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 وصف المفتاح والتعرٌف بالوظٌفة .1
 مواصفات المفتاح.1-1              1-1

  فً وضع التولٌت العادي، لم بإجراء ضؽطة لصٌرة على : (أ)المفتاح
المنطمة الزمنٌة وطرٌمة )المفتاح من أجل الدخول على البٌانات الخاصة بالمدٌنة 

 .، والولت والتارٌخ المٌالدي وطرٌمة إعداد التموٌم الهجري(حساب ولت الصالة
  ٌتم تبدٌله فً كل وضع وظٌفً أو من أجل اختٌار المٌمة المراد : (ب)المفتاح

 .تعدٌلها خالل وضع اإلعداد
  فً وضع التولٌت العادي، لم بإجراء ضؽطة لصٌرة على  (1): (ت)المفتاح

بإجراء ضؽطة لصٌرة لم  (2).  مكة المكرمةمؤشر الساعة لإلشارة إلى اتجاه
على بعض الوضعٌة الوظٌفٌة أو وضع اإلعداد، وستزداد المٌمة إلى األعلى، ومن 

 .خالل إجراء ضؽطة طوٌلة تكون الزٌادة سرٌعة
  فً وضع التولٌت العادي، لم بإجراء ضؽطة لصٌرة من  (1): (ث)المفتاح

أجل إضاءة اإلضاءة الخلفٌة أثناء عرض ولت الصالة التالً أو لم بالتبدٌل إلى 
إنماص أو اختٌار الوضع الوظٌفً أو وضع اإلعداد،  (2). وضع التارٌخ والولت



 

 عربى

ومن خالل الضؽط  (3). ومن خالل إجراء ضؽطة مطولة ٌكون التنالص سرٌع
ثوانً ٌتم التبدٌل إلى وضع عرض التارٌخ والولت فً  (3)مطوالً لمدة ثالثة 

 .التموٌم الهجري
 التعرٌف بالوظٌفة.2-1               1-2

  وضع التولٌت العادي، وعرض الساعات والدلائك والثوانً والشهور واألٌام
 .واألسابٌع

 وضع ولت الصالة. 
 وضع تارٌخ التموٌم الهجري. 
 وظٌفة اإلنذار 
 وظٌفة الرنٌن المتكرر على مدار الساعة. 
 جاه مكة المكرمةتتحرن البوصلة اإللكترونٌة بشكل أوتوماتٌكً فً ات. 
 وضع البوصلة اإللكترونٌة. 
 اإلضاءة الخلفٌة اإللكترونٌة .
 
 التبدٌل ما بٌن كل وضع وظٌفً.2

 
وضع التوقٌت . 3
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 إستخدام رمز المدٌنة وإعداد البٌانات الخاصة بالمدٌنة. 4
 محة ات عن ل ٌان ب صة ال خا م ال  :ةنيدال
 ات خالل من ٌان ب صة ال خا نة ال مدٌ ال عرا )ب ات جدول ج ٌان ب  ال

صة خا نة ال مدٌ ً ال فحة ف ص ٌرة ال ما ،(األخ نن ك ك م حدد أن ٌ  ت
ساعة ل ع ل مول ذي ال وجد ال ها ت ساعة ب ن ال ساب أجل من وذل  ح

ات ٌان ب رى ال  .األخ
 ندما مل ع ت ن نة من ت ى مدٌ نة إل ن أخرى، مدٌ إن تاج ف ح ى ت  إل

ٌر ٌ غ ات إعدادات ت ٌان ما ةنيدمال ب ً ب ن ف ٌت ذل ول تش ت ن  جرٌ
طول وخطوط عرض ال ٌل وال حراف وم سً االن ٌ ناط غ م خاص ال  ال

تن ن مدٌ  .ب
 ات إدخال ٌان ب ٌة ال نموذج ل: ال تاج ما ك ح ٌه ت مط إل د هو ف حدٌ  ت

نة رموز من واحد رمز مدٌ برمجة لواحد واربعٌن رمزاا ال م سطة مسبمًا ال وا  ب
ساعة، سوف ال موم و ساعة ت كل ال ش ً ب مائ ل تحض ت س ا  ارب

ات ٌان ب رى ال مة األخ ل ع ت م ها ال ند. ب ل وع بدٌ ت ٌن ما ال  ب
ٌت تول فً ال ٌ ص ت ال ول سً، وال ٌا م تاج سوف ال ح ى ت  إل
ٌر ٌ غ رق إعداد ت ٌت ف تول خاص ال ٌت ال تول تش ب ن  .غرٌ

 ات إدخال ٌان ب ٌة ال ٌر/ األول غ نن: مجهزة ال ك م  خالل من ٌ
تخدام س مة هذه ا طرٌ ٌن ال ٌ ع ات ت ٌان ب صة ال خا كل ال صر ب ن  ع

سن، ف ن تخدا نننمي أو ب س نة ما مدٌ تً ال تم ال ها إعداد ٌ ات ٌان  ب
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رمجة عادةإ أجل من ات ب ٌان ب نة ال مدٌ ات إدخال أو ال ٌان دة ب . جدٌ
كل راجع) ش  استخدام بٌانات كود المدٌنة المعدة مسبقا وإعدادات 1-4 ال

 (.البٌانات
 ً ضع ف صالة و ٌة ال تال ن ال تم ل ٌت عرض ٌ تول  ال

باحً ص ٌت ال تول ً وال سائ م حث. ال كون ب ٌت اهذ ٌ تول  ساري ال
مط لى ف خ ع تارٌ ً ال حال ً. ال تال ال عد وب شاء ب ع ظل ال ٌت ٌ ول  ت
شاء صالة ع لى معروض ال شة، ع شا سوف ال تم و ٌر ٌ ٌ غ ت ت  ول

صالة ً ال تال ى ال فجر إل عد ال صف ب ت ن ٌل م ل  .ال
  استخدام بٌانات كود المدٌنة المعدة مسبقا وإعدادات البٌانات 4-1
 

 ً ضع ف ٌت و تول عادي ال م ،ال إجراء ل ضغط ب لى ال تاح ع ف م  ال
ظهر سوف ،(أ) ٌضو ٌ نة رمز م مدٌ ً ال ت هذا ف ول ظهر )ال ٌ ً  ف

كل ش ضات ال ة وم لون رمادٌ م ،(ال ضغ ل ال لى طب تاح ع ف م  أو( ب )ال
تاح ف م د أجل من( ث )ال حدٌ نة رمز ت مدٌ ذي ال ده ال رٌ  .ت

