
If required, azan times can be 
adjusted forward or backward by a 
fixed numbre of minutes.

To set Hijri calendar, see page 10.

To select any city in the clock, press      several 
times to reach                    screen, then press and 
hold        to start setting, then: 

13

After change the city, the time (analog & 
digital) and the new azan times of the new 
city will be adjusted automatically.

Any location around the world can be selected using 

latitude, longitude and GMT infomation.

For example, the following steps show how to set the 

city of Corvallis, in USA with latitude (44º 34’ N) and 

longitude (123º 16’ E), and GMT-8:00 :

1/ From                    screen, press and hold       
2/ Press       or      to select Country “          ” 

    then press      

3/ Press       or      to select “                   ”

    then press      

4/ Adjust latitude (44N), press       and

    adjust minutes (34), then press.

5/ Adjust longitude (123E), press      and

    adjust minutes (16), then press      

6/ Adjust GMT(-8:00) then press     

After above setting, this location is stored in the clock,

and time of new city and new azan times are

recalculated.

To set any prayer reminder, see page 11.

From this screen you can select your 
city (see page 12).

14

1. LCD display

2.       UP button

3.       SET button

4.       DOWN button

SET

5. Azan sound selector*
6. Azan Volume switch**

7. DC socket**

Note: To select one of the five azan sounds, press 
& hold the “ azan selector ” button      .

*

Note: When the clock is powered with the DC 
socket, the azan volume will become louder.

**

MAIN FEATURES  .............................................   1

OVERVIEW CA21 & CR23  ..............................   2

MAIN SCREEN  ................................................   4

INFORMATION MENU*  ...................................   5

HIJRI CALENDAR SETTING  ..........................   10

PRAYER REMINDER SETTING  .....................   11

CITY SELECTION  ...........................................   12

ADDING NEW CITY  ......................................... 13

TIME & CALENDAR SETTING  .......................   14

TAQWEEM SELECTION  .................................. 15

FREQUENTLY ASKED QUES  ......................... 16

Main Screen, Hijri Calendar, Azans, City Select 
Setting Time & Calendar, Languge Selection, 
Calendar Select, Temperature Display, Time 
Format, Azan Display, Azan ON/OFF Control, 
Taqweem, Azan Saftey, DST Selection, Qibla, 
Moon Age, Website, and Battery Level.

 

This screen displays the battery 
level.  To display battery level in 
Volts, press & hold       .

website : www.alfajr.com

13 9
This screen displays the Moon age
( in days “    ”   and hours “    ” ). 
In this example, the moon age is
13 days and 9 hours.

Daylight Saving Time (DST) 
selection.  When DST is ON, all azan 
times and current time are advanced 
by one hour.  In Europe & North 
America this clock automatically 
adjust the DST (Auto DST).

182
This screen displays the Qibla
direction (relative to North).  In this 
example qibla is 182 from north.
i.e. south direction.

o

Prayer reminders (the 3 beeps) are useful for Iqama or 
prayer time.  Each prayer reminder can be set to ring 
before or after the azan time by a fixed interval.

Example: To set Asr prayer reminder to always ring 
after the azan by 10 minutes, move to Asr screen, then 
follow the steps below:

Use     or     to adjust number of 
minutes (before or after the azan),
or OFF, then press

Use     or     to select a different 
prayer reminder volume, then press       
.     . 

14

1440

1440

10

1440

                        (see page 14).

Yes, you can play (or not play) any of five azan 
sounds independently, (thru azan sound control) 
see page 8.

How to adjust the hands (analog time) of the clock?

13

To change Fajr or Isha azan calculation 
method, you can select                   taqweem.

After re-selecting a country, the clock will be 
reset to use the country’s default taqweem.

Your clock is already programmed to use the local (or 

the most widely used) taqweem system for your city.  

But, if you prefer to select  another taqweem, follow the 

steps below:

1/ Press       several  time until reach to

2/ Press and hold        to enter setting mode

3/ Use      or       to select the desired taqweem, then

    press       to confirm

Main Taqweem Systems:
Muslim League

Egypt taqweem

Islamic Society of North America (ISNA)

Islamic Scientific University (Hanafi)

Um Alqura taqweem

Fixed 1:30 (where Isha is 1:30 after Magrib

                  and Fajr 1:30 before Shuroq)

CR-23

CA-21



This clock is guaranteed for 2 years from date of purchase.
This guarantee cover the defects in material of workmanship.

