دليل املستخدم
UM04-03

حنمد هللا الفتاح العليم أن وفقنا ويسر لنا تصميم وإجناز ادلؤذن اآليل ليكون مذكراً بالصالة ومعيناً على
تأديتها مبا يرضاه لنا ربنا سبحانو وتعاىل الذي قال يف زلكم التنزيل ﴿

﴾ ومبا

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
م اان ادل ااؤذن اآليل بنم اااذج متع ااددة ومبي ا ازات ص ااوتي وبص ا اري إض ااافي م ا ا س ااهول يف ال ااتحكم وال ااب
واالستخدام ،ولكل منوذج عدد من اإلصدارات الربرلي  ،حيث تكون بعض ادليزات متوفرة يف إصدارات
خاص وحبسب الطلب.
نرجااو ماانكم ق ارادة ى ااذا الاادليل بشااكل كام اال واتبااام تعليماتااو بدق ا ل اامان العماال بالشااكل ادلطل ااو
واالحتفاظ به الحتوائه على آيات قرآنية كرمية وللعودة إليو عند ال رورة ،كما ديكنكم التواصال معناا
عرب موقعنا اإللكًتو  www.al-awail.comإلبداد مالحظاتكم ومقًتحاتكم حول منتجاتنا.
ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ...
وأعنّا أن نعمل صاحلاً ترضاه عنا ...
إنك أنت السمي العليم .

UM04-03

2

الفهرس
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

.18

تنبيهات األمان ......................................................................................
......................................................................................
ادللحقات
ميزات ادلؤذن اآليل ......................................................................................
أوقات الصالة ادلعتمدة يف ادلؤذن اآليل ......................................................................
وصف ادلؤذن اآليل ......................................................................................
التغاذيا الكهربائيا ................................................................................
عمل شاش اإلقام ...................................................................................
شاش اجلريدة االلكًتوني ..............................................................................
.......................................................................................
التحكم
تعليمات الًتكيب والتشغيل ............................................................................
وصل ادلؤذن اآليل م أجهزة الت خيم اخلارجي ...........................................................
تشغيل/إطفاد ادلؤذن اآليل .................................................................................
قفل مفاتيح جهاز التحكم ............................................................................
طريق إدخال األرقام ..................................................................................
ضب التاريخ والوقت .................................................................................
ضب أوقات إقام الصالة ............................................................................
من الربرل ............................................................................................
 1.17رقم ادلدين " "واإلزاح "............................."
 2.17من عرض الساع "................................................"
 3.17وقت العشاد ".................................................... "
 4.17من عرض التاريخ "................................................"
 5.17توفَت الطاق "......................................................"
 6.17التحكم باألذان ".................................................."
 7.17من التوقيت صيفي/شتوي ".........................................
 8.17تفعيل/إلغاد األصوات "............................................. 
 9.17من عرض احلرارة "................................................"
 10.17منوذج ادلؤذن اآليل ".................................................."
 11.17صوت ادلؤذن ".................................................."
رب ادلؤذن اآليل م احلاسب ..............................................................................

3

4
4
5
6
6
7
8
8
8
01
01
01
12
12
13
14
16
18
19
20
20
21
21
22
23
23
24
25
25

 .1تنبيهات األمان:
خدمة الصيانة
ال جيب فك ادلؤذن اآليل أو صيانتو إال من قبل فنيُت سلتصُت.
مقاومة ادلاء
ادلؤذن اآليل ليس مقاوماً للماد فحافظ على بقائو جافاً.
ادللحقات
استخدم ادللحقات األصلي دائماً.
التغذية الكهربائية
عدم قص كبل التغذي و عدم وصل ادلؤذن اآليل مباشرة إىل التيار ادلتناو .

 .2ادللحقات:

كبل الربط مع احلاسب (اختياري)

دليل ادلستخدم

بطاقة كفالة

زلول التغذية

جهاز التحكم
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برنامج حتميل األوقات (اختياري)

 .3ميزات ادلؤذن اآليل:
 1.3األذان وأوقات الصالة:
 أذان كامل جبودة عالي عند دخول وقت الصالة م تنبيو ضوئي بشكل وميض.
 باق متنوع وواسع من أصوات األذان ادلختلف .
 إظهار أوقات الصالة على شاش الوقت واسم الصالة على شاش اجلريدة بشكل دوار.
 إمكاني الرب م م خم صوت خارجي والتحكم بتشغيلو عند كل أذان.
 ملفات األذان الصوتي ختزن على الا  USB Flash Diskبتنسيق  MP3وجبودة عالي .
 صوت اإلقام عند موعد إقام الصالة م تنبيو ضوئي بشكل وميض.
 الزمن ادلتبقي إلقام الصالة م إمكاني ضبطو لكل صالة على حدة.
 منطان سلتلفان ل ب الزمن ادلتبقي إلقام الصالة  :نسيب وثابت.
 أوقات الصالة لاعدد كبَت من ادلدن.
 الرب م احلاسب عن طريق منفذ  USBلتحميل أوقات الصالة ألي مدين مرغوب (عند الطلب).

 2.3التاريخ والوقت:
 تقومي ىجري/ميالدي م ساع توقيت إلكًتوني رقمي .
 حسا آيل للتاريخ اذلجري م إمكاني تعديلو بسهول من قبل ادلستخدم.
 إظهار أمساد األشهر اذلجري وأيام األسبوم على شاش اجلريدة اإللكًتوني .
 عرض الوقت بنظام  12ساع أو  24ساع .
 تبديل آيل بُت التوقيت الصيفي والشتوي (للبلدان اليت تعمل بنظام التوقيتُت).

 3.3ميزات أخرى:
 عرض احلرارة بالدرج ادلئوي (أو بالفهرهنايت عند الطلب).
 درج احلرارة ادلئوي ضمن اجملال.0ºC ~ +40ºC :
 جهاز حتكم عن بعد ( )Remote Controlلل ب م إمكاني قفل مفاتيح جهاز التحكم.
 التحكم مبستو الصوت عن طريق جهاز التحكم.
 من عمل ليلي (عرض الوقت واحلرارة فق ).
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 ال يتأثر التوقيت بانقطام التيار الكهربائي حىت لو دام ذلك االنقطام ألكثر من شهر.
 من توفَت الطاق .
 تصاميم متنوع وخاص حسب الطلب.