 عد د ب حدٌ نة رمز ت مدٌ م ال ضغط ل ال لى ب تاح ع ف م  من( ب )ال
رق إدخال أجل ت ف ًال خاص تول ٌت ال تول تش، ب ن سوف جرٌ  و

ومض ٌت ٌ ول تشجري ت ظهر )ن ٌ ً كل ف ش ٌض ال لون وم ال  ب
رمادي م(. ال ضغط ل ال لى ب تاح ع ف م م أو( ب )ال احفال  أجل من( ث )ت
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صر إعداد ن ع محدد ال ظ )ال ه الح ً أن عض ف ٌان ب كون األح  من ٌ
ضروري بط إعادة ال ض ٌرات مع ال ٌ غ ٌت ت تول فً ال ٌ ص  (.ال

 موم ال ساعة ت ٌل ال غ ش ت تاح أي ب ف مة خالل م ٌ  واحدة، دل
سوف موم و ساعة ت كل ال ش ً ب مائ ل ٌد ت تأك دادات ب ٌة اإلع حال  ال
عودة ى وال ضع إل ٌت و تول  .عاديلا ال

 ً ةاح ف مت إذا ما ل ل ل بدٌ ت ال ات من ب ٌان ب صة ال خا نة ال مدٌ ال  ب
برمجة م ى مسبمًا ال ات إعداد إل ٌان صة ب رمز خا نة ب نها أخرى، مدٌ ٌ  ح

موم سوف ات ت ٌان ب تً ال م ال ٌرها ت ٌ غ كل ت ش ً ب مائ ل إعادة ت  ب
ٌن ٌ ع ات ت ٌان ب ى حالًٌا محددةال ال تها إل ٌم ٌة ل بدئ م سوف. ال تم و ٌ 

بط إعادة أًٌضا ب ض انال خاص اتٌ رمز ةال نة ب مدٌ تً ال م ال  ت
دها حدٌ ً ت صل ف كل األ ش ً ب مائ ل ى ت ات إل ٌان برمجة ب  ال
ٌة ل ص ً. األ ة وف نت إذا ما حال رغب ك ً ت عودة ف ى ال ضع إل  و
ات ٌان م ورمز ب نال لً ةدٌ ص ه األ إن جب ف ٌن ٌ ل ٌرات إجراء ع ٌ غ  ت

لى اتا ع ٌان ب مة ل ل ع ت م ها ال  .أخرى مرة ب
إعدادات بٌانات المدٌنة األصلٌة  4-2

 
  فً حالة ما إذا كنت بحاجة إلى إدخال بٌانات جدٌدة فإنه ٌرجى تعدٌل رمز

 .(-)المدٌنة إلى 
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  لوضع تحدٌد رمز المدٌنة، لم بإجراء الضؽط على  (-)بعد الضبط على
من أجل إدخال ضبط فرق التولٌت بتولٌت جرٌنتش، ولم بالضؽط  (ب)المفتاح 

من أجل تؽٌٌر فارق التولٌت، ثم لم بتؽٌٌر فرق  (ث)أو المفتاح  (ب)على المفتاح 
 .خمسة عشر دلٌمة (15)التولٌت بتزوٌد أو تخفٌض مدة 

  دلٌمة وذلن وفمًا 45 ساعة و13 ساعة إلى 11-ٌتراوح فارق التولٌت من 
 .لفرق التولٌت على تولٌت جرٌنتش

  وذلن من أجل  (ت)بعد ضبط فرق التولٌت لم بإجراء الضؽط على المفتاح
أو المفتاح  (ب)الدخول إلى إعدادات خط العرض، ولم بالضؽط على المفتاح 

تشٌر هذه المٌمة إلى )من أجل ضبط لٌمة خط العرض فً النطاق المدمج  (ث)
 .(جدول البٌانات الموضح فً الصفحة األخٌرة

  وذلن من  (ب)بعد ضبط لٌمة خط العرض لم بإجراء الضؽط على المفتاح
أو المفتاح  (ب)أجل إدخال إعداد خط الطول، ولم بإجراء الضؽط على المفتاح 

تشٌر )من أجل ضبط لٌمة خط العرض ولٌمة خط الطول فً النطاق المدمج  (ث)
 .(هذه المٌمة إلى جدول البٌانات الموضح فً الصفحة األخٌرة

  وذلن من  (ب)بعد تحدٌد لٌمة خط الطول لم بإجراء الضؽط على المفتاح
تشٌر هذه المٌمة إلى جدول البٌانات الموضح )أجل إدخال االنحراؾ المؽناطٌسً 

من ( ث)أو المفتاح ( ب)، ولم بإجراء الضؽط على المفتاح (فً الصفحة األخٌرة
 .أجل ضبط االنحراؾ المؽناطٌسً ضمن النطاق المدمج
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  فً حالة ما إذا لمت بالتبدٌل من بٌانات المدٌنة المبرمجة مسبمًا إلى إعداد
بٌانات رمز مدٌنة أخرى، حٌنها سوؾ تموم البٌانات التً تم تؽٌٌرها بشكل تلمائً 

كما سوؾ ٌتم أًٌضا إعادة . بإعادة ضبط بٌانات اإلعداد الحالٌة إلى لٌمتها األولٌة
تعٌٌن بٌانات رمز المدٌنة التً تم تعٌٌنها فً األصل بشكل تلمائً إلى البٌانات 

وفً حالة ما إذا كنت ترؼب فً العودة إلى بٌانات ورمز . البرمجة األصلٌة
 .المدٌنة األصلً حٌنها ٌجب علٌن إجراء التؽٌٌرات مرة أخرى

 طرٌقة حساب وقت الصالة .2
  طرٌقة حساب وقت الصالة5-1

  تختلؾ الطرٌمة المستخدمة من أجل تحدٌد ولت الصالة بٌن مختلؾ البلدان
، حٌث تحتوي هذه الساعة (وخاصة تولٌت الفجر والعصر والعشاء)والمناطك 

على سبعة حسابات مدمجة خاصة بولت الصالة، والتً ٌمكنها أن تحسب ولت 
 .الصالة الخاص بكل المناطك الجؽرافٌة فً كافة أنحاء العالم

  كما ٌمكن للساعة أٌضا حساب تولٌت الفجر والعصر والعشاء بطرٌمة
الحساب الخاصة بها، وٌمكنن الرجوع إلى الجدول التالً الخاص بحساب ولت 

 :الصالة
الوضع طرق نوعٌة الحساب المنطمة المعنٌة الخاضعة للتطبٌك 

المٌاسً  تولٌت 
العشاء 

تولٌت 
العصر 

تولٌت 
الفجر 

 1 18.0 1 -- 17.0منطمة أوروبا، ودولة تركٌا، والشرق 
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األلصى 

