حنمد هللا الفتاح العليم أن وفقنا ويسر لنا تصميم وإجناز ادلذكرة لتكون مذكراً بالصالة ومعيناً على
تأديتها دبا يرضاه لنا ربنا سبحانو وتعاىل الذي قال يف زلكم التنزيل ﴿

﴾ ودبا

يرضاه لنا رسولو الكرمي صلى هللا عليو وسلم الذي جعلت قرة عينو يف الصالة حيث كان يقول دلؤذنو:
(يا بالل أقم الصالة ،أرحـنا بـها).
نشكر زبائننا الكرام القتنائهم منتجاتنا وانطالقاً من التزامنا بالتطوير ادلستمر دلنتجاتناا نقادم اجليال الثاا
من ادلذكرة بنماذج متعددة ودبيزات صوتية وبصرية إضافية مع سهولة يف التحكم والضاب واالساتادام
ولكاال جااوذج عاادد ماان ايصاادارات البرليااة حيااث تكااون بعااا ادلي ازات متااوفرة يف إصاادارات اصااة
وحبسب الطلب.
نرجااو ماانكم قااراءة ى ااذا الاادليل بشااكل كام اال واتبااا تعليماتااو بدقااة لض اامان العماال بالشااكل ادلطل ااوب
واالحتفاظ به الحتوائه على آيات قرآنية كرمية وللعودة إليو عند الضرورة كما ديكنكم التواصال معناا
عب موقعنا ايلكًتو  www.al-awail.comيبداء مالحظاتكم ومقًتحاتكم حول منتجاتنا.
ربنا ال تؤا ذنا إن نسينا أو أ طأنا ...
وأعنّا أن نعمل صاحلاً ترضاه عنا ...
إنك أنت السميع العليم .
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 .1تنبيهات األمان:
خدمة الصيانة
ال جيب فك ادلذ ّكرة أو صيانتها إال من قبل فنيُت سلتصُت.
مقاومة ادلاء
ادلذ ّكرة ليست مقاومة للماء فحافظ على بقائها جافة.
ادللحقات
استادم ادللحقات األصلية دائماً.
التغذية الكهربائية
عدم قص كبل التغذية ووصل ادلذ ّكرة مباشرة إىل التيار ادلتناوب.

 .2ادللحقات:

دليل ادلستخدم

بطاقة كفالة

كبل الربط مع احلاسب (اختياري)

زلول التغذية

جهاز التحكم

برنامج حتميل األوقات (اختياري)

3

 .3ميزات ادلذكرة:
 1.3أوقات الصالة:
 عرض أوقات الصلوات اخلمس ووقت شروق الشمس.
 أذان كامل جبودة عالية عند د ول وقت الصالة مع تنبيو ضوئي بشكل وميا.
 باقة متنوعة وواسعة من أصوات األذان ادلاتلفة (عند الطلب).
 صوت ايقامة عند موعد إقامة الصالة مع تنبيو ضوئي بشكل وميا.
 الزمن ادلتبقي يقامة الصالة مع إمكانية ضبطو لكل صالة على حدة.
 جطان سلتلفان لضب الزمن ادلتبقي يقامة الصالة :نسيب وثابت.
 تنبيو قبل األذان مع إمكانية تغيَت وقت التنبيو لكل صالة وتغيَت صوت التنبيو.
 أوقات الصالة لاعدد كبَت من ادلدن.
 الرب مع احلاسب عن طريق منفذ  USBلتحميل أوقات الصالة ألي مدينة مرغوبة (عند الطلب).

 2.3التاريخ والوقت:
 تقومي ىجري/ميالدي مع ساعة توقيت إلكًتونية رقمية.
 حساب آيل للتاريخ اذلجري مع إمكانية تعديلو بسهولة من قبل ادلستادم.

 إظهار أمساء األشهر اذلجرية وأيام األسبو على شاشة اجلريدة ايلكًتونية.

 عرض الوقت بنظام  12ساعة أو  24ساعة.
 تبديل آيل بُت التوقيت الصيفي والشتوي (للبلدان اليت تعمل بنظام التوقيتُت).

 3.3ميزات أخرى:
 صوت القرآن الكرمي كامالً خبيارات متعددة لالستما (عند الطلب).
 عرض احلرارة بالدرجة ادلئوية (أو بالفهرهنايت عند الطلب).
 درجة احلرارة ادلئوية ضمن اجملال.0ºC ~ +40ºC :
 جهاز ربكم عن بعد ( )Remote Controlللضب مع إمكانية قفل مفاتيح جهاز التحكم.
 التحكم دبستو الصوت عن طريق جهاز التحكم.
 ج عمل ليلي (عرض الوقت واحلرارة فق ).
 ج توفَت الطاقة.

 منبهان لالستادام العام مع يارات متعددة لصوت التنبيو.
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لتغَتات اليت ربصل يف ادلذ ّكرة (ضب
 نغمات للمفاتيح ونغمة تنبيو تدق الساعة (على رأس كل ساعة) ونغمات ل ّ
التاريخ والوقت ضب ايقامة ج البرلة )...مع إمكانية إلغائها.
 لغات متعددة تصاميم متنوعة و اصة حسب الطلب.

 .4أوقات الصالة ادلعتمدة يف ادلذكرة:

 لق ااد سب اات بررل ااة أوق ااات الص االوات اخلم ااس ووق اات الش ااروق حس ااب التوقي اات ادلعتم ااد يف ك اال مدين ااة ول اايس بن اااءً عل ااىحسابات رياضية فلكية.
 ديكن تعديل ىذه األوقات من قبل ادلستادم عب إزاحات زمنية (زياادة أو نقصااناً) لكال وقات للحصاول علاى تواقياتدلدن وقار ومنااطق ذلاا فروقاات زمنياة ثابتاة عان ادلادن الرئيساية كماا ديكان بررلاة ادلاذ ّكرة بأوقاات الصاالة دلديناة جديادة
عن طريق احلاسب من الل برنامج مرفق مع ادلنتج (عند الطلب).
 ملف أوقات الصالة ألي مدينة جديدة يتم إعداده يف الشركة ادلصنعة مث إرسالو إىل ادلستادم حيث يقوم بتحميلو إىلادلذ ّكرة بسهولة كما ديكن احلصول عليو من ِّ
ادلوز أو وكيل الصيانة ادلعتمد أو عب موقعنا على اينًتنت
.www.al-awail.com

 .5وصف ادلذكرة:
مزود جبريدة إلكًتونية تظهر أمساء األشهر اذلجرية وأيام األسبو بايضافة لعبارات توضيحية يف
اجليل الثا من ادلذكرة َّ
حاالت العمل ادلاتلفة.

الواجهة األمامية:
 .1شاشة اجلريدة االلكًتونية.
 .2شاشة التاريخ (مع مؤشرين ىجري وميالدي يف بعا النماذج).
 .3شاشة الوقت (مع مؤشرين صباحاً ومساءً يف بعا النماذج).
 .4ست شاشات ألوقات الصلوات اخلمس ووقت الشروق.
 .5شاشة درجة احلرارة (مئويّة وفهرهنايت).
 .6شاشة ايقامة.
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اللوحة اخللفية:
 .1أداة تعليق ادلذ ّكرة.
 .2اللوحة األمسية.
 .3مكب صوت دا لي.
 .4مأ ذ لوصل  USB Flash Diskارجي ومأ ذ لنقل الصوت إىل مكبات
صوت ارجية.
 .5لوحة مفاتيح للتحكم والضب .
 .6مد ل التغذية الكهربائية ادلستمرة.
 .7مأ ذ الرب مع احلاسب لتحميل أوقات الصالة دلدينة جديدة إضافية.

 .6التغـذيـة الكهربائيـة:
احول ارجي مرفق مع ادلذ ّكرة لو ادلواصفات التالية:
تعمل ادلذ ّكرة جبهد تغذياة كهربائيّاة مستمر ّ +5V DC
يؤمن من م ّ
الدخل

اجلهد ادلتناوب:

اخلرج

اجلهد ادلستمر:

110-220V AC
+5V DC

الًتدد:

التيار:

50-60Hz

2A DC

عند انقطا التغذية الكهربائية عن ادلذ ّكرة تنطفئ لوحات ايظهار ولكن تبقى دارة التوقيت الدا لية يف حالة عمل ألهنا
مزودة دبد رة (بطارية  )CR2032وبالتايل ال حاجة يعادة ضب الوقت والتاريخ من جديد عند عودة التغذية
ّ
الكهربائية حىت لو دام االنقطا مدة شهر كامل.
زلول جديد مطابق
ا﵀ول الكهربائي اتصل ّ
بادلوز أو بوكيل الصيانة ادلعتمد للحصول على ّ
مالحظة :عند تلف ّ
ِ
للمواصفات ادلعتمدة من قبَل الشركة ادلصنِّعة.
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 .7شاشة اإلقامة (الزمن ادلتبقي إلقامة الصالة):
ادلاص صة يظهار الزمن ادلتبقي يقامة الصالة ال تعمل إال حُت د ول وقت
إن الشاشة
ّ

إحد الصلوات اخلمس وعندىا يظهر على ىذه الشاشة الزمن ادلتبقي يقامة الصالة
بالدقائق ويتناقص كل دقيقة إىل أن يصل إىل الدقيقة األ َتة حيث تبدأ الشاشة بالوميا ويظهر الزمن مقدراً بالثوا
وعند الوصول إىل الصفر تستمر الشاشة بالوميا دلدة دقيقة أ ر مث تنطفئ ىذه الشاشة وال تعود للعمل حىت د ول
وقت الصالة التالية حيث تتكرر العملية من جديد.
مالحظة :ال تعمل شاشة ايقامة عند د ول وقت صالة الظهر من يوم اجلمعة (االستادام ادلسجدي للمذكرة).

