مقدمة:
﴾ ،أن وفقنا لتسخري علم

حنمد ا﵁ ادلنان القائل يف زلكم بيانو ﴿

اإللكًتونيات الذي تفضل بو علينا خلدمة ادلصلني يف بيوتو ،ونصلي ونسلم على رسولو الكرمي الذي جعلت قرة عينو يف
الصالة حيث كان يقول دلؤذنو( :يا بِ ْ ِ
الصالةَ ،أَ ِر ْحـنَا بِـها).
الل أَق ِم َ

وبعد:

فقد القى منتج المؤقتة القبول واالستحسان الكبري من قبل ادلصلني لدوره اذلام والفعال يف تنظيم أوقات إقامة الصالة يف
ادلساجد ،وذلك دلا حتتويو من ادلزايا ودلا تقدمو من اخلدمات للمصلني من معرفة التاريخ اذلجري وادليالدي بشكل كامل
(اليوم والشهر والعام) ،وأمساء األشهر اذلجرية وأيام األسبوع ودرجة احلرارة ادلئوية ،وكذلك التنبيهات الصوتية والبصرية عند
وقت كل صالة وعند إقامة الصالة ،واستخدام جهاز التحكم عن بعد للتحكم بوظائف ادلؤقتة وضبطها باإلضافة إىل
وجود لوحة ادلفاتيح.
وانطالقاً من التزامنا بالتطوير ادلستمر دلنتجاتنا واستجاب ًة للعديد من مقًتحات الزبائن الكرام حول إضافة بعض ادلزايا
اجلديدة وتسهيل للية التحكم والضب لوظائف ادلؤقتة ،فنحن نقدم اليوم ىذا ادلنتج حبلة جديدة تليب متطلبات وحاجات
الشرحية األوسع من الزبائن مع سهولة االستخدام والضب .
نشكركم القتنائكم منتجاتنا ،وانطالقاً من ثقتكم بنا ،حنن ملتزمون بتقدمي كامل خدمات الدعم الفين والصيانة ،ونرجو
منكم قراءة ىذا الدليل بشكل كامل وإتـباع تعليماتو بدقة ،لضمان عمل المؤقتة بالشكل ادلطلوب ،واالحتفاظ بو
الحتوائو على ليات قرلنية كرمية ،وللعودة إليو وقت احلاجة.
ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . . .
وأعـنـا أن نعمل صاحلاً ترضاه عنا . . .
إنك أنت السميع العليم .
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 .1مميزات المؤقتة:


تقومي ىجري/ميالدي مع ساعة توقيت إلكًتونية رقمية.



حساب ليل للتاريخ اذلجري مع مرونة يف تعديل التاريخ اذلجري.



أمساء األشهر اذلجرية وأيام األسبوع على بورد اجلريدة االلكًتونية.



التوقيت بنظام   /ساعة.



تبديل ليل بني التوقيت الصيفي والشتوي (للبلدان اليت تعمل بنظام التوقيتني).



عرض أوقات الصلوات اخلمس ووقت شروق الشمس.



تنبيو صويت وضوئي بشكل وميض عند وقت كل صالة وعند اإلقامة.



منطني سلتلفني لضب اإلقامة نسيب وثابت.



الزمن المتبقي إلقامة الصالة ،وإمكانية تغيري وقت اإلقامة لكل صالة بشكل مستقل.



درجة الحرارة ادلئوية ،ضمن اجملال.0ºC ~ +40ºC :



التحكم بادلؤقتة يتم باستخدام جهاز تحكم عن بعد أو باستخدام لوحة مفاتيح.



إمكانية قفل مفاتيح جهاز التحكم عن بعد.



من توفري الطاقة من بعد العشاء إىل ما قبل الفجر.



تفعيل وإلغاء تفعيل نغمات ادلفاتيح والتغريات اليت حتصل يف ادلؤقتة(دخول وقت الصالة ،ضب التاريخ
والوقت ،ضب اإلقامة ،ضب اإلعدادات ادلتقدمة.)...



الرب مع احلاسب عن طريق  USBلتحميل أوقات الصالة ألي مدينة مرغوبة(عند الطلب).



لغات متعددة ،تصاميم متنوعة وخاصة ،حسب الطلب.
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 .2التوقيت المعتمد في المؤقتة:
لقد دتت بررلة أوقات الصلوات اخلمس ووقت الشروق حسب التوقيت ادلعتمد يف كل مدينة وليس بناءً على حسابات

رياضية فلكية ،وميكن تعديل ىذه األوقات من قبل ادلستخدم عرب إزاحات لكل وقت ،كما ميكن بررلة الساعة بأوقات
صالة دلدينة جديدة عن طريق الرب مع احلاسب ومن خالل برنامج مرفق مع ادلنتج(عند الطلب).
ملف أوقات الصالة ألي مدينة جديدة يتم إعداده يف الشركة ادلصنعة أو من قبل ادلوزع أو وكيل الصيانة ادلعتمد وإرسالو
إىل ادلستخدم حيث يقوم ادلستخدم بتحميلو على الساعة بسهولة.