دولة أفؽانستان، وفلسطٌن، والهند، 
وبنؽالدٌش 

18.0 -- 1 18.0 2 

 18.0دولة الكوٌت، وإٌران 
 

-- 2 
 

18.0 
 

3 
 

 4 19.0 1 --  --2المملكة العربٌة السعودٌة 

البحرٌن، ولطر وسلطنة عمان ودولة 
اإلمارات العربٌة المتحدة 

-- 1 -- 1 19.5 5 

منطمة إفرٌمٌا، ودولة لبنان، ومملكة األردن، 
وسورٌا، والعراق، والٌمن، ومتجاورة 

الوالٌات المتحدة، ودولة إندونٌسٌا، 
. ومالٌزٌا، وسنؽافورة

18.0 -- 1 20.0 6 

 7 1--  1 -- 1 --المملكة المتحدة 

 0 15.0 1--  15.0برمجة المستخدم 

  وهً حسابات مبرمجة بشكل مسبمًا من أجل 7 إلى 1تستخدم األرلام من 
وٌعد الرلم صفر هو معنً بطرٌمة الحساب . تحدٌد طرٌمة الحساب المرؼوبة بها
 .التً ٌتم تحدٌدها بواسطة المستخدم
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  على  (18.0على سبٌل المثال )تدل لٌمة الدرجة الواردة فً الجدول أعاله
 المعانً الواردة على النحو 2- و 1-كما ٌمصد بالمٌم . زاوٌة الشمس تحت األفك

 :التالً
 دلٌمة لبل 120: 2- دلٌمة لبل شروق الشمس، و90: 1-- تولٌت الفجر  (1

 .شروق الشمس
ٌكون خاللها : 2-طول الظل ٌساوي طول الكائن، و: 1-- تولٌت العصر  (2

 .طول الكائن مضاعؾ
 دلٌمة بعد 90: 2- دلٌمة بعد ؼروب الشمس، و90: 1-- تولٌت العشاء  (3

 دلٌمة بعد ؼروب الشمس خالل شهر رمضان، وعندما 120ؼروب الشمس، و
-ألل من األفك، حٌنها ٌمكنن تؽٌٌر إعدادات " صفر"تكون زاوٌة الشمس عند فئة 

 ".صفر" من الفئة 2- أو1
  أما بالنسبة لزاوٌة الشمس تحت خط األفك فإن فارق الزاوٌة الشمسٌة عن كل

 . دلائك4درجة ٌساوي تمرٌباً فارق التولٌت بمدة 
  إن طرٌمة حساب ولت الصالة المبرمجة مسبما بهذه الساعة هً طرٌمة

ولكن هنان طرق حسابٌة . الحساب السائدة من ناحٌة التطبٌك على نطاق واسع
 .أخرى

  طرٌقة إعداد حساب وقت الصالة5-2
  ثم لم (أ)خالل عرض التولٌت العادي لم بإجراء الضؽط على المفتاح ،

مرات؛ وذلن من أجل الدخول إلى  (5)خمسة  (ب)بإجراء الضؽط على المفتاح 
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شاشة إعداد طرٌمة حساب ولت الصالة، حٌنها سوؾ ٌومض الرلم الذي ٌوضح 
 .طرٌمة الحساب

  من أجل ضبط طرٌمة  (ث)أو المفتاح  (ب)لم بإجراء الضؽط على المفتاح
فإن هذه الطرٌمة هً  (صفر)حساب ولت الصالة، وعندما ٌتم اختٌار الرلم 

الطرٌمة المعنٌة بحساب ولت الصالة عن طرٌك برمجة المستخدم وإدخال 
 من أجل مزٌد 3-5انظر الشكل )البٌانات ذات الصلة بالمستخدم من تلماء نفسها 

. (من التفاصٌل
 
 برمجة المستخدم- حساب وقت الصالة 5-3

  الخاص " صفر"من خالل إعداد طرٌمة تحدٌد أولات الصالة، لم بتحدٌد الرلم
من  (ب)بطرٌمة إجراء الحساب، ومن ثم لم بإجراء الضؽط على المفتاح رلم 

 .أجل الدخول إلى شاشة إعداد البٌانات التالٌة المتعلمة بها
  ًوفٌما ٌتعلك بالبٌانات ذات الصلة لم بالرجوع إلى جدول البٌانات الوارد ف

 (ب)ـوالمفتاح رلم  (ث)الصفحة األخٌرة ولم بإجراء الضؽط على المفتاح رلم 
 .من أجل ضبط البٌانات المناسبة

  مرتٌن من  (أ)بعد االنتهاء من عملٌة اإلعداد لم بإجراء الضؽط على المفتاح
أجل تأكٌد اإلعداد والعودة إلى شاشة التولٌت العادٌة، أو فً حالة عدم تشؽٌل 

الزر خالل دلٌمة واحدة فسوؾ تموم الساعة بتأكٌد اإلعداد بشكل تلمائً والعودة 
. إلى شاشة التولٌت العادٌة
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 إعدادات الوقت والتارٌخ.6
 ً ضع ف ٌت و تول م عاديال ال إجراء ل ضغط ب لى ال تاح ع ف م  ال

ٌن( أ) دخول أجل من مرت ى ال ضع إل بط و ت،وال ض نها ل ٌ ومض وح ٌ 
ً عداد ثوان ٌر مما ال ش ى ٌ ه إل د أن م ل ٌار ت ت ً عداد اخ ثوان  .ال
 ً ة ف ان إذا ما حال ً عدد ك ثوان ً ال نطاق ف نها 29-00 ال ٌ ن ح  ل

ٌر غ ت ٌمة ت ٌك ل دل ندما. ةال تم وع بطها ٌ ى ض سوف ،59-30 إل  ف
ز ٌمة دادت مة ل ٌ دل مدار ال م مة ب ٌ  .واحدة دل

 م إجراء ل ضغط ب لى ال م ع تاال م حف د أجل من( ب )رل حدٌ  ت
ٌمة م ٌة ال تال بطها، ال ض م ل م ث إجراء ل ضغط ب لى ال تاح ع ف م  ال
م تاح أو( ث )رل ف م م ال بط أجل من( ب )رل ٌمة ض م محددة ال  .ال
  من أجل  (أ)بعد اإلنتهاء من عملٌة اإلعداد، لم بإجراء الضؽط على المفتاح

تأكٌد اإلعداد والعودة إلى شاشة التولٌت العادٌة، أو فً حالة عدم تشؽٌل الزر 
خالل دلٌمة واحدة حٌنها سوؾ تموم الساعة بتأكٌد اإلعداد بشكل تلمائً والعودة 

