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 راتـطـق
 اليت 

 نظام ري ذكي 

 وصف المنتج 

ائكم منتجن  . قطرات اليتا شكرا لشر

 عىل: حتوي يذكي  ري  جهاز هو   اليت قطرات

ي ) •  ( Controllerمتحكم بالر 

 مدخل للمياه •

•  
 
ي  مياه اد عد

ون   إلكتر

 مع مخارج للمياه   (Ball Valve) كهربائية  محابسأربعة   •

  جدت()إن و   ة مضخة الرئيسيبالتحكم للمخرج  •

خالل   من  اليتيمكنك  ري    قطرات  أو    برمجة  للمزرعة  األحواض 
نت. بال الحديقة   ة التحكم والمراقبة عتر النتر  ضافة إىل مت  

ميكانيكية أو كهربائية إضافية.   قطرات اليت ال يتطلب   أي تركيبات 
ىل مدخل المياه إو   محابس بمخارج ال  ي الر    برابيشفقط قم بتوصيل  

ي الجهاز 
 . ف 

ر ليناسب بشكل    قطرات اليت  تم تصميم وتجميع مكونات
َّ
صغ ذكي وم 

كيب الشي    ع لح  ة. ادائق المنالتر  زل والمزارع الصغت 

.  فولت 12جهد  الكهربائية تعمل عىل  فالجهاز والمحابس - آمن كهربائيا تقطرات الي ي  بواسطة محول كهرباء خارجر

ق ا
َ
غل
 
ي حالة إ لت

ي محابس تلقائيا ف 
 . نقطاع التيار الكهربان 

  . يومية وأسبوعية وحسب الرغبة، ئيةومسا يةباحصري  جداول  يمكنك برمجة

ات.  ة الزمنية بالدقائق أو كمية الماء المطلوبة بالليتر  يمكنك برمجة ري األحواض من خالل تحديد الفتر

ي حالةالتبإرسال  قطرات اليتيقوم  
 
 . يبتش ل، وارتفاع تدفق المياهأو إ نخفاضإإنقطاع المياه،  نبيهات ف

و بإرسال   قطرات اليتيقوم   ا ال بواسطة:  تنبيهات  الالتقارير  يد  ي لتر
ون  ة،  الكتر قصت  آب،  ال،  رسالة  مكالمة هاتفية  واتس 

 . بصوت رقمي للتنبيهات الهامة

 : تقارير الري  والحتفاظ ب حالة الريتفاصيل كاملة عن  عرض ب  قطرات اليتيقوم  

ات(  حجمي : تسلسل التشغيل والنوع  • ي  )بالليتر
 )بالدقائق( أو زمن 

 ب لكل حوض يالتش  فحص •

 ة بنجاح مروي  ال حواض األ  •

 حواض األ  •
 
ي لم ت

،  مشاكل بسبب روى، أو بها النر  ب المياهي ارتفاع تدفق المياه ، تش أو  انخفاضبرابيش الري 

 الوقت لكل حوض وإجماىلي الوقت  •

 حجم المياه لكل حوض وإجماىلي حجم المياه المستهلكة  •

 معدل تدفق المياه •

ي  قطرات اليت
ية و العربية : اللغةهو ثنان   النجلت  
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 راتـطـق
 اليت 

 نظام ري ذكي 

مان 
َّ
 الض
  ضمان المنتج: سنتان.  •

ي تبدأ من تاري    خ  •
ة الضمان النر اء. نضمن خلو هذا المنتج من عيوب المواد والتصنيع خالل فتر  الشر

مثل هذه   • ي 
التالية. ف  الحاالت  ي 

مان إىل أي عيب أو عطل أو فشل ناتج عن سوء االستخدام ف 
َّ
ال يمتد هذا الض

متثال أو سوء االستخدام الحاالت، لن تكون أفكار الرقمية مسؤولة عن أي استبدال أو أي تعويض ناتج عن عدم ال
 للجهاز: 
o شغيل اآلمن. الستخدام الذي ال يتوافق مع تعليمات الت 
o  .دد  تعطل الجهاز الناتج عن الجهد الزائد أو عدم استقرار كهرباء التيار المتر

 

 

 تعليمات التشغيل اآلمن 
  يرجر قراءة تعليمات التشغيل اآلمن بعناية قبل إستخدام هذا المنتج. 

ا عن متناول األطفال أو األشخاص العاجزين. الجهاز باحتفظ ب •
ً
 عيد

. توج  الحذر أثناء التعا • ي
ر ميكانيكي أو كهربان 

 مل مع هذا المنتج لتجنب أي ض 

ي وضع الجهاز   تأكد من أن •
ثبَّت ف   حسب التعليمات. عامودي م 

ي الخارج فيوىص بوضعه    قطرات اليتالمكان األمثل لتثبيت   •
ي غرفة الخدمات. إذا تم تثبيته ف 

هو داخل الكراج، ف 
 المباشر ألشعة الشمس أو المطر. داخل مظلة شمسية ومطرية لحمايته من التعرض  

 

اليت • آمن  قطرات  ي 
جهد كهربان  عىل  محول كهرباء    12 يعمل  بواسطة  فولت 

(Adapter  ي مكان بعيدا عن الشمس أو المطر
ي ف 
(. يجب تثبيت المحول الكهربان 

 . مخاطر كهربائيةلتجنب أي 

ي حالة تلف محول الكهرباء أو تعطله، يجب استبداله بمحول آخر من نفس   •
  النوع ف 

. اتصل بالوكيل المحىلي لالستبدال.  2فولت /   12  أمبت 

أي محول كهرباء يستخدم مع هذا المنتج يجب أن يتوافق مع اللوائح والمعايت  ذات   •
ي بلد االستخدام. 

 الصلة المطبقة ف 

 

ر(.   قطرات اليتال تعرض   •  لمصادر ضوئية عالية الكثافة )مثل وميض الزينون أو اللت  

 

 مغلقا.   قطرات اليتإبِق االباب األمامي ل   •
ل    ألن هذا سيؤدي إىل(  Controller)  الداخىلي   غطاء المتحكمال تحاول فتح   •

ُّ
تعط

 إلغاء الضمان. الجهاز و 
   الجهاز به مدخل ماء واحد وأربعة مخارج، وهي مزودة جميعها ب  قطع"شد وصل" •

ابيش"وصالت  أو   ي    و هيقوم بالتوصيل  الشخص الذي  تأكد من أن  .  "للتر
ل  فن 

َّ
ؤه م 

 . التوصيل الصحيح لمن أج

 

بي   • الجهاز وذلك لمنع الشوائب  إىل  لداخل  اء ا ( للمStrainerضع فلتر ماء )وىص 
ال ي    مياهمن التأثت  عىل عمل عداد 

ون  أو المحابس الكهربائية. يقوم الجهاز  اللكتر
ال   موعد  يحي    ا  شكل أوتوماتيكي عندم بيه ببالتن وذلك حسب    Strainerتنظيف 

 . إعداداتك
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 راتـطـق
 اليت 

 نظام ري ذكي 

 إن وجدت.   بمضخة رئيسية ( للتحكمDry Contact)الجهاز به مخرج  •
ة ألن ها قد يؤدي إىل  التحكم    ال تقم أبدا بتوصيل مخرج • إىل المضخة مباشر

ل  .  التحكم  تلف مخرج رحِّ . (Contactor)يجب أن تكون المضخة مجهزة ب  م 

كي -1)راجع بند    قبل توصيل المضخة. (  بالتر
ي   •

بفن  الستعانة  من  ل  تأكد 
َّ
ؤه بم  التحكم  مخرج  ل لتوصيل  رحِّ الم 

(Contactor الخاص بالمضخة ) .لتجنب أي مخاطر كهربائية  

 

 الصيانة الدورية إرشادات بخصوص 

األجزاء الداخلية  تنظيف  بفتح الباب األمامي و م شهور(، ق  3~6)من   بشكل دوري  •
 (. Blower)  لمنفاخابإستخدم  قطرات اليتل  

ألن هذا سيؤدي  (  Controllerبدا عىل وحدة المتحكم الداخىلي )لماء أتقم برش ا  ال  •
ل الجهاز و  إىل

ُّ
 إلغاء الضمان. تعط

 

ي صندوق الجهاز من أي جهة   •
 كانت. ال تقم بعمل أي فتحات ف 

 

ي حالة التعطل.  •
 إتصل مع الموزع المحىلي ف 

 

 

 التخلص من الجهاز 
فَرزة، إستخدم مرافق تجميع منفصلة. اتصل مع الجهات المعنية للحصول  ال تتخلص من األجهزة الكهربائية كنفايات غت  م 

ي مكبات النفايات، يمكن عىل معلومات بخصوص أنظمة جمع النفايات المتاحة. إذا تم التخلص من األجهزة  
الكهربائية ف 

، مما يض  بصحتك ورفاهيتك ي
ي سلسلة المداد الغذان 

 .أن تتشب المواد الخطرة إىل المياه الجوفية وتدخل ف 
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 راتـطـق
 اليت 

 نظام ري ذكي 

 

   ياهعداد المتوفير المياه وخفض الفواتير مع 
ون   األلكير

ي يسمح لك العداد  
ون   . ها لكل حوضي  ُّ تحديد كمية الماء المطلوب رَ باللكتر

ي  إن  
يا  برابيشطول  التفاوت ف  ي  لر 

بيش، وعدد الفتحات ف  ي إرت و ، وتغت  ضغط المضخة،  التر
لها األحواض كفاع  التباين فر

ي مثل هذه الحاال 
روى تعوامل تؤثر عىل كمية تدفق المياه. ف  الحوض ي  ي أي فكرة عما إذا كان 

، ال يعطي الجدول الزمن 
 المطلوب. أقل من  فرط أو ببشكل م  

ي بالحجم المطلوب يضمن   قم  تحت أي ظرف.  الماءمن  لمطلوبة ا كمية ال ي  وكذلك ر   لك توفت  المياه أوال  إن جدولة الر 
ي خالل األسبوع.   بإستشارة المهندس الزراعي الذي سيحدد لك كمية الماء الالزمة لكل نوع من النباتات وعدد مرات الر 

 

 ...  تهمكل قطرة ماء ... 
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 راتـطـق
 اليت 

 نظام ري ذكي 

كي .1  بالير
يل  كيب واإلعداداتيمكنك تت   ي ذلك مشاهدة مقاطع الفيديو كتيب الير

، بما ف 
نت:   التوضيحية من موقعنا عىل النتر

www.afkardigital.com >> >> قطرات  المنتجات   

 

ي افتح  .1
 ن المحتويات: وتحقق م الغطاء الكرتون 

 جهاز قطرات اليت  •

  كتيب وصف المنتج والضمان ودليل التشغيل اآلمن.  •

ي ) •
  .Adapter )12V/2Aمحول كهربان 

ي مع   4عدد ت للجهاز اال حم   •
 عىل الحائط. الجهاز لتثبيت  أسافي   و براع 

 
ي  .2

تيب ك فيديو اإلستخدام إتبع التعليمات ف  : الموضحة بالتر  ما يىلي

 لتثبيت الجهاز.  مناسبإختيار مكان  •

 ( Adapterتوصيل محول الكهرباء )  •

ي الجهاز.  الرئيسي الماء  بربيشتوصيل  •
 إىل مدخل المياه ف 

 توصيل برابيش الري بمخارج المحابس من الجهاز إىل األحواض.  •

 توصيل مخرج "تحكم المضخة" إىل علبة المضخة.  •

 

 

 إرشادات بخصوص إختيار مكان مالئم لتثبيت الجهاز 

ي غرفة الخدمات بعيدا عن التعرض المباشر للشمس والم   قطرات اليتالمكان األمثل لتثبيت   •
طر  هو داخل الكراج، ف 

 . والغبار 
ي الخارج فيوىص بوضعه داخل مظلة   •

لحمايته من التعرض المباشر ألشعة    شمسية ومطريةإذا تم تثبيت الجهاز ف 
 الشمس أو المطر. 

ر(.  تأكد من أن المكان ال توجد به مصادر ضوئية عالية الكثافة )مثل وميض •  الزينون أو اللت  
 . متناول األطفال أو األشخاص العاجزينبعيدا عن  العبث و آمنا لتجنب يجب أن يكون مكان الجهاز  •

ي وضع عامودي   •
 
ي الفيديو.   كما هو موضحيتم تثبيت الجهاز ف

 
 ف

 المرفقة مع الجهاز. االت ئط بإستخدام الحماقم بتثبيت الجهاز عىل الح •

 

 

 (Adapterمحول الكهرباء )إرشادات بخصوص توصيل  

 ( الموجود داخل الجهاز. DC-INبرفق بمدخل )محول الكهرباء  قم بتوصيل •

ي قريب. استخدم وصلة كهربائية إذا لزم األمر •
 .قم بتوصيل المحول بمقبس كهربان 

ي مكان بعيدا عن الشمس أو المطر لتجنب أية مخاطر كهربائية.  •
 
ي والمقبس ف

 يجب تثبيت المحول الكهربان 

 

 

  الجهاز 
 
ابيش إىل مدخل المياه ومخارج المحابس ف  إرشادات بخصوص توصيل الير

ابيش".   الجهاز به مدخل ماء واحد وأربعة مخارج، وهي مزودة جميعها ب  قطع"شد وصل" •  أو "وصالت للتر
ل من أجل التوصيل الصحيح. الشخص الذي تأكد من أن   •

َّ
ؤه ي م 

 يقوم بالتوصيل هو فن 

http://www.afkardigital.com/
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 راتـطـق
 اليت 

 نظام ري ذكي 

 الجهاز. كما هو مدون داخل غطاء  ملم  20ملم أو 16ت قطر  إستخدم برابيش ري ذا •
( للماء الداخل إىل الجهاز وذلك لمنع الشوائب من التأثت  عىل عمل عداد المياه Strainerوىص بضع فلتر ماء )ي   •

ي أو المحابس الكهربائية. يقوم الجهاز بالتنبيه بشكل أوتوماتيكي عندما يحي   موعد تنظيف ال   
ون    Strainerاللكتر

 . وذلك حسب إعداداتك
 
 

 المضخة إرشادات بخصوص توصيل توصيل مخرج "تحكم المضخة" إىل علبة 

ل لتنفيذ هذا الجزء  •
َّ
ؤه ي م 

 بداية، يجب الستعانة بفن 
 الجهاز به مخرج للتحكم بمضخة رئيسية إن وجدت.  •
ة ألن ها قد يؤدي إىل تلف مخرج التحكم.  •  ال تقم أبدا بتوصيل مخرج التحكم بالمضخة مباشر
ل ) • رحِّ ي الشكل. كما هو موضح   ( الخاص بالمضخةContactorتقم بتوصيل مخرج التحكم بالم 

 ف 
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 راتـطـق
 اليت 

 نظام ري ذكي 

 عمل اإلعدادات .2

 عىل السحابة حسابكإنشاء  .2.1

، اكتب  الويب متصفح من خالل .1
https://hudhud.smarturdon.com/ 

المعلومات   أدخل. Register as a new user انقر فوق .2
 المطلوبة: 

• Password/  Username 

 . الفعَّ  mobile Number رقمو   addressemail خل أد •

ال، ستتلقر معلومات  رقم هاتف فعَّ  إدخالمالحظة: من خالل 
 .SMSمهمة حول منتجك من خالل رسائل 

 Register انقر فوق .3

   

ي للتأكيد إىل صندوق الوارد الخاص بك.   .4
ون  سيتم إرسال بريد إلكتر

بحدود  GMAILل   بالنسبة يستغرق  قد  ا   3، 
ً
أيض يرجر  دقائق. 

 . Junk/spamالتحقق من مجلدات  

 

انقر فوق   .5  ، ي
ون  اللكتر يد  بالتر تأكيد  تلقيك رسالة  الرابط  بمجرد 

ر   لتفعيل حسابك. فق باليميل الم 

 

الرسالة   .6 تلقيت  حسابك التالية إذا  إنشاء  تم  أنه  ي 
يعن  فهذا   ،

  بنجاح. 

 

 السحانر   إىل حسابك قطرات اليتإضافة  .2.2

، اكتب  متصفح الويب من خالل .7
https://hudhud.smarturdon.com/  وقم بتسجيل

ي 
 الخطوة السابقة.  الدخول إىل حسابك الذي أنشأته للتو ف 

 

اكك  .8  الدخوليحدد عدد المستخدمي   الذين يمكنهم إن إشتر
ي  قطرات اليتإىل 

نت وف  اآلن قم  . نفس الوقتعتر النتر
ا يمكنك إعطاء أسماء لل(، ال ID)هوية مستخدم  أيبإختيار 

ً
   حق

IDs  .لمزيد من المالءمة 

 

 + إىل حسابك ، انقر فوق قطرات اليتلبدء إضافة  .9

 

لبإدخال  قم   .10 التسلسىلي  اليت   الرقم  فوق    وجود الم  قطرات 

 Check ثم انقر فوق ،الغطاء الداخىلي للمتحكم

https://hudhud.smarturdon.com/
https://hudhud.smarturdon.com/
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 راتـطـق
 اليت 

 نظام ري ذكي 

الذي .11 التسلسىلي  الرقم  ،  أدخلته    إذا كان  صحيًحا 
صور  عرض  اليت  فسيتم  الضافة ب  قطرات 

 ، كالمثال الموضح جانبا. علومات أخرىل

  

فوق .12 اليتلضافة    Add  انقر  إىل    ا هذ  قطرات 

، ثم انقر فوق ي  Back حسابك السحانر

 
 

 

 

 

 

 

.  قطرات اليتيمكنك اآلن رؤية  .13 ي ي حسابك السحانر
 الخاص بك مدرًجا ف 

 
 

 والتفعيل قطرات اليتالدخول إىل  .2.3

 الكهرباء. بمحول تخزين قم بتوصيل وحدة ال .14

 

شبكات  .15 من  فاي    تحقق  جهاز  الواي  من  المتاحة 
هاتف أو  ترى  ك الكمبيوتر  أن  يجب  شبكة    المحمول. 

ي    مثل تلك  قطرات اليتة ب   اصالواي فاي الخ
تظهر  النر

شبكة    جانبا  اليت)ستظهر  دقيقة   قطرات  خالل 
 وصله بالكهرباء(. بعد  واحدة تقريبا 

 

 12345678ثم أدخل كلمة المرور   ،  قطرات اليت الواي فاي الخاصة ب  إختر شبكة .16

 

ت الواي فاي للتأكد من أنك   .17 ي  ك  المتصلة الشبكة حالة ون تكيجب أن  ،  قطرات اليت  ة بالخاصإختر
النر

ي األسفل
 . ف 
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 راتـطـق
 اليت 

 نظام ري ذكي 

      
 حاسوب )البتوب(          موبايل

 

خالل .18 الويب، من  اكتب    متصفح 
http://192.168.99.1    قطرات اليت للدخول إىل  

: من خالل الشبكة   المحلية. قم بالتسجيل كما يىلي

 adminاسم المستخدم:  •

المرور:   • كلمة  )  adminكلمة  تغيت   ا 
ً
الحق يمكنك 

 (المرور

 

فاي إعدادات    متصفح إىل صفحةالسيوجهك   .19 الواي 
ت إىل  تحتاج  المحلية    عريفحيث  فاي  الواي  شبكة 

اليتداخل   تحت  قطرات   ،
ً
بداية  WIFIقائمة  . 

Network Status    يكون فاي لن  واي  هناك شبكة 
قطرات  ل     WIFI IP Addressفة، وسيتم عرض ال   عرَّ م  

 .No IP:  كما يىلي   اليت

 

 WIFI Selectionت قائمة تح .20

 ،  Password  أدخل،  WIFI Name  حدد  •
 
أ نقر  ثم 

 . Save فوق

بإدخال   • قمت  بشكل    passwordإذا  فاي  الواي 

 سوف تظهر.  Saved Successfullyصحيح فإن 

 

صفحة قم   .21 الويب  بتحديث  قائمة .  متصفح    تحت 
WIFI Network Statusى ستر  ،  IP address 

تها. الشبكة الواي فاي اسم  حيح مع ص ي إختر
 نر

 

إىل   .22 أدخل  Settings    >>Cloud Accountاذهب   .

إنشاء   عند  نفسيهما  المرور  وكلمة  المستخدم  اسم 
ي 
نقر فوق 2الخطوة   حسابك )كما ف 

ُ
 . Check(. ثم أ

  

http://192.168.99.1/
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 راتـطـق
 اليت 

 نظام ري ذكي 

ي أدخلتها صحيحة، فسيظهر لك  .23
نجاح العملية وسيقوم   قطرات اليت إذا كانت معلومات الحساب النر

 بإعادة التشغيل. 

   

 

 من خالل الشبكة المحلية  قطرات اليتمشاهدة  .2.4

ي تم تعريفها  .24
أعد توصيل الكمبيوتر/هاتفك المحمول بك بشبكة الواي فاي المحلية )نفس الشبكة النر

 (. قطرات اليتداخل 

 

 قد إنتىه من إعادة التشغيل.  قطرات اليتخالل هذا الوقت سيكون  .25

 
الخاص ب   IPال   من خالل المتصفح، قم بتعبئة .26

يتم تسجيل   (. 21ة الخطو )حسب  قطرات اليت
 كالسابق: الدخول  

 adminاسم المستخدم:  •

   adminكلمة المرور:  •

 

 

، كما المحلية الواي فاي شبكةخالل  من  قطرات اليترؤية جميع األجهزة المتصلة ب  من اآلن ستتمكن  .27

ي المثال: 
 هو موضح ف 
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 راتـطـق
 اليت 

 نظام ري ذكي 

نت  قطرات اليتمشاهدة  .2.5  عير اإلنير

اكتب  من خالل متصفح الويب،  .28
https://hudhud.smarturdon.com  .للوصول إىل حسابك 

 

 سجل الدخول وإختار هوية المستخدم )أو السم( من القائمة.  .29

 

 تريد مشاهدته من القائمة. قطرات اليت اختر أي  .30

 
 

األن   .31 تكون  أن  مشاهدة  عىل    قادرا يجب 
اليت خالل    قطرات  من  ته  إختر الذي 

نت.   النتر

 

إىل حسابك ،  آخر    قطرات اليتلضافة   .32
تكرار  إىل  ) تحتاج  ،  2.3،  2.2الخطوات 

 فقط. ( 2.4

 

 

 

 

  حالة وقف التشغيل  بطريقة سلسةقطرات اليت  اغالق .3
 
 ف

 ، سواء من الشبكة المحلية أو عن بعد. قطرات اليتسجل الدخول إىل  .1

ول إىل . قم بال Settings  >>Controllerأنقر عىل  .2  . Management Controllerقائمة ت  

 .Shut down the Deviceانقر فوق  .3

عن وحدة الكهرباء  محول ثم افصل  دقيقةما يقارب الانتظر  .4
 . مقبس الكهرباء التخزين ثم افصل المحول من  

 

  

https://hudhud.smarturdon.com/
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 راتـطـق
 اليت 

 نظام ري ذكي 

 قطرات اليتتشغيل  .4
اتومم  قطرات اليت كيفية تشغيل   يمكنك معرفة المزيد حول  ه من خالل مشاهدة مقاطع  ت  

ي من موقع  التعليمية و الفيدي
ون   : نا اللكتر

 www.afkardigital.com المنتجات <<المراقب الحراري>>   
 

 إنشاء حساب عىل السحابة  
 قطرات اليت عمل العدادات ل   
 تعريف األحواض  
ات أو الدقائق    برمجة الري  بالليتر
 الري   عمل جداول 
ي /  

ون  يد اللكتر ة / المكالمات الهاتفية إعداد التنبيهات عىل التر  الرسائل القصت 
 والبياناتالرسوم البيانية إظهار  
 التحقق من رصيد حسابك  
 إىل/من السحابة  قطرات اليتنسخ/إستعادة إعدادات  
 قطرات اليت يقاف وإ،  إعادة التشغيل، إعادة البدء  
 والمزيد… بقية العدادات،   

 

 قطرات اليت تتعلق ب  معلومات  إستفسارات أو  يألبنا إتصل  
 مشاكل تقنية 

 أي استفسارات ومعلومات أخرى 
 

http://www.afkardigital.com/