 .3وصف المؤقتة:
 3.1شاشات اإلظهار:
 .1شاشة التاريخ (ىجري وميالدي) من اليمني إىل اليسار.
 .2شاشة اجلريدة االلكًتونية.
 .3شاشة الوقت (الساعة:الدقائق:الثواين).
 .4ست شاشات ألوقات الصلوات اخلمس ووقت الشروق.
 .5شاشة درجة احلرارة ادلئوية.
 .6شاشة الزمن ادلتبقي إلقامة الصالة.

 3.2اللوحة الخلفية للمؤقتة:
 .1لوحة مفاتيح ألغراض التحكم بادلؤقتة.
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 .2أداة تعليق ادلؤقتة.
 .3مدخل التغذية الكهربائية ادلستمرة.

 3.3الملحقات:
 -دليل ادلستخدم

 -زلول تغذية

 -جهاز حتكم

 -بطاقة كفالة

1
3
4

 .4التغـذيـة الكهربائيـة:
توجد عدة قياسات متوفرة من ادلؤقتة وتغذية الدخل لكل قياس زلفورة يف خلف القطعة عند مدخل التغذية ومنها:
ادلؤقتة الصغرية  : 56X100cmتعمل بتغذيـة كهربائيـة مستمرة +5V DC, 1A DC
ادلؤقتة الوس  :76X130cmتعمل بتغذيـة كهربائيـة مستمرة +9V DC, 2.5A DC
ادلؤقتة الكبرية  :130X130cmتعمل بتغذيـة كهربائيـة مستمرة +9V DC, 2.5A DC
يتم تأمني ىذه التغذيـة بواسطة مـحول خارجي مرفق مع ادلؤقتة يعمل على جهد تغذية كهربائية متناوب
.110-220Vac, 50-60Hz
عند انقطاع التغذية الكهربائية عن ادلؤقتة  ،تنطفئ لوحات اإلظهار ولكن دارة التوقيت الداخلية تبقى يف حالة عمل ألهنا
مزودة مبدخرة (بطارية  ،)CR2032وبالتايل فادلؤقتة ليست حباجة إلعادة ضب الوقت والتاريخ من جديد عند عودة
التغذية الكهربائية ولو دام انقطاع التغذية الكهربائية دلدة شهر.
مالحظة :عند تلف ا﵀ول الكهربائي ،اتصل بادلوزع أو بوكيل الصيانة ادلعتمد للحصول على زلول جديد مطابق
للمواصفات ادلعتمدة من الشركة ادلصنعة.

 .5شاشة الزمن المتبقي إلقامة الصالة:
إن الشاشة ادلخصصة إلظهار الزمن ادلتبقي إلقامة الصالة ال تعمل إال حني دخول وقت إحدى الصلوات اخلمس،
وعندىا يظهر على ىذه الشاشة الزمن ادلتبقي إلقامة الصالة بالدقائق.
حتتوي ادلؤقتة على منطني لضب الزمن ادلتبقي إلقامة الصالة مها:


النمط النسبي :وفيو يكون وقت إقامة الصالة بعد وقت الصالة بعدد من الدقائق يتم إدخالو من خالل ضب
اإلقامة الذي سيبني الحقاً ،يف ىذا النم ال ميكن إدخال أكثر من  99دقيقة فرق بني وقت الصالة ووقت
اإلقامة ،وعند دخول وقت الصالة تظْهر شاشة الزمن ادلتبقي إلقامة الصالة عدد الدقائق الذي مت إدخالو من خالل
ضب اإلقامة ويبدأ ىذا العدد بالتناقص كل دقيقة حىت يبقى لإلقامة دقيقتني من الزمن فيًتافق ذلك مع ظهور
عبارة "أغلق اجلوال" على شاشة اجلريدة وتستمر إىل ما بعد اإلقامة بأربع دقائق.
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عندما يصل الزمن ادلتبقي إلقامة الصالة إىل الدقيقة األخرية تبدأ الشاشة بالوميض ويظهر الزمن متناقصاً بالثواين،
وعند الوصول إىل الصفر تستمر الشاشة بالوميض دلدة دقيقة أخرى مث تنطفئ ىذه الشاشة وال تعمل حىت دخول
وقت الصالة التالية ،حيث تتكرر العملية من جديد.


