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مػدمظ:

نشكركم القتنائكم منتجاتنا ،وانطالقاً من ثقتكم بنا ،حنن ملتزمون بتقدمي كامل خدمات الدعم الفٍت والصيانة
راجُت أن ينال ىذا ادلنتج رضاكم.
كما نرجو منكم قراءة دليل االستخدام بشكل كامل وإتباع تعليماتو بدقة لضمان عمل النظام بالشكل ادلطلوب
واالحتفاظ بو للعودة إليو وقت احلاجة.

 .1الملحػات :
 .1زلول تغذية .100 ~ 240VAC / +5VDC, 1A
 .2جهاز حتكم عن بعد مع بطاريات.
 .3قرص مدمج  CDحيتوي برنامج احلاسب.
 .4كبل  USBللربط مع احلاسب.
 .5فالشة  USB Flash Diskبنظام ملفات  FATأو  FAT32حصراً لتخزين ادللفات الصوتية.
 .6وصلة صوت للربط مع مضخم الصوت.
 .7دليل ادلستخدم.

 .2الميزات الطامظ و األداديظ:


ساعة توقيت بست خانات رقمية تعمل بنظام  24 /12ساعة.



ثالثة أمناط لعرض التاريخ (ىجري ،ميالدي ،التبديل بينهما كل  5ثوان).



جريدة إلكًتونية إلظهار أمساء أيام األسبوع واألشهر اذلجرية.



ضبط التاريخ والوقت عن طريق جهاز حتكم عن بعد أو عن طريق احلاسب.



ختزين وتشغيل حىت  /512/تنبيو صويت يف اليوم الواحد.



إمكانية ربط الساعة مع مضخم صوت خارجي والتحكم بتشغيلو عند كل تنبيو.
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ادللفات الصوتية ادلستخدمة يف التنبيهات بتنسيق .MP3



إظهار درجة احلرارة ادلئوية ضمن اجملال ).(0ºC ~ +40ºC



ال يتأثر التاريخ والوقت بانقطاع التيار الكهربائي حىت لو دام ذلك االنقطاع ألكثر من شهر.



قابلة للعمل ضمن رلال جهد متناوب .100VAC ~ 240VAC



قياسات وتصاميم متنوعة وخاصة حسب الطلب.

 .3وصف الدارظ:
الواجهة األمامية :مبينة بالشكل جانباً وتتكون من:
1

 .1شاشة إظهار التاريخ.
 .2شاشة اجلريدة اإللكًتونية.

2

 .3شاشة الوقت.

3

 .4شاشة درجة احلرارة.

4

اللوحة الخلفية :مبينة بالشكل جانباً وتتكون من:
 .1لوحة ادلفاتيح.

3

 .2مدخل الربرلة للربط مع احلاسب.

2

1

 .3محالة التعليق.
 .4مدخل التغذية .+5VDC/1A
 .5سلرج التحكم.
 .6مكرب صوت داخلي.
 .7مأخذ توصيل مضخم صوت خارجي.

8

7

6

5

4

 .8مأخذ توصيل الػ .USB Flash Disk
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 .4التحكم :
ميكن التحكم جبميع وظائف الساعة عن طريق لوحة ادلفاتيح (ادلثبتة على اللوحة اخللفية) وعن طريق جهاز
التحكم عن بعد (مرسل أشعة حتت محراء  )IR Remote controlادلرفق مع ادلذ ركرة.
اجلدول التايل يبُت مفاتيح جهاز التحكم ادلستخدمة مع ىذا ادلنتج ووظيفة كل منها:
المفتاح

الوظيفة

الوظيفة

المفتاح

تشغيل/عمل ليلي /إطفاء.

مفتاح الزيادة ( .) +

قفل/إلغاء قفل جهاز التحكم.

مفتاح اإلنقاص ( .) -

كتم الصوت/إلغاء الكتم.

/

زيادة الصوت/االنتقال لليمُت.

ضبط التاريخ و الوقت.

/

انقاص الصوت/االنتقال لليسار.

منط الربرلة.