 .4أوقات الصالة ادلعتمدة يف ادلؤذن اآليل:
 لق ااد دت اات بررلا ا أوق ااات الص االوات اخلم ااس ووق اات الش اارول حس ااب التوقي اات ادلعتم ااد يف ك اال مدين ا ول اايس بن ااادً عل ااىحسابات رياضي فلكي .
 ديكن تعديل ىذه األوقات من قبل ادلستخدم عرب إزاحات زمني (زياادة أو نقصااناً) لكال وقات للحصاول علاى تواقياتدلاادن وقاار ومناااطق ذلااا فروقااات زمني ا ثابت ا عاان ادلاادن الرئيسااي  ،كمااا ديكاان بررل ا ادلااؤذن اآليل بأوقااات الصااالة دلدين ا
جديدة عن طريق احلاسب من خالل برنامج مرفق م ادلنتج (عند الطلب).
 ملف أوقات الصالة ألي مدين جديدة يتم إعداده يف الشرك ادلصنع مث إرسالو إىل ادلستخدم حيث يقوم بتحميلو إىلادلوزم أو وكيل الصيان ادلعتمد أو عرب موقعنا على اإلنًتنت
ادلؤذن اآليل بسهول  ،كما ديكن احلصول عليو من ّ
.www.al-awail.com

 .5وصف ادلؤذن اآليل:
الواجهة األمامية:
.1
.2
.3
.4
.5

شاش
شاش
شاش
شاش
شاش

1

إظهار التاريخ.
اجلريدة اإللكًتوني .
الوقت.
درج احلرارة.
الزمن ادلتبقي إلقام الصالة.

2
3

4

6

5

الواجهة اخللفية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

3

لوح ادلفاتيح.
مدخل الربرل للرب م احلاسب.
محال التعليق.
مدخل التغذي .+5VDC/1A
سلرج التحكم.
مكرب صوت داخلي.
مأخذ توصيل م خم صوت خارجي.
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 .8مأخذ توصيل الا .USB Flash Disk

 .6التغـذيـة الكهربائيـة:
احول خارجي مرفق م ادلؤذن اآليل لو
 يعمل ادلؤذن اآليل جبهد تغذيا كهربائيّا مستمر ّ +5V DCيؤمن من م ّ
ادلواصفات التالي :
الدخل

اجلهد ادلتناو  ، 110-220V AC :الًتدد50-60Hz :

اخلرج

اجلهد ادلستمر ، +5V DC :التيار2A DC :

عند انقطام التغذي الكهربائي عن ادلؤذن اآليل ،تنطفئ لوحات اإلظهار ولكن تبقى دارة التوقيت الداخلي يف حال
مزودة مبدخرة (بطاري  ،)CR2032وبالتايل ال حاج إلعادة ضب الوقت والتاريخ من جديد عند عودة
عمل ،ألهنا ّ
التغذي الكهربائي حىت لو دام االنقطام مدة شهر كامل.

زلول جديد مطابق
ا﵀ول الكهربائي ،اتصل ّ
بادلوزم أو بوكيل الصيان ادلعتمد للحصول على ّ
 مالحظة :عند تلف ّللمواصفات ادلعتمدة من الشرك ادلصنّع .
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 .7شاشة اإلقامة (الزمن ادلتبقي إلقامة الصالة):
ادلخص ص إلظهار الزمن ادلتبقي إلقام الصالة ال تعمل إال حُت دخول وقت
إن الشاش
ّ
إحد الصلوات اخلمس ،وعندىا يظهر على ىذه الشاش الزمن ادلتبقي إلقام الصالة
بالدقائق ،ويتناقص كل دقيق إىل أن يصل إىل الدقيق األخَتة حيث تبدأ الشاش بالوميض ويظهر الزمن مقدراً بالثوا ،
وعند الوصول إىل الصفر تستمر الشاش بالوميض دلدة دقيق أخر مث تنطفئ ىذه الشاش وال تعمل حىت دخول وقت
الصالة التالي  ،حيث تتكرر العملي من جديد.
مالحظة  :شاش اإلقام ال تعمل عند دخول وقت صالة الظهر من يوم اجلمع .

 .8شاشة اجلريدة االلكرتونية:
تُظْهر شاش اجلريدة االلكًتوني اسم الشهر اذلجري أثناد عرض التاريخ اذلجري ،وتُظْهر اسم اليوم من أيام األسبوم
أثناد عرض التاريخ ادليالدي ،كما تُظْهر عبارة "أغلق اجلوال" بشكل وامض قبل إقام الصالة بدقيقتُت وتستمر بعد
اإلقام بأرب دقائق (االستخدام ادلسجدي للمؤذن اآليل).
كما تُظْهر ىذه الشاش عبارات توضيحي يف أمناط العمل
األخر تسهل على ادلستخدم عمليات التحكم وال ب .

 .9التحكم:
ديكن التحكم جبمي وظائف ادلؤذن اآليل عن طريق لوح ادلفاتيح (ادلثبت على اللوح اخللفي ) أوعن طريق جهاز التحكم
عن بعد (مرسل أشع حتت محراد  )IR Remote controlمرفق م ادلؤذن اآليل.
عند استخدام جهاز التحكم جيب توجيهو باجتاه شاش درج احلرارة اليت حتوي مستقبل األشع حتت احلمراد والذي
مزود مبؤشر ضوئي يومض عند استقبال أي أمر من جهاز التحكم.
يقوم باستقبال األوامر من جهاز التحكم .ادلستقبل َّ
اجلدول التايل يبُت مفاتيح جهاز التحكم ادلستخدم م ىذا ادلنتج ووظيف كل منها:
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الوظيفة

ادلفتاح

الوظيفة

ادلفتاح

تشغيل/عمل ليلي /إطفاد.

مفتاح الزيادة ( .) +

قفل/إلغاد قفل جهاز التحكم.

مفتاح اإلنقاص ( .) -

كتم الصوت/إلغاد الكتم.

/

زيادة مستو الصوت/االنتقال لليمُت.

ضب التاريخ والوقت.

/

انقاص مستو الصوت/االنتقال لليسار.

من الربرل .

تغيَت من عرض التاريخ.

اعداد اإلقام وادلنبو قبل األذان.

تغيَت من عرض الساع .

اختبار صوت األذان.

تغيَت من عرض التوقيت.

مفتاح اخلروج/إيقاف الصوت.

برنامج اختيار ادلدين .

مفتاح التثبيت (اإلدخال).

عرض أوقات الصالة.

يبُت وظائف لوح ادلفاتيح ادلستخدم م ىذا ادلنتج:
أما اجلدول التايل ف ّ
وظيفة ادلفتاح

لوحة ادلفاتيح

مفتاح التصفَت/اخلروج.
مفتاح الزيادة ( /)+من الربرل .
التثبيت (اإلدخال)/ضب أوقات اإلقام .
مفتاح اإلنقاص (.)-
ضب التاريخ والوقت.
&

حتديث األصوات والنغمات.

&

من االختبار.

&

عرض إصدارات الربامج.

&

استعادة ضب ادلصن .
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 .10تعليمات الرتكيب والتشغيل:
 علّق ادلؤذن اآليل يف مكان بعيد عن الرطوب وعن أشع الشمس ادلباشرة.