النمط الثابت :وفيو يكون وقت اإلقامة ثابت ال يتغري مع تغري وقت الصالة لكل يوم (مثالً وقت إقامة صالة
الظهر الساعة  13:30دائماً ويف كل األيام) ،يتوفر ىذا النم فق يف حال يف حال كون شاشات العصر
وادلغرب والعشاء رباعية أي يكون عدد خانات إظهار األرقام يف ادلؤقتة  ،/44/وفيو يتم إدخال وقت اإلقامة
بالساعة والدقائق كما سيبني الحقاً من خالل ضب اإلقامة ،يف ىذه احلالة وعند دخول وقت الصالة وعندما
يكون الفرق بني وقت الصالة ووقت اإلقامة أكرب من  99دقيقة تبقى ىذه الشاشة مطفأة حىت يقًتب وقت
اإلقامة ويصبح مساوياً للقيمة  99عندىا تعمل شاشة الزمن ادلتبقي إلقامة الصالة و تظْهر الوقت كما يف النم
النسيب.

 .6شاشة الجريدة االلكترونية:
يف من العمل الطبيعي للمؤقتة تظْهر ىذه الشاشة اسم الشهر اذلجري أثناء عرض التاريخ اذلجري ،و تظْهر اسم اليوم من
أيام األسبوع أثناء عرض التاريخ ادليالدي ،كما تظْهر عبارة "أغلق اجلوال" بشكل وامض قبل وقت اإلقامة بدقيقتني
وتستمر بعد اإلقامة بأربع دقائق.
كما تظْهر أيضاً عبارات توضيحية يف أمناط العمل األخرى واليت سوف نتعرض ذلا تباعاً من خالل شرح أمناط عمل
ادلؤقتة ادلختلفة.

 .7التحكم :
ميكن تنفيذ مجيع وظائف التحكم بعمل ادلؤقتة عن طريق لوحة ادلفاتيح (ادلتوضعة على اللوحة اخللفية للمؤقتة) وعن
طريق جهاز التحكم عن بعد (مرسل أشعة حتت محراء) ادلرفق مع ادلؤقتة.
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اجلدول التايل يبني مفاتيح جهاز التحكم ادلستخدمة مع ىذا ادلنتج ووظيفة كل منها:

جهاز التحكم

وظيفة المفتاح

إطفاء/تشغيل ادلؤقتة
قفل/فتح جهاز التحكم
ضب الزمن ادلتبقي إلقامة الصالة
ضب اإلعدادات ادلتقدمة
ضب التاريخ والوقت
مفتاح اخلروج
مفتاح الزيادة ( ) +
مفتاح التثبيت (اإلدخال)
مفتاح اإلنقاص ( ) -

مفتاح االنتقال خانة واحدة لليمني (ضب التاريخ والوقت)
مفتاح االنتقال خانة واحدة لليسار (ضب التاريخ والوقت)
تشغيل من اختبار لوحات اإلظهار
تعديل التاريخ اذلجري
اختيار من التبديل صيفي/شتوي
اختيار نظام التوقيت ( /عند توفر ىذا اخليار)
اختيار من عرض التاريخ (ميالدي ،ىجري ،ىجري/ميالدي)
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اجلدول التايل يبني وظائف لوحة ادلفاتيح ادلستخدمة مع ىذا ادلنتج:

وظيفة المفتاح

لوحة المفاتيح
مفتاح التصفري  ،مفتاح اخلروج
مفتاح الزيادة ( ) +

ضب وقت اإلقامة ،مفتاح التثبيت (اإلدخال)
مفتاح اإلنقاص ( ) -
مفتاح ضب التاريخ والوقت
&

اإلعدادات ادلتقدمة

&

من االختبار

&

تعديل التاريخ اذلجري

 .8تعليمات هامة للتركيب والتشغيل:


علق ادلؤقتة يف مكان بعيد عن الرطوبة وعن أشعة الشمس ادلباشرة.



عند تنظيف ادلؤقتة استخدم قطعة قماش قطنية مبللة قليالً بادلاء فق  ،وامسح هبدوء لتجنب الشحنات الساكنة
اليت قد تتولد نتيجة ادلسح السريع.



وص ْل ا﵀ول الكهربائي ادلرفق مبأخذ التغذية الكهربائية ،مث وص ْل جاكة خرج ا﵀ول مبدخل التغذية الكهربائية
ادلستمرة و ادلوجود على الواجهة اخللفية للمؤقتة.



يف حال عدم عمل ادلؤقتة وعدم ظهور شيء على الشاشات ،نف ْذ اخلطوات التالية بالتسلسل:
 .1اضغ مفتاح التشغيل

من جهاز التحكم عن بعد.

 .2إذا مل يظهر شيء على الشاشات  ،قم بضغ مفتاح التصفري
لتحديث عمل الساعة.

الموجود فقط على لوحة المفاتيح

 .3وإذا مل يظهر شيء بعد ىذه اإلجراءات ،قم باالتصال بادلوزع أو بوكيل الصيانة.