تغيَت منط عرض التاريخ.

مفتاح التثبيت (اإلدخال).

تغيَت منط عرض الساعة.

مفتاح اخلروج/إيقاؼ الصوت.

تغيَت منط التوقيت صيفي/شتوي.

إيقاؼ مؤقت/تشغيل.

مالحظة :مفاتيح األرقام مفعلة

يبُت وظائف لوحة ادلفاتيح ادلستخدمة مع ىذا ادلنتج:
أما اجلدول التايل ف ر
لوحة المفاتيح

&
&

الوظيفة

مفتاح التصفَت/اخلروج.
مفتاح الزيادة ( /)+منط الربرلة.
التثبيت (اإلدخال).
مفتاح اإلنقاص (.)-
ضبط التاريخ والوقت.
عرض إصدارات الربامج.
استعادة ضبط ادلصنع.
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 .5التركيب والتذعيل:
 علِّق الساعة يف مكان بعيد عن الرطوبة و عن أشعة الشمس ادلباشرة.
 عند تنظيف الساعة استخدم قطعة قماش قطنية مبللة قليالً بادلاء فقط ،وامسح هبدوء لتجنب الشحنات
الساكنة اليت قد تتولد نتيجة ادلسح السريع.
وص ْل خرج احملول مبدخل التغذية الكهربائية
احملول الكهربائي ادلرفق مبأخذ التغذية الكهربائية ،مث ِّ
ِّ 
وص ْل ِّ
ادلستمرة ادلوجود على اللوحة اخللفية للساعة.
 عند بدء التشغيل يظهر شريط تق ردم (على اجلريدة) وتصدر الساعة نغمة بدء التشغيل.

 يف منط العمل الطبيعي يظهر على شاشات اإلظهار القيم ادلضبوطة مسبقاً (التاريخ  ،الساعة ،اليوم/الشهر
اذلجري) و درجة حرارة الوسط احمليط.
 أثناء تشغيل التنبيو الصويت فإن الساعة ال تستجيب إال لبعض مفاتيح جهاز التحكم (الضغط باستمرار)
وىي( :

،

،

 عند رفع مستوى الصوت

،

،
أو خفضو

،

).

فسوؼ يظهر مؤشر ورقم

على شاشة اجلريدة

يعرب عن مستوى.
 تركيب الفالشة " "USB Flash Diskجيب أن يكون قبل تشغيل الساعة ،ويف حال تركيب الفالشة
والساعة يف حالة عمل جيب إعادة تشغيل الساعة.

 .6وصل الدارظ مع أجؼزة التضخيم الخارجيظ:
عند الرغبة بنقل الصوت إىل جهاز تضخيم صوت خارجي جيب استخدام كبل نقل الصوت ادلرفق مع ادلنتج
وادلبُت بالشكل:

قم بتوصيل ىذا الكبل إىل مأخذ توصيل مضخم الصوت اخلارجي رقم ( )7على اللوحة اخللفية للساعة ومن
الطرؼ اآلخر للكبل إىل مضخم الصوت اخلارجي ،عند نقل الصوت إىل ادلضخم اخلارجي سيتم إلغاء الصوت
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مزودة مبخرج حتكم على اللوحة اخللفية رقم ( )5من أجل التحكم بعمل
من مكرب الصوت الداخلي .الساعة ر
مضخم الصوت اخلارجي (إطفاء/تشغيل) .الشكل التايل يبُت طريقة التوصيل:

عند ربط مضخم الصوت اخلارجي مع الساعة وعندما حيُت وقت تنبيو تقوم الساعة بتشغيل ادلضخم أوالً مث بعد
مخس ثوان تصدر صوت التنبيو ،وبعد انتهاء التنبيو تقوم الساعة بإيقاؼ تشغيل مضخم الصوت اخلارجي.

