
(( احلمد هلل الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لوال أن هدانا اهلل )) 
نحمد اهلل أن من علينا ووفقنا النتاج ما ينفع املسلم فى صالته فيؤديها مطمئنا بدون سهو أو نسيان .. فاجلهاز يبني عدد السجدات التى أداها املصلى  

باضاءة ملبة عن كل سجدة تتم وعندما يلمح املصلى عدد اللمبات املضيئة فانه يعرف عدد السجدات التى أمتها، فيطمئن فى صالته بدون سهو 

طريقة االستخدام: 
 AAA قم بوضع ۲ بطارية #

# افتح زر البطارية ثم ضع اجلهاز على بعد ۱۰ سنتيمتر من موضع السجود 
 # عند كل سجدة ستضاء ملبة بيان وذلك بعدد أقصاه ثمانية (۸ سجدات هى أقصى عدد للصالة ذات الركعات األربع) 

ضبط مسافة السنسور  (أول مرة بعد الشراء): 
# حرك الزر الداخلى الى موضع “R “ ثم قم بوضع أى مسطح داكن اللون عند املسافة التى تريدها (۱۰-۲۰ سم) 

# افتح زر البطارية فتبدأ األنوار فى الوميض ۳ ثوان ثم تثبت االضاءة. 
# أعد الزر الداخلى الى موضعه “L “ ثم قم باغالق زر البطارية..  ميكنك استخدام اجلهاز كاملعتاد.. 

الصالة جلوسا: 
#  ميكن ملن يصلى جالسا  تعليق اجلهاز من الفتحات املوجودة به على أى حامل عمودى (أو حتى عصا عمودية)، بحيث تكون وحدة االستشعار مواجهة 

للرأس فى مستوى االنحناء للسجود ( يجب أن يكون مستوى االنحناء للسجود منخفضا عن مستوى االنحناء للركوع) 
 # بعد االنتهاء من تأدية الصالة ، قم باغالق زر البطارية  

(( احلمد هلل الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لوال أن هدانا اهلل )) 
نحمد اهلل أن من علينا ووفقنا النتاج ما ينفع املسلم فى صالته فيؤديها مطمئنا بدون سهو أو نسيان ..  فاجلهاز يبني عدد السجدات التى أداها املصلى 

وذلك باضاءة ملبة عن كل سجدة تتم . وعندما يلمح املصلى عدد اللمبات املضيئة فانه يعرف عدد السجدات التى أمتها، فيطمئن فى صالته بدون سهو 

طريقة االستخدام: 
 AAA قم بوضع ۲ بطارية #

# افتح زر البطارية ثم ضع اجلهاز على بعد ۱۰ سنتيمتر من موضع السجود 
 # عند كل سجدة ستضاء ملبة بيان وذلك بعدد أقصاه ثمانية (۸ سجدات هى أقصى عدد للصالة ذات الركعات األربع) 

ضبط مسافة السنسور  (أول مرة بعد الشراء): 
# حرك الزر الداخلى الى موضع “R “ ثم قم بوضع أى مسطح داكن اللون عند املسافة التى تريدها (۱۰-۲۰ سم) 

# افتح زر البطارية فتبدأ األنوار فى الوميض ۳ ثوان ثم تثبت االضاءة. 
# أعد الزر الداخلى الى موضعه “L “ ثم قم باغالق زر البطارية..  ميكنك استخدام اجلهاز كاملعتاد.. 

الصالة جلوسا: 
#  ميكن ملن يصلى جالسا  تعليق اجلهاز من الفتحات املوجودة به على أى حامل عمودى (أو حتى عصا عمودية)، بحيث تكون وحدة االستشعار مواجهة 

للرأس فى مستوى االنحناء للسجود ( يجب أن يكون مستوى االنحناء للسجود منخفضا عن مستوى االنحناء للركوع) 
 # بعد االنتهاء من تأدية الصالة ، قم باغالق زر البطارية 