 عند تنظيف ادلؤذن اآليل استخدم قطع قماش قطني مبلل قليالً بادلاد فق  ،وامسح هبدود لتجنب الشحنات الساكن
اليت قد تتولد نتيج ادلسح السري .
وص ْل خرج ا﵀ول مبدخل التغذي الكهربائي ادلستمرة ادلوجود
ا﵀ول الكهربائي ادلرفق مبأخذ التغذي الكهربائي  ،مث ّ
ّ 
وص ْل ّ
على اللوح اخللفي .
 عند بدد التشغيل يصدر ادلؤذن اآليل نغم بدد ويظهر شري تقدم (على اجلريدة).
 يف حال عدم عمل ادلؤذن اآليل وعدم ظهور شيد على الشاشات ،ن ّف ْذ اخلطوات التالي بالتسلسل:
 .1اضغ مفتاح التشغيل

من جهاز التحكم عن بعد.

 .2إذا مل يظهر شيد على الشاشات ،قم ب غ مفتاح التصفَت
&

ادلوجود فق على لوح ادلفاتيح.

معاً على لوح ادلفاتيح ،حرر ادلفتاح

 .3إذا مل يظهر شيد ،اضغ ادلفتاحُت
الستعادة ضب ادلصن .
 .4إذا مل يظهر شيد بعد ىذه اإلجرادات ،قم باالتصال بادلوزم أو بوكيل الصيان .

مث حرر ادلفتاح

 .11وصل ادلؤذن اآليل مع أجهزة التضخيم اخلارجية:
عند الرغب بنقل الصوت إىل جهاز ت خيم صوت خارجي جيب استخدام كبل نقل الصوت ادلرفق م ادلنتج وادلبُت بالشكل:

قم بتوصيل ىذا الكبل إىل مأخذ توصيل م خم الصوت اخلارجي رقم ( )7على اللوح اخللفي للمنظوم ومن الطرف اآلخر
للكبل إىل م خم الصوت اخلارجي ،عند نقل الصوت إىل ادل خم اخلارجي سيتم إلغاد الصوت من مكرب الصوت الداخلي.
ادلنظوم مزودة مبخرج حتكم على اللوح اخللفي رقم ( )5من أجل التحكم بعمل م خم الصوت اخلارجي (إطفاد/تشغيل).
الشكل التايل يبُت طريق التوصيل:
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عند رب م خم الصوت اخلارجي م ادلؤذن اآليل وعندما حيُت وقت األذان يقوم ادلؤذن اآليل بتشغيل ادل خم أوالً مث بعد مخس
ثوان يصدر صوت األذان ،وبعد انتهاد األذان يقوم ادلؤذن اآليل بإيقاف تشغيل م خم الصوت اخلارجي.

 .12تشغيل /إطفاء ادلؤذن اآليل:
 بال غ ادلتكرر على ادلفتاح

من جهاز التحكم يتم االنتقال بشكل دوري ومتسلسل (م كل ضغط ) من منط

العمل الطبيعي إىل منط العمل الليلي مث إىل إطفاء ادلؤذن اآليل مث العودة إىل منط العمل الطبيعي وىكذا...
 يف من العمل الليلي يعرض ادلؤذن اآليل الوقت ودرج احلرارة فق .

 يف من العمل الطبيعي وعندما يصدر ادلؤذن اآليل صوت األذان أو أي صوت آخر ديكن كتم ىذا الصوت ب غ
مفتاح الكتم
مفتاح اخلروج

كما ديكن إلغاد كتم الصوت ب غ ادلفتاح نفسو مرة أخر  ،وديكن إيقاف الصوت هنائياً ب غ
 ،وديكن زيادة مستو الصوت ب غ ادلفتاح

حيث يظهر مؤشر ورقم

وانقاص مستو الصوت ب غ ادلفتاح

على شاش اجلريدة يعرب عن مستو الصوت.

مالحظات:
 عناادما يكااون ادلااؤذن اآليل مطفااأ يااومض ادلؤشاار ال ااوئي اخلاااص باسااتقبال إشااارة جهاااز الااتحكم كاال ثااالث ثاوان ،وىااذاالااوميض ال ااوئي ياادل علااى أن التغذي ا الكهربائي ا موص اول إىل ادلااؤذن اآليل وى او جاااىز السااتقبال إشااارة التشااغيل ماان
جهاز التحكم.
 إذا كااان ادلااؤذن اآليل يف منا العماال الليلااي وحااان موعااد األذان فإنااو ينتقاال بشااكل آيل إىل منا العماال الطبيعااي ويصاادرصوت األذان ،مث يعود إىل من العمل الليلي بعد انتهاد األذان.
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 .13قفل جهاز التحكم:
على شاش اجلريدة
مت تزويد ادلؤذن اآليل بنظام قفل جلهاز التحكم جتنباً للعبث بادلؤذن اآليل ،إذا ظهر الشكل
عند ال غ على أي مفتاح من مفاتيح جهاز التحكم فهذا يعٍت أن جهاز التحكم مقفل ولن يستجيب ادلؤذن اآليل
ألي أمر.
 لفتح القفل :اضغ ادلفتاح
اجلريدة.

باستمرار حىت مسام نغم فتح القفل وظهور الشكل

 لقفل جهاز التحكم :اضغ ادلفتاح

مرة واحدة ،يًتافق ذلك م نغم القفل وظهور الشكل

على شاش
على

شاش اجلريدة.

 .14طريقة إدخال األرقام:
أثناد ضب وظائف وبرامج ادلؤذن اآليل فإن القيم اليت يتم تغيَتىا تظهر بشكل وامض ،وىذا يدل على إمكاني تعديلها
(ضبطها) إىل قيم جديدة مث تثبيتها.
يتم ضب وتثبيت أي قيم (رقم) وىي يف حال وميض من خالل:
 لوحة ادلفاتيح اخللفية:

للتعديل :استخدم مفتاح الزيادة

واإلنقاص

للتثبيت :استخدم مفتاح التثبيت

.

.

 جهاز التحكم عن بعد:

للتعديل :استخدم مفتاح الزيادة

واإلنقاص

للتثبيت :استخدم مفتاح التثبيت

.