 .8شاشة اجلريدة االلكرتونية:
تُظْ ِهر شاشة اجلريدة االلكًتونية اسم الشهر اذلجري أثناء عرض التاريخ اذلجري وتُظْ ِهر اسم اليوم من أيام األسبو
أثناء عرض التاريخ ادليالدي كما تُظْ ِهر عبارة "أغلق اجلوال" بشكل واما قبل إقامة الصالة بدقيقتُت وتستمر بعد
ايقامة بأربع دقائق (االستادام ادلسجدي للمذكرة).
كما تُظْ ِهر ىذه الشاشة عبارات توضيحية يف أجاط العمل
األ ر تسهل على ادلستادم عمليات التحكم و الضب .

 .9التحكم:
ديكن التحكم جبميع وظائف ادلذ ّكرة عن طريق لوحة ادلفاتيح (ادلثبتة على اللوحة اخللفية) وعن طريق جهاز التحكم عن
بعد (مرسل أشعة ربت محراء  )IR Remote controlادلرفق مع ادلذ ّكرة.
عند استادام جهاز التحكم جيب توجيهو باذباه شاشة درجة احلرارة اليت ربوي مستقبل األشعة ربت احلمراء والذي
مزود دبؤشر ضوئي يوما عند استقبال أي أمر من جهاز التحكم.
يقوم باستقبال األوامر من جهاز التحكم ادلستقبل َّ
اجلدول التايل يبُت مفاتيح جهاز التحكم ادلستادمة مع ىذا ادلنتج ووظيفة كل منها:
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الوظيفة

ادلفتاح

الوظيفة

ادلفتاح

تشغيل/عمل ليلي /إطفاء.

مفتاح الزيادة ( .) +

قفل/إلغاء قفل جهاز التحكم.

مفتاح اينقاص ( .) -

تأجيل صوت التنبيو.
كتم الصوت/إلغاء الكتم.

/

زيادة مستو الصوت/االنتقال لليمُت.

/

انقاص مستو الصوت/االنتقال لليسار.

ضب التاريخ والوقت.

تغيَت ج عرض التاريخ.

ج البرلة.

تغيَت ج عرض الساعة.

اعداد ايقامة وادلنبو قبل األذان.

تغيَت ج عرض التوقيت.

اعداد ادلنبهُت اليومي وغَت ادلتكرر.

برنامج ا تيار ادلدينة.

برنامج ادلؤذن.

تفعيل االشارة السالبة يف االزاحة.

برنامج القرآن الكرمي.

االنتقال إىل ادلقطع الصويت السابق.

مفتاح اخلروج/إيقاف الصوت.

إيقاف مؤقت/تشغيل.

مفتاح التثبيت (ايد ال).

االنتقال إىل ادلقطع الصويت التايل.

مالحظة :مفاتيح األرقام مفعلة.
يبُت وظائف لوحة ادلفاتيح ادلستادمة مع ىذا ادلنتج:
أما اجلدول التايل ف ّ
لوحة ادلفاتيح

&
&
&
&

الوظيفة

مفتاح التصفَت/اخلروج.
مفتاح الزيادة ( /)+ج البرلة.
مفتاح التثبيت /ضب أوقات ايقامة.
مفتاح اينقاص (.)-
ضب التاريخ والوقت.
ربديث األصوات والنغمات.
ج اال تبار.
عرض إصدارات البامج.
استعادة ضب ادلصنع.
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 .10تعليمات الرتكيب والتشغيل:
 علِّق ادلذ ّكرة يف مكان بعيد عن الرطوبة وعن أشعة الشمس ادلباشرة.

 عند تنظيف ادلذ ّكرة استادم قطعة قماش قطنية مبللة قليالً بادلاء فق
قد تتولد نتيجة ادلسح السريع.
ِ
ِ
وص ْل ِّ
وص ْل رج ا﵀ول دبد ل التغذية الكهربائية ادلستمرة ادلوجود
ا﵀ول الكهربائي ادلرفق دبأ ذ التغذية الكهربائية مث ّ
ّ 
على اللوحة اخللفية للمذكرة.
وامسح هبدوء لتجنب الشحنات الساكنة اليت

 عند بدء التشغيل يظهر شري تق ّدم (على اجلريدة) وتصدر ادلذكرة نغمة بدء التشغيل.
 يف حال عدم عمل ادلذ ّكرة وعدم ظهور شيء على الشاشات ن ِّف ْذ اخلطوات التالية بالتسلسل:
 .1اضغ مفتاح التشغيل

من جهاز التحكم عن بعد.
ادلوجود فق على لوحة ادلفاتيح لتحديث عمل الساعة.

 .2إذا مل يظهر شيء على الشاشات قم بضغ ادلفتاح

معاً على لوحة ادلفاتيح حرر ادلفتاح

&

 .3إذا مل يظهر شيء اضغ ادلفتاحُت
الستعادة ضب ادلصنع.
 .4إذا مل يظهر شيء بعد ىذه ايجراءات قم باالتصال بادلوز أو بوكيل الصيانة.

مث حرر ادلفتاح

 .11تشغيل /إطفاء ادلذكرة:
 بالضغ ادلتكرر على ادلفتاح

من جهاز التحكم يتم االنتقال بشكل دوري ومتسلسل (مع كل ضغطة) من منط

العمل الطبيعي إىل منط العمل الليلي مث إىل إطفاء ادلذكرة مث العودة إىل منط العمل الطبيعي وىكذا...

 يف ج العمل الليلي تعرض ادلذكرة الوقت ودرجة احلرارة فق .

 يف ج العمل الطبيعي وعندما تصدر ادلذكرة صوت األذان أو أي صوت آ ر ديكن كتم ىذا الصوت بضغ مفتاح
الكتم

كما ديكن إلغاء كتم الصوت بضغ ادلفتاح نفسو مرة أ ر وديكن إيقاف الصوت هنائياً بضغ مفتاح

اخلروج

وانقاص مستو ىذا الصوت بضغ ادلفتاح

وديكن زيادة مستو ىذا الصوت بضغ ادلفتاح

حيث يظهر الشكل

على شاشة اجلريدة الذي يعب عن مستو الصوت.
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مالحظات:
 عندما تكون ادلذ ّكرة مطفأة يوما ادلؤشر الضوئي اخلاص باستقبال إشارة جهاز التحكم كال ثاالث ثاوان للداللاة علاىأن التغذية الكهربائية موصولة إىل ادلذ ّكرة وىي جاىزة الستقبال إشارة التشغيل من جهاز التحكم.
 إذا كاناات ادل اذ ّكرة يف ج ا العماال الليلااي وحااان موعااد األذان فلهنااا تنتقاال بشااكل آيل إىل ج ا العماال الطبيعااي وتصاادرصوت األذان مث تعود إىل ج العمل الليلي بعد انتهاء األذان.

 .12قفل جهاز التحكم:
على شاشة اجلريدة عند
مت تزويد ادلذ ّكرة بنظام قفل جلهاز التحكم ذبنباً للعبث بادلذ ّكرة إذا ظهر الشكل
الضغ على أي مفتاح من مفاتيح جهاز التحكم فهذا يعٍت أن جهاز التحكم مقفل ولن تستجيب ادلذ ّكرة ألي أمر.
 لفتح القفل :اضغ ادلفتاح
اجلريدة.

باستمرار حىت مسا نغمة فتح القفل وظهور الشكل

 لقفل جهاز التحكم :اضغ ادلفتاح
شاشة اجلريدة.

على شاشة

مرة واحدة يًتافق ذلك مع نغمة القفل وظهور الشكل

على

 .13طريقة تعديل القيم وإدخال األرقام:
أثناء ضب وظائف وبرامج ادلذ ّكرة فلن القيمة اليت يتم تغيَتىا تظهر بشكل وامض وىذا يدل على إمكانية تعديلها
(ضبطها) إىل قيمة جديدة مث تثبيتها.

يتم ضب وتثبيت أي قيمة (رقم) وىي يف حالة وميض من الل:

 لوحة ادلفاتيح اخللفية:

للتعديل :استادم مفتاح الزيادة

واينقاص

للتثبيت :استادم مفتاح التثبيت

.

.

 جهاز التحكم عن بعد:

للتعديل :استادم مفتاح الزيادة

واينقاص

أو أد ل الرقم من الل مفاتيح

األرقام مباشرًة.