8

 .9قفل مفاتيح جهاز التحكم:
مت تزويد ادلؤقتة بنظام قفل جلهاز التحكم جتنباً للعبث بادلؤقتة .إذا ظهر الرمز

على شاشة احلرارة عند

الضغ على أي مفتاح من مفاتيح جهاز التحكم فهذا يعين أن جهاز التحكم مقفل ولن تستجيب ادلؤقتة ألي أمر.
واستمر بالضغ عليو حىت مساع نغمة فتح القفل.
 لفتح القفل :اضغ ادلفتاح


لقفل جهاز التحكم :اضغ ادلفتاح

مرة واحدة ،يًتافق ذلك بنغمة القفل.

 .14ضبط التاريخ والوقت:
لضب التاريخ والوقت يف ادلؤقتة اتبع اخلطوات التالية:
 .1اضغ مفتاح الضب
إصدار نغمة زلددة.

باستمرار دلدة ثالث ثوان للدخول إىل من ضب التاريخ و الوقت ،يًتافق ذلك مع

 .2يظهر رقم العام ادليالدي وامضاً على شاشة التاريخ ،اضب العام إىل القيمة ادلطلوبة باستخدام مفاتيح الزيادة
والنقصان
إصدار نغمة زلددة.

عندىا ينتقل الوميض إىل رقم الشهر ،يًتافق ذلك مع

مث اضغ مفتاح التثبيت

 .3اضب رقم الشهر مث رقم اليوم بنفس الطريقة  ،يًتافق ضب التاريخ مع تغيري اسم اليوم ادلوافق ذلذا التاريخ على
شاشة اجلريدة بشكل ليل.
 .4بعد االنتهاء من ضب التاريخ ينتقل الوميض إىل الساعة ،قم بضب الساعة والدقائق إىل القيمة ادلطلوبة بنفس
الطريقة مع مراعاة أن ضبط الساعة يكون في نمط  .//فمثالً للضب على الساعة اخلامسة مساءً جيب
إدخال القيمة  /1/يف خانيت الساعة.
 .5بعد االنتهاء من ضب الدقائق يتم تصفري الثواين والعودة إىل من العمل الطبيعي.
مالحظات:




القيمة اليت يتم تغيريىا دائماً تكون بشكل وامض.

لتثبيت أية قيمة بعد تغيريىا جيب الضغ على مفتاح التثبيت ،وللخروج من من الضب بدون تثبيت القيمة اليت مت
.
تغيريىا جيب الضغ على مفتاح اخلروج



الضغ على مفتاح التثبيت بعد تغيري قيمة الدقائق يؤدي إىل تثبيت القيمة واخلروج من من الضب .
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يف حال إدخال قيمة ما بشكل خاطئ وما تزال ادلؤقتة ضمن من الضب ميكن تصحيح ىذه القيمة بالعودة إليها
عن طريق مفاتيح االنتقال إىل اليمني

مث الضب باستخدام مفاتيح الزيادة واإلنقاص مث التثبيت.

واليسار

ضمن من الضب يتم ختزين القيمة اليت يراد ضبطها (العام ،الشهر ،اليوم ،الساعة ،الدقائق) عند ضغ مفتاح
التثبيت ،ويف حال الرغبة بضب قيمة واحدة فق فيمكن الوصول إىل ىذه القيمة عن طريق مفاتيح االنتقال إىل
اليمني

واليسار

واإلنقاص

مث تغيريىا مبفاتيح الزيادة

مث تثبيتها مبفتاح التثبيت

 ،ميكن

 ،وعندىا تبقى




اخلروج بعد ذلك من من الضب والعودة إىل من العمل الطبيعي بضغ مفتاح اخلروج
مجيع القيم األخرى كما كانت قبل الدخول إىل من الضب عدا القيمة اليت مت ضبطها.
جيب االنتباه إىل ضب التاريخ والوقت بدقة (كل ثالثة أشهر) ألن أي خلل يف الضب يؤدي إىل ظهور أوقات
الصالة واإلقامة بشكل غري صحيح.
تقوم ادلؤقتة وبشكل ليل حبساب التاريخ اذلجري وأيام األسبوع انطالقاً من التاريخ ادليالدي لذلك جيب التأكد من
ضب التاريخ ادليالدي بدقة.

 .11تعديل التاريخ الهجري:
يف حال عدم تطابق التاريخ اذلجري ا﵀سوب ضمن ادلؤقتة مع التاريخ اذلجري الفعلي ادلعتمد يف ادلدينة ،ميكن تعديل
التاريخ اذلجري كما يلي:
فيظهر التاريخ اذلجري على شاشة التاريخ ويكون رقم

عندما تكون ادلؤقتة يف من العمل الطبيعي اضغ ادلفتاح

اليوم وامضاً ،باستخدام مفاتيح الزيادة واإلنقاص ميكن ضب اليوم اذلجري ،وميكن ضب الشهر اذلجري باستمرار الضغ
على مفاتي ح الزيادة واإلنقاص حىت الدخول يف الشهر السابق (مفتاح اإلنقاص) أو الشهر التايل (مفتاح الزيادة) مث
ضغ مفتاح التثبيت لتخزين القيم اجلديدة  ،يًتافق تعديل التاريخ اذلجري مع تغيري اسم الشهر اذلجري ادلوافق ذلذا التاريخ
على شاشة اجلريدة بشكل ليل.