.
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 .15ضبط التاريخ والوقت:
ل ب التاريخ والوقت يف ادلؤذن اآليل اتب اخلطوات التالي :

باستمرار دلدة ثالث ثوان للدخول إىل من ضب التاريخ والوقت ،يًتافق ذلك م إصدار
 .1اضغ مفتاح ال ب
نغم زلددة وظهور رقم السن ادليالدي بشكل وامض على شاش التاريخ.
مث اضغ مفتاح التثبيت

واإلنقاص
 .2اضب رقم السن إىل القيم ادلطلوب باستخدام مفاتيح الزيادة
وعندىا ينتقل الوميض إىل رقم الشهر ،يًتافق ذلك م إصدار نغم زلددة.
 .3اضب الشهر مث اليوم بنفس الطريق  ،يًتافق ضب التاريخ ادليالدي م تغيَت آيل لشاش اجلريدة االلكًتوني حبيث
يظهر اسم اليوم ادلوافق ذلذا التاريخ.
 .4بعد ضب التاريخ ادليالدي يقوم ادلؤذن اآليل حبسا التاريخ اذلجري ادلوافق ،ويظهر ىذا التاريخ اذلجري كامالً (اليوم
 :الشهر  :السن ) بشكل وامض ويًتافق ذلك م ظهور اسم الشهر اذلجري على شاش اجلريدة ،ديكن ضب التاريخ

مث التثبيت بادلفتاح .
اذلجري باستخدام مفاتيح الزيادة واإلنقاص
 .5ينتقل الوميض إىل الساع وىنا يتم ضب الساع يف من  24حصراً (مثالً الساع اخلامس مسادً تقابل الساع
للتثبيت.
 17:00يف من  ) 24قم ب ب الساع مث اضغ
 .6قم بعدىا ب ب الدقائق وتثبيتها فيتم تصفَت الثوا والعودة إىل من العمل الطبيعي.

مالحظات:

 القيم اليت تكون يف حال الوميض ىي القيم اليت يتم تغيَتىا.
 لتثبيت أي قيم بعد تغيَتىا جيب ال غ على مفتاح التثبيت
اليت يتم تغيَتىا جيب ال غ على مفتاح اخلروج
 ال غ على مفتاح التثبيت
ال ب .

 ،وللخروج من من ال ب بدون تثبيت القيم

.

بعد تغيَت قيم الدقائق يؤدي إىل تثبيت القيم وتصفَت الثوا واخلروج من من
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 يف حال إدخال قيم ما بشكل خاطئ ديكن تصحيح ىذه القيم بالعودة إليها عن طريق مفاتيح االنتقال إىل اليمُت
واليسار

مث ال ب باستخدام مفاتيح الزيادة واإلنقاص مث التثبيت.

 يقوم ادلؤذن اآليل وبشكل آيل حبساب التاريخ اذلجري وأيام األسبوم انطالقاً من التاريخ ادليالدي لذلك جيب التأكد
من ضب التاريخ ادليالدي بدق .

 .16ضبط أوقات إقامة الصالة:
ىناك منطان ل ب وقت إقام الصالة مها:
 .1النمط النسيب:
سيبُت
وفيو يكون وقت إقام الصالة بعد وقت األذان بعدد ثابت من الدقائق حيدد من خالل ضب اإلقام الذي َّ
تغَت وقت
الحقاً ( 99دقيق كحد أعظمي) وبالتايل فإن وقت إقام الصالة (بالساع والدقائق) يتغَت كل يوم تبعاً ل ّ
األذان ،وعند دخول وقت األذان تُظْهر شاش اإلقام عدد الدقائق الذي مت إدخالو من خالل ضب اإلقام ويبدأ ىذا
العدد بالتناقص دقيق -دقيق حىت يبقى لإلقام دقيقتُت من الزمن عندىا تظهر عبارة "أغلق اجلوال" على شاش اجلريدة
وتستمر إىل ما بعد اإلقام بأرب دقائق (النموذج ادلسجدي م جريدة الكًتوني ).
 .2النمط الثابت:
تغَت وقت األذان لكل يوم (مثالً وقت
يتغَت م ّ
وفيو يكون وقت اإلقام (بالساع والدقائق) ثابت يف مجي األيام وال ّ
إقام صالة الظهر الساع :دائماً ويف كل األيام) حيث يتم إدخال وقت اإلقام بالساع والدقائق كما سيبُت
الحقاً من خالل ضب اإلقام  ،يف ىذه احلال وعند دخول وقت األذان يظهر على شاش اإلقام الفرل بالدقائق بُت
وقت األذان ووقت اإلقام ويتناقص تدرجيياً.
مالحظة :عندما يكون الفرل بُت وقت األذان ووقت اإلقام (الذي مت حتديده يف من ضب اإلقام ) أكرب من 

دقيق تبقى شاش اإلقام مطفأة (ال ديكن أن تعرض رقم أكرب من  ،)وم تقدم الزمن يتقلص ىذا الفرل حىت يصبح
مساوياً للقيم  ، 99عندىا تقوم شاش اإلقام بإظهار عدد الدقائق ادلتبقي لإلقام  ،يتناقص ىذا العدد كما يف النم
النسيب دتاماً.
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يتم ضبط أوقات اإلقامة للصلوات اخلمس عندما يكون ادلؤذن اآليل يف منط العمل الطبيعي كما يلي:
 .1اضغ مفتاح اإلقام

مرة واحدة فتظهر كلم " "على

شاش التاريخ وكلم "الفجر" على اجلريدة للدالل على أن ضب اإلقام
سيكون لصالة الفجر ،كما تظهر أوقات اإلقام ادلخزن سابقاً مكان أوقات
الصلوات اخلمس ويًتافق ذلك م إصدار نغم .

 .2من أجل ضب

أو

وقت اإلقام لصالة أخر اضغ

فيتغَت رقم الصالة على شاش التاريخ

"…  ", ,م اسم الصالة على شاش اجلريدة ،اضغ
 .3سوف يظهر على شاش التاريخ رقم إضايف بشكل وامض يدل على من اإلقام

عند الصالة ادلرغوب .

" "ويًتافق ذلك م ظهور كلم "نسيب" على شاش اجلريدة،
اضغ

أو

الختيار النم اآلخر " "الذي يًتافق م

ظهور كلم "ثابت" على شاش اجلريدة.

 .4يف حال اختيار النم النسيب ل ب اإلقام " "قم بإدخال عدد الدقائق عن طريق
( دقيق كحد أعظمي) مث اضغ
 .5اضغ

ليتم االنتقال إىل الصالة التالي .

للدخول إىل ضب اإلقام ذلذه الصالة مث اضغ

مرة أخر الختيار النم النسيب ،كرر

اإلجرادات السابق ل ب اإلقام يف النم النسيب ذلذه الصالة والصلوات األخر  ،اضغ
من العمل الطبيعي.
 .6عند اختيار النم الثابت ل ب اإلقام "("ضب إقام
صالة الفجر يف النم الثابت) مث ضغ ادلفتاح
صالة الفجر (الساع ) عن طريق ادلفاتيح

أو

للخروج والعودة إىل

 ،قم بإدخال وقت إقام
و

مث اضغ

الوميض إىل خانيت الدقائق ،أدخل الدقائق بنفس الطريق مث اضغ
االنتقال إىل الصالة التالي .