للتثبيت :استادم مفتاح التثبيت

مفاتيح األرقام

.
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 .14ضبط التاريخ والوقت:

لضب التاريخ والوقت يف ادلذ ّكرة اتبع اخلطوات التالية:
 .1اضغ مفتاح الضب

باستمرار دلدة ثالث ثوان للد ول إىل ج ضب التاريخ والوقت يًتافق ذلك مع إصدار

نغمة زلددة وظهور رقم السنة ادليالدية بشكل وامض على شاشة التاريخ.

 .2اضب رقم السنة إىل القيمة ادلطلوبة باستادام ادلفاتيح

أو قم بلد ال انيت اآلحاد والعشرات من رقم

و
.

السنة بوساطة مفاتيح األرقام مباشرًة مث اضغ مفتاح التثبيت
 .3يتم االنتقال إىل رقم الشهر الذي يصبح وامضاً قم بضب الشهر مث اليوم بنفس الطريقة.
 .4عند االنتهاء من ضب التاريخ ادليالدي تقوم ادلذكرة حبساب التاريخ اذلجري ادلوافق ويظهر كامالً (اليوم  :الشهر :
السنة) وبشكل وامض على شاشة التاريخ ويًتافق ذلك مع ظهور اسم الشهر اذلجري ادلوافق على شاشة اجلريدة
ديكن ضب التاريخ اذلجري باستادام مفاتيح الزيادة

واينقاص

فق

مث التثبيت بادلفتاح

.

 .5يتم االنتقال إىل رقم الساعة الذي يصبح وامضاً ،اضب الساعة يف ج  24حصراً (مثالً الساعة اخلامسة مساءً
واالنقاص أو باستادام مفاتيح األرقام مث
تقابل الساعة  :يف ج  ) باستادام مفاتيح الزيادة
للتثبيت.
اضغ
 .6يتم االنتقال إىل الدقائق اضبطها بنفس الطريقة فيتم تصفَت الثوا واخلروج من ج الضب إىل ج العمل الطبيعي.

مالحظات:

 القيمة اليت تكون يف حالة وميض ىي القيمة اليت يتم تغيَتىا.
 لتثبيت أية قيمة بعد تغيَتىا جيب الضغ على مفتاح التثبيت
يتم تغيَتىا جيب الضغ على مفتاح اخلروج
 الضغ على مفتاح التثبيت
الضب .

وللاروج من ج الضب بدون تثبيت القيمة اليت

.

بعد تغيَت قيمة الدقائق يؤدي إىل تثبيت القيمة وتصفَت الثوا واخلروج من ج
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 يف حال إد ال قيمة ما بشكل اطئ ديكن تصحيح ىذه القيمة بالعودة إليها عن طريق مفاتيح االنتقال إىل اليمُت
واليسار

مث الضب باستادام مفاتيح الزيادة واينقاص أو مفاتيح األرقام مث التثبيت.

 جيب االنتباه إىل ضب التاريخ والوقت بدقة (كل ثالثة أشهر) ألن أي لل يف الضب يؤدي إىل ظهور أوقات
الصالة وايقامة بشكل غَت صحيح.
 تقوم ادلذ ّكرة وبشكل آيل حبساب التاريخ اذلجري وأيام األسبو انطالقاً من التاريخ ادليالدي لذلك جيب التأكد من
ضب التاريخ ادليالدي بدقة.

 .15حتديث األصوات والنغمات:
ربتوي ادلذكرة على رلموعة من أصوات األذان وايقامة والتكبَتات بايضافة إىل رلموعة من نغمات التنبيو ىذه
األصوات إما أن تكون سلزنة على  USB Flash Diskمرفقة مع ادلذكرة أو تكون سلزنة يف الذاكرة الدا لية
للمذكرة.
سلزنة يف الذاكرة الدا لية للمذكرة فلنو ديكن للمستادم ربديث ىذه األصوات عن طريق
عندما تكون ملفات األصوات ّ
التواصل مع الشركة وربديد األصوات والنغمات اليت يرغب هبا فتقوم الشركة بلعداد ملف التحديث

( )MVSilicon.MVFادلطلوب وإرسالو إىل ادلستادم عند احلصول على ملف التحديث جيب نساو إىل فالشة
 USB Flash Diskفارغة (ال ربتوي على أية ملفات أ ر ) وجيب أن يكون نسخ ادللف على اجلذر الرئيسي
(دون أن يوضع ضمن رللد).
بعد ذلك جيب تركيب الفالشة على مأ ذ توصيل الا  USB Flash Diskادلوجود على اللوحة اخللفية للمذكرة
وعندما تكون ادلذكرة يف وضع العمل الطبيعي اضغ ادلفتاحُت
اللوحة اخللفية للمذكرة (اضغ

&

أوالً ومع استمرار الضغ عليو اضغ

معاً من لوحة ادلفاتيح ادلوجودة على
مث بعد حلظات حرر

مث حرر

) سوف تبدأ عملية التحديث ويظهر مؤشر داللة حصول ىذه العملية على شاشة اجلريدة سوف تستغرق
العملية حوايل دقيقة كاملة أو أكثر حسب حجم ادللف وبعد انتهاء العملية سوف تعود ادلذكرة إىل العمل الطبيعي
وعندىا ديكن فك الفالشة عن ادلذكرة.
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 .16منط الربرلة:
يتم التحكم بوظائف وإعدادات ادلذ ّكرة من الل رلموعة من البامج ( "" )programsمبينة فيما يلي:
 .1للد ول إىل ج البرلة اضغ ادلفتاح

باستمرار ودلدة ثالث ثو ٍان يًتافق ذلك مع مسا نغمة زلددة.

 .2تظهر على شاشة التاريخ العبارة " "..ويكون الرقم " "وامضاً وتظهر على شاشة اجلريدة كلمة
وىو البنامج األول يف ج البرلة.
 .3يتم تغيَت رقم البنامج باستادام ادلفاتيح

فيتغَت امسو على شاشة اجلريدة اضغ

و

عند البنامج

ادلرغوب للد ول إليو وضب قيمو اليت تظهر غالباً على شاشة الوقت بشكل وامض.

 .4يتم تغيَت قيم البنامج الوامضة باستادام ادلفاتيح

و

أو مفاتيح األرقام وتثبيتها بادلفتاح

.

.
 .5بعد التثبيت يتم االنتقال إىل البنامج التايل يف ج البرلة للاروج من ج البرلة اضغ ادلفتاح
 .6نفذ ايجراءات السابقة لضب قيم البامج األ ر (الحظ ظهور عبارات مساعدة على شاشة اجلريدة).

مالحظة :يتوفر من منتج ادلذكرة عدة جاذج ولكل جوذج ميزاتو وبرارلو اخلاصة بعا ىذه ادليزات والبامج متوفر يف جاذج
اصة وحسب الطلب.
اجلدول التايل يبُت مجيع البامج ادلتوفرة وقيمها وعبارة اجلريدة ادلوافقة ذلا ووظائفها:
الربنامج

التسمية

القيم

..

رقم ادلدينة

حسب اجلدول

ء ربديد ادلدينة اليت يتم عرض أوقات الصالة ذلا.

..

ايزاحة

-60 ~ +60

ء إزاحة أوقات الصالة عن أوقات ادلدينة ا﵀ددة.


..

ج عرض
الساعة


..

ج عرض
التاريخ

..

ج عرض
التوقيت

الوظيفة

اجلريدة



ء ج  12ساعة.



ء ج  24ساعة.



ء ميالدي دائماً.



ء هجري دائماً.



ء هجري  /ميالدي كل  5ثوان.



ء شتوي دائماً.



ء صيفي دائماً.



ء التبديل آيل (ربدد أشهر التبديل من قبل ادلستادم).
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..

وقت العشاء

..

توفَت الطاقة

..

احلرارة

..

النموذج

..

ايقامة

..

م.ق.أ



ء عادي حسب التوقيت ادلعتمد للمدينة.
ء وقت العشاء بعد ادلغرب بساعة ونصف دائماً.
وقت العشاء بعد ادلغرب بساعتُت يف شهر رمضان فق
وساعة ونصف يف بقية األشهر.



ء ادلذ ّكرة تعمل على مدار الساعة.
ء تتوقف بعد العشاء بساعة إىل ما قبل الفجر بساعة.
إظهار احلرارة بالدرجة ادلئوية.
متوفر يف بعا ايصدارات
فق (عند الطلب)
إظهار احلرارة بالفهرهنايت.




..

....

نغمة ادلفاتيح

....

نغمة التنبيو
كل ساعة

....

نغمة البدء

..

ادلنبو اليومي

..

ادلنبو غَت
ادلتكرر

..

ادلؤذن






تركيب ادلذ ّكرة يف ادلنزل.
تركيب ادلذ ّكرة يف ادلسجد.



تفعيل واعداد ايقامة للصوات اخلمس.



تعطيل ايقامة للصلوات اخلمس.



تفعيل واعداد ادلنبو قبل األذان.