 .7قغل جؼاز التحكم:
على شاشة اجلريدة عند
مت تزويد الساعة بنظام قفل جلهاز التحكم جتنباً للعبث هبا ،إذا ظهر الشكل
الضغط على أي مفتاح من مفاتيح جهاز التحكم فهذا يعٍت أن جهاز التحكم مقفل ولن تستجيب الساعة
ألي أمر.
 لفتح القفل :اضغط ادلفتاح

باستمرار حىت مساع نغمة فتح القفل وظهور الشكل

على

شاشة اجلريدة.
 لقفل جهاز التحكم :اضغط ادلفتاح

مرة واحدة ،يًتافق ذلك مع نغمة القفل وظهور الشكل

على شاشة اجلريدة.
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 .8ضبط التاريخ و الوقت:
لضبط التاريخ والوقت يف الساعة اتبع اخلطوات التالية:
باستمرار دلدة ثالث ثوان للدخول إىل منط ضبط التاريخ والوقت ،يًتافق ذلك
 .1اضغط مفتاح الضبط
مع إصدار نغمة زلددة وظهور رقم السنة ادليالدية بشكل وامض على شاشة التاريخ.
 .2اضبط رقم السنة إىل القيمة ادلطلوبة باستخدام مفاتيح الزيادة

واإلنقاص

أو قم بإدخال خانيت

اآلحاد والعشرات من رقم السنة بوساطة مفاتيح األرقام مباشرًة ،مث اضغط مفتاح التثبيت
ينتقل الوميض إىل رقم الشهر ،يًتافق ذلك مع إصدار نغمة زلددة.

وعندىا

واالنقاص أو باستخدام مفاتيح األرقام ،يًتافق
 .3اضبط الشهر مث اليوم باستخدام مفاتيح الزيادة
ضبط التاريخ ادليالدي مع تغيَت آيل لشاشة اجلريدة االلكًتونية حبيث تظْ ِهر اسم اليوم ادلوافق ذلذا التاريخ.
 .4بعد ضبط التاريخ ادليالدي تقوم الساعة حبساب التاريخ اذلجري ادلوافق ،ويظهر ىذا التاريخ اذلجري كامالً
(اليوم  :الشهر  :السنة) وبشكل وامض على شاشة التاريخ ويًتافق ذلك مع ظهور اسم الشهر اذلجري
واإلنقاص فقط،
ادلوافق على شاشة اجلريدة ،ميكن ضبط التاريخ اذلجري باستخدام مفاتيح الزيادة
مث التثبيت بادلفتاح .
 .5ينتقل الوميض إىل الساعة حيث يتم ضبط الساعة يف منط  24حصراً (مثالً الساعة اخلامسة مساءً تقابل
واالنقاص أو
الساعة :يف منط  ،) 24قم بضبط الساعة باستخدام مفاتيح الزيادة
للتثبيت.
باستخدام مفاتيح األرقام مث اضغط
 .6قم بعدىا بضبط الدقائق وتثبيتها بنفس الطريقة ،فيتم تصفَت الثواين والعودة إىل منط العمل الطبيعي.
مالحظات:

 القيمة اليت تكون يف حالة وميض ىي القيمة اليت يتم تغيَتىا.
 يف حال إدخال قيمة ما بشكل خاطئ ميكن تصحيح ىذه القيمة بالعودة إليها عن طريق مفاتيح االنتقال إىل
اليمُت

واليسار

مث الضبط باستخدام مفاتيح الزيادة واإلنقاص أو مفاتيح األرقام مث التثبيت

.

 تقوم الساعة وبشكل آيل حبساب التاريخ اذلجري وأيام األسبوع انطالقاً من التاريخ ادليالدي لذلك جيب
التأكد من ضبط التاريخ ادليالدي بدقة.
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 .9نمط البرمجظ:
يتم التحكم بإعدادات الساعة من خالل رلموعة من الربامج (:"" )programs

باستمرار ودلدة ثالث ثو ٍان ،يًتافق ذلك مع مساع نغمة زلددة.

