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وصف المنتج
شكرا ر
لشائكم منتجنا قطرات اليت.
ذك يحتوي عىل:
قطرات اليت هو جهاز ري ي
•
•
•
•
•

متحكم بالري ()Controller
مدخل للمياه
ر
ون
عداد مياه إلكت ي
أربعة محابس كهربائية ( )Ball Valveمع مخارج للمياه
مخرج للتحكم بالمضخة الرئيسية (إن وجدت)

يمكنك من خالل قطرات اليت برمجة ري األحواض للمزرعة أو
عت ر
النتنت.
الحديقة بالضافة إىل متة التحكم والمراقبة ر
ال يتطلب قطرات اليت أي تركيبات ميكانيكية أو كهربائية إضافية.
فقط قم بتوصيل برابيش الري بمخارج المحابس وإىل مدخل المياه
يف الجهاز.
َّ
ذك ومصغر ليناسب
تم تصميم وتجميع مكونات قطرات اليت بشكل ي
ر
التكيب الشي ع لحدائق المنازل والمزارع الصغتة.
خارج.
قطرات اليت آمن كهربائيا  -فالجهاز والمحابس الكهربائية تعمل عىل جهد  12فولت بواسطة محول كهرباء
ر ي
َ
الكهربان.
تغلق المحابس تلقائيا يف حالة إنقطاع التيار
ي
يمكنك برمجة جداول ري صباحية ومسائية ،يومية وأسبوعية وحسب الرغبة.
ر
يمكنك برمجة ري األحواض من خالل تحديد ر
بالليتات.
الفتة الزمنية بالدقائق أو كمية الماء المطلوبة
يقوم قطرات اليت بإرسال التنبيهات يف حالة إنقطاع المياه ،إنخفاض أو إرتفاع تدفق المياه ،والتشيب.
ر
ون ،رسالة قصتة ،الواتس آب ،مكالمة هاتفية
يقوم قطرات اليت بإرسال التقارير والتنبيهات بواسطة :ال رتيد الالكت ي
رقم للتنبيهات الهامة.
بصوت ي
يقوم قطرات اليت بعرض تفاصيل كاملة عن حالة الري والحتفاظ بتقارير الري:
•
•
•
•
•
•
•

ر
تسلسل التشغيل والنوع:
زمن (بالدقائق)
حجم (بالليتات) أو ي
ي
فحص التشيب لكل حوض
األحواض المروية بنجاح
ر
الن لم تروى ،أو بها مشاكل بسبب برابيش الري ،انخفاض أو ارتفاع تدفق المياه  ،تشيب المياه
األحواض ي
وإجماىل الوقت
الوقت لكل حوض
ي
وإجماىل حجم المياه المستهلكة
حجم المياه لكل حوض
ي
معدل تدفق المياه

ثنان اللغة :النجلتية و العربية
قطرات اليت هو ي
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َّ
الضمان
• ضمان المنتج :سنتان.
ر
الن تبدأ من تاري خ ر
ر
الشاء.
• نضمن خلو
هذا المنتج من عيوب المواد والتصنيع خالل فتة الضمان ي
َّ
.
• ال يمتد هذا الضمان إىل أي عيب أو عطل أو فشل ناتج عن سوء االستخدام يف الحاالت التالية يف مثل هذه
الحاالت ،لن تكون أفكار الرقمية مسؤولة عن أي استبدال أو أي تعويض ناتج عن عدم المتثال أو سوء االستخدام
للجهاز:
 oالستخدام الذي ال يتوافق مع تعليمات التشغيل اآلمن.
ر
 oتعطل الجهاز الناتج عن الجهد الزائد أو عدم استقرار كهرباء التيار المتدد.

تعليمات التشغيل اآلمن
يرج قراءة تعليمات التشغيل اآلمن بعناية قبل إستخدام هذا المنتج.
ر
ً
• احتفظ بالجهاز بعيدا عن متناول األطفال أو األشخاص العاجزين.
كهربان.
ميكانيك أو
• توج الحذر أثناء التعامل مع هذا المنتج لتجنب أي ضر
ي
ي
• تأكد من أن الجهاز م َّثبت يف وضع عامودي حسب التعليمات.
• المكان األمثل لتثبيت قطرات اليت هو داخل الكراج ،يف غرفة الخدمات .إذا تم تثبيته يف الخارج فيوىص بوضعه
ر
المباش ألشعة الشمس أو المطر.
داخل مظلة شمسية ومطرية لحمايته من التعرض
كهربان آمن  12فولت بواسطة محول كهرباء
• قطرات اليت يعمل عىل جهد
ي
الكهربان يف مكان بعيدا عن الشمس أو المطر
( .)Adapterيجب تثبيت المحول
ي
لتجنب أي مخاطر كهربائية.
• يف حالة تلف محول الكهرباء أو تعطله ،يجب استبداله بمحول آخر من نفس النوع
المحىل لالستبدال.
 12فولت  2 /أمبت .اتصل بالوكيل
ي
• أي محول كهرباء يستخدم مع هذا المنتج يجب أن يتوافق مع اللوائح والمعايت ذات
الصلة المطبقة يف بلد االستخدام.
• ال تعرض قطرات اليت لمصادر ضوئية عالية الكثافة (مثل وميض الزينون أو اللتر).
األمام ل قطرات اليت مغلقا.
إبق االباب
ي
• ِ
ُّ
الداخىل ( )Controllerألن هذا سيؤدي إىل تعطل
المتحكم
غطاء
فتح
تحاول
• ال
ي
الجهاز وإلغاء الضمان.
وه مزودة جميعها ب قطع"شد وصل"
• الجهاز به مدخل ماء واحد وأربعة مخارج ،ي
َّ
فن مؤهل
و
ه
بالتوصيل
يقوم
الذي
للتابيش" .تأكد من أن الشخص
أو "وصالت ر
ي
من أجل التوصيل الصحيح.
• يوىص بضع ر
فلت ماء ( )Strainerللماء الداخل إىل الجهاز وذلك لمنع الشوائب
ر
ون أو المحابس الكهربائية .يقوم الجهاز
من التأثت عىل عمل عداد المياه اللكت ي
أوتوماتيك عندما يحي موعد تنظيف ال  Strainerوذلك حسب
بالتنبيه بشكل
ي
إعداداتك.
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• الجهاز به مخرج ( )Dry Contactللتحكم بمضخة رئيسية إن وجدت.
• ال تقم أبدا بتوصيل مخرج التحكم إىل المضخة ر
مباشة ألن ها قد يؤدي إىل
ِّ
تلف مخرج التحكم .يجب أن تكون المضخة مجهزة ب مرحل (.)Contactor
راجع بند ( -1ر
التكيب) قبل توصيل المضخة.
َّ
ؤهل لتوصيل مخرج التحكم بالم ِّ
رحل
بفن م
• تأكد من الستعانة
ي
( )Contactorالخاص بالمضخة لتجنب أي مخاطر كهربائية.
إرشادات بخصوص الصيانة الدورية
األمام وتنظيف األجزاء الداخلية
• بشكل دوري (من  6~3شهور) ،قم بفتح الباب
ي
ل قطرات اليت بإستخدم المنفاخ (.)Blower
الداخىل ( )Controllerألن هذا سيؤدي
• ال تقم برش الماء أبدا عىل وحدة المتحكم
ي
ُّ
تعطل الجهاز وإلغاء الضمان.
إىل
• ال تقم بعمل أي فتحات يف صندوق الجهاز من أي جهة كانت.
المحىل يف حالة التعطل.
• إتصل مع الموزع
ي

التخلص من الجهاز
ال تتخلص من األجهزة الكهربائية كنفايات غت م َ
فرزة ،إستخدم مرافق تجميع منفصلة .اتصل مع الجهات المعنية للحصول
عىل معلومات بخصوص أنظمة جمع النفايات المتاحة .إذا تم التخلص من األجهزة الكهربائية يف مكبات النفايات ،يمكن
الغذان ،مما يض بصحتك ورفاهيتك.
أن تتشب المواد الخطرة إىل المياه الجوفية وتدخل يف سلسلة المداد
ي
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ر
األلكيون
الفواتي مع عداد المياه
توفي المياه وخفض
ر
ر
ر
ون بتحديد كمية الماء المطلوب َرُّي ها لكل حوض.
يسمح لك العداد اللكت ي
ر
التبيش ،وتغت ضغط المضخة ،والتباين يف إرتفاع األحواض كلها
إن التفاوت يف طول برابيش الري ،وعدد الفتحات يف ر
الزمن أي فكرة عما إذا كان الحوض يروى
يعط الجدول
عوامل تؤثر عىل كمية تدفق المياه .يف مثل هذه الحاالت ،ال
ي
ي
بشكل مفرط أو بأقل من المطلوب.
إن جدولة الري بالحجم المطلوب يضمن لك توفت المياه أوال وكذلك ري الكمية المطلوبة من الماء تحت أي ظرف .قم
اع الذي سيحدد لك كمية الماء الالزمة لكل نوع من النباتات وعدد مرات الري خالل األسبوع.
بإستشارة المهندس الزر ي

 ...كل قطرة ماء تهم ...
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 .1ر
اليكيب
يمكنك تتيل كتيب ر
اليكيب واإلعدادات ،بما يف ذلك مشاهدة مقاطع الفيديو
التوضيحية من موقعنا عىل ر
النتنت:
 >> www.afkardigital.comالمنتجات >> قطرات
تون وتحقق من المحتويات:
 .1افتح الغطاء الكر ي
• جهاز قطرات اليت
• كتيب وصف المنتج والضمان ودليل التشغيل اآلمن.
كهربان (.12V/2A )Adapter
• محول
ي
اع وأسافي لتثبيت الجهاز عىل الحائط.
• حماالت للجهاز عدد  4مع بر ي
ر
يىل:
 .2إتبع التعليمات يف فيديو اإلستخدام الموضحة بالتتيب كما ي
• إختيار مكان مناسب لتثبيت الجهاز.
• توصيل محول الكهرباء ()Adapter
ئيس إىل مدخل المياه يف الجهاز.
• توصيل بربيش الماء الر ي
• توصيل برابيش الري بمخارج المحابس من الجهاز إىل األحواض.
• توصيل مخرج "تحكم المضخة" إىل علبة المضخة.

إرشادات بخصوص إختيار مكان مالئم لتثبيت الجهاز
ر
المباش للشمس والمطر
• المكان األمثل لتثبيت قطرات اليت هو داخل الكراج ،يف غرفة الخدمات بعيدا عن التعرض
والغبار.
ر
• إذا تم تثبيت الجهاز يف الخارج فيوىص بوضعه داخل مظلة شمسية ومطرية لحمايته من التعرض المباش ألشعة
الشمس أو المطر.
• تأكد من أن المكان ال توجد به مصادر ضوئية عالية الكثافة (مثل وميض الزينون أو اللتر).
• يجب أن يكون مكان الجهاز آمنا لتجنب العبث و بعيدا عن متناول األطفال أو األشخاص العاجزين.
• يتم تثبيت الجهاز يف وضع عامودي كما هو موضح يف الفيديو.
• قم بتثبيت الجهاز عىل الحائط بإستخدام الحماالت المرفقة مع الجهاز.

إرشادات بخصوص توصيل محول الكهرباء ()Adapter
• قم بتوصيل محول الكهرباء برفق بمدخل ( )DC-INالموجود داخل الجهاز.
كهربان قريب .استخدم وصلة كهربائية إذا لزم األمر.
• قم بتوصيل المحول بمقبس
ي
الكهربان والمقبس يف مكان بعيدا عن الشمس أو المطر لتجنب أية مخاطر كهربائية.
• يجب تثبيت المحول
ي

اليابيش إىل مدخل المياه ومخارج المحابس ف الجهاز
إرشادات بخصوص توصيل ر
للتابيش".
وه مزودة جميعها ب قطع"شد وصل" أو "وصالت ر
• الجهاز به مدخل ماء واحد وأربعة مخارج ،ي
َّ
فن مؤهل من أجل التوصيل الصحيح.
• تأكد من أن الشخص الذي يقوم بالتوصيل هو ي
5
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• إستخدم برابيش ري ذات قطر 16ملم أو 20ملم كما هو مدون داخل غطاء الجهاز.
• يوىص بضع ر
فلت ماء ( )Strainerللماء الداخل إىل الجهاز وذلك لمنع الشوائب من التأثت عىل عمل عداد المياه
ر
أوتوماتيك عندما يحي موعد تنظيف ال Strainer
ون أو المحابس الكهربائية .يقوم الجهاز بالتنبيه بشكل
اللكت ي
ي
وذلك حسب إعداداتك.

إرشادات بخصوص توصيل توصيل مخرج "تحكم المضخة" إىل علبة المضخة
َّ
بفن مؤهل لتنفيذ هذا الجزء
• بداية ،يجب الستعانة ي
• الجهاز به مخرج للتحكم بمضخة رئيسية إن وجدت.
• ال تقم أبدا بتوصيل مخرج التحكم بالمضخة ر
مباشة ألن ها قد يؤدي إىل تلف مخرج التحكم.
• تقم بتوصيل مخرج التحكم بالم ِّ
رحل ( )Contactorالخاص بالمضخة كما هو موضح يف الشكل.
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 .2عمل اإلعدادات
.2.1

إنشاء حسابك عىل السحابة

 .1من خالل متصفح الويب ،اكتب
https://hudhud.smarturdon.com/
 .2انقر فوق  .Register as a new userأدخل المعلومات
المطلوبة:
• Username / Password
َّ
• أدخل  email addressورقم  mobile Numberفعال.
ر
مالحظة :من خالل إدخال رقم هاتف َّ
ستتلق معلومات
فعال،
مهمة حول منتجك من خالل رسائل .SMS
 .3انقر فوق Register
ر
ون للتأكيد إىل صندوق الوارد الخاص بك.
 .4سيتم إرسال بريد إلكت ي
ً
يرج أيضا
بالنسبةل  ،GMAILقد يستغرق بحدود  3دقائق .ر
التحقق من مجلدات .Junk/spam
ر
ون ،انقر فوق الرابط
 .5بمجرد تلقيك رسالة تأكيد ر
بالتيد اللكت ي
المرفق باليميل لتفعيل حسابك.
يعن أنه تم إنشاء حسابك
 .6إذا تلقيت الرسالة التالية ،فهذا ي
بنجاح.
.2.2

السحان
إضافة قطرات اليت إىل حسابك
ر

 .7من خالل متصفح الويب ،اكتب
 https://hudhud.smarturdon.com/وقم بتسجيل
الدخول إىل حسابك الذي أنشأته للتو يف الخطوة السابقة.
 .8إن ر
إشتاكك يحدد عدد المستخدمي الذين يمكنهم الدخول
إىل قطرات اليت عت ر
وف نفس الوقت .اآلن قم
النتنت
ر
ي ً
بإختيار أي هوية مستخدم ( ،)IDالحقا يمكنك إعطاء أسماء لل
 IDsلمزيد من المالءمة.
 .9لبدء إضافة قطرات اليت إىل حسابك  ،انقر فوق +
التسلسىل ل قطرات اليت الموجود فوق
 .10قم بإدخال الرقم
ي
الداخىل للمتحكم ،ثم انقر فوق Check
الغطاء
ي
7
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ً
صحيحا ،
التسلسىل الذي أدخلته
 .11إذا كان الرقم
ي
فسيتم عرض صور قطرات اليت بالضافة
لعلومات أخرى ،كالمثال الموضح جانبا.
 .12انقر فوق  Addلضافة قطرات اليت هذا إىل
السحان ،ثم انقر فوق Back
حسابك
ري

ً
السحان.
مدرجا يف حسابك
 .13يمكنك اآلن رؤية قطرات اليت الخاص بك
ري

.2.3

الدخول إىل قطرات اليت والتفعيل

 .14قم بتوصيل وحدة التخزين بمحول الكهرباء.
 .15تحقق من شبكات الواي فاي المتاحة من جهاز
الكمبيوتر أو هاتفك المحمول .يجب أن ترى شبكة
ر
الن تظهر
الواي فاي الخاصة ب قطرات اليت مثل تلك ي
جانبا (ستظهر شبكة قطرات اليت خالل دقيقة
واحدة تقريبا بعد وصله بالكهرباء).
 .16ر
إخت شبكة الواي فاي الخاصة ب قطرات اليت  ،ثم أدخل كلمة المرور 12345678
ر
ر
الن
 .17للتأكد من أنك إختت الواي فاي الخاصة ب قطرات اليت  ،يجب أن تكون حالة الشبكة المتصلة ك ي
يف األسفل.
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موبايل
اكتب
الويب،
متصفح
خالل
 .18من
 http://192.168.99.1للدخول إىل قطرات اليت
يىل:
من خالل الشبكة المحلية .قم بالتسجيل كما ي
• اسم المستخدمadmin :
ً
• كلمة المرور( admin :يمكنك الحقا تغيت كلمة
المرور)
 .19سيوجهك المتصفح إىل صفحة إعدادات الواي فاي
حيث تحتاج إىل تعريف شبكة الواي فاي المحلية
ً
داخل قطرات اليت .بداية ،تحت قائمة WIFI
 Network Statusلن يكون هناك شبكة واي فاي
م َّ
عرفة ،وسيتم عرض ال  WIFI IP Addressل قطرات
يىل.No IP :
اليت كما ي
 .20تحت قائمة WIFI Selection
• حدد  ،WIFI Nameأدخل  ،Passwordثم أنقر
فوق .Save
• إذا قمت بإدخال  passwordالواي فاي بشكل
صحيح فإن  Saved Successfullyسوف تظهر.
 .21قم بتحديث صفحة متصفح الويب .تحت قائمة
 ،WIFI Network Statusر
ستى IP address
صحيح مع اسم شبكة الواي فاي ال رن ر
إختتها.
ي
 .22اذهب إىل  .Cloud Account >> Settingsأدخل
اسم المستخدم وكلمة المرور ُنفسيهما عند إنشاء
حسابك (كما يف الخطوة  .)2ثم أنقر فوق .Check
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ر
الن أدخلتها صحيحة ،فسيظهر لك قطرات اليت نجاح العملية وسيقوم
 .23إذا كانت معلومات الحساب ي
بإعادة التشغيل.

.2.4

مشاهدة قطرات اليت من خالل الشبكة المحلية

ر
الن تم تعريفها
 .24أعد توصيل الكمبيوتر/هاتفك المحمول بك بشبكة الواي فاي المحلية (نفس الشبكة ي
داخل قطرات اليت).
 .25خالل هذا الوقت سيكون قطرات اليت قد إنتىه من إعادة التشغيل.
 .26من خالل المتصفح ،قم بتعبئة ال  IPالخاص ب
قطرات اليت (حسب الخطوة  .)21يتم تسجيل
الدخول كالسابق:
• اسم المستخدمadmin :
• كلمة المرورadmin :

 .27ستتمكن اآلن من رؤية جميع األجهزة المتصلة ب قطرات اليت من خالل شبكة الواي فاي المحلية ،كما
هو موضح يف المثال:
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قـطـرات
اليت
نظام ري ذكي

.2.5

مشاهدة قطرات اليت عي ر
اإلنينت
ر

.28من خالل متصفح الويب ،اكتب
 https://hudhud.smarturdon.comللوصول إىل حسابك.
.29سجل الدخول وإختار هوية المستخدم (أو السم) من القائمة.
 .30ر
اخت أي قطرات اليت تريد مشاهدته من القائمة.

.31يجب أن تكون األن قادرا عىل مشاهدة
قطرات اليت الذي ر
إختته من خالل
ر
النتنت.
.32لضافة قطرات اليت آخر إىل حسابك ،
تحتاج إىل تكرار الخطوات (،2.3 ،2.2
 )2.4فقط.

 .3اغالق قطرات اليت بطريقة سلسة ف حالة وقف التشغيل
.1
.2
.3
.4
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سجل الدخول إىل قطرات اليت ،سواء من الشبكة المحلية أو عن بعد.
أنقر عىل  .Controller >> Settingsقم بالتول إىل قائمة .Controller Management
انقر فوق .Shut down the Device
انتظر ما يقارب الدقيقة ثم افصل محول الكهرباء عن وحدة
التخزين ثم افصل المحول من مقبس الكهرباء.

قـطـرات
اليت
نظام ري ذكي

 .4تشغيل قطرات اليت
يمكنك معرفة المزيد حول كيفية تشغيل قطرات اليت وممتاته من خالل مشاهدة مقاطع
ر
ون:
الفيديو التعليمية من موقعنا اللكت ي
>> www.afkardigital.comالمنتجات >>المراقب الحراري
إنشاء حساب عىل السحابة
عمل العدادات ل قطرات اليت
تعريف األحواض
ر
برمجة الري بالليتات أو الدقائق
عمل جداول الري
ر
ون  /الرسائل القصتة  /المكالمات الهاتفية
إعداد التنبيهات عىل ر
التيد اللكت ي
إظهار الرسوم البيانية والبيانات
التحقق من رصيد حسابك
نسخ/إستعادة إعدادات قطرات اليت إىل/من السحابة
إعادة البدء ،إعادة التشغيل ،وإيقاف قطرات اليت
بقية العدادات ،والمزيد…
إتصل بنا ألي إستفسارات أو معلومات تتعلق ب قطرات اليت
مشاكل تقنية
أي استفسارات ومعلومات أخرى
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