لينتقل
ليتم

 .7يظهر رقم الصالة التالي " "على شاش التاريخ وامسها "الظهر" على شاش اجلريدة ،كرر اإلجرادات
السابق ل ب اإلقام يف النم الثابت.
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بتغَت وقت الصالة من يوم آلخر ،كما ديكن جعل بع ها
 .8ديكن اختيار وقت اإلقام لبعض الصلوات ثابت ال يتغَت ّ
اآلخر نسيب مرتب بوقت الصالة.

 .9للخروج من من ضب اإلقام والعودة إىل من العمل الطبيعي اضغ ادلفتاح

مالحظات:

 وقت اإلقام يف النم النسيب يًتاوح بُت الـصفر و

.

دقيق  ،وعند ضب وقت اإلقام لصالة ما على القيم

تفعل ميزة اإلقام لتلك الصالة.
صفر لن َّ

 وقت اإلقام يف النم الثابت يًتاوح بُت وقت الصالة اليت يتم ضب اإلقام ذلا ووقت الصالة اليت تليها ،وعند ضب
تفعل ميزة اإلقام ذلذه الصالة.
وقت اإلقام مساوياً لوقت الصالة فلن َّ
 ال تعمل شاش اإلقام عند دخول وقت صالة الظهر من يوم اجلمع يف النموذج ادلسجدي.

 .17منط الربرلة:
يتم التحكم بإعدادات ادلؤذن اآليل من خالل رلموع من الربامج (:"" )programs

باستمرار ودلدة ثالث ثو ٍان ،يًتافق ذلك م مسام نغم زلددة.
 .1للدخول إىل من الربرل اضغ مفتاح الربرل
 .2يظهر على شاش التاريخ " "..ويكون الرقم  وام اً وتظهر على شاش اجلريدة كلم
وىو الربنامج األول يف من الربرل  ،عن طريق ادلفاتيح
لالنتقال إىل الربامج األخر .

 .3اضغ

ديكن تغيَت رقم الربنامج

و

عند الربنامج ادلرغو فتظهر قيم الربنامج على شاشة الظهر بشكل وامض.
وتثبيتها ب غ ادلفتاح

.

 .4ديكن تغيَت قيم الربنامج باستخدام ادلفاتيح

و

 .5بعد التثبيت يتم العودة إىل الربنامج نفسو ،للخروج من من الربرل اضغ ادلفتاح

.

 .6نفذ اإلجرادات السابق ل ب إعدادات الربامج األخر (الحظ ظهور عبارات مساعدة على شاش اجلريدة).
 مالحظة :لكل منوذج من ادلؤذن اآليل عدد من ادليزات واإلصدارات وبعض ادليزات متوفر يف إصدارات خاص حسبالطلب.
اجلدول التايل يبُت مجي الربامج ادلتوفرة وقيمها واجلريدة ادلوافق ذلا ووظائفها:
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الربنامج

التسمية

القيم

..

رقم ادلدين

حسب اجلدول

حتديد ادلدين اليت يتم عرض أوقات الصالة ذلا.

..

اإلزاح

-60 ~ +60

إزاح أوقات الصالة عن أوقات ادلدين ا﵀ددة.


..

من الساع


..

وقت العشاد

..

من عرض
التاريخ

..

توفَت الطاق

..

األذان

..

التوقيت

اجلريدة



من  12ساع .
من  24ساع .



عادي حسب التوقيت ادلعتمد للمدين .
وقت العشاد بعد ادلغر بساع ونصف دائماً.




وقت العشاد بعد ادلغر بساعتُت يف شهر رم ان فق
وساع ونصف يف بقي األشهر.



ميالدي دائماً.
هجري دائماً.





هجري  /ميالدي كل  4ثوان.



ادلؤذن اآليل تعمل على مدار الساع .
تتوقف بعد العشاد بساع إىل ما قبل الفجر بساع .



كتم.
صوت اإلقام فق (عند وقت اإلقام ).



صوت األذان فق (عند وقت الصالة).



صوت األذان واإلقام عند وقت الصالة ووقت اإلقام .



شتوي دائماً.



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



تفعيل نغم االستجاب دلفاتيح جهاز التحكم.



إلغاد نغم االستجاب دلفاتيح جهاز التحكم.



تفعيل واختيار نغم التنبيو على رأس كل ساع .



إلغاد تفعيل نغم التنبيو على رأس كل ساع .



تفعيل واختيار نغم بدد تشغيل ادلؤذن اآليل.



إلغاد تفعيل نغم بدد تشغيل ادلؤذن اآليل.






..

....

نغم ادلفاتيح

....

نغم التنبيو
كل ساع

....

نغم البدد

الوظيفة
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..

اإلظهار

..

احلرارة

..

النموذج



يف النموذج
مسجدي

..

ادلؤذن



دوار



وقت فق

إظهار الوقت وأوقات الصالة بشكل دوار على شاش الوقت.
إظهار الوقت فق على شاش الوقت.



إظهار احلرارة بالدرج ادلئوي .



إظهار احلرارة بالفهرهنايت.



تركيب ادلؤذن اآليل يف ادلنزل.



تركيب ادلؤذن اآليل يف ادلسجد.



أغلق اجلوال (باللغ العربي ).

متوفر يف بعض
اإلصدارات فق
(عند الطلب)



أغلق اجلوال (باللغ العربي واإلنكليزي



أغلق احملمول (بدالً من اجلوال).



أغلق النقال (بدالً من اجلوال).



أغلق اجلوال (باللغ العربي والصومالي ).



صوت مؤذن ثابت.



صوت مؤذن متغَت يومياً.

).

(عند الطلب)

(عند الطلب)

 1.17رقم ادلدينة " "..واإلزاحة ":"..

مت تصميم ادلؤذن اآليل حبيث حي وي على أوقات الصالة دلدن متعددة ،وىذه ادلدن م أرقامها مبين يف اجلدول ادلرفق يف
هناي ىذا الدليل ،عند إدخال رقم ادلدين يف الربنامج " "..يقوم ادلؤذن اآليل بعرض أوقات الصالة ذلذه
ادلدين .
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كما مت تزويد ادلؤذن اآليل بإمكاني إزاح (تعديل) كل وقت من أوقات الصالة زياد ًة أو نقصاناً للحصول على أوقات
جديدة دلدن (أو مناطق أو قر ) ذلا فرول زمني ثابت عن ادلدن الرئيس .
عند الدخول إىل الربنامج " "..ب غ مفتاح التثبيت
الظهر وتكون اخلان األوىل (أقصى اليسار) من الرقم وام

يف من الربرل  ،يظهر رقم ادلدين على شاشة

ويًتافق ذلك م ظهور كلم "ادلدينة" على شاش اجلريدة،

يتم إدخال رقم ادلدين ادلرغوب وفق اجلدول ادلوجود يف هناي ىذا الدليل ،رقم ادلدين مؤلف من أرب خانات يتم تغيَت
اخلان الوام

باستخدام

و

مث ضغ مفتاح التثبيت

ليتم االنتقال إىل اخلان التالي وىكذا حىت هناي

الرقم (ال ديكن إدخال رقم أكرب من األرقام ا﵀ددة باجلدول).
ديكن الدخول إىل برنامج اختيار ادلدين مباشرة من جهاز التحكم ب غ ادلفتاح

دلدة ثالث ثوان.