 .1للدخول إىل منط الربرلة اضغط ادلفتاح

 .2تظهر على شاشة التاريخ العبارة " "..ويكون الرقم " "وامضاً وتظهر على شاشة اجلريدة
وىذا ىو الربنامج األول يف منط الربرلة.
العبارة
 .3باستخدام ادلفاتيح

ميكن تغيَت رقم الربنامج الختيار أحد الربامج األخرى مث اضغط

و

عند الربنامج ادلرغوب للدخول إليو وضبط قيمتو اليت تظهر على شاشة الوقت بشكل وامض.

 .4يتم تغيَت قيمة الربنامج الوامضة باستخدام ادلفاتيح

أو مفاتيح األرقام وتثبيتها بادلفتاح

و

.

.
 .5بعد التثبيت يتم االنتقال إىل الربنامج التايل يف منط الربرلة ،للخروج من منط الربرلة اضغط ادلفتاح
 .6نفذ اإلجراءات السابقة لضبط قيم الربامج األخرى (الحظ ظهور عبارات مساعدة على شاشة اجلريدة).
اجلدول التايل يبُت مجيع الربامج ادلتوفرة وقيمها وعبارة اجلريدة ادلوافقة ذلا ووظائفها:
البرنامج

التسمية

..

رقم ادلدينة

غير مستخدم في هذا المنتج.

..

اإلزاحة

غير مستخدم في هذا المنتج.


..

منط عرض الساعة

..

منط عرض التاريخ

..

منط عرض التوقيت



القيم

الوظيفة

الجريدة



ء منط  12ساعة.



ء منط  24ساعة.



ء ميالدي دائماً.



ء هجري دائماً.



ء هجري  /ميالدي كل  5ثوان.



ء التوقيت شتوي دائماً.



ء التوقيت صيفي دائماً.
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..

وقت العشاء

غير مستخدم في هذا المنتج.

..

توفَت الطاقة

غير مستخدم في هذا المنتج.

..

احلرارة

..

النموذج

غير مستخدم في هذا المنتج.

..

اإلقامة

غير مستخدم في هذا المنتج.

..

م.ؽ.أ

غير مستخدم في هذا المنتج.

..

....



....

نغمة التنبيو كل
ساعة

....

نغمة البدء

..



إظهار احلرارة بالفهرهنايت.



نغمة ادلفاتيح

ادلنبو اليومي



إظهار احلرارة بالدرجة ادلئوية.






متوفر عند الطلب
فقط

ء تفعيل واختيار نغمة االستجابة جلهاز التحكم.
ء تعطيل نغمة االستجابة دلفاتيح جهاز التحكم.

ء تفعيل واختيار نغمة التنبيو على رأس كل ساعة.
ء تعطيل نغمة التنبيو على رأس كل ساعة.
ء تفعيل واختيار نغمة بدء التشغيل.
ء تعطيل نغمة بدء التشغيل.

غير مستخدم في هذا المنتج.

..

ادلنبو غَت ادلتكرر غير مستخدم في هذا المنتج.

..

ادلؤذن

غير مستخدم في هذا المنتج.

..

القرآن

غير مستخدم في هذا المنتج.

 1.9نمط عرض الساعة ":"..

ىذا الربنامج سلصص للتحكم بطريقة عرض الساعة حيث يتوفر منطان مها :منط  12ساعة ومنط  24ساعة.

قم باختيار الربنامج " "..يف منط الربرلة مث اضغط

للدخول إليو فتظهر قيمتو على خانيت اليوم

من شاشة التاريخ بشكل وامض ،يتم تغيَت ىذه القيمة باستخدام ادلفاتيح

و

أو مفاتيح األرقام مث

لتثبيت القيمة ادلرغوبة والعودة إىل رقم الربنامج نفسو.
ضغط
القيم ادلتاحة ذلذا الربنامج مع وظائفها مبينة يف اجلدول التايل:

..



منط عرض
الساعة
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مالحظة :ميكن تغيَت منط عرض الساعة وأوقات الصالة مباشرةً بضغط ادلفتاح

من جهاز التحكم.

 2.9نمط عرض التاريخ ":"..
ىػػذا الربنػػامج سلصػػص للػػتحكم بػػنمط عػػرض التػػاريخ حيػػث ميكػػن عػػرض التػػاريخ ادلػػيالدي فقػػط أو عػػرض التػػاريخ
اذلجري فقط أو عرض كالً من التاريخ ادليالدي واذلجري بشكل متناوب كل  /5/ثوان.
..