 .إلى شاشة التولٌت العادٌة
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يه إعداد .7 ب ن ت ت ال وق ال ين ب رن لى ال ساعة مدار ع  ال
 

 ً ضع ف به و ن م م ال إجراء ل ضغط ب لى ال فت ع م م احال  من( أ )رل
ضاءة أجل ٌمةال إ صة ل خا ـ ال ساعة "ب موجودة" ال لى ال شة ع شا  من ال
ٌح أجل ض تو ه ال أن د ب م ومن. دهاديحت مت ل م ث إجراء ل ضغط ب  ال
لى تاح ع ف م م ال تاح أو( ث )رل ف م م ال ل أجل من( ب )رل عدٌ  ت

تها ٌم  .ل
 ضغط لى ا تاح ع ف م م ال د أجل من( ب )رل حدٌ ٌمة ت م ٌة ال تال  ال

بطها، ض م ل إج ول ضغط راءب لى ال تاح ع ف م تاح أو( ث )ال ف م ( ب )ال
بط أجل من ٌمة ض م محددة ال  .ال
  مرة واحدة ثم  (أ)بعد اإلنتهاء من اإلعداد، لم بإجراء الضؽط على المفتاح

من أجل تأكٌد اإلعداد والعودة إلى شاشة التولٌت  (ب)اضؽط على المفتاح 
العادٌة، أو فًٌ حالة عدم تشؽٌل الزر خالل دلٌمة واحدة فسوؾ تموم الساعة 

 .بتأكٌد اإلعداد بشكل تلمائً والعودة إلى شاشة التولٌت العادٌة



 

 عربى

 ة ٌه إلدار ب ن ت ٌة اتال ٌوم ٌهات أو ال ب ن ت لى ال ساعة رمدا ع  ال
لى ضع ع ٌل و غ ش ت ماف أو ال من. اإلٌ ضع خالل ف بط و به ض ن م  ال
م إجراء ل ضغط ب لى ال تاح ع ف م لها أجل من( ث )ال ٌ غ ش ماف أو ت  إٌ

لها ٌ غ ش  .ت
 ندما تم ع ٌل ٌ غ ش به ت ن م ٌومً، ال ندما أو ال رن ع به ٌ ن م  ال

سوف تم ف س ٌه رٌ ب ن ت مدة ال شرون( 20 )ل ٌة ع ان  أي اءإجر دون ث
ٌة ل ٌة، عم س ٌ م ومن رئ م ث ضغط راءجإب ل لى ال تاح أي ع ف  أجل من م
ماف به إٌ ن م ذي ال رن ال ٌ. 

 ندما تم ع ٌل ٌ غ ش ضع ت ٌن و رن ل ال سوف ساعة ك صدر ف  ت
ساعة ل مرة تنبًٌها ال ً )ساعة ك ً. ب ( ب

 
ضع إعداد .8 يت و وق صالة ت ذار وإعداد ال صالة إن لى ال يل ع غ ش  ت

قاف  وإي
 

  حول وقت الصالة8-1
  ٌحسب ولت الصالة بشكل تلمائً على أساس الولت والتارٌخ وبٌانات

المدٌنة، وإعداد طرٌمة حساب ولت الصالة التً لمت بتحدٌدها فً اإلعداد 
الزمنً العادي؛ واستناداً إلى هذا، فإنن تحتاج إلى التأكد من صحة المٌم فً وضع 

 .اإلعداد الوارد أعاله



 

 عربى

  لم . عشرة ثوانٍن  (10)عندما ٌحٌن ولت الصالة ٌتم تشؽٌل منبه الصالة لمدة
 .بالضؽط على أي مفتاح إلٌماؾ الرنٌن

 ال ٌشار إلى ولت الشروق على أنه ولت للصالة. 
  من أجل عرض كل ولت  (ث)أو  (ب)فً وضع الصالة لم باستخدام الزر

للصالة، وٌصاحب كل ولت للصالة مؤشر ولت الصالة ٌخبرن ما هً أولات 
 .الصالة التً ٌتم عرضها

  تشغٌل تنبٌهات الصالة وإٌقافها8-2
  من  (أ)لكً ٌتم إدخال وضع ولت الصالة، لم بإجراء الضؽط على المفتاح

وعندما تشؽٌله سوؾ ٌتم عرض . أجل تشؽٌل تنبٌه الصالة أو إٌماؾ تشؽٌله
انظر مخطط العملٌة )المثلث الصؽٌر فً الزاوٌة العلوٌة الٌسرى من الشاشة 

 .(الوارد أعاله
 ٌمكن تشؽٌل اإلنذارات الخاصة بولت الصالة وإٌمافها واحدة تلو األخرى. 

  مالحظات على وقت الصالة8-3
  دلائك 5± إن دلة لٌمة ولت الصالة الخاصة بهذه الساعة هً فً حدود 

 .ممارنة بالحسابات الفلكٌة
  عندما ٌتم تؽٌٌر المنطمة الزمنٌة أو المنطمة الجؽرافٌة للساعة حٌنها تأكد من

تعٌٌن بٌانات المدٌنة وطرٌمة حساب ولت الصالة والولت الحالً فً وضع ضبط 
 .الولت بشكل صحٌح



 

 عربى

  فً الدول والمناطك التً تستخدم التولٌت الصٌفً فإنه ٌلزم ضبط فرق
 .التولٌت بتولٌت جرٌنتش

  إذا لم تتم اإلعدادات الواردة أعاله بشكل صحٌح حٌنها لن تتمكن الساعة من
 .حساب ولت الصالة الصحٌح

 
 تحدٌد اتجاه أداء الفرٌضة.9

  مالحظات حول تحدٌد اتجاه أداء الفرٌضة9-1
  استخدم بوصلة إلكترونٌة من أجل تحدٌد اتجاه لبلة الحج، كما أنن تحتاج إلى

 .مراعاة االنتباه نحو استخدامها بشكل صحٌح
  ال ٌمكن تحدٌد اتجاه الحج بدلة فً السٌارة، ومن أجل الحصول على

 االحتٌاطات الخاصة باستخدام 2-11)مالحظات تفصٌلٌة فإنه ٌرجى الرجوع إلى 
 .(البوصلة اإللكترونٌة

 تعٌٌن بٌانات المدٌنة الصحٌحة أو بٌانات المدٌنة المجاورة لمولع الساعة. 
  فً حالة ما إذا كانت الساعة مستخدمة على الٌد، فٌجب أن ترتدٌها بشكل

. أفمً، وإال لد تشٌر البوصلة اإللكترونٌة إلى اتجاه الصالة الخاطئ
 

  تحدٌد اتجاه أداء الفرٌضة9-2



 