تعطيل ادلنبو قبل األذان.





ء تفعيل وا تيار نغمة االستجابة دلفاتيح جهاز التحكم.



ء تعطيل نغمة االستجابة دلفاتيح جهاز التحكم.



ء تفعيل وا تيار نغمة التنبيو على رأس كل ساعة.



ء تعطيل نغمة التنبيو على رأس كل ساعة.



ء تفعيل وا تيار نغمة بدء تشغيل ادلذكرة.



ء تعطيل نغمة بدء تشغيل ادلذكرة.



تفعيل واعداد ادلنبو اليومي.



تعطيل ادلنبو اليومي.



تفعيل واعداد ادلنبو غَت ادلتكرر.



تعطيل ادلنبو غَت ادلتكرر.



تفعيل واعداد صوت ادلؤذن.



تعطيل صوت ادلؤذن.
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(عند الطلب)

..

القرآن

....

برنامج
االستما

....

برنامج
اخلتمة

....

برنامج األولوية



االستما ادلباشر للقرآن الكرمي.



االستما لقدر معُت من القرآن الكرمي بشكل
يومي يف إطار تمة مستمرة.



تفعيل/تعطيل أولوية القرآن على األصوات
األ ر يف ادلذكرة.



االستما إىل جزء زلدد.



االستما إىل حزب زلدد.



االستما إىل سورة زلددة.



تفعيل واعداد برنامج تالوة تمة كاملة.



تعطيل برنامج تالوة تمة كاملة.



تفعيل أولوية تالوة القرآن.



تعطيل أولوية تالوة القرآن.

(عند الطلب)

(عند الطلب)

(عند الطلب)
(عند الطلب)

 1.16رقم ادلدينة " "..واإلزاحة ":"..

لقد مت تصميم ادلذ ّكرة لتاحتوي على أوقات الصالة دلدن كثَتة ومتعددة وىذه ادلدن مع أرقامها مبينة يف اجلدول ادلرفق يف
هناية ىذا الدليل عند إد ال رقم ادلدينة يف البنامج " "..تقوم ادلذ ّكرة بعرض أوقات الصالة ذلذه ادلدينة.
عند الد ول إىل البنامج " "..يظهر رقم ادلدينة على شاشة الوقت وتكون اخلانة األوىل (أقصى اليسار) من
الرقم وامضة ،يتم تغيَتىا بادلفاتيح

و

أو دبفاتيح األرقام مث التثبيت بادلفتاح

ليتم االنتقال إىل اخلانة التالية.

تتم عملية تغيَت انات الرقم األ ر بنفس الطريقة إذ إن رقم ادلدينة مؤلف من أربع انات وال ديكن إد ال رقم أكب
من األرقام ادلبينة باجلدول يف هناية الدليل.
يتم االنتقال إىل برنامج ايزاحة " "..حيث مت تزويد ادلذ ّكرة بلمكانية إزاحة (تعديل) كل وقت من أوقات
الصالة زياد ًة أو نقصاناً للحصول على أوقات جديدة دلدن (أو مناطق أو قر ) ذلا فروق زمنية ثابتة عن ادلدن الرئيسة.
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البنامج " "..ىو برنامج ضب

لكل وقت من أوقات الصالة ىذه ايزاحة مق ّدرة بالدقائق

( 60دقيقة كحد أعظمي) وىي عبارة عن إزاحة زمنية عن أوقات الصالة للمدينة ا﵀ددة بالبنامج "."..

عند الد ول إىل البنامج " "..تظهر قيمة ايزاحة لوقت صالة "الفجر" على شاشة الوقت بشكل وامض
(قيمة االزاحة االفًتاضية جلميع األوقات ىي .)
يتم تغيَت وتثبيت قيمة ايزاحة بنفس الطريقة وجلعل ىذه ايزاحة سالبة اضغ ادلفتاح

(وقت الصالة يف ىذه

احلالة سيكون قبل وقت الصالة للمدينة ا﵀ددة بالبنامج " "..بعدد من الدقائق مساوي لقيمة ايزاحة اليت
يتم إد اذلا) اضغ

مرة أ ر يلغاء ايشارة السالبة بعد ضب قيمة ايزاحة لصالة "الفجر" يتم االنتقال إىل

ضب ايزاحة لوقت "الشروق" حيث يتم تغيَت وتثبيت قيمة ايزاحة ذلذا الوقت و باقي األوقات بنفس الطريقة.
مالحظة :1ديكن الد ول إىل برنامج ادلدينة مباشرة من جهاز التحكم بضغ ادلفتاح

دلدة ثالث ثوان.

مالحظة :2بعد تغيَت رقم ادلدينة تعود قيم ايزاحة إىل القيمة االفًتاضية جلميع األوقات وىي الصفر  ،لذلك جيب
ضب ايزاحة من جديد بعد كل تغيَت لرقم ادلدينة.

 2.16منط عرض الساعة ":"..

ىذا البنامج سلصص للتحكم بطريقة عرض الساعة وأوقات الصالة يف ادلذ ّكرة حيث

تتوفر طريقتان للعرض مها :ج  12ساعة وج  24ساعة.

عند الد ول إىل ىذا البنامج تظهر قيمتو على شاشة الوقت بشكل وامض يتم تغيَت ىذه القيمة بادلفاتيح
ليتم االنتقال إىل البنامج التايل.
أو دبفاتيح األرقام مث التثبيت بادلفتاح
القيم ادلتاحة ذلذا البنامج مع وظائفها مبينة يف اجلدول التايل:

..



ج عرض
الساعة



ج

 12ساعة.



ج

 24ساعة.

مالحظة :ديكن تغيَت ج عرض الساعة وأوقات الصالة مباشرًة بضغ ادلفتاح

 3.16منط عرض

التاريخ ":"..

ىااذا البنااامج سلصااص لتغيااَت ج ا عاارض التاااريخ يف ادلااذ ّكرة حيااث ديكاان عاارض التاااريخ
أو عاارض التاااريخ اذلجااري فق ا
ادلاايالدي فق ا
أو عاارض ك االً
بشكل متناوب كل  /5/ثوان.
من التارخيُت اذلجري وادليالدي
تتم عملية تغيَت وتثبيت قيمة ىذا البنامج بنفس الطريقة ادلستادمة يف البنامج السابق.
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من جهاز التحكم.

و

..

ج عرض
التاريخ

ميالدي دائماً.
هجري دائماً.




هجري /ميالدي كل  5ثوان.



إن عاارض التاااريخ ادلاايالدي يًتافااق مااع عاارض اساام اليااوم فقا علااى شاشااة اجلرياادة أمااا عاارض التاااريخ اذلجااري فيًتافااق مااع
عرض اسم اليوم واسم الشهر اذلجري على شاشة اجلريدة بشكل متناوب وكذلك عرض التارخيُت معاً بشكل متناوب.
مالحظة :ديكن تغيَت ج عرض التاريخ مباشرةً بضغ ادلفتاح

من جهاز التحكم.

 4.16منط عرض التوقيت صيفي/شتوي ":"..

ىذا البنامج سلصص للتحكم بتغيَت التوقيت من شتوي إىل صيفي بتقدمي الساعة

وأوقات الصالة  دقيقة وبالعكس من صيفي إىل شتوي بتأ َت الساعة وأوقات
الصالة  دقيقة.
عند الد ول إىل ىذا البنامج تظهر قيمتو على شاشة الوقت بشكل وامض حيث ديكن جعل ادلذ ّكرة تعمل بالتوقيت
با تيار القيمة " "ذلذا البنامج كما ديكن التبديل إىل التوقيت
" "ذلذا البنامج أو جعل ادلذ ّكرة تقوم بالتبديل اآليل

يف أي وقت با تيار القيمة

با تيار القيمة " "ذلذا البنامج.

عند ا تيار القيمة " "أو القيمة " "مث تثبيتها يتم االنتقال إىل البنامج التايل أما عند ا تيار القيمة ""

للبنامج فسوف يُطْلب من ادلستادم ربديد الشهر الذي يتم االنتقال إىل التوقيت الصيفي يف بدايتو حيث تظهر العبارة

" ":على شاشة الوقت ويكون رقم الشهر " "وامضاً ديكن تغيَت وتثبيت رقم الشهر بالطريقة ادلعتادة فيتم
االنتقال إىل رقم الشهر الذي يتم االنتقال إىل التوقيت الشتوي يف بدايتو حيث تظهر العبارة " ":على شاشة
الوقت ويكون الرقم " "وامضاً والذي ديكن تغيَته بنفس الطريقة.
شتوي دائماً.
صيفي دائماً.


..

التوقيت



التبديل آيل (حيدد ادلستادم الشهر الذي يبدأ فيو التوقيت
الصيفي مث الشهر الذي يبدأ فيو التوقيت الشتوي).



مالحظة :ديكن تغيَت ج التوقيت من صيفي إىل شتوي وبالعكس مباشرةً بضغ ادلفتاح
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من جهاز التحكم.