منط عرض
التاريخ




ء ميالدي دائماً.
ء هجري دائماً.

ء هجري  /ميالدي كل  5ثوان.

تتم عملية تغيَت قيم ىذا الربنامج بنفس الطريقة ادلستخدمة يف الربنامج السابق.
إن عػرض التػاريخ ادلػيالدي علػى شاشػة التػاريخ يًتافػق مػع عػرض اسػم اليػوم فقػط علػى شاشػة اجلريػدة ،أمػا عػرض
التاريخ اذلجري فيًتافق مع عرض اسم اليوم واسم الشهر اذلجري على شاشة اجلريدة بشكل متناوب.
مالحظة :ميكن تغيَت منط عرض التاريخ مباشرةً بضغط ادلفتاح

من جهاز التحكم.

 3.9نمط التوقيت صيفي/شتوي ":"..
ىذا الربنامج سلصص للتحكم بتغيَت التوقيت من شتوي إىل صيفي بتقدمي الساعة  دقيقة وبالعكس من
صيفي إىل شتوي بتأخَت الساعة  دقيقة ،ميكن جعل الساعة تعمل بالتوقيت الشتوي دائماً باختيار القيمة
 ذلذا الربنامج ،كما ميكن التبديل إىل التوقيت الصيفي يف أي وقت باختيار القيمة  ذلذا الربنامج ،أو
جعل الساعة تقوم بالتبديل اآليل بُت التوقيتُت باختيار القيمة  ذلذا الربنامج.

عند اختيار القيمة  أو القيمة  مث تثبيتها بادلفتاح

يتم حفظ ىذه القيمة والعودة إىل رقم الربنامج

نفسو ،أما عند اختيار القيمة  للربنامج فسوؼ يطْلب من ادلستخدم حتديد الشهر الذي يتم االنتقال إىل
التوقيت الصيفي يف بدايتو حيث تظهر العبارة " ":على شاشة الوقت ويكون الرقم " "وامضاً حيث
ميكن تغيَته باستخدام ادلفاتيح

و

أو مفاتيح األرقام مث التثبيت بادلفتاح

وعندىا تظهر العبارة

" ":على نفس الشاشة ويكون الرقم " "وامضاً لتحديد الشهر الذي يتم االنتقال إىل التوقيت
الشتوي يف بدايتو حيث ميكن تغيَته بنفس الطريقة السابقة.
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..

التوقيت

التوقيت شتوي دائماً.

ء



التوقيت صيفي دائماً.
التبديل آيل (حتدد أشهر التبديل من قبل ادلستخدم).

ء



ء

مالحظة :ميكن تغيَت منط التوقيت مباشرًة بضغط ادلفتاح

من جهاز التحكم.

 4.9نمط عرض الحرارة "( "..عند الطلب):
ىذا الربنامج متوفر يف حال كانت شاشة احلرارة ثالثية اخلانات فقط ،حيث ميكن من خاللو التحكم بطريقة
عرض ادلؤذن اآليل للحرارة.
يوجد خياران متوفران ذلذا الربنامج مبينان يف اجلدول التايل:
..

احلرارة

إظهار احلرارة بالدرجة ادلئوية.
إظهار احلرارة بالفهرهنايت.




متوفر يف بعض اإلصدارات
فقط (عند الطلب).

 عرض احلرارة بالفهرهنايت متوفر عند الطلب فقط ،لذلك فإن الربنامج  ..غَت متاح يف مجيعاإلصدارات.
 -تتم عملية تغيَت وتثبيت قيمة ىذا الربنامج بنفس الطريقة ادلعتادة.

 5.9تفعيل/تعطيل األصوات ":"..
ىذا الربنامج حيتوي على ثالث برامج فرعية ىي:

 :.... وىو سلصص للتحكم (تفعيل/تعطيل) واختيار نغمة االستجابة دلفاتيح جهاز التحكم.
....

