إىل منط العداد اتبع اخلطوات التالية:
 اضغط ادلفتاح

باستمرار حىت تظهر العبارة ""على شاشات الساعة وهو العداد

التصاعدي.
 ميكن االنتقال إىل أي من العدادين اآلخرين باستخدام ادلفاتيح

و

مث اضغط

للدخول إىل

هذا العداد.
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 عند الدخول إىل العداد التصاعدي أو التنازيل يطلب من ادلستخدم ضبط قيمة العداد ،حيث يتم إدخال
قيمة الساعة باستخدام ادلفاتيح

و

مث إدخال الدقائق والثواين بنفس الطريقة.

مث التثبيت بادلفتاح

 بعد االنتهاء من ضبط قيمة أي من العدادين يبدأ العد مباشرة حىت الوصول إىل القيمة النهائية للعداد ،حيث
يتوقف العد وتصبح القيمة النهائية بشكل وامض.
 عند الدخول إىل العداد ادلفتوح تظهر القيمة  00على شاشات الساعة ويبدأ العد مباشرة ،إليقاف العد
مؤقتا اضغط ادلفتاح

ودلتابعة العد استخدم ادلفتاح نفسه

.

 للخروج من منط العداد والعودة إىل منط العمل الطبيعي اضغط مفتاح اخلروج

.

مالحظات:

 ميكن الدخول مباشرة إىل العداد التصاعدي ادلضبوط مسبقا وبدء العد بضغط ادلفتاح ميكن الدخول مباشرة إىل العداد التنازيل ادلضبوط مسبقا وبدء العد بضغط ادلفتاح -ميكن الدخول مباشرة إىل العداد املفتوح وبدء العد بضغط ادلفتاح

.
.

.

 -أكرب قيمة ميكن للعداد أن يعدها هي . ::

 .9قبل االتصال بالصيانة:
عند وصل التغذية بالتيار الكهربائي ويف حال مل يظهر شيء على الشاشات بعد مخسة ثوان قم مبا يلي:


قم بضبط التاريخ والوقت بضغط مفتاح الضبط



يف حال توقف الساعة عن العمل قم بفصل التغذية عن الساعة دلدة  /21/ثوان أو أكثر مث أعد وصلها.



إذا فقدت الساعة التاريخ والوقت عند انقطاع التغذية الكهربائية ،قم بتغيَت البطارية ادلوجودة على دارة

واتبع التعليمات ادلذكورة يف الفقرة ./6/

التحكم الرئيسية مع التأكد التام من أن البطارية هي من طراز  CR2032/3Vأو اتصل بقسم
الصيانة.


عند استبدال وحدة التغذية جيب أن تكون بادلواصفات ادلبينة يف الفقرة ./2/
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 .11مزايا إضافية حتت الطلب:
تتمتع هذ الساعة بإمكانية الربط مع احلاسب من خالل دارة ربط خاصة ) (USB/RS485حيث
يتوفر برنامج خمصص للتحكم جبميع وظائف الساعة (تطلب عند شراء الساعة).
ميكن أن تصل ادلسافة بُت احلاسب والساعة حىت  2كم مع بقاء إمكانية التحكم هبا ،وهي حتتاج يف هذ احلالة
إىل زوج واحد من أسالك نقل اإلشارة اليت ال يتجاوز قطرها 2مم يستخدم من أجل ربط منفذ الربرلة للساعة
مع دارة الربط اليت توضع بالقرب من احلاسب.
ادللحقات اإلضافية يف حال طلب ميزة الربط مع احلاسب هي:


دارة الربط ).(USB/RS485



وصلة الربرلة.



قرص مضغوط حيتوي برنامج التحكم بالساعة.
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