 .12ضبط أوقات اإلقامة:
عندما تكون ادلؤقتة يف من العمل الطبيعي ميكن ضب أوقات اإلقامة للصلوات اخلمس كما يلي:


باستمرار دلدة ثالث ثوان فتظهر أوقات اإلقامة ادلخزنة سابقاً مكان أوقات الصلوات
اضغ مفتاح اإلقامة
اخلمس وتظهر كلمة "الفجر" على اجلريدة ويًتافق ذلك مع إصدار نغمة.
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من أجل ضب وقت اإلقامة لصالة أخرى غري الفجر اضغ ادلفتاح
ادلرغوبة على شاشة اجلريدة مث اضغ

أو

حىت يظهر اسم الصالة

.



يف حال كون شاشات العصر وادلغرب والعشاء رباعية وبالتايل عدد خانات إظهار األرقام يف ادلؤقتة  ،/44/سيظهر
ميكن اختيار النم
أو
على شاشة اجلريدة كلمة "نسيب" اليت حتدد من اإلقامة ،باستخدام ادلفاتيح
اآلخر ادلتوفر وىو "ثابت".



يف حال كون شاشات العصر وادلغرب والعشاء ثالثية وبالتايل عدد خانات إظهار األرقام يف ادلؤقتة  ،/37/سوف
تدخل إىل من اإلقامة النسيب مباشرة وتصبح شاشة الصالة ادلراد ضب اإلقامة ذلا (الفجر مثالً) يف حالة وميض،
قم بإدخال عدد الدقائق عن طريق ادلفتاح




مث اضغ

أو

كرر اإلجراءات السابقة لضب اإلقامة لألوقات األخرى مث اضغ

ليتم االنتقال إىل الصالة التالية.
للعودة إىل من العمل الطبيعي.

عند اختيار من اإلقامة ثابت (غري مرتب بوقت الصالة) حيث تظهر الكلمة "ثابت" على شاشة اجلريدة ،اضغ
فيظهر وقت الصالة ادلراد ضب اإلقامة ذلا (الفجر مثالً) وتكون الساعة بشكل وامض ،قم بإدخال الساعة
عن طريق ادلفاتيح
اضغ

و

مث اضغ

لينتقل الوميض إىل الدقائق مث أدخل الدقائق بنفس الطريقة مث

ليتم االنتقال إىل الصالة التالية ،وىكذا تكون قد أدخلت وقت اإلقامة بالساعة والدقائق وىذا الوقت

ال ميكن أن يكون إال بعد وقت الصالة.



مث قم باختيار من ضب اإلقامة ذلذه الصالة وكرر

يظهر اسم الصالة التالية على شاشة اجلريدة ،اضغ
اإلجراءات السابقة لضب اإلقامة.
ميكن اختيار وقت اإلقامة لبعض الصلوات ثابت ال يتغري بتغري وقت الصالة من يوم آلخر ،كما ميكن جعل بعضها
اآلخر نسيب مرتب بوقت الصالة لكل يوم.




للعودة إىل من العمل الطبيعي.
كرر اإلجراءات السابقة لضب أوقات اإلقامة األخرى مث اضغ
دقيقة يف النم النسيب ،وعند ضب وقت اإلقامة لصالة ما على القيمة
وقت اإلقامة يًتاوح من الـصفر إىل
صفر لن تفعل ميزة اإلقامة لتلك الصالة.



شاشة الزمن ادلتبقي إلقامة الصالة ال تعمل عند دخول وقت صالة الظهر من يوم اجلمعة.
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 .13اختبار لوحات اإلظهار:


للدخول إىل من اختبار شاشات اإلظهار حيث تظهر األرقام من  0إىل  9على مجيع شاشات

اضغ ادلفتاح

اإلظهار ،وتظهر مجيع الكلمات ادلخزنة يف بورد اجلريدة االلكًتونية على شاشة اجلريدة.


اضغ ادلفتاح



أثناء االختبار اضغ ادلفتاح

إليقاف العد مؤقتاً واختبار اللوحات بالنظر ،اضغطو مرة أخرى دلتابعة العد.
فيظهر على شاشة التاريخ رقم نسخة برنامج ادلتحكم ادلستخدم يف ادلؤقتة،

ويظهر على شاشة اجلريدة رقم نسخة برنامج ادلتحكم للجريدة ،ويظهر على شاشة الوقت رقم الذاكرة ادلستخدمة
للعودة إىل من االختبار ،اضغطو مرة أخرى للعودة إىل من العمل الطبيعي.