 عربى

  فً حالة ما إذا كانت الساعة لٌست فً وضع )فً وضع التولٌت العادي
من اجل العودة إلى هذا  (ب)الولت العادي، فإنن تحتاج إلى الضؽط على مفتاح 

 .من أجل عرض اتجاه أداء الفرٌضة( ب)، لم بإجراء الضؽط على مفتاح (الوضع
  على الشاشة لفترة وجٌزة، " مكة"فسوؾ تظهر  (ب)عند الضؽط على مفتاح

 .وسوؾ ٌتحول مؤشر الساعة لرٌبا إلى اتجاه أداء الفرٌضة
  مائة وعشرون ثانٌة (90)سوؾ تموم الساعة بإجراء هذه العملٌة لمدة 

 وضع التارٌخ الهجري . 10
 

ٌمكنن من خالل وضع التارٌخ الهجري التمرٌر عبر التوارٌخ لعرض تارٌخ 
 .الهجري والتارٌخ المٌالدي

  إظهار تارٌخ محدد10-1
 

  من أـجل  (ب)فً وضع التارٌخ الهجري لم بإجراء الضؽط على المفتاح
من أجل العودة إلى تارٌخ  (ث)عرض التارٌخ المتمدم واضؽط على المفتاح 

العام )بالرجوع عن الشهر الحالً ٌكون تارٌخ الشهر التالً . الشهر الحالً
 .(التالً
 ٌمكن أن ٌكون التارٌخ المتمدم ممدًما إلى عام واحد. 



 

 عربى

تمدٌم التارٌخ حتى    عندما ٌتم 
شهر ٌناٌر، حٌنها  تارٌخ األول من 
الحالً هو تارٌخ  ٌكون تارٌخ الولت 

وسوؾ ٌتم عرض  السنة التالٌة، 
على " السنة التالٌة" .الشاشة

الساعة على هذا    عندما ٌتم ترن
إلى وضع التارٌخ  الوضع، والدخول 
أخرى، فسوؾ ٌتم  الهجري مرة 
تلمائً إلى التموٌم  تؽٌٌر العرض بشكل 
والتارٌخ المٌالدي  الهجري الحالً 

. التولٌت المحلً وفما لتحدٌد وضع 
  وضع البوصلة اإللكترونٌة.11

  حول البوصلة اإللكترونٌة11-1
 

 
 
 
 
 



 

 عربى

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  فً وضع البوصلة اإللكترونٌة ٌمكن توجٌه الساعة فً االتجاه الذي تموم
 .ستة عشر اتجاًها (16)باختٌاره، وٌمكن تحدٌد الساعة فً 

 البوصلة اإللكترونٌة تحتاج إلى تحدٌدها لبل االستخدام. 
  الستة عشر هً على النحو التالً (16)وتكون االتجاهات :

 
 
 

مؤشاالتجاه  مؤشاالتجاه ال مؤاالتجاه ال  Indicatorاالتجاه شل



 

 عربى

 ر ر ر

شمالً  ENEالشمال الشرلً 
شرلً 

NE  الشمالً -شمال
الشرلً 

NNE  شمالNORTH 

جنوب والجنوب 
الشرلً 

SSE  الجنوب
الشرلً 

SE  شرق والجنوب
الشرلً 

ESE  شرقEAST 

الجنوب والجنوب 
الؽربً 

WSW  جنوب
ؼرب 

SW  الجنوب
والجنوب الؽربً 

SSW  جنوبSOUTH 

الشمال  NNWالشمال والشمال الؽربً 
الؽربً 

NW  ؼرب والشمال
الؽربً 

WNW  ؼربWEST 

 
 ًٌكون استخدام البوصلة اإللكترونٌة على النحو التال: 

 
  حول المالحظات وتحدٌد البوصلة اإللكترونٌة11-2

  تحتوي هذه الساعة على مستشعر جؽرافً مؽناطٌسً مدمج والذي ٌكتشؾ
 .االتجاه المؽناطٌسً الخاص بالسطح المؽنطٌسً الجؽرافً

  اتجاه الشمال فً الساعة هو الشمال المؽناطٌسً، وتسمى الزاوٌة ما بٌن
 .الشمال الحمٌمً والشمال المؽناطٌسً باسم االنحراؾ المؽناطٌسً

  وال ٌمكن وضع الساعة بالمرب من األجسام ذات المجاالت المؽناطٌسٌة
الموٌة، والتً ٌمكن أن تتسبب فً إحداث أخطاء نسبٌة فً لراءة البوصلة 



 

 عربى

لذلن فإن الساعات تحتاج إلى أن تعمل بعٌدا عن األشٌاء المتعلمة . اإللكترونٌة
المؽناطٌس األولً، واألسالن ذات الجهد العالً، واألجزاء : باألنواع التالٌة، مثل

مثل )الهٌكلٌة ذات الكثافة العالٌة، واألجهزة عالٌة الطالة أو األجهزة اإللكترونٌة 
 .(أجهزة الكمبٌوتر الشخصٌة، وأجهزة التلفزٌون، ومكٌفات الهواء، وما إلى آخره

 
  ،فً حالة ما إذا كانت الساعة فً سٌارة أو طائرة أو لطار أو مستودع سفٌنة

 .حٌنها لن تشٌر الساعة إلى االتجاه الصحٌح
  ًإن الساعة لٌست مجهزة لإلشارة إلى االتجاه من داخل الهٌكل الخرسان

 .المسلح
  عندما تكون دلة االتجاه الذي تشٌر إلٌه الساعة منخفضة أو أن تتحرن

الساعة إلى منطمة مختلفة، حٌنها ٌجب تحدٌد البوصلة اإللكترونٌة للساعة لبل 
 .استخدامها بشكل طبٌعً أو الحصول على االتجاه الصحٌح

  بات"عندما تعرض الساعة كلمة "(BATT) فإن هذا ٌشٌر إلى أن لدرة ،
 .البطارٌة منخفضة جًدا، وال ٌمكن تشؽٌل وظٌفة البوصلة اإللكترونٌة

  فإن هذا ٌعنً أن البوصلة اإللكترونٌة " خطأ"عندما تظهر شاشة الساعة كلمة
وٌجب علٌن فً ذلن الولت أن تحاول االنتمال . لم تحصل على االتجاه الصحٌح

 .إلى الموضع اآلخر ثم تشؽٌل البوصلة اإللكترونٌة



 

 عربى

  تصحٌح البوصلة اإللكترونٌة هو إجراء تحدٌد ثنائً االتجاه لبل تحدٌد
وعند استخدام البوصلة اإللكترونٌة للساعة للمرة األولى، فمن . االتجاه الشمالً