بعد االنتهاد من إدخال رقم ادلدين يتم العودة إىل ادلستو األعلى يف من الربرل حيث ديكن اختيار الربنامج
" "..وىو ضب اإلزاح لكل وقت من أوقات الصالة ،ىذه اإلزاح تكون مقدرة بالدقائق ( 60دقيق كحد
أعظمي) وىي عبارة عن إزاح زمني عن أوقات الصالة للمدين ا﵀ددة بالربنامج "."..

اضغ ادلفتاح

فتظهر قيم اإلزاح االفًتاضي جلمي األوقات وىي  ،ويكون رقم اإلزاح لصالة الفجر وام اً،

يًتافق ذلك م ظهور كلم "اإلزاحة" على شاش اجلريدة.
يتم تغيَت قيم اإلزاح باستخدام ادلفاتيح

و

 ،وجلعل ىذه اإلزاح سالبة اضغ ادلفتاح

(وقت الصالة

سيكون قبل وقت الصالة للمدين ا﵀ددة بالربنامج " "..بعدد من الدقائق مساوي لقيم اإلزاح اليت يتم
إدخاذلا) ،اضغطو مرة أخر إللغاد اإلشارة السالب .
بعد التغيَت ،اضغ مفتاح التثبيت حلفظ قيم اإلزاح واالنتقال إىل وقت الشرول حيث يتم تغيَت قيم اإلزاح لباقي
األوقات بنفس الطريق .
مالحظة :بعد تغيَت رقم ادلدين تعود قيم اإلزاح إىل القيم االفًتاضي جلمي األوقات وىي الصفر  ،لذلك جيب
ضب اإلزاح من جديد بعد كل تغيَت لرقم ادلدين .

 2.17منط عرض الساعة ":"..
ىااذا الربن ااامج سلص ااص للااتحكم بطريق ا ع اارض الساااع وأوق ااات الص ااالة يف ادل ااؤذن اآليل
حيث يتوفر طريقتُت للعرض مها :من  12ساع ومن  24ساع .
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باستمرار ودلدة ثالث ثو ٍان ،مث

للدخول إىل ىذا الربنامج جيب أوالً الدخول إىل من الربرل ب غ ادلفتاح
استخدام

و

ليتم الدخول إىل ىذا الربنامج حيث يتم

الختيار الربنامج " "..مث اضغ

عرض قيمو على شاشة الظهر بشكل وامض ،ديكن التنقل بُت ىذه القيم باستخدام
لتثبيت القيم واالنتقال إىل الربنامج التايل.
القيم ادلتاح ذلذا الربنامج م وظائفها مبين يف اجلدول التايل:

..

من الساع




مالحظة:ديكن تغيَت من عرض الساع مباشرةً ب غ ادلفتاح

من
من

و

مث ضغ

 12ساع .
 24ساع .
من جهاز التحكم.

 3.17وقت العشاء ":"..
ى ااذا الربن ااامج سلص ااص لل ااتحكم بوق اات أذان العش اااد حي ااث تت ااوفر ث ااالث خي ااارات
لتحديد وقت أذان العشاد مبين يف اجلدول التايل:
عادي حسب التوقيت ادلعتمد.
وقت العشاد بعد ادلغر بساع ونصف دائماً.
وقت العشاد بعد ادلغر بساعتُت يف شهر رم ان
فق  ،وساع ونصف يف بقي األشهر.


..

وقت العشاد




تتم عملي تغيَت قيم ىذا الربنامج بنفس الطريق ادلستخدم يف الربنامج السابق.

 4.17منط عرض

التاريخ ":"..

ىااذا الربنااامج سلصااص للااتحكم باانم عاارض التاااريخ يف ادلااؤذن اآليل حيااث ديكاان
ع اارض الت اااريخ ادل اايالدي فقا ا أو ع اارض الت اااريخ اذلج ااري فق ا أو ع اارض ك االً م اان
التاريخ ادليالدي واذلجري بشكل متناو كل  /4/ثوان.
..

من عرض
التاريخ

ميالدي دائماً.
هجري دائماً.




هجري /ميالدي كل  4ثوان.



تتم عملي تغيَت قيم ىذا الربنامج بنفس الطريق ادلستخدم يف الربنامج السابق.

21

إن عرض التاريخ ادليالدي على شاش التاريخ يًتافاق ما عارض اسام الياوم مان أياام األسابوم علاى شاشا اجلريادة ،وعارض
التاريخ اذلجري يًتافق م عرض اسم الشهر اذلجري على شاش اجلريدة.
مالحظة :ديكن تغيَت من عرض التاريخ مباشرةً ب غ ادلفتاح

من جهاز التحكم.

 5.17توفري الطاقة ":"..
ىااذا الربنااامج سلص ااص للااتحكم بعم اال ادلااؤذن اآليل كك اال (تشااغيل/إطفاد) حي ااث
ديكاان وضااعو يف حالا عماال دائاام علااى ماادار الساااع عنااد اختيااار القيما  ذلااذا
الربنامج (إلغاد من توفَت الطاق ) ،كما ديكن تفعيل من تاوفَت الطاقا للماؤذن اآليل
باختيار القيم  ذلذا الربنامج وعندىا فإن شاشات اإلظهار يف ادلؤذن اآليل ساوف تنطفائ مان تلقااد نفساها بعاد أذان
العشاد بساع وتعود إىل العمل قبل أذان الفجر بساع .
ادلؤذن اآليل تعمل على مدار الساع .

 ..توفَت الطاق
تنطفئ بعد العشاد بساع إىل ما قبل الفجر بساع .

تتم عملي تغيَت قيم ىذا الربنامج بنفس الطريق ادلستخدم يف الربنامج السابق.
مالحظا  :عناادما يكااون ادلااؤذن اآليل يف منا تااوفَت الطاقا  ،ديكاان ضااغ ادلفتاااح
الطبيعي دلدة  /10/ثو ٍان مث تعود إىل من توفَت الطاق .