يف ادلؤقتة .اضغ ادلفتاح

 .14اإلعدادات المتقدمة:
تتمتع ادلؤقتة مبرونة عالية من ناحية قابليتها للتحكم من قبل ادلستخدم وبالتايل مالءمتها لكافة متطلبات ادلستخدمني
وذلك من خالل رلموعة من اإلعدادات ادلتقدمة اليت مت تزويد ادلؤقتة هبا.
يتم الدخول إىل من ضب اإلعدادات ادلتقدمة كما يلي:


اضغ مفتاح ضب اإلعدادات ادلتقدمة



يظهر على شاشة اجلريدة كلمة "ادلدينة" وىو اسم اإلعداد األول يف قائمة اإلعدادات ادلتقدمة ،عن طريق ادلفاتيح
و



اضغ

باستمرار ودلدة ثالث ثوان ،يًتافق ذلك بإصدار نغمة زلددة.

تستطيع االنتقال إىل اإلعدادات األخرى.
عند اإلعداد ادلرغوب فيظهر رمز اإلعداد وقيمتو على شاشيت الشروق والظهر وتكون قيمة اإلعداد

اليت ميكن تغيريىا بشكل وامض.


باستخدام ادلفاتيح

و

قم بتغيري قيمة اإلعداد إىل القيمة ادلرغوبة مث اضغ مفتاح

لتخزين القيمة

اجلديدة.


سوف تنتقل إىل اإلعداد التايل يف قائمة اإلعدادات ادلتقدمة ،قم بتنفيذ اإلجراءات السابقة لضب قيمة ىذا
اإلعداد واإلعدادات األخرى.

اجلدول التايل يبني مجيع اإلعدادات ادلتوفرة ورموزىا وقيمها ووظائفها:
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الرمز

التسمية

مجال التغير

الجريدة




رقم ادلدينة

حسب اجلدول

ادلدينة

انظر جدول أرقام ادلدن يف هناية الدليل.

اإلزاحة

-60 ~ +60

اإلزاحة

فرق الدقائق عن توقيت ادلدينة ا﵀ددة يف اإلعداد السابق.A



نظام التوقيت

12

الساعة

24

الساعة

نظام التوقيت  12ساعة.

00

العشاء

نظام التوقيت  24ساعة.
عادي حسب التوقيت ادلعتمد.



وقت العشاء

01

العشاء

توقيت العشاء بعد ادلغرب بساعة ونصف دائماً.

02

العشاء

توقيت العشاء بعد ادلغرب بساعتني يف شهر رمضان فق
وساعة ونصف يف بقية األشهر.

00

ميالدي

ميالدي دائماً.



التاريخ

01

هجري

هجري دائماً.

02

هـ↔م

ميالدي/هجري كل/5 /ثوان.

00

مستمر

ادلؤقتة تعمل على مدار الساعة.



توفري الطاقة

01

توفري

تتوقف ادلؤقتة عن العمل بعد العشاء بساعة وتعود إىل العمل
قبل الفجر بساعة.

00

كتم

كتم



األذان

01

تكبريات

02

أذان

أذان

03

اإلقامة

إقامة

00

شتوي



التوقيت

01

صيفي

شتوي دائماً
صيفي دائماً

02

ش↔ص



أصوات

00

كتم

إلغاء نغمات االستجابة جلهاز التحكم واألحداث

01

تفعيل

تفعيل نغمات االستجابة جلهاز التحكم واألحداث

 14.1تحديد رقم المدينة  واإلزاحة :
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الشرح

تكبريات

التبديل شتوي/صيفي يف بداية الشهر الرابع
والتبديل صيفي/شتوي يف بداية الشهر احلادي عشر

مت تصميم ادلؤقتة حبيث تـحوي على أوقات الصالة دلدن متعددة ،وعدد ىذه ادلدن يكون حبسب اجلدول ادلرفق يف هناية
ىذا الدليل .رمزنا لرقم ادلدينة باحلرف

واجلدول يف هناية ىذا الدليل يبني ادلدن اليت مت ختزين أوقات الصالة ذلا يف

ادلؤقتة وأرقامها.
كما مت تزويد ادلؤقتة بإمكانية إزاحة (تعديل) كل وقت من أوقات الصالة زيادةً أو نقصاناً للحصول على أوقات جديدة
ذلا فروق زمنية ثابتة عن ادلدن الرئيسة ،رمزنا ذلذا الفرق ادلقدر بالدقائق باحلرف

 ،حيث ميكن أن نضع ىذا الفرق

موجباً أو سالباً للحصول على أوقات جديدة دلدن (أو مناطق أو قرى) ذلا فروق زمنية ثابتة يف أوقات الصالة عن ادلدن
الرئيسة.
عند الدخول إىل من ضب اإلعدادات ادلتقدمة يظهر رمز اإلعداد  على شاشة الشروق والرقم ادلوافق لذلك اإلعداد
بشكل وامض على شاشة الظهر ،ويًتافق ذلك مع ظهور كلمة "ادلدينة" على شاشة اجلريدة ،يتم إدخال رقم ادلدينة اليت
مت تركيب ادلؤقتة فيها وفق اجلدول ادلوجود يف هناية ىذا الدليل ،الرقم مؤلف من أربع خانات حيث يتم تغيري اخلانة
الوامضة باستخدام ادلفاتيح