GUARANTEE
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الش
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ة ا�علومات   .................................................. 5
�
قا�

� ا�جري   ......................................... 10 �ضبط التار�

ات الص�ة   ......................................... 11 �ضبط من�

إختيار ا�دينة   ................................................. 12

إضافة مدينة جديدة   ........................................... 13

14 .........................................   � �ضبط الوقت و التار�

ت   ......................................... 15 ��ذا
�
إختيار تقو�� ا�

أسئ�� متكررة   ................................................. 16

ت، إختيار ا�دينة، ضبط الوقت ��ذا
�
� ا�جري، ا� � الشاشة الرئيسية، التار�

، درجة ا¢رارة، عرض الوقت، متابعة � �، إختيار اللغة، عرض التار� � � والتار�

وقت  ، �التقو� إختيار  حده،  ع¨  أذان   ª بتشغيل  التح®  ذان، 
�
 ا�

، �
�̄ و لك°� ا�± ا�وقع  القمر،  ´ر   ، القب�� اه  �

�
µإ  ، �

صي¶� توقيت   ، �̧  إحتيا

ية.ص نة البطار
»

مستوى ¼

*

*

5 قائـمة ا�علومات

� ا�جري، وتستطيع � تعرض هذه الشاشة التار�

لضغط ��� ا�جري )عند ا¢اجة(  � تعديل التار�

ع¨ الزر       ، أنظر صفحة 10

والوقت القادم  ذان 
�
ا� الشاشة  هذه   تعرض 

� أذان الفجر �Æ �µ هذا ا�ثال �
�

É  .إليه �
 ا�تب¶�

بعد 6 ساعات و 28 دقيقة.ص

تستطيع الشاشة  هذه  ومن  وق.   »Íال  وقت 

وق.ص »Íضبط منبه ال

� (ا�ي�دي أو �ذان القادم والتار�
�
 الشاشة الرئيسية، وتعرض وقت ا�

نتقال للشاشات التالية:ة ا�جري) ودرجة ا¢رارة.  إضغط       ل�±

SET

A

A

-
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V55

 2 Years Guarantee
ضمان لمدة سنتين

عرض عام للشاشة

ºC

E|

تلفة �Ï مس أصوات � �µ ،
ً
ذان Òم�

�
ا�

Óميع مدن العا �ذان ¢
�
أوقات ا�

)ص
ً
� أوتوماتيكيا

�
Ôيتبع الوقت الر) �Õالعقرب الذ

ذان
�
 حسب أوقات ا�

ً
ات الص�ة، تتغ°� تلقائيا �من�

ية � �ل° �
�

µبية / إ لغة عر

ري ومي�دي �Ø �تقو�

مؤÙ« لدرجة ا¢رارة

� / توقيت عادي
توقيت صي¶�

ية فاض البطار � �µإ »Ùمؤ

ل »Ûلل 
ً
اه القب�� نسبة �

�
µإ

ليوم و الساعة)ص ��´ر القمر (

ء �� مقبس Þر

درجة ا¢رارة ذان
�
ا�

القادم

يوم
سبوع ا�±

� �التار�

1خصائص الساعة

ºC / ºF

(                 )

(micro USB)

CR-233

1.  شاشة العرض

2.  زر        للزائد

3.  زر        للضبط

4.  زر        للناقص

SET

5.  زر إختيار صوت ا�ؤذن*م

ذان**م
�
6.  مفتاح التح® بقوة صوت ا�

ء ��7.  مقبس الãر

لضغط مع* �� مسة  ا¢� ذان 
�
ا� أحد أصوات  إختيار  تستطيع   م�حظة: 

ستمرار ع¨ زر   إختيار صوت ا�ؤذن   .ء ا�±

ء لتشغيل الساعة، ستعلو قوة �� م�حظة: عند استخدام مقبس الãر

ذان.ء
�
صوت ا�

“                           ”

**

CR-23

1

5

2

3

4

7

6

موديل

4الشاشة الرئيسيةالش
 العام

� (ا�ي�دي أو �ذان القادم و التار�
�
 الشاشة الرئيسية:  وتعرض وقت ا�

ا�جري) ودرجة ا¢رارة.ص

نتقال للشاشة التالية عند الضغط ع¨ الزر        ي�ç ا�±

عند الضغط ع¨ الزر        ي�ç الرجوع للشاشة السابقة

الزر ع¨  ستمرار  ا�± مع  إضغط  ا�طلوبة،  للشاشة  نتقال  ا�±          بعد 

لبدء  لبدء ضبط ا�علومات ا�عروضة

درجة ا¢رارة ذان
�
ا�

القادم

يوم
سبوع ا�±

� �التار�

SET

6 قائـمة ا�علومات - يتبع (1)ص

 وقت أذان الظهر.  ومن هذه الشاشة تستطيع

ظبط منبه الظهر.ص A

P

 وقت أذان العê.  ومن هذه الشاشة تستطيع

ضبط منبه العê.ص

P

 وقت أذان العشاء.  ومن هذه الشاشة  تستطيع

ضبط منبه العشاء.ص

ستعرض  �
�̄ ثوا لعدة  نتظار  ا�± بعد   م�حظة: 