نغمة ادلفاتيح




ء
ء

تفعيل واختيار نغمة االستجابة دلفاتيح جهاز التحكم.
تعطيل نغمة االستجابة دلفاتيح جهاز التحكم.

 :.... وىو سلصص للتحكم (تفعيل/تعطيل) واختيار نغمة التنبيو اليت تصدرىا ادلذكرة على
رأس كل ساعة .

....

نغمة التنبيو
كل ساعة




Web: www.al-awail.com
Mail: info@al-awail.com

ء تفعيل واختيار نغمة التنبيو على رأس كل ساعة.
ء تعطيل نغمة التنبيو على رأس كل ساعة.
Office Tel : +963(21)2113460
Factory Tel: +963(21)4714500

صفحة  12من 20

ذركظ األوائل للؼنددظ اإللكترونيظ

 :.... وىو سلصص للتحكم (تفعيل/تعطيل) واختيار نغمة بدء تشغيل ادلذكرة.

....

ء تفعيل واختيار نغمة بدء تشغيل ادلذكرة.
ء تعطيل نغمة بدء تشغيل ادلذكرة.



نغمة البدء



يتم تفعيل األصوات والنغمات يف ىذه الربامج الفرعية باختيار القيمة " "ويتم تعطيلها باختيار القيمة

""

فسوؼ يتم االنتقال إىل خانيت الثواين الختيار الصوت
ذلذه الربامج ،عند اختيار القيمة " "مث ضغط
على شاشة اجلريدة ،ميكن اختيار الصوت
حيث يكون الرقم وامضاً ويًتافق ذلك مع ظهور الشكل

أو باستخدام مفاتيح األرقام ،وعند اختيار رقم
و
من رلموعة األصوات ادلتوفرة باستخدام ادلفاتيح
الصوت تصدر الساعة ىذا الصوت من أجل مساعو ،كما ميكن حتديد
و

مستوى الصوت باستخدام ادلفاتيح
مستوى الصوت على شاشة اجلريدة
والعودة إىل رقم الربنامج نفسو.

وعندىا يظهر شكل ميثل
 ،اضغط

للتثبيت

 .01نمط االختبار:
باستمرار دلدة ثالث ثوان للدخول إىل منط االختبار حيث تقوم الساعة بعرض األرقام من
اضغط ادلفتاح
 /0/إىل  / 9/بشكل متتايل على مجيع شاشات اإلظهار كما تعرض شاشة اجلريدة الكلمات والعبارات ادلخزنة
الختبار صوت ملف التنبيو الصويت األول.
فيها ،ضمن منط االختبار اضغط ادلفتاح
لعرض اصدارات الربامج يف الساعة.
ضمن منط االختبار أيضاً اضغط ادلفتاح

 .00البرمجظ رن طريق الحادب:
جيب أوالً تنصيب الربنامج ادلرفق مع الساعة على احلاسب ،مث توصيلها مع احلاسب عن طريق منفذ ووصلة الػ
 ،USBعند تشغيل الربنامج سوؼ تظهر النافذة الرئيسية التالية:
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يف أعلى النافذة يظهر اليوم والوقت احملدد مسبقاً يف احلاسب ،مبعٌت أن ضبط التاريخ والوقت يف الربنامج يكون
من خالل ضبط التاريخ والوقت يف احلاسب.
يف ىذا الربنامج ميكن إنشاء عدة جداول تنبيهات ،ولكن جدول واحد فقط
ميكن حتميلو إىل الساعة.
بوساطة الالئحة ادلنسدلة "جدول التنبيهات" ميكن اختيار جدول تنبيهات
موجود مسبقاً لعرضو يف نافذة الربنامج ومن مث حتميلو إىل الساعة ،أو إنشاء