فيعااود ادلااؤذن اآليل إىل منا العماال

 6.17التحكم باألذان ":"..
ىذا الربنامج سلصص للتحكم باألذان الذي يصدره ادلؤذن اآليل حيث ديكن إلغاد
األذان واإلقام كلياً باختيار القيم  ،أو تفعيل صوت إقام الصالة فق عند
وقت اإلقام باختيار القيم  ،أو تفعيل صوت األذان فق عند وقت الصالة باختيار القيم  ،أو تفعيل األذان
وقت الصالة وصوت إقام الصالة عند اإلقام باختيار القيم  .عندما يصدر ادلؤذن اآليل صوت األذان أو أي
صوت آخر ديكن إيقافو بشكل هنائي ب غ مفتاح اخلروج

 ،كما ديكن كتم الصوت ب غ مفتاح الكتم

وب غطو مرة أخر يتم إلغاد الكتم ،وديكن التحكم مبستو الصوت عن طريق مفتاح زيادة مستو الصوت
ومفتاح إنقاص مستو الصوت

..

األذان

.


كتم.
صوت اإلقام فق عند وقت اإلقام .
أذان كامل فق عند وقت الصالة بدون إقام .



صوت األذان واإلقام عند وقت الصالة ووقت اإلقام .
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تتم عملي تغيَت قيم ىذا الربنامج بنفس الطريق ادلستخدم يف الربنامج السابق.

 7.17منط التوقيت صيفي/شتوي ":"..
ى ااذا الربن ااامج سلص ااص لل ااتحكم بتغي ااَت التوقي اات م اان ش ااتوي إىل ص اايفي بتق اادمي
الساااع وأوقااات الصااالة  دقيق ا وبااالعكس ماان صاايفي إىل شااتوي بتااأخَت
الساع وأوقات الصالة  دقيق .
ديكن جعل ادلؤذن اآليل يعمل بالتوقيت الشتوي دائماً باختياار القيما  ذلاذا الربناامج ،كماا ديكان التباديل إىل التوقيات
الصايفي يف أي وقاات باختيااار القيما  ذلااذا الربنااامج ،أو جعاال ادلااؤذن اآليل يقااوم بالتبااديل اآليل بااُت التااوقيتُت باختيااار

القيم  ذلذا الربنامج.

ياتم حفاظ ىاذه القيما والعاودة إىل مساتو الربناامج ،أماا

عند اختياار القيما  أو القيما  مث تثبيتهاا بادلفتااح

عناد اختيااار القيما  للربناامج سااوف يُطْلااب ماان ادلساتخدم حتديااد الشااهر الااذي ياتم االنتقااال إىل التوقياات الصاايفي يف
بدايتو حيث تظهر العبارة  :على شاش الفجر ويكون الرقم  وام اً حيث ديكن تغيَته باستخدام ادلفاتيح
مث التثبيت بادلفتاح

و

وعنادىا تظهار العباارة  :لتحدياد الشاهر الاذي ياتم االنتقاال إىل التوقيات الشاتوي

يف بدايتو ويكون الرقم وام اً حيث ديكن تغيَته بنفس الطريق السابق .
شتوي دائماً.
صيفي دائماً.


..

التوقيت



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



مالحظــة :عنااد اختيااار القيما  للربنااامج ديكاان تغيااَت منا التوقياات ماان صاايفي إىل شااتوي وبااالعكس مباشاارًة ب ااغ
ادلفتاح

من جهاز التحكم.

 8.17تفعيل/إلغاء تفعيل األصوات ":"..

ىذا الربنامج حيتوي على ثالث برامج فرعي ىي:
 :.... وىو سلصص لتفعيل أو إلغاد نغم االستجاب دلفاتيح
جهاز التحكم.
 ....نغم ادلفاتيح

تفعيل نغم االستجاب دلفاتيح جهاز التحكم.
إلغاد نغم االستجاب دلفاتيح جهاز التحكم.
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 :....وىو سلصص للتحكم
(تفعيل/إلغاد) واختيار نغم التنبيو اليت يصدرىا ادلؤذن
اآليل على رأس كل ساع .

نغم التنبيو
....
كل ساع


تفعيل واختيار نغم التنبيو على رأس كل ساع .
إلغاد تفعيل نغم التنبيو على رأس كل ساع .




 :....وىو سلصص للتحكم
(تفعيل/إلغاد) واختيار نغم بدد تشغيل ادلؤذن
اآليل.

تفعيل واختيار نغم بدد تشغيل ادلؤذن اآليل.

 ....نغم البدد
إلغاد تفعيل نغم بدد تشغيل ادلؤذن اآليل.

يتم تفعيل األصوات والنغمات يف ىذه الربامج الفرعي باختيار القيم  ويتم إلغاؤىا
باختيار القيم  ذلذه الربامج.
عند تفعيل نغم التنبيو كل ساع ونغم بدد التشغيل يتم االنتقال إىل خانيت الثوا يف
شاش الوقت الختيار النغم من رلموع نغمات متوفرة.
إن عملي اختيار القيم وتثبيتها يف ىذه الربامج الفرعي تتم بنفس الطريق ادلتبع يف الربامج السابق .

 9.17منط اإلظهار ":"

ىذا الربنامج سلصص للتحكم بعملي إظهار أوقات الصالة ووقت الشرول على شاش الوقت حيث يتوفر خياران ذلذا
الربنامج مبينان يف اجلدول التايل:
إظهار أوقات الصلوات بشكل دوار على شاش الوقت.
 دوار
 اإلظهار
إظهار الوقت فق على شاش الوقت.
 وقت فق
عند اختيار من اإلظهار "دوار" يتم عرض أوقات الصالة على شاش الوقت بشكل متتايل ويستمر عرض كل وقت من
أوقات الصالة دلدة ثانيتُت مث ينتقل العرض إىل الوقت التايل ويًتافق ذلك م ظهور اسم الصالة على شاش اجلريدة،
بينما يتم عرض الساع دلدة  /8/ثو ٍان ويتبدل خالذلا التاريخ بُت اذلجري وادليالدي مبعدل  /4/ثو ٍان لكل تاريخ.
كما ديكن عرض الساع م التاريخ فق وبشكل ثابت باختيار من اإلظهار "وقت فق ".
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ديكن عرض أوقات الصالة على شاش الوقت بشكل يدوي بال غ على ادلفتاح

مرات متتالي حيث يتم عرض

كل وقت من أوقات الصالة دلدة  /10/ثوا .
تتم عملي تغيَت القيم يف ىذا الربنامج بنفس الطريق ادلستخدم يف الربنامج السابق.

 10.17منط عرض احلرارة "( "..عند الطلب):
ىذا الربنامج متوفر يف حال كانت شاش احلرارة ثالثي اخلانات وديكن من خاللو
التحكم بطريق عرض ادلؤذن اآليل للحرارة ،حيث يوجد خياران متوفران ذلذا الربنامج
مها:
  درج احلرارة ادلئوي .°C  درج احلرارة فهرهنايت .°F..