 5.16وقت العشاء ":"..
ىذا البنامج سلصص للاتحكم بوقات أذان العشااء حياث تتاوفر ثاالث ياارات لتحدياد
وقت أذان العشاء مبينة يف اجلدول التايل:

..

وقت العشاء



عادي حسب التوقيت ادلعتمد.



وقت العشاء بعد ادلغرب بساعة ونصف دائماً.
وقت العشاء بعد ادلغرب بساعتُت يف شهر رمضان فق
وساعة ونصف يف بقية األشهر.



تتم عملية تغيَت وتثبيت قيمة ىذا البنامج بنفس الطريقة ادلعتادة.

 6.16توفري الطاقة ":"..
ىااذا البنااامج سلصااص للااتحكم بتشااغيل وإطفاااء ادلااذ ّكرة حيااث ديكاان وضااعها يف حالااة
عند ا تيار القيمة  ذلذا البنامج (تعطيال
عمل دائم على مدار الساعة
الطاقة للمذ ّكرة با تيار القيمة  ذلذا البنامج.
ج توفَت الطاقة) كما ديكن تفعيل ج
يف حالة تفعيل ج توفَت الطاقة تنطفئ شاشات ايظهار يف ادلاذ ّكرة مان تلقااء نفساها بعاد أذان العشااء بسااعة وتعاود إىل
العمل بشكل تلقائي قبل أذان الفجر بساعة.
..

توفَت الطاقة




تتم عملية تغيَت وتثبيت قيمة ىذا البنامج بنفس الطريقة ادلعتادة.

ادلذ ّكرة تعمل على مدار الساعة.
تنطفئ بعد العشاء بساعة إىل ما قبل الفجر بساعة.

مالحظة :عندما تكون ادلذ ّكرة يف ج توفَت الطاقة ديكن ضغ ادلفتاح
 /10/ثو ٍان مث تعود إىل ج توفَت الطاقة.

فتعود ادلاذ ّكرة إىل جا العمال الطبيعاي دلادة

 7.16منط عرض احلرارة "( "..عند الطلب):
ىذا البنامج متوفر يف حال كانت شاشة احلرارة ثالثية اخلانات فق
اللو التحكم بطريقة عرض ادلذ ّكرة للحرارة.
يوجد ياران متوفران ذلذا البنامج مبينان يف اجلدول التايل:
..

احلرارة

حيث ديكن من

إظهار احلرارة بالدرجة ادلئوية.
إظهار احلرارة بالفهرهنايت.
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متوفر يف بعا ايصدارات
فق (عند الطلب).

 -عرض احلرارة بالفهرهنايت متوفر عند الطلب فق

لذلك فلن البنامج  ..غَت متاح يف مجيع نسخ ادلذكرة.

 -تتم عملية تغيَت وتثبيت قيمة ىذا البنامج بنفس الطريقة ادلعتادة.

 8.16منوذج ادلذكرة ":"..

ىذا البنامج سلصص لتحديد جوذج ادلذ ّكرة حيث يتوفر جوذجان سلتلفان مها:
 النمــوذج ادلنــز  :يف ىااذا النمااوذج ال تُظْ ِهاار ادلااذكرة عبااارة "أغلااق اجل اوال" عنااد

ايقامة وتظهر الزمن ادلتبقي يقامة الصالة على شاشة ايقامة وقت صالة الظهر من يوم اجلمعة.
 النمــوذج ادلســجدي :يف ىااذا النمااوذج تُظْ ِهاار ادلااذكرة عبااارة "أغلااق اجلاوال" علااى شاشااة اجلرياادة قباال ايقامااة باادقيقتُت
وتستمر بعد ايقامة بأربع دقائق وال تظهر الزمن ادلتبقي يقامة الصالة وقت صالة الظهر من يوم اجلمعة.

..

النموذج

عند ا تيار وتثبيت النموذج
عنااد ا تيااار وتثبياات النمااوذج

ء
ء




استادام ادلذكرة يف ادلنزل.
استادام ادلذكرة يف ادلسجد.

يتم االنتقال إىل البنامج التايل.

سااوف يظهاار رقاام بشااكل وامــض علااى شاشــة الوقــت ماان أجاال ا تيااار عبااارة

"أغلق اجلوال" اليت سوف تظهر على شاشاة اجلريادة مان رلموعاة عباارات متاوفرة ذلاا معاٌت واحاد ولكان خيتلاف اساتعماذلا
من بلد آل ر وىذه العبارات مبينة يف اجلدول التايل:
الرقم

الوظيفة

عبارة اجلريدة



أغلق اجلوال (باللغة العربية).



أغلق اجلوال (باللغة العربية واينكليزية).



أغلق احملمول (بدالً من اجلوال).
أغلق النقال (بدالً من اجلوال).



أغلق اجلوال (باللغة العربية والصومالية).



تتم عملية ا تيار وتثبيت العبارة ادلرغوبة بنفس الطريقة ادلعتادة.

 9.16إعداد االقامة ":"..
يتوفر يف ادلذكرة جطان لضب وقت ايقامة للصلوات اخلمس مها:
 .1النمط النسيب:
سيبُت
وفيو يكون وقت إقامة الصالة بعد وقت األذان بعدد ثابت من الدقائق ُحي َّدد من الل ضب ايقامة الذي َّ
لتغَت وقت
الحقاً ( دقيقة كحد أعظمي) وبالتايل فلن وقت إقامة الصالة (بالساعة والدقائق) يتغَت كل يوم تبعاً ّ
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األذان وعند د ول وقت األذان تُظْ ِهر شاشة ايقامة عدد الدقائق الذي مت إد الو من الل ضب ايقامة ويبدأ ىذا
العدد بالتناقص دقيقة-دقيقة حىت يبقى لإلقامة دقيقتُت من الزمن عندىا تظهر عبارة "أغلق اجلوال" على شاشة اجلريدة
وتستمر إىل ما بعد ايقامة بأربع دقائق (االستادام ادلسجدي للمذكرة).

 .2النمط الثابت:
تغَت وقت األذان لكل يوم (مثالً وقت
يتغَت مع ّ
وفيو يكون وقت ايقامة (بالساعة والدقائق) ثابت يف مجيع األيام وال ّ
إقامة صالة الظهر الساعة:دائماً ويف كل األيام) حيث يتم إد ال وقت ايقامة بالساعة والدقائق كما سيبُت
الحقاً من الل ضب ايقامة يف ىذه احلالة وعند د ول وقت األذان يظهر على شاشة ايقامة الفرق بالدقائق بُت
وقت األذان ووقت ايقامة ويتناقص تدرجيياً.
مالحظة :عندما يكون الفرق بُت وقت األذان ووقت ايقامة (الذي مت ربديده من الل ضب ايقامة يف النم
الثابت) أكب من  دقيقة تبقى شاشة ايقامة مطفأة (ال ديكن أن تعرض رقم أكب من  )ومع تقدم الزمن
يتناقص ىذا الفرق حىت يصبح مساوياً للقيمة  عندىا تقوم شاشة ايقامة بلظهار عدد الدقائق ادلتبقية لإلقامة مث
يتناقص ىذا العدد كما يف النم النسيب سباماً.
علاى شاشـة التـاريخ وتكاون الكلماة ""

 عند الد ول إىل ىذا البنامج ديكن أن تظهر العبارة
بشااكل وامــض للداللااة علااى أن وظيفااة ايقامااة معطَّلااة وبالتااايل لاان تعماال شاشااة االقامااة للصاالوات اخلمااس ولاان تصاادر
على شاشة التاريخ وتكون الكلمة " "بشكل وامض
ادلذكرة صوت ايقامة أو تظهر العبارة
مفعل ااة وبالت ااايل ف الن شاش ااة االقام ااة س ااوف تُظْ ِه ار ال اازمن ادلتبق ااي يقام ااة الص ااالة عن ااد
للداللااة عل ااى أن وظيف ااة ايقام ااة َّ
ص ِدر ادلذكرة صوت ايقامة.
الصلوات اخلمس وسوف تُ ْ

 ديكن تفعيل وظيفة ايقامة " "أو تعطيلها " "باستادام ادلفاتيح
 عنا ااد ا تيا ااار تعطيا اال وظيفا ااة ايقاما ااة " "مث التثبيا اات بادلفتا اااح
البنامج التايل.

و

فق .

يا ااتم االنتقا ااال إىل

 عنااد ا تيااار تفعياال وظيفااة ايقامااة " "مث التثبياات يااتم االنتقااال إىل ااانيت الث اوا ماان
صا ِدره ادلااذكرة عناد ايقامااة حيااث
شاشـة الوقــت ال تياار رقاام صاوت ايقامااة الاذي سااوف تُ ْ
رقم صوت اإلقامة
يظهر الشكل ادلبُت جانباً:
 ياتم ا تيااار وتثبياات رقاام الصااوت بالطريقااة ادلعتااادة وعنااد ا تيااار رقاام الصااوت تصاادر ادلااذ ّكرة ىااذا الصااوت ماان أجاال
مساعااو كمااا ديكاان ربديااد مسااتو صااوت ايقامااة باسااتادام ادلفااتيح
على شاشة اجلريدة الذي ديثل مستو الصوت.
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و

وعناادىا يظهاار الشااكل

 يتم االنتقال إىل ضب وقت ايقامة للصلوات اخلمس ولصالة الضحى بدءً من صالة الفجر.
على شاشة التاريخ ويكون الرقم وامضاً وكلمة
 تظهر العبارة
"الفجر" على شاشة اجلريدة للداللة على أن ضب ايقامة سيكون لصالة الفجر.
 ديكن التبديل إىل صالة أ ر باستادام ادلفاتيح
على شاشة اجلريدة اضغ

فيتغَت رقم الصالة على شاشة التاريخ مع اسم الصالة

و

عند الصالة ادلرغوبة.