و

مث ضغ مفتاح التثبيت

ليتم االنتقال إىل اخلانة التالية وىكذا حىت

هناية الرقم (ال ميكن إدخال رقم أكرب من األرقام ا﵀ددة باجلدول).
يتم بعدىا االنتقال إىل ضب اإلزاحة لكل وقت من أوقات الصالة عن أوقات ادلدينة ا﵀ددة باإلعداد  حيث تكون
القيمة االفًتاضية لإلزاحة جلميع األوقات ىي  ،00ويكون رقم اإلزاحة لصالة الفجر وامضاً ،يًتافق ذلك مع ظهور كلمة
"اإلزاحة" على شاشة اجلريدة.
يتم تغيري قيمة اإلزاحة باستخدام مفاتيح الزيادة واإلنقاص ،وجلعل ىذه اإلزاحة سالبة (وقت الصالة سيكون قبل وقت
الصالة للمدينة ا﵀ددة باإلعداد  بعدد من الدقائق مساوي لقيمة اإلزاحة اليت يتم إدخاذلا) اضغ ادلفتاح  ،اضغطو
مرة أخرى إللغاء اإلشارة السالبة.
بعد التغيري ،اضغ مفتاح التثبيت حلفظ قيمة اإلزاحة واالنتقال إىل الوقت التايل حيث يتم تغيري قيمة اإلزاحة لباقي
األوقات بنفس الطريقة.
مالحظة :بعد تغيري رقم ادلدينة

تعود قيمة اإلزاحة

إىل القيمة االفًتاضية جلميع األوقات وىي الصفر.

 14..تحديد نظام التوقيت للساعة :
يتــوفر ىــذا اإلعــداد  فق ـ يف حــال كــون شاشــات إظهــار أوقــات العصــر وادلغــرب والعشــاء رباعيــة اخلانــات حبيــث ميكــن
إظهار الوقت عليها يف من  ساعة وبالتايل يكون عدد شاشات اإلظهار يف الساعة ىو ./0/
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اخليارات ادلتوفرة ذلذا اإلعداد مبينة يف اجلدول السابق ويتم االنتقال بني ىذه اخليارات باستخدام مفاتيح الزيـادة واإلنقـاص
مث مفتاح التثبيت حيث يتم االنتقال إىل اإلعداد التايل.

مالحظــة :ميكــن تغيــري نظــام التوقيــت بــدون الــدخول إىل اإلعــدادات ادلتقدمــة بضــغ ادلفتــاح

مباشــرة مــن جهــاز

التحكم.

 14.3تحديد وقت العشاء :
اخليــارات ادلتــوفرة ذلــذا اإلعــداد مبينــة باجلــدول الســابق حيــث يــتم االنتقــال بــني ىــذه اخليــارات باســتخدام مفــاتيح الزيــادة
واإلنقاص مث مفتاح التثبت.
يًتافق ىذا اإلعداد مع ظهور كلمة "العشاء" على شاشة اجلريدة.

 14..تحديد نمط عرض التاريخ :
اخليــارات ادلتــوفرة ذلــذا اإلعــداد مبينــة باجلــدول الســابق حيــث يــتم االنتقــال بــني ىــذه اخليــارات باســتخدام مفــاتيح الزيــادة
واإلنقاص مث مفتاح التثبيت.
يًتافق ىذا اإلعداد ظهور مع كلمة على شاشة اجلريدة متوافقة مع قيمة اإلعداد كما يلي:
 :00تظهر كلمة "ميالدي"
 :0تظهر كلمة "ىجري"
 :0تظهر كلمة "ىـ ↔ م"
مالحظــة :ميكــن تغيــري نظــام التوقيــت بــدون الــدخول إىل اإلعــدادات ادلتقدمــة بضــغ ادلفتــاح

مباشرة من جهاز

التحكم.

 14..تفعيل/إلغاء تفعيل نمط توفير الطاقة :
عنـد اختيـار القيمـة  00ذلــذا اإلعـداد يـتم إلغـاء تفعيــل منـ تـوفري الطاقـة للمؤقتــة وبالتـايل فهـي سـوف تعمــل علـى مـدار ال ـ
 ساعة.
عند اختيار القيمة  0يتم تفعيـل منـ تـوفري الطاقـة للمؤقتـة وبالتـايل سـوف تنطفـئ السـاعة اعتبـاراً مـن بعـد صـالة العشـاء
بساعة إىل ما قبل صالة الفجر بساعة حيث تعود إىل العمل بشكل ليل.