 الضروري 
 .إجراء تحدٌد ثنائً االتجاه وتحدٌد اتجاه الشمال للساعة

التحدٌد ثنائً االتجاه - معاٌرة البوصلة اإللكترونٌة 11-3
 

  من أجل  (أ)فً وضع البوصلة اإللكترونٌة لم بإجراء الضؽط على المفتاح
 .الدخول إلى وضع التحدٌد الثنائً للبوصلة اإللكترونٌة

  ًلبل إجراء التصحٌحات فإنه ٌجب وضع الساعة بوضع أفمً أو وضعها ف
 .مستوى أفمً

  تصحٌح االتجاه األول فً وضع المعاٌرة ثنائٌة االتجاه، لم بإجراء الضؽط
فً . ٌجب أن تكون الساعة فً هذا الولت فً وضع الراحة. (ب)على المفتاح 

والتً تشٌر إلى اكتمال التحدٌد فً  (موافك)انتظار أن ٌظهر على الشاشة كلمة 
 .االتجاه األول

  فإن مؤشر اتجاه الساعة سوؾ ٌتحول إلى " 2"وعندما تظهر الشاشة رلم
 درجة، ثم ٌمكن 180وٌجب فً ذلن الولت أن ٌتم تشؽٌل الساعة .  درجة180

حٌث تكون عملٌة التحدٌد هً نفسها طرٌمة تحدٌد . بدء تحدٌد االتجاه الثانً
 .االتجاه األول



 

 عربى

  ًعند اكتمال التحدٌد فً كال االتجاهٌن حٌنها سوؾ تعود الساعة بشكل تلمائ
 .إلى وضع البوصلة اإللكترونٌة

 تصحٌح االتجاه الشمالً- تحدٌد البوصلة اإللكترونٌة 11-4
 

  فً وضع التحدٌد ثنائً االتجاه للبوصلة اإللكترونٌة لم بإجراء الضؽط على
وذلن من أجل الدخول إلى  (كما هو موضح على النحو الوارد أعاله)المفتاح ب 

 .وضع تصحٌح االتجاه الشمالً
  تحتاج إلى إعداد بوصلة أخرى من أجل العثور على اتجاه الشمال لبل

 .المتابعة إلى وضع تحدٌد اتجاه الشمال
  فً  (12الساعة )وعند هذه النمطة فإننا نشٌر إلى وضع الساعة الثانٌة عشر

اتجاه الشمال، ثم لم بإجراء الضؽط على المفتاح ب، وعندما تظهر على الشاشة 
، حٌنها تكمل الساعة تحدٌد االتجاه الشمالً وتعود بشكل تلمائً إلى (موافك)كلمة 

 .وضع البوصلة اإللكترونٌة
 استخدام ساعة اإلٌقاف-وضع ساعة اإلٌقاف . 12

 
  من أجل بدء  (ث)فً وضع ساعة اإلٌماؾ لم بإجراء الضؽط على المفتاح

حٌنها تتولؾ ساعة اإلٌماؾ عن  (ث)الساعة، ثم لم بإجراء الضؽط على المفتاح 
 .العمل



 

 عربى

  من أجل إعادة  (ب)بعد تولؾ ساعة اإلٌماؾ لم بإجراء الضؽط على المفتاح
. ضبط ساعة اإلٌماؾ

 
 استخدام العد التنازلً- وضع العد التنازلً  .3

  إعدادات العد التنازل13-1ً
  من أجل الدخول إلى وضع إعداد العد  (أ)لم بإجراء الضؽط على المفتاح

 .التنازلً
  لم بإجراء الضؽط على المفتاح "الساعة"وفً هذا الولت ٌتم تحدٌد لٌمة ،

، ومن خالل الضؽط لفترة "الساعة"من أجل ضبط لٌمة  (ث)أو المفتاح  (ب)
 .طوٌلة ٌمكنن إعداد الضبط سرٌعًا

  من أجل تحدٌد المٌمة التً ترٌد ضبطها،  (ب)لم بإجراء الضؽط على المفتاح
من أجل ضبط المٌمة  (ث)أو المفتاح  (ب)ولم بإجراء الضؽط على المفتاح 

 .المحددة
  ٌبلػ الحد األلصى للولت الذي ٌمكن تعٌٌنه بواسطة العد التنازلً هو

23:59:59 .
 

تخدام 13-2 س عدا ا نازل ل ت  يال
 



 

 عربى

 عد ضب ب عد ط ً ال نازل ت م ال إجراء ل ضغط ب لى ال تاح ع ف م  ال
دء أجل من (ث) عد ب ً، ال نازل ت م ومن ال م ث إجراء ل ضغط ب لى ال  ع

تاح ف م ماف أجل من (ث) ال عد إٌ ً ال نازل ت  .ال
 ندما تم ع ماف ٌ عد إٌ ً ال نازل ت كل ال ش م ب إجراء ل ضغط ب  ال

تاح ىعل ف م عودة أجل من (ب) ال ى ال ضع إل عد و ً، ال نازل ت تم ال  وٌ
عد توق عرض ً ال نازل ت عداد ال ت ك ول لً ال ص بك األ س م  .ال

 ً ة ف هاٌ عد ن ً ال نازل ت سوف ال صدر  ساعة ت غمة ال ً" ن ً– ب  ب
-ً ن "ب مدة وذل شرة (10) ل ناء. ثواٍن ع شارة وأث غمة إ ٌر ن ف ص م ال  ل
إجراء ضغط ب لى ال تاح أي ع ف ماف أجل من م شارة إٌ غمة إ  ن

ٌر ف ص . ال
 

مة .14 ائ نة رموز ق مدي مدمجةا ال  ل
CALC VAR LON LAT TZONI مز ر اسم المدٌنة

 المدٌنة
6 13W 73.9W 40.8N -5 نٌوٌورن NYC 

7 5W 0.2W 51SN 0 ندن  LON ل

6 5W 7.6W 33.7N 1 الدار البٌضاء CAS 

6 3W 2.4W 48.9N 1 س ارٌ  PAR ب

6 0E 5.4W 43.3N 1 مرسٌلٌا MRS 

6 2W 26.1W 44.3N 1 روما ROM 



 