"جدول تنبيهات جديد" أو "تعديل" اسم جدول موجود أو "حذف" جدول موجود.
كما ميكن عرض التنبيهات ادلربرلة يف مجيع أيام األسبوع أو عرض التنبيهات ادلربرلة يف يوم أو أيام زلددة فقط
عن طريق اختيارىا يف نافذة الربنامج ،فعند إلغاء بعض األيام فإن الربنامج ال يعرض التنبيهات احملددة يف ىذه
األيام فقط ،أما التنبيهات احملددة يف ىذه األيام وأيام أخرى فتبقى ظاىرة يف نافذة الربنامج.
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يظهر الربنامج اسم ادللف الصويت الذي سيتم تشغيلو عند التنبيو والطول الزمٍت ذلذا ادللف بالساعات والدقائق
والثواين ووقت التنبيو (وقت التشغيل) واأليام اليت سيتم تشغيل ىذا التنبيو فيها.
إن وجود إشارة النجمة حتت اسم اليوم يشَت إىل تفعيل ىذا التنبيو يف ىذا اليوم.

إنشاء جدول تنبيهات جديد :عند ضغط الزر "جدول تنبيهات جديد" سوؼ يطالبك الربنامج بإدخال
اسم للجدول ،بعد إدخال اسم اجلدول والنقر على " "OKسوؼ يظهر جدول تنبيهات جديد فارغ ويكون
عدد ادللفات ./0/
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من أجل إضافة تنبيهات جديدة إىل ىذا اجلدول اضغط الزر "تنبيه جديد" أسفل نافذة الربنامج فتظهر النافذة

التالية:

من أجل إعداد التنبيو بشكل صحيح جيب أوالً إدخال وقت تشغيل التنبيو
مث حتديد ادللف الصويت الذي سيتم تشغيلو
الذي يفتح نافذة " "Openميكن من خالذلا استعراض ادللفات
وقت التنبيو من خالل ضغط الزر
الصوتية ادلوجودة يف احلاسب واختيار ادللف ادلطلوب (تنسيق ادللفات  MP3حصراً) ،مبجرد اختيار ادللف
سوؼ يظهر مساره وتفعل أزرار معاينة وتشغيل ىذا ادللف كما يظهر اسم ادللف يف خانة حتديد اسم ادللف
حيث ميكن تغيَت امسو.
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بعد ذلك جيب حتد يد أيام األسبوع اليت يراد تشغيل ىذا التنبيو فيها ضمن مربع "أيام التشغيل" مث الضغط الزر

"موافق" ليتم إدراج ىذا التنبيو يف اجلدول.

كرر اإلجراء السابق من أجل إدراج تنبيهات جديدة يف اجلدول.

مالحظة :عند إدخال وقت تنبيو جديد بنفس وقت تنبيو موجود مسبقاً يف اجلدول ،أو كان وقت التنبيو
اجلديد متداخالً مع فًتة تشغيل ادللف الصويت للتنبيو السابق فسوؼ تواجهك رسالة التحذير التالية:

لتعديل تنبيو موجود يف اجلدول حدده مث اضغط الزر "تعديل تنبيه" ،سوؼ تظهر نفس نافذة "تنبيه جديد"
السابقة وفيها معلومات ىذا التنبيو ،حيث ميكن تعديل وقت التنبيو وادللف الصويت ادلوافق لو وامسو وأيام األسبوع
اليت يتم تشغيل ىذا التنبيو فيها.
حلذؼ تنبيو موجود يف اجلدول حدده مث اضغط الزر "حذف تنبيه" ،وحلذؼ مجيع التنبيهات يف اجلدول اضغط

الزر "حذف التنبيهات المعروضة" ،ويف كل مرة ستظهر رسالة تأكيد احلذؼ ،اضغط " "OKللتنفيذ.