احلرارة

إظهار احلرارة بالدرج ادلئوي .
إظهار احلرارة بالفهرهنايت.




متوفر يف بعض اإلصدارات
فق (عند الطلب).

 عاارض احل ارارة بالفهرهناياات متااوفر عنااد الطلااب فق ا  ،و بالتااايل فااإن الربنااامج  ..غااَت متاااح يف مجي ا نسااخادلؤذن اآليل.

 11.17منوذج ادلؤذن اآليل ":"..

ىذا الربنامج سلصص لتحديد منوذج ادلؤذن اآليل حيث يتوفر منوذجان سلتلفان مها:
 النم ااوذج ادلن اازيل :عن ااد اختي ااار ى ااذا النم ااوذج ال يُظْه اار ادل ااؤذن اآليل عب ااارة "أغل ااق
اجلوال" عند اإلقام .
 النمااوذج ادلسااجدي :عنااد اختيااار ىااذا النمااوذج يُظْهاار ادلااؤذن اآليل عبااارة "أغلااق اجل اوال" علااى شاش ا اجلرياادة قباال
اإلقام بدقيقتُت وتستمر بعد اإلقام بأرب دقائق.

استخدام ادلؤذن اآليل يف
 ..النموذج

ادلؤذن اآليل يف
استخدام ادلنزل.
ادلسجد.
يتم التثبيت واخلروج.
عند اختيار "منزيل" مث ضغ ادلفتاح

(عند الطلب).

عناد اختيااار "مسااجدي" سااوف يظهاار رقاام بشاكل وامااض علااى شاشا الفجاار ماان أجال اختيااار عبااارة "أغلااق اجلاوال" الاايت
سوف تظهر على شاش اجلريدة من رلموعا عباارات متاوفرة ذلاا معاٌت واحاد ولكان خيتلاف اساتعماذلا مان بلاد آلخار وىاذه
العبارات مبين يف اجلدول التايل:
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الرقم

الوظيفة

عبارة الجريدة



أغلق اجلوال (باللغ العربي ).



أغلق اجلوال (باللغ العربي واإلنكليزي ).



أغلق احملمول (بدالً من اجلوال).



أغلق النقال (بدالً من اجلوال).



أغلق اجلوال (باللغ العربي والصومالي ).

 12.17اختيار صوت ادلؤذن "( "..عند الطلب):
ىااذا الربنااامج متااوفر عناادما حيتااوي ادلااؤذن اآليل علااى  USB flash diskسلا َّازن
عليها رلموع من أصوات ادلؤذنُت حيث يوجد منطُت لتحديد صوت ادلؤذن مها:


النمط الثابت :يف ىذا النم يتم اختيار صوت مؤذن واحد من األصوات ادلتوفرة من أجل تشغيلها عند مجي
أوقات األذان ،عند الدخول إىل " "..سوف تظهر القيم  على خانيت اليوم من شاش التاريخ
الختيار النم الثابت وعندىا سوف
على شاش اجلريدة ،اضغ
بشكل وامض وتظهر كلم
على شاش اجلريدة،
يظهر رقم صوت ادلؤذن بشكل وامض على خانيت الثوا من شاش الوقت وكلم
باستخدام ادلفاتيح
للتثبيت واخلروج.



و

ديكن استعراض أصوات األذان ادلتوفرة واختيار صوت ادلؤذن ادلرغو  ،اضغ

النمط ادلتغري :يف ىذا النم يتم تغيَت صوت ادلؤذن بشكل آيل يومياً ،حيث يقوم ادلؤذن اآليل بإصدار صوت
ادلؤذن األول ،مث يتم تغيَت ىذا الصوت إىل ادلؤذن الثا عند وقت الفجر من اليوم التايل وىكذا حىت هناي
األصوات ادلت وفرة لتعود العملي من البداي (كل يوم صوت مؤذن سلتلف) ،عند الدخول إىل الربنامج
ديكن اختيار النم ادلتغَت حيث تظهر القيم  ادلوافق
و
" "..وباستخدام ادلفاتيح
على شاش اجلريدة،
للنم ادلتغَت على خانيت اليوم من شاش التاريخ بشكل وامض وتظهر كلم
ب غ ادلفتاح


يتم التثبيت واخلروج.
ادلؤذن




صوت مؤذن ثابت.
صوت مؤذن متغَت يومياً.
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(عند الطلب).

 .18ربط ادلؤذن اآليل مع احلاسب:
يتم رب ادلؤذن اآليل ما احلاساب عان طرياق وصال  USBوذلاك مان أجال حتميال ملاف أوقاات صاالة جدياد إىل ذاكارة
أوقااات الصااالة يف ادلااؤذن اآليل ،يااتم اللجااود إىل ىااذه العملي ا يف حااال اسااتخدام ادلااؤذن اآليل يف مدين ا ال تكااون أوقااات
سلزن يف ادلؤذن اآليل وبالتايل فإن اسم ادلدين غَت موجود يف جدول ادلدن وأرقامها يف هناي ىذا الدليل.
الصالة ذلا َّ
يتم احلصول على ملف أوقات الصالة للمدين ادلطلوب من خالل التواصل م الشرك ادلصنع .
ديكن رب ادلؤذن اآليل م احلاسب وحتميل ملف أوقات صالة دلدين جديدة باتبام اخلطوات التالي :
وصل ادلؤذن اآليل مان خاالل جاكا ال ا  USBادلوجاودة يف اخللاف إىل أي منفاذ  USBعلاى احلاساب باساتخدام

ّ








وصل  USBمناسب .
شغل الربنامج لتشاىد الواجه التالي :

اتب اخلطوات ادلوجودة يف واجه الربنامج مث يف اخلطوة الثالث حدد ادللف الذي تريد حتميلو إىل ادلؤذن اآليل.
بعد حتديد مسار ادللف جيب مالحظ ادلعلومات ادلستخلص من ادللف واليت تظهر على واجه الربنامج يف اخلطوة الرابع .
لتحمياال ادللااف إىل ادلااؤذن اآليل قاام بتنفيااذ اخلطااوة اخلامسا  ،عناادىا سااوف تظهاار رسااال ختااربك بتنفيااذ العمليا بنجاااح وسااوف
تعطي رقم للمدين اليت مت حتميل أوقاهتا إىل ادلؤذن اآليل.
من خالل من الربرل قم بإدخال ىذا الرقم يف الربنامج " ،"وسوف يُظْهر ادلؤذن اآليل أوقات الصالة ذلذه
ادلدين .
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نلفت عهايتكم إىل ضزورة االهتمام بوذا الدليل وحفظى
يف مكان مهاسب الحتوائى على آيات قزآنية كزمية.
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