 عربى

6 1E 13.4E 52.5N 1 برلٌن BER 

6 2W 11.6W 48.1N 1 ٌخ ٌون  MUC م

6 0 3.7W 40.4N 1 د  MAD مدرٌ

6 2E 8.4W 41.1N 1 بورتو OPO 

6 2W 3.0E 36.8N 1 الجزائر ALG 

6 0E 10.2E 36.8N 1 تونس TUN 

6 3W 4E 50.8N 2 بروكسل BUR 

1 3E 29.0E 41.0N 2 اسطنبول IST 

6 2E 31.3E 30.1N 2 الماهرة CAI 

6 1E 32SE 15.6N 2 كاي تاٌٌا KAT 

6 3E 35SE 33.9N 2 بٌروت BEY 

6 3E 35.1E 31.5N 2 فلسطٌن PS 

6 3E 35.9E 30.0N 2 عمان AMM 

6 3E 36.3E 33.5N 2 دمشك DAM 

 9E 55.8E 37.6N 3 كو س  MOW مو

4 2E 39.2E 21.5N 3 جدة JED 

4 3E 46.5E 24.7N 3 مدٌنة الرٌاض RUH 

6 3E 44.4E 33.3N 3 بؽداد BGW 

6 1E 44.2E 15.4N 3 صنعاء SAH 

2 3E 48.0E 29.3N 3 الكوٌت KWI 

5 2E 50.5E 26.2N 3 البرلٌنٌة BAH 

5 2E 51.6E 25.3N 3 الدوحة DOH 

2 4E 51.4E 35.7N 3.5 طهران THR 

5 1E 55.1E 25.2N 4 ًدب DXB 

5 1E 58.6N 23.6N 4  المسكات عنبMCT 



 

 عربى

 طٌب الشذا
3 2E 69.2E 34.5N 4.5 كابول KBL 

3 0E 67.0E 24.9N 5 ًكراتش KHI 

3 0E 77.2E 28.7N 5.5 ًنٌو دله DEL 

3 1W 90.4E 23.7N 6 داكار DAC 

6 0E 106.8E 5.1S 7 جاكرتا JKT 

6 0E 101.7E 3.1N 8 كواال المبور KUL 

1 0E 10.38E 1.3N 8 سنؽافور SIN 

1 2W 114.2E 22.3N 8 هونػ كونػ HKG 

1 7W 139.5E 35.7N 9 طوكٌو TYO 

6 0E 43.1W 22.6N -3 رٌو دي جانٌرو RIO 

 
القائمة الخاصة بالرموز المدٌنة األصلٌة 

 الشرق األوسط
 TZONI LAT LON VAR المدٌن

 30N 45E 3E 3.5 عبادان

 18N 43E 2E 3 آشا

 25N 54E 1E 4 أبو ظبً

 37N 35E 4E 2 أضنة

 13N 45E 1E 3 عدن

 30N 40E 3E 3 سكاكا

 21N 55E 1E 4 الخلوؾ

 26N 51E 2E 3 المنامة

 13N 49E 1E 3 المكال

 36N 37E 4E 2 حلب



 

 عربى

 32N 36E 3E 2 عمان

 32N 44E 3E 3 النجؾ

 40N 33E 4E 2 أنمرة

 30N 35E 3E 2 العمبة

 31N 41E 3E 3 عرعر

 33N 44E 3E 3 بؽداد

 36N 69E 3E 4.5 بؽالن

 31N 48E 3E 3 البصرة

 34N 36E 3E 2 بٌروت

 26N 44E 2E 3 برٌدة

 34N 36E 3E 2 دمشك

 26N 50E 2E 3 الدمام

 25N 52E 2E 3 الدوحة

 25N 55E 1E 4 دبً

 33N 52E 3E 3.5 أصفهان

 25N 56E 1E 4 الفجٌرة

 33N 35E 3E 2 حٌفا

 35N 37E 3E 2 حماة

 
 
 
 
 
 



 

 عربى

 أفرٌقٌا
 

 TZONI LAT LON VAR المدٌن
 5N 4W 2E 0 أبٌدجان

 0N 6E 6W 0 أكرا

 9N 39E 1E 3 ادٌس بابا

 31N 30E 9W 2 مصر

 37N 3E 2W 1 الجزائر

 19S 48E 14W 3 أنتانانارٌفو

 13N 8W 7W 0 باماكو

 12N 16W 1W 0 بٌساو

 30E 31E 2E 2 الماهرة

 34S 18E 23W 2 كٌب تاون

 34N 8W 5W 0 الدار البٌضاء

 15N 17E 1W 0 داكار

 7S 39E 2W 3 دار السالم

 12N 43E 1E 3 جٌبوتً

 9N 13W 11W 0 فرٌتاون

 26S 28S 16W 2 جوهانسبرج

 33E 0E 0 3 كمباال

 16N 33E 1E 2 الخرطوم

 4N 15E 5W 1 كٌنشاسا

 6N 3E 5W 1 الؼوس

 26N 15W 5W 0 الس بالماس



 

 عربى

 2N 45E 0E 3 ممدٌشو

 1S 37E 0E 3 نٌروبً

 14N 2E 4W 1 نٌامً

 18N 16W 10W 0 نواكشوط

 15N 23W 13W 0 وٌندهون

 34N 7W 5W 0 الرباط

 33N 13E 0E 2 كوستً

 37N 10E 0E 1 تونس

 4N 12E 4W 1 ٌاوندي

 
 وأمرٌكا الوسطى، وأمرٌكا الشمالٌة، أمرٌكا

 TZONI LAT LON VAR المدٌن

 5N 74W 3W 5- بوؼوتا

 42N 71W 16W 5- بوسطن

 16S 48W 19W 3- برازٌلٌا

 35S 59W 4W 3- آٌرس بوٌنس

 11N 67W 9W 4- كاراكاس

 42N 86W 1W 6- شٌكاؼو

 33N 97W 5E 6- داالس

 40N 105W 11E 7- إلٌزابٌث

 42N 83W 6W 5- دٌتروٌت

 54N 113W 21E 7- ادمونتون

 32N 107W 11E 7 باسو إل

 21N 156W 11E 10- هونولولو

 30N 95W 5E 6- هٌوستن



 

 عربى

 17S 68W 3W 4- الباز

 12W 77W 2E 5- لٌما

 34N 118W 14E 6- أنجلوس لوس

 19N 99W 7E 6- سٌتً مكسٌكو

 26N 80W 4W 5- مٌامً

 35N 56W 7W 3- مونتفٌدٌو

 46N 74W 16W 5- مونتلاير

 30N 90W 2E 6- أورلٌنز نٌو

 41N 74W 13W 5- نٌوٌورن

 13N 171W 12E 11- باؼو باؼو

 9N 79W 0E 5- بناما

 11N 61W 13W 4- اسبانٌا مٌناء

 23S 43W 20W 3- جانٌرو دي رٌو

 38N 122W 16E 6- فرانسٌسكو سان

 34S 71W 6E 4- سانتٌاؼو

 24S 47W 18W 3- باولو ساو

 48N 122W 20E 8- سٌاتل

 49N 123W 21E 8- فانكوفر

 39N 77W 10W 5- هارٌسبورغ

 49N 97W 6E 6- وٌنٌبٌػ

 

 قارة أوروبا

 TZONI LAT LON VAR المدٌن

 43N 76E 5E 6 آتا ألما

 52N 5E 3W 1 أمستردام

 38N 58E 4E 5 أباد عشك

 38N 24E 2E 2 أثٌنا



 

 عربى

 39N 28W 14W 1- األزور

 40N 50E 5E 4 باكو

 45N 21E 3E 2 بلؽراد

 53N 13E 1E 1 برلٌن

 43N 75E 5E 6 بٌشكن

 50N 7E 2W 1 بون

 51N 4E 3W 1 بروكسل

 44N 26E 3E 2 بوخارست

 48N 19E 2E 1 بودابست

 44N 7E 1W 1 كان

 56N 13E 0E 1 كوبنهاؼن

 53N 6W 8W 0 دبلن

 39N 69E 4E 5 دوشانبً

 50N 9E 1W 2 فرانكفورت

 46N 6E 2W 2 جنٌؾ

 54N 10E 1W 3 هامبورغ

 60N 25E 6E 2 هلسنكً

 50N 31E 5E 2 كٌٌؾ

 39N 9W 5W 1 لشبونة

 52E 0E 5W 0 لندن

 40N 4W 4W 2 مدرٌد

 45N 9E 2W 1 مٌالن

 54N 28E 5E 2 مٌنسن

 56N 38E 9E 3 موسكو

 48N 12E 0E 1 مٌونٌخ

 44N 7E 1W 1 نٌس

 49N 2E 3W 1 بارٌس



 

 عربى

 50N 14E 4E 1 براغ

 42N 13E 0E 1 روما

 43N 23E 3E 2 صوفٌا

 59N 18E 2E 1 ستوكهولم

 41N 69E 5E 5 طشمند

 41N 20E 2E 1 تٌرانا

 48N 16E 4E 1 فٌٌنا

 52N 21E 3E 1 وارسو

 47N 9E 2W 1 زٌورخ

 

 أسبا لارة

 TZONI LAT LON VAR المدٌن

 13N 78E 2W 5.5 بنؽالور

 14N 101E 1W 7 بانكون

 40N 116E 6W 8 بكٌن

 90N 73E 0W 5.5 بومباي

 23N 86E 1W 5.5 كلكتا

 22N 92E 1W 6 ؼونػ شٌتا

 29N 107E 2W 8 تشونؽتشٌنػ

 7N 80E 3W 5.5 كولومبو

 29N 77E 0W 5.5 دلهً

 24N 90E 1W 6 دكا

 13N 145E 2E 10 ؼوام

 23N 113E 2W 8 ؼوانزو

 21N 106E 1W 7 هانوي

 22N 114E 2W 6 كونػ هونػ

 25N 68E 0E 5 أباد حٌدر



 

 عربى

 17N 78E 2W 5.5 أباد حٌدر

 34N 73E 2E 5 آباد إسالم

 6N 107E 0E 7 جاكرتا

 26N 80E 0E 5.5 كانبور

 25N 67E 0E 5 كراتشً

 26N 85E 0E 5.7 كاتماندو

 3N 102E 0E 8 المبور كواال

 32N 74E 1E 5 الهور

 36N 104E 2W 8 النتشو

 13N 80E 2W 5.5 تشٌناي

 15N 121E 1W 8 مانٌال

 4N 99E 1W 7 مٌدان

 38S 145E 12E 11 ملبورن

 30N 72E 2E 5 مولتان

 0S 167E 10E 12 ٌارن

 22S 166E 13E 11 نومٌا

 18S 150W 13E 10 بابٌتً

 32S 116E 3W 5 برث

 12N 105E 12E 7 بنه بنوم

 16S 166E 12E 11 فٌال بورت

 39N 126E 5W 9 ٌانػ بٌونػ

 34N 73E 2E 5 راولبندي

 2S 126E 2E 9 سانانا

 38N 127E 8W 9 سٌول

 31N 121E 5W 8 شنؽهاي

 1N 104E 0W 6 سنؽافورة

 34N 75E 2E 5.5 سرٌناؼار



 

 عربى

 7S 113E 1E 7 سوراباٌا

 18S 178E 13E 12 سوفا

 34S 151E 13E 10 سٌدنً

 25N 122E 3W 8 تاٌبٌه

 36N 140E 7W 9 طوكٌو

 48N 107E 4W 8 باتور أوالن

 18N 103E 1W 7 فٌٌنتٌان

 41S 175E 22E 12 وٌلٌنؽتون

 34N 109E 3W 8 شٌان

 17N 96E 1W 6.5 ٌانجون

 39N 106E 3W 8 ٌنشوان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ىعرب

                                                         التبديل ما بين كل وضع وظيفي.2               
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  استخدام بيانات كود المدينة المعدة مسبقا وإعدادات البيان4-1

 

إعدادات بيانات المدينة األصلي              4-2

ضغط  ا

تاح ف م  ال

 ب
 

ضغط  ا

تاح ف م  ال
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ضغط  ا

تاح ف م  ال

 ب
 



 

 

 ىعرب

 طريقة إعداد حساب وقت الصالة 5-2                                
 

     
 
 
 
 

       
         

                                  برمجة المستخدم- حساب وقت الصالة 5-3                               

 إعدادات الوقت والتاريخ.6                         

 

يه إعداد .7                    ب ن ت ت ال وق ال ين ب رن لى ال ساعة مدار ع  ال
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 ىعرب

ضع إعداد .8                       يت و وق صالة ت ذار وإعداد ال صالة إن لى ال يل ع غ ش قاف ت  وإي
      

          
 تحديد اتجاه أداء الفريضة 9-2          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

الهجري 

وضع التاريخ .          10  
 
 
 
 
 
 



 

 

 ىعرب

:  يكون استخدام البوصلة اإللكترونية على النحو التالي11-1                                  
 

 
التحديد ثنائي االتجاه - معايرة البوصلة اإللكترونية 11-3  

 

      
 

تصحيح االتجاه الشمالي - تحديد البوصلة اإللكترونية 11-4         
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 ىعرب

استخدام ساعة اإليقاف -وضع ساعة اإليقاف . 12                      

         

  إعدادات العد التنازلي13-1                         

تخدام 13-2           س عدا ا ي ل نازل ت  ال

 
 
      

 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