 14..التحكم باألذان :

يكون ىذا اإلعداد ذا تأثري على عمل ادلؤقتة فق يف حال احتوائها على موديول صوت و لو اخليارات التالية:

 : 00إلغاء األصوات من موديول الصوت ويًتافق مع ظهور كلمة "كتم" على شاشة اجلريدة.
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 :0يــتم إصــدار صــوت أربــع تكب ـريات مــن ادلؤقتــة عنــدما حيــني وقــت األذان لكــل صــالة ويًتافــق ذلــك مــع ظهــور كلمــة
"تكبريات" على شاشة اجلريدة.
 :0يتم إصدار صوت أذان كامل من ادلؤقتة عندما حيـني وقـت األذان لكـل صـالة ويًتافـق ذلـك مـع ظهـور كلمـة "أذان"
على شاشة اجلريدة.
 :0يــتم إصــدار صــوت (إقامــة الصــالة) مــن ادلؤقتــة عنــدما حيــني وقــت اإلقامــة لكــل صــالة ويًتافــق ذلــك بظهــور كلمــة
"اإلقامة" على شاشة اجلريدة.

 14..تحديد نمط التوقيت صيفي/شتوي :
من خالل ىذا اإلعداد يتم حتديد من تبديل التوقيت صيفي/شتوي يف ادلؤقتة ولو اخليارات التالية:
 :00يكــون توقيــت الســاعة وأوقــات الصــالة يف ادلؤقتــة شــتوي دائمـاً ويًتافــق ذلــك مــع ظهــور كلمــة "شــتوي" علــى شاشــة
اجلريدة.
 :0يكــون توقيــت الســاعة وأوقــات الصــالة يف ادلؤقتــة صــيفي دائمـاً ويًتافــق ذلــك مــع ظهــور كلمــة "صــيفي" علــى شاشــة
اجلريدة.
 :0يكــون التبــديل ليل مــن التوقيــت الشــتوي إىل الصــيفي يف بدايــة الشــهر الرابــع ومــن التوقيــت الصــيفي إىل الشــتوي يف
بداية الشهر احلادي عشر ويًتافق ذلك مع ظهور كلمة "ش↔ص" على شاشة اجلريدة.
مالحظة :ميكن حتديد من التبديل صيفي/شتوي بدون الـدخول إىل اإلعـدادات ادلتقدمـة بضـغ ادلفتـاح
جهاز التحكم.

مباشـرة مـن

 14..تفعيل/إلغاء تفعيل األصوات :S
عنــد اختيــار القيمــة  00ذلــذا اإلعــداد يــتم إلغــاء تفعيــل األصـوات الــيت تصــدرىا ادلؤقتــة اســتجاب ًة ألوامــر جهــاز الــتحكم أو
لألحداث اليت حتصل أثناء عمل ادلؤقتة  ،ويًتافق ذلك مع ظهور كلمة "كتم" على شاشة اجلريدة.
عند اختيار القيمة  0يتم تفعيل ىذه األصوات  ،ويًتافق ذلك مع ظهور كلمة "تفعيل" على شاشة اجلريدة.
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 .15ربط المؤقتة مع الحاسب:
يتم رب ادلؤقتة مع احلاسب عن طريق وصلة  USBوذلك من أجل حتميل ملف أوقـات صـالة جديـد إىل ذاكـرة أوقـات
الصــالة يف ادلؤقتــة ،يــتم اللجــوء إىل ىــذه العمليــة يف حــال اســتخدام ادلؤقتــة يف مدينــة ال تكــون أوقــات الصــالة ذلــا سلزنــة يف
ادلؤقتة ،وميكن إجراء ذلك كما يلي:


وصـل ادلؤقتــة مــن خــالل جاكــة الـ ـ  USBادلوجــودة يف اخللــف مث إىل أي منفــذ  USBعلــى احلاســب باســتخدام



وصلة  USBمناسبة.
شغل الربنامج لتشاىد الواجهة التالية:




اتبع اخلطوات ادلوجودة يف واجهة الربنامج مث يف اخلطوة الرابعة حدد ادللف الذي تريد حتميلو إىل ادلؤقتة.
بعد حتديد مسار ادللف جيب مالحظة ادلعلومات ادلستخلصة من ادللـف والـيت تظهـر علـى واجهـة الربنـامج يف اخلطـوة



اخلامسة.
لتحميل ادللف إىل ادلؤقتة قم بتنفيذ اخلطوة السادسة  ،عندىا سوف تظهر رسالة ختربك بتنفيذ العملية بنجاح وسوف
تعطي رقم للمدينة اليت مت حتميل أوقاهتا إىل ادلؤقتة.



مــن خــالل اإلعــدادات ادلتقدمــة قــم بإدخــال ىــذا ال ـرقم يف اإلعــداد األول  ،وســوف تظهــر ادلؤقتــة أوقــات الصــالة
اخلاصة هبذه ادلدينة.
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