 سوف يظهر على شاشة التاريخ رقم إضايف بشكل وامض يدل على ج ايقامة
مع ظهور كلمة "نسيب" على شاشة اجلريدة بنفس الطريقة ديكن التبديل إىل النم اآل ر

يًتافق مع ظهور كلمة "ثابت" على شاشة اجلريدة.
 عند ا تيار وتثبيت النم النسيب

ويًتافق ذلك
الذي

تصبح انيت الدقائق من شاشة

الوقت يف حالة وميض.

 يتم إد ال عدد الدقائق ( دقيقة كحد أعظمي) وتثبيتها بنفس الطريقة ادلعتادة ليتم
االنتقال إىل الصالة التالية.
 كرر ايجراءات السابقة لضب ايقامة يف النم النسيب ذلذه الصالة والصلوات األ ر .

تصبح انيت الساعة من شاشة

 عند ا تيار وتثبيت النم الثابت

الوقت يف حالة وميض قم بلد ال وتثبيت وقت ايقامة (الساعة مث الدقائق) بالطريقة
ادلعتادة ليتم االنتقال إىل الصالة التالية.
 كرر ايجراءات السابقة لضب ايقامة يف النم الثابت ذلذه الصالة والصلوات األ ر .
بتغَت وقت الصالة من يوم آل ر كما ديكن جعل بعضها
 ديكن ا تيار وقت ايقامة لبعا الصلوات ثابت ال يتغَت ّ
اآل ر نسيب مرتب بوقت الصالة.
 للاروج من برنامج ضب ايقامة واالنتقال إىل البنامج التايل اضغ ادلفتاح
..

ايقامة

.



تفعيل واعداد ايقامة للصوات اخلمس.



تعطيل ايقامة للصلوات اخلمس.

مالحظات:
 .1وقت ايقامة يف النم النسيب يًتاوح بُت الـصفر و

دقيقة وعند ضب وقت ايقامة لصالة ما على القيمة

تفعل وظيفة ايقامة ذلذه الصالة.
صفر لن َّ
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 .2وقت ايقامة يف النم الثابت يًتاوح بُت وقت الصالة اليت يتم ضب ايقامة ذلا ووقت الصالة اليت تليها وعند
تفعل وظيفة ايقامة ذلذه الصالة.
ضب وقت ايقامة مساوياً لوقت الصالة فلن َّ
 .3ال تعمل شاشة ايقامة عند د ول وقت صالة الظهر من يوم اجلمعة يف النموذج ادلسجدي.
 .4ديكن الد ول مباشرة إىل برنامج االقامة بضغ ادلفتاح

مرة واحدة من جهاز التحكم.

 10.16ادلنبه قبل األذان ":"..
ربتوي ادلذ ّكرة على منبو مرتب بوقت األذان حبيث يكون وقت التنبيو دائماً قبل األذان
مع إمكانية تغيَته لكل أذان بشكل مستقل وحسب الرغبة.
 عند الد ول إىل ىذا البناامج ديكان أن تظهار العباارة

علاى شاشاة التااريخ وتكاون الكلماة ""

بشكل وامض للداللة على أن وظيفة ادلنبو قبال األذان معطَّلاة وبالتاايل لان تصادر ادلاذكرة صاوت التنبياو قبال األذان أو
علااى شاشااة التاااريخ وتكااون الكلمااة " "بشااكل وامــض للداللااة علااى أن وظيفااة
تظهاار العبااارة
مفعلة وبالتايل سوف تصدر ادلذكرة صوت التنبيو قبل األذان.
ادلنبو قبل األذان َّ

 ديكن تفعيل وظيفة ادلنبو قبل األذان " "أو تعطيلها " "باستادام ادلفاتيح
 عند ا تيار تعطيل وظيفة ادلنبو قبل األذان " "مث ضغ مفتاح التثبيت

و

فق .

يتم االنتقال إىل البنامج التايل.

فسااوف
 عنااد ا تيااار تفعياال وظيفااة ادلنبااو قباال األذان " "مث ضااغ مفتاااح التثبياات
يااتم االنتقااال إىل ااانيت الثاوا ماان شاشااة الوقاات ال تيااار رقاام صااوت التنبيااو الااذي سااوف
تصدره ادلذكرة قبل األذان حيث يظهر الشكل ادلبُت جانباً:

 يتم ا تيار وتثبيت رقم الصوت بالطريقاة ادلعتاادة وعناد ا تياار رقام الصاوت تصادر ادلاذ ّكرة
ىااذا الصااوت ماان أجاال مساعااو كمااا ديكاان ربديااد مسااتو صااوت التنبيااو باسااتادام ادلفااتيح

رقم صوت التنبيه

على شاشة اجلريدة والذي ديثل مستو الصوت.
و وعندىا يظهر الشكل
 يتم االنتقال إىل ضب وقت التنبيو قبل األذان للصلوات اخلمس ولوقت الشروق بدءً من صالة الفجر.
 تظهر كلمة "الفجر" على شاشة اجلريدة ويظهر رقم على انيت الدقائق من شاشة الوقت

بشكل وامض ديثل عدد الدقائق مسبوقاً بلشارة السالب " "-للداللة على أن وقت التنبيو
سيكون قبل أذان الفجر بعدد من الدقائق ىو الظاىر على الشاشة.

 يتم ضب وتثبيت عدد الدقائق بنفس الطريقة ادلعتادة فيتم االنتقال إىل ضب وقت التنبيو قبل شروق الشمس.
 كرر اخلطوة السابقة لضب وقت التنبيو قبل األذان لبقية الصلوات.
22

 بعد االنتهاء من ضب وتثبيت وقت التنبيو قبل أذان العشاء يتم االنتقال إىل البنامج التايل.
تفعل وظيفة
 وقت التنبيو قبل األذان يًتاوح من الـصفر إىل  دقيقة وعند ضب وقت ما على القيمة صفر لن َّ
التنبيو قبل األذان لتلك الصالة.
..

م.ق.أ



تفعيل واعداد ادلنبو قبل األذان.



تعطيل ادلنبو قبل األذان.

مالحظة :ديكن الد ول مباشرة إىل برنامج ادلنبو قبل األذان بضغ ادلفتاح

مر تني متتاليتني من جهاز التحكم.

 11.16برنامج األصوات ":"..
حيتوي ىذا البنامج على ثالث برامج فرعية ىي:
 :.... وىو سلصص لتفعيل وا تيار نغمة
االستجابة دلفاتيح جهاز التحكم أو تعطيلها.

....

تفعيل وا تيار نغمة االستجابة دلفاتيح جهاز التحكم.
تعطيل نغمة االستجابة دلفاتيح جهاز التحكم.



نغمة ادلفاتيح



 :.... وىو سلصص لتفعيل وا تيار نغمة التنبيو
اليت تصدرىا ادلذكرة على رأس كل ساعة أو تعطيلها .
نغمة التنبيو
....
كل ساعة



تفعيل وا تيار نغمة التنبيو على رأس كل ساعة.



تعطيل نغمة التنبيو على رأس كل ساعة.

 :.... وىو سلصص لتفعيل وا تيار نغمة بدء
تشغيل ادلذكرة أو تعطيلها.
 ....نغمة البدء



تفعيل وا تيار نغمة بدء تشغيل ادلذكرة.



تعطيل نغمة بدء تشغيل ادلذكرة.

 يتم تفعيل " "األصوات والنغمات يف ىذه البامج الفرعية أو تعطيلها " "باستادام ادلفاتيح23

و

.

 -عند ا تيار التعطيل " "مث التثبيت بادلفتاح

فسوف يتم االنتقال إىل البنامج التايل.

 عند ا تيار التفعيل " "مث التثبيت يتم االنتقال إىل انيت الثوا من شاشة الوقت ال تيارالصوت حيث يكون الرقم وامضاً حيث يظهر الشكل ادلبُت جانباً:
 يتم ا تيار وتثبيت رقم الصوت بالطريقة ادلعتادة ليتم االنتقال إىل البنامج التايل. عنااد ا تيااار رقاام الصااوت تصاادر ادلااذ ّكرة ىااذا الصااوت ماان أجاال مساعااو كمااا ديكاان ربديااد مسااتو صااوت ايقامااةباستادام ادلفاتيح

و

على شاشة اجلريدة والذي ديثل مستو الصوت.

وعندىا يظهر الشكل

 12.16ادلنبه اليومي " "..وادلنبه غري ادلتكرر ":"..
يتوفر يف ادلذ ّكرة منبهان لألغراض العامة مها:
ادلنبه األول (منبـه يومي) :عند تفعيل وضب ىذا ادلنبو فلن ادلذ ّكرة تصدر صوت التنبيو
يومياً عند وقت التنبيو دون احلاجة إىل إعادة ضب ادلنبو من جديد فهو يضب مرة واحدة فق .
ادلنبه الثانـي (غري متكرر) :عند تفعيل وضب ىذا ادلنبو فلن ادلذ ّكرة تصدر صوت التنبيو دلرة
واحدة فق عند وقت التنبيو مث يتم بعدىا تعطيل ىذا ادلنبو بشكل آيل وال يعود إىل التنبيو
مرة أ ر يف األيام التالية إال بعد إعادة تفعيلو وضبطو من جديد فهو حيتاج إىل إعادة
ضب يف كل مرة.
أو
 عنااد الااد ول إىل أي ماان البنااارلُت " "..أو " "..ديكاان أن تظهاار العبااارة
علااى شاشااة التاااريخ وتكااون الكلمااة " "بشااكل وامــض للداللااة علااى أن ادلنبااو معطَّاال
العبااارة
عل ااى شاش ااة
أو العب ااارة
وبالت ااايل ل اان تق ااوم ادل ااذكرة بالتنبي ااو أو تظه اار العب ااارة
مفعال وبالتاايل ساوف تصادر ادلاذكرة صاوت التنبياو
التاريخ وتكون الكلمة " "بشاكل وامـض للداللاة علاى أن ادلنباو َّ
يف الوقت ا﵀دد.
 ديكن تفعيل أي من ادلنبهُت " "أو تعطيلو " "باستادام ادلفاتيح
 عند ا تيار التعطيل " "مث التثبيت

و

فق .

يتم االنتقال إىل البنامج التايل.

 عند ا تيار التفعيل " "مث التثبيت يتم االنتقال إىل شاشة الوقت من أجل ضب وقت التنبيو.
 يااتم ضااب وتثبياات وقاات التنبيااو (الساااعة مث الاادقائق) يف نظااام الا ا  /24/ساااعة ب انفس طريقااة
الضب ادلعتادة فياتم االنتقاال إىل اانيت الثاوا ال تياار رقام صاوت التنبياو الاذي ساوف تصادره
ادلذكرة حيث يظهر الشكل ادلبُت جانباً:
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رقم الصوت

وقت التنبيه

 يتم ا تيار وتثبيت رقم الصوت بالطريقة ادلعتادة ليتم االنتقال إىل البنامج التايل.
 عنااد ا تيااار رقاام الص ااوت تصاادر ادلااذ ّكرة ى ااذا الصااوت ماان أجاال مساع ااو كمااا ديكاان ربدي ااد مسااتو صااوت ايقام ااة
باستادام ادلفاتيح
..

..

و

وعندىا يظهر الشكل

ادلنبه اليومي
ادلنبه غري
ادلتكرر

على شاشة اجلريدة ديثل مستو الصوت.



تفعيل واعداد ادلنبو اليومي.



تعطيل ادلنبو اليومي.



تفعيل واعداد ادلنبو غَت ادلتكرر.



تعطيل ادلنبو غَت ادلتكرر.

مالحظة :ديكن الد ول إىل ادلنبو اليومي مباشرًة بضغ ادلفتااح
متتاليتني يتم الد ول إىل ادلنبو غَت ادلتكرر.

مرة واحدة مان جهااز الاتحكم وبضاغطو مـرتني

عندما حيُت وقت التنبيو تصدر ادلذ ّكرة صوت التنبيو ويستمر التنبيو دلدة  /15/دقيقة وعندىا:
 -لكتم صوت التنبيو اضغ

وييقاف التنبيو هنائياً اضغ

 لتأجيل التنبيو دلدة مخس دقائق اضغ مفتاح الغفوةتستطيع تكرار ضغ مفتاح الغفوة

مرتُت فق

.

.

مث يتم إلغاء التنبيو يف ادلرة الثالثة.

 13.16برنامج ادلؤذن "( "..عند الطلب):

ىااذا البنااامج متااوفر عناادما ربتااوي ادلااذكرة علااى  USB flash diskسلا َّازن عليهااا
رلموعااة ماان أصاوات ادلااؤذنُت وىااو سلصااص لتفعياال وا تيااار صااوت ادلااؤذن أو تعطيلااو
حيث يوجد جطان ال تيار صوت ادلؤذن مها:



النمط الثابت :يتم فيو ا تيار صوت مؤذن واحد من األصوات ادلتوفرة من أجل تشغيلو عند مجيع أوقات األذان.

النمط ادلتغري :يتم فيو تغيَت صوت ادلؤذن بشكل آيل يومياً حيث يتم االنتقال إىل ادلؤذن التايل عند وقت الفجر
من كل يوم حىت هناية أصوات األذان ادلتوفرة لتعود العملية من البداية (كل يوم صوت مؤذن سلتلف).

 عن ااد ال ااد ول إىل البن ااامج " "..ديك اان أن تظه اار العب ااارةالكلمااة " "بشااكل وامــض للداللااة علااى أن ادلااؤذّن معطَّاال وبالتااايل لاان تقااوم ادلااذكرة بلصاادار صااوت األذان وقاات
عل ااى شاش ااة الت اااريخ وتك ااون

على شاشة التاريخ وتكون الكلمة " "بشكل وامض للداللة على أن
الصالة أو تظهر العبارة
مفعل وبالتايل سوف تصدر ادلذكرة صوت األذان وقت الصالة.
ادلؤذن َّ

 ديكن تفعيل ادلؤذن " "أو تعطيلو " "باستادام ادلفاتيح عند ا تيار تعطيل ادلؤذن " "مث ضغ مفتاح التثبيت25

و

فق .

يتم االنتقال إىل البنامج التايل.

 عند ا تيار تفعيل ادلؤذن " "مث التثبيت يتم االنتقال إىل شاشة الوقت من أجل ا تيار ج ادلؤذن. ي ااتم ا تي ااار ج ا ادل ااؤذن (ثاب اات أو متغ ااَت) باس ااتادام ادلف اااتيحأو مفاتيح األرقام مث التثبيت بادلفتاح

و

.

 يتم االنتقال إىل انيت الثوا ال تيار رقام صاوت ادلاؤذن الاذي ساوفتصدره ادلذكرة.
 يتم ا تيار وتثبيت رقم الصوت بالطريقة ادلعتادة ليتم االنتقال إىل البنامج التايل. عند ا تيار رقام الصاوت تصادر ادلاذ ّكرة ىاذا الصاوت مان أجال مساعاو كماا ديكان ربدياد مساتوصااوت ايقامااة باسااتادام ادلف ااتيح
اجلريدة والذي ديثل مستو الصوت.


ادلؤذن

و

علااى شاشااة

وعناادىا يظهاار الشااكل

صوت مؤذن ثابت.
صوت مؤذن متغَت يومياً.




مالحظة :ديكن الد ول إىل برنامج ادلؤذن مباشرةً بضغ ادلفتاح

(عند الطلب).

من جهاز التحكم.

 14.16القرآن الكرمي "( "..عند الطلب):
سلزن عليها
ىذا البنامج متوفر فق عندما ربتوي ادلذكرة على َّ USB flash disk
ادللفات الصوتية اخلاصة بالقرآن الكرمي.
حيتوي ىذا البنامج على ثالثة برامج فرعية مبينة يف اجلدول التايل:
االستما ادلباشر للقرآن الكرمي.

....
....

االستما لقدر معُت (جزء أو حزب) من القرآن الكرمي بشكل يومي يف إطار تمة مستمرة.

....

تفعيل أو تعطيل أولوية القرآن على األصوات األ ر .

مالحظة :ديكن الد ول إىل برنامج القرآن الكرمي مباشرة بالضغ على ادلفتاح

من جهاز التحكم.

 1.14.16برنامج االستماع :....
ديكن من الل ىذا البنامج ويف أي وقت االستما ادلباشر إىل تالوة القرآن الكرمي.
تتم عملية إعداد برنامج االستما من الل اخلطوات التالية:

 .1ربديد خيار االستماع حيث يتضمن ىذا البنامج ثالث يارات مبينة يف اجلدول التايل:
برنامج االستماع

....



االستما إىل جزء زلدد.



االستما إىل حزب زلدد.



االستما إىل سورة زلددة.
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 .2ربديد طريقة االستماع واليت تكون على الشكل التايل:
االستما إىل اجلزء:
يتوفر ياران فق لطريقة االستما إىل اجلزء مها:
 غري متكرر :االستما إىل اجلزء ا﵀دد دلرة واحدة فق مث تتوقف التالوة عند هناية اجلزء.
 متواصل :متابعة االستما إىل األجزاء التالية من القرآن الكرمي بعد انتهاء اجلزء ا﵀دد.
برنامج االستماع
للجزء

....