برمجة الساعة :تتم عملية بررلة الساعة عن طريق احلاسب بعد توصيل الساعة مع احلاسب بشكل صحيح
عن طريق منفذ ووصلة الػ  ،USBوتشغيل الساعة يف "منط العمل الطبيعي" (خارج منط الضبط والربرلة
واالختبار).
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بالضغط على الزر "ضبط الوقت والتاريخ" سوؼ تظهر النافذة
ادلبينة جانباً:
تنقسم ىذه النافذة إىل قسمُت :األول يبُت "حالة ساعة التنبيو"
حيث يظهر فيو التاريخ ادليالدي واذلجري ومنط عرض التاريخ كما
يظهر فيو وقت الساعة ومنط عرض ( )24/12يف الساعة.
القسم الثاين حيتوي على "اإلعدادات الجديدة" اليت ميكن
تغيَتىا وبررلتها إىل الساعة وىي وقت احلاسب ومنط عرض
التاريخ وإزاحة التاريخ اذلجري (تعديل التاريخ اذلجري) ومنط

عرض الوقت .بالضغط على الزر "موافق" سيتم حتميل تاريخ
ووقت احلاسب واإلعدادات اجلديدة إىل الساعة مث سيتم إعادة
تشغيل الساعة وتظهر الرسالة التالية:

لتحميل جدول التنبيهات ادلعروض يف نافذة الربنامج إىل الساعة اضغط الزر "برمجة الساعة" فيظهر شريطي
تقدم عملية الربرلة أسفل نافذة الربنامج أحدمها لتوليد ادللفات الصوتية واآلخر إلرسال البيانات إىل الساعة.

يف حال عدم توصيل الساعة مع احلاسب أو توجد مشكلة يف عماية الربط سوؼ تواجهك الرسالة التالية:
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إذا كانت الساعة ضمن منط الضبط أو الربرلة أو االختبار ومت ضغط زر "بررلة الساعة" فلن تتم عملية الربرلة
وستظهر الرسالة التالية:

يف حال اكتمال عملية الربرلة بشكل صحيح سوؼ تظهر الرسالة التالية:

بالنقر على الزر " "OKسوؼ تظهر نافذة حتتوي رللد ادللفات الصوتية اليت مت ربطها مع التنبيهات ادلدخلة يف
جدول التنبيو ،ىذا اجمللد حيمل اسم محدد ىو  ،/010/جيب نسخ ىذا اجمللد دون تغيَت امسو إىل اجلذر

الرئيسي للفالشة " "USB Flash Diskمث تركيب الفالشة على الساعة وإعادة تشغيل الساعة من جديد.

مالحظة :الميكن حتميل أي بيانات أو إعدادات إىل الساعة مامل تكن يف حالة تشغيل وضمن "منط العمل
الطبيعي" ،كأن تكون يف منط الضبط أو الربرلة أو االختبار.
ميكن إنشاء عدة جداول تنبيهات يف الربنامج ولكن ال ميكن حتميل إال جدول تنبيهات واحد إىل الساعة،
ٍ
عندئذ ميكن اختيار اجلدول من الالئحة ادلنسدلة جلدول التنبيهات مث ضغط زر "برمجة الساعة" لتحميل
اجلدول إىل الساعة.

جيب أن تكون مجيع ادللفات الصوتية اليت يتم ربطها مع التنبيهات ونسخها إىل الفالشة ( USB Flash
 )Diskبصيغة الػ  MP3حىت يتم التعامل معها من قبل الساعة.
جيب أن يكون نظام ادللفات على الفالشة ىو  FATأو  FAT32حصراً ،وإذا كان نظام ادللفات ادلعتمد يف
الفالشة ىو  NTFSفلن يتم تشغيل التنبيهات.
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تنبيه هام :جيب أن حتتوي الفالشة " "USB Flash Diskادلركبة على الساعة على رللدين بتسمية محددة
مها:
 .1المجلد  :/001/حيتوي ملفات األصوات األساسية ادلرافقة ألحداث تشغيل الساعة (نغمة ادلفاتيح ،بدء
التشغيل ،تنبيو رأس الساعة).
 .2المجلد  :/010/حيتوي على ملفات التنبيو الصوتية اليت تقوم الساعة بتشغيلها عند كل تنبيو مربمج يف
الساعة وتكون ىذه ادللفات مرتبة ومسماة من قبل الساعة وال جيوز تغيَتىا أو إعادة تسميتها ألن ذلك
سوؼ يؤدي إىل عدم تشغيلها بشكل صحيح.
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