طریقه استفاده از نرم افزار آسان کنترل
اگر علم در ثریا باشد مردانی از سرزمین پارس به آن دست پیدا خواهند کرد

با کلیدهای باال و پایین صفحه کلید ،
صفحات دفترچه را تغییر دهید

نرم افزار آسان کنترل را از لینک زیرر دانور د
یا از داخل  CDنصب نمایید.
https://sibesiah.com/soft/

ت جه  :به دلیل استفاده از سیستم های ه شمند در داخل ساعت برای بهب د عموکرد ساعت
در هر  48ساعت به مدت  30دقیقه ساعت خام ش نگه داشته ش د یا در زمانهایی که از
ساعت استفاده نمی ش د (همراه با برق مسجد برق ساعت قطع ش د).

پس از روشن نم دن وای فای گزینه  ASANCONTROLرا انتخاب و به

شبکه متصل ش ید .

رمز وای فای
123456789#
یا

رمز وای فای
*123456789

حال نرم افزار را اجرا نم ده و پس از باز شدن نرم افزار برای اتصال به تابو کوید اتصال را فشار دهید .
به نشانه برقراری اتصال بر روی صفحه برنامه کومه متصل شد نمایش داده می ش د .

حال برای انجام هر ارسال یا هر عموکردی ابتدا کوید

را روی صفحه نرم افزار فشار دهید تا کومه متصل شد روی

تابو نمایش داده ش د  ،بعد از پاک شدن کومه متصل شد روی تابو عموکرد م رد نظر خ د را انجام دهید .

کلید اتصال

1

2

با فشار این سه کوید قادر خ اهید ب د کومه نماز اول و نماز دوم و

صفحه قرآن را به ص رت ثابت بر روی تابو ها نمایش دهید
برای ورود به تنظیمات با فشار این قسمت وارد صفحه زیر می ش ید .

در این قسمت تنظیمات اذانگ را انتخاب نمایید.

با فشار کوید مرحوه  2این
صفحه باز خ اهد شد.

1

2

3

بعد از هر تغییر کوید ذخیره را فشار دهید
دراین قسمت میت انید م ارد مختوف را تنظیم نمایید .

تنظیم اذان ها  :به ترتیب زیر اذانها را تنظیم نمایید
گزینه صبح را فشار دهید.
حال برای این اذان به ترتیب :
روشن و خام ش ب دن خروجی ص ت آمپوی فایر .
شماره تالوت قرآنی که میخ اهید پخش ش د .
شماره م ذنی که میخ اهید پخش ش د .
شماره دعای بعد از اذانی را که میخ اهید پخش ش د تنظیم نمایید.
به همین ترتیب تنظیمات اذان ظهر و مغرب را نیز انجام دهید.

ت جه  :در ص رت وارد نم دن عدد  0گزینه مرب طه غیر فعال می ش د.
حال ابتدا کوید ذخیره را فشار دهید  ،سپس کوید
کوید ارسال را فشار دهید .

و بعد از پاک شدن کومه متصل شد بر روی تابو

بعد از هر تغییر کوید ذخیره را فشار دهید
ساعت و دما :
در این من قادر خ اهید ب د

روشن و خام ش ب دن اعالم ساعت

قرآن :
در این قسمت ابتدا نمایش یا عدم نمرایش
صفحه قرآن را تنظیم نمایید .
شماره صفحه قرآن را که خ انده میش د را

نمایش یا عدم نمایش دما

وارد نمایید .

بخش یا پخش نشدن ربنا را تنظیم نمایید.

میزان افزایش صفحه در یرک روز را وارد
نمایید .
در ص رتی که عدد این گزینه  07وارد ش د
در تمام روزها هفتره افرزایش صرفحه را
خ اهید داشت و در ص رتی که بین اعرداد
00تا  06یرک عردد وارد شر د در آن روز
افزایش صفحه نخ اهید داشت مثال منظ ر
از عدد  03سه شنبه میاشد .

گزینه های مرب ط به ماه رمضان :

بعد از هر تغییر کوید ذخیره را فشار دهید

دعای روز :

در ص رتی که این عدد  00باشرد دعرای
روز خام ش و غیر عردد  00دعرای روز
پخش خ اهد شد .

دعای سحر:
عدد دعای سرحر را وارد نماییرد ،در
ص رتی که این عدد  00باشرد دعرای
سحر خام ش خ اهد شد .
در این قسمت میت انید خروجی آمپوی
فایر را برای دعای سرحر روشرن یرا
خام ش نمایید .

مبنای ماه :

بعد از هر تغییر کوید ذخیره را فشار دهید

باید ت جه داشت که در ماه های سال قمری امکان تغییر در تعداد روزهای
این ماه ها وج د دارد(.به ط ر مثال ماه مبارک رمضان) برای پیشگیری از
این مشکل من یی به نام مبنای ماه در این سراعت در نظرر گرفتره شرده
است،بنابراین در ص رتی که در نمایش روز ماه های قمری تاریخ جو یرا
عقب افتاده باشد شما میت انید با استفاده از این من تاریخ قمری را تنظریم
نمایید.
در ص رتی که تاریخ قمری یک روز جو باشد باید عدد مبنا را یک واحرد
کاهش دهید و درص رت عقب ب دن تاریخ باید مبنرای مراه یرک واحرد
افزایش یابد.

ت جه  :این عدد بین دو عدد  10و یا  11تغییر میکند .
ت جه  :مبنای ماه ساعت شما در زمان تح یل تنظریم گردیرده ،فقر

در

ص رت مشاهده اختالف بین تاریخ شمسی و قمری تغییرات را انجام دهید.

تنظیمات دستی با کویدهای کنار ساعت :
در کنار دستگاه  2کوید جهت تنظیمات مبنای ماه و ساعت و تاریخ قرار داده شده است .
بافشار کوید پایین وارد تنظیمات ساعت خ اهید شد به ترتیب ساعت  ،دقیقه  ،سال  ،ماه و روز را تنظیم نمایید و با کویرد
باال هر کدام را جدا کانه تنظیم و جهت تایید کوید پایین را فشار دهید .
برای تنظیمات مبنای ماه کوید باال را فشار دهید و عدد مبنای ماه را طبق ت ضیحات قبوی تنظیم نمایید .

وارد نم دن متن :
از داخل ن ار ابزار باالی نرم افزار ،ن ار ابزار متن را انتخاب نمایید
وارد نم دن متن جدید روی تابو :
حال متن خ د را در داخل مستطیل سفید تایپ نم ده و کوید جدید را فشار دهید.
افزودن متن جدید به متن های قبوی :
در ص رتی که پس از تایپ نم دن متن جدید کوید اضافه را فشار دهید متن
جدید پس از متنهای قبوی بر روی تابو نمایش داده می ش د.
ذخیره کردن اطالعات :
در ص رت فشار کوید ذخیره آخرین متن تایپ شده شما در نرم افزار ذخیره و در
ص رت باز و بسته شدن نرم افزار متن مجددا نمایش داده می ش د.

تنظیم سرعت حرکت متن :
این عدد را می ت انید بین 10تا 99تنظیم نمایید عدد وارد شده هرچه به
99نزدیکتر باشد سرعت تابو افزایش می یابد .

تنظیم ساعت و تاریخ :
وارد قسمت زمان ش ید :
ساعت و تاریخ ( تاریخ را به ص رت میالدی وارد کنید) م رد نظر را
به ص رت دقیق و با رعایت وارد نم دن کویه اعداد مانند نم نه زیرر
تکمیل و کوید ارسال را فشار دهید .
ت جه  :صفرها را به ص رت کامل وارد نمایید به ط ر مثال ماه فبریه
را  01وارد نمایید .
ساعت

دقیقه
ماه (  2رقمی )

مثال
2017

10

02

روز (  2رقمی )
سال ( به ص رت  4رقمی )
ماه FEB = 01

ماه MAR = 02

ماه APR = 03

ماه MAY = 04

ماه JUN = 05

ماه JUL = 06

ماه AUG = 07

ماه SEP = 08

ماه OCT = 09

ماه NOV =10

ماه DEC =11

ماه JAN =12

نکته :در برخی
نمایشگر ها به جای
فیش ورودی صدا از
سوکت های فنری
استفاده شده است