االستما إىل اجلزء ا﵀دد دلرة واحدة.



االستما إىل القرآن بدءاً من اجلزء ا﵀دد.

االستما إىل احلزب أو السورة:
تتوفر ثالث يارات لطريقة االستما إىل احلزب أو السورة ىي:
 غري متكرر :االستما إىل احلزب أو السورة دلرة واحدة فق مث تتوقف التالوة عند هناية احلزب أو السورة.

 متواصل :متابعة االستما إىل األحزاب أو السور التالية من القرآن الكرمي بعد انتهاء احلزب أو السورة ا﵀ددة.

 متكرر :االستما إىل احلزب أو السورة بشكل متكرر فعندما تنتهي تالوة احلزب أو السورة تعود التالوة من
بداية احلزب أو السورة.
برنامج االستماع

....


برنامج االستماع

....


للحزب

للسورة

االستما
االستما
االستما
االستما
االستما
االستما
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إىل احلزب ا﵀دد دلرة واحدة.
إىل القرآن بدءاً من احلزب ا﵀دد.
إىل احلزب ا﵀دد بشكل متكرر.
إىل السورة ا﵀ددة دلرة واحدة.
إىل القرآن بدءاً من السورة ا﵀ددة.
إىل السورة ا﵀ددة بشكل متكرر.

 .3ربديد رقم اجلزء (أو احلزب أو السورة) الذي سيبدأ االستما إليو حيث يظهر رقم بشكل
وامض على شاشة الوقت يعب عن رقم اجلزء (أو احلزب أو السورة) كما يف الشكل جانباً.
عند اال تيار تصدر ادلذ ّكرة صوت التالوة من أجل مساعو وديكن ربديد مستو الصوت بادلفاتيح
و

وعندىا يظهر الشكل

على شاشة اجلريدة الذي ديثل مستو الصوت.

 .4ربديد صوت القارئ الذي سيتم االستما إىل تالوتو حيث يظهر رقم بشكل وامض على شاشة

رقم السورة

الوقت يعب عن صوت القارئ ادلرغوب كما تقوم ادلذكرة بلصدار صوت القارئ ا﵀دد لالستما
إليو كما يف الشكل جانباً (عند الطلب).
 -تتم عملية ا تيار وتثبيت القيم يف مجيع اخلطوات السابقة بنفس الطريقة ادلعتادة.

كما
 أثناء االستما للقرآن الكرمي يف وضع العمل الطبيعي للمذكرة ديكن ايقاف االستما مؤقتاً بضغ ادلفتاحديكن متابعة االستما بضغ ادلفتاح نفسو مرة أ ر وديكن االنتقال إىل اجلزء (أو احلزب أو السورة) التايل بضغ
ادلفتاح

أو االنتقال إىل اجلزء (أو احلزب أو السورة) السابق بضغ ادلفتاح

.

مالحظة :يتوفر يار القارئ فق يف حال كانت الا  USB flash diskربوي ادللفات الصوتية للقرآن الكرمي بصوت
أكثر من قارئ واحد.
 2.14.16برنامج اخلتمة :....

ىذا البنامج سلصص لالستما إىل تمة كاملة للقرآن الكرمي موزعة على  /30/يوم
(جزء كل يوم) أو  /60/يوم (حزب كل يوم) حبيث يتم االستما يف وقت زلدد من
اليوم يتم ضبطو دلرة واحدة من قبل ادلستادم فتقوم ادلذكرة تلقائياً بتشغيل اجلزء أو احلزب يف ذلك الوقت يومياً.
تتم عملية إعداد ىذا البنامج من الل اخلطوات التالية:
 .1تفعيل برنامج اخلتمة با تيار الكلمة " "اليت تظهر بشكل وامض على انيت الثوا من
شاشة الوقت مث ضب وقت بدء االستما إىل اخلتمة (الساعة مث الدقائق) بنفس طريقة الضب
ادلعتادة يف نظام الا  /24/ساعة.
برنامج اخلتمة

....

وقت اخلتمة

تفعيل برنامج االستما إىل تمة.
تعطيل برنامج االستما إىل تمة.




 .2ربديد خيار تالوة اخلتمة (حسب اجلزء أو احلزب) كما يف اجلدول التايل:
برنامج اخلتمة

....


تالوة جزء كل يوم يف الوقت ا﵀دد.
تالوة حزب كل يوم يف الوقت ا﵀دد.
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 .3ربديد رقم اجلزء أو احلزب الذي ستبدأ اخلتمة منو حيث يظهر رقم احلزب أو اجلزء وامضاً على شاشة الوقت.
عند التحديد تصدر ادلذ ّكرة صوت التالوة من أجل مساعو كما ديكن ربديد مستو صوت

التالوة باستادام ادلفاتيح
والذي ديثل مستو الصوت.

و

وعندىا يظهر الشكل

على شاشة اجلريدة
رقم احلزب

 .4ربديد صوت القارئ الذي سيتم االستما إىل تالوتو حيث يظهر رقم بشكل وامض على شاشة الوقت يعب عن
صوت القارئ ادلرغوب كما تقوم ادلذكرة بلصدار صوت القارئ ا﵀دد لالستما إليو كما يف
الشكل جانباً (عند الطلب).
 تتم عملية ا تيار وتثبيت القيم يف مجيع اخلطوات السابقة بنفس الطريقة ادلعتادة. عند تعطيل " "برنامج اخلتمة يتم االنتقال إىل البنامج التايل مباشرة.مالحظة :يتوفر يار القارئ فق يف حال كانت الا  USB flash diskربوي ادللفات الصوتية للقرآن الكرمي بصوت

أكثر من قارئ واحد.
 3.14.16برنامج األولوية :....
ىذا البنامج سلصص لتفعيل " "أو تعطيل " "أولوية صوت تالوة القرآن
الكرمي يف االستما ادلباشر و يف اخلتمة على األصوات األ ر اليت ديكن أن تصدرىا
ادلذكرة (أذان إقامة تنبيو  )...عند تفعيل األولوية فلن تتم مقاطعة تالوة القرآن الكرمي بأي صوت آ ر حىت لو
صادف وقت أذان أو وقت تنبيو أما يف حال تعطيل األولوية فستتم مقاطعة التالوة إذا صادف وقت أذان أو تنبيو
وستتوقف التالوة هنائياً ولن تعود للمتابعة بعد انتهاء صوت ادلقاطعة.
 عند الد ول إىل ىذا البنامج تظهر كلمة " "أو ""بشكل وامض على انيت الثوا من شاشة الوقت.

 يتم تفعيل " "أو تعطيل " "برنامج اخلتمة بنفس الطريقةادلعتادة ليتم االنتقال إىل البنامج التايل مباشرة.
برنامج األولوية

....

تفعيل األولوية.
تعطيل األولوية.
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 .17ربط ادلذكرة مع احلاسب:
يتم رب ادلذ ّكرة مع احلاسب عن طريق وصلة  USBوذلك من أجل ربميل ملف أوقات صالة جدياد إىل ذاكارة أوقاات
الصالة يف ادلذ ّكرة ياتم اللجاوء إىل ىاذه العملياة يف حاال اساتادام ادلاذ ّكرة يف مديناة ال تكاون أوقاات الصاالة ذلاذه ادلديناة
سلزنة يف ادلذ ّكرة وبالتايل فلن اسم ادلدينة غَت موجود يف جدول ادلدن وأرقامها يف هناية ىذا الدليل.
َّ
يتم احلصول على ملف أوقات الصالة للمدينة ادلطلوبة من الل التواصل مع الشركة ادلصنعة.
ديكن رب ادلذ ّكرة مع احلاسب وربميل ملف أوقات صالة دلدينة جديدة باتبا اخلطوات التالية:
ِ
وصل ادلذ ّكرة من الل جاكة الا  USBادلوجودة يف اخللف إىل أي منفذ  USBعلى احلاساب باساتادام وصالة

ّ
 USBمناسبة.


شغل البنامج ادلرفق لتشاىد الواجهة التالية:





اتبع اخلطوات ادلوجودة يف واجهة البنامج مث يف اخلطوة الثالثة حدد ادللف الذي تريد ربميلو إىل ادلذ ّكرة.
بعد ربديد مسار ادللف جيب مالحظة ادلعلومات ادلستالصة من ادللف واليت تظهر على واجهة البنامج يف اخلطوة الرابعة.
لتحميل ادللف إىل ادلذ ّكرة قم بتنفياذ اخلطاوة اخلامساة عنادىا ساوف تظهار رساالة زبابك بتنفياذ العملياة بنجااح وساوف تعطاي
رقم للمدينة اليت مت ربميل أوقاهتا إىل ادلذ ّكرة.
من الل ج البرلة قم بلد ال ىذا الرقم يف البنامج " ،"وسوف تُظْ ِهر ادلذ ّكرة أوقات الصالة ذلذه ادلدينة.
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نلفت عهايتكم إىل ضزورة االهتمام بوذا الدليل وحفظى
يف مكان مهاسب الحتوائى على آيات قزآنية كزمية.
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