الساعة ” منتصف الليل“.ص

A
P

P

 وقت أذان ا�غرب.  ومن هذه الشاشة تستطيع

ضبط منبه ا�غرب.ص

P

Aوقت أذان الفجر.  ومن هذه الشاشة  تستطيع 

ضبط منبه الفجر.ص

ستعرض  �
�̄ ثوا لعدة  نتظار  ا�± بعد   م�حظة: 

خ°� من الليل“.ص
�
الساعة بداية ” الثلث ا�

ات الص�ة، أنظر صفحة 11.ء �لضبط أي من من�

8 قائـمة ا�علومات - يتبع (3)ص

ذان، تعرض الساعة عدد
�
� وقت ا� �Æ �µ بعدما 

30 حد   îإ) ذان 
�
ا� بعد  مرت   �

�ïال الدقائق 

أو إيقاف  تستطيع  الشاشة  هذه  ومن   دقيقة). 

اصية.ة تشغيل هذه ا¢�

أي صوت  إيقاف  الشاشة  هذه  من   تستطيع 

.  ع¨ سبيل ا�ثال، إذا أردت إيقاف
ً
 أذان òيا

أحد تواجد  (لعدم  الظهر  ص�ة  أذان   صوت 

� هذا الوقت)،إستخدم         و        و
�

É ل� �°� ��              

 ة    لضبط صوت أذان الظهر ع¨ (       ) .

أصوات بتشغيل  الساعة  ستقوم  ذلك   بعد 

خرى فقط.ة
�
بعة ا� ر

�
ت ا� ��ذا

�
ا�

OFF
SET

النظام (أو   �̈ ôا  �التقو� ع¨  الساعة   تعتمد 


ل ذان 
�
ا� وقت  ¢ساب   (

ً
شيوعا ك°« 

�
 ا�

هذه من   �التقو�  �تغي° مöن  ±� ��و  مدينة. 

الشاشة، أنظر صفحة 15.ة

بت »�خ°� أي أذان بعدد 
� ��مöنك تقد�� أو  ± �� 

أن م�حظة  مع  ا¢اجة،  الدقائق حسب   من 

ت �تغ° إذا  ستل÷�  حتياطية  ا�± وقات 
�
ا�  هذه 

.ة �ا�دينة أو التقو�

7

مöن ±� �� تعرض هذه الشاشة درجة ا¢رارة، و

ايت أو ا�قياس ا�ئوي، �úر �ûإختيار مقياس ال 

من هذه الشاشة.ة

A
P

� الساعة.
�

É �
�

Ôتعرض هذه الشاشة الوقت الر  

الوقت ضبط  تستطيع  الشاشة  هذه   ومن 

� ، أنظر صفحة 14.ة �والتار�

A

قائـمة ا�علومات - يتبع (2)ص

أو ا�جري   � �التار�  � �Æب ختيار  ا�±  تستطيع 

�
�

É ا�عروض   �üالرئي  � �التار� ليكون   ا�ي�دي 

الشاشة الرئيسية.ة

A

بية مöن إختيار اللغة العر ±� �� من هذه الشاشة 

ية.ة � �ل° �
�

µ أو اللغة ا�±

مدينتك، إختيار  تستطيع  الشاشة  هذه   من 

أنظر صفحة 12 .ة

الرئيسية الشاشة   �
�

É الوقت  عرض  مöن  ±� �� 

AM/PMبنظام 12 ساعة (             ) أو 24 ساعة.ة

9 قائـمة ا�علومات - يتبع (4)ص

ليوم والساعة �� تعرض هذه الشاشة ´ر القمر 

م، والع�مة ”    “ ��
�
مز الع�مة ”    “ ل� �þ حيث 

يوم  13 القمر  ´ر  ا�ثال  هذا   �
�

É للساعات، 

و 9 ساعات.ة

� : ص
�̄ و لك°� www.alfajr.com ا�وقع ا�±

ت.ة ��نة البطار
»

تعرض هذه الشاشة ¼

،(        ) لفولت  �� ية  البطار نة 
»

¼  و�عرفة 

ستمرار ع¨        إضغط مع ا�±

VOLT

SET

ل. »Ûلل 
ً
اه القب�� نسبة �

�
µتعرض هذه الشاشة إ 

ل ، »Ûاه القب��  182 من ال �
�

µهذا ا�ثال إ �
�

É 

نوب. ة �اه ا¢ �
�

µإ �
�

É أي

o
182

العادي أو   �
الصي¶� التوقيت  إختيار   تستطيع 

�
الصي¶� التوقيت  إختيار  وعند   �دينتك. 

�îا¢ا الوقت  ع¨  واحدة  ساعة   ستضاف 

öي وأمر  ��أور  �
�

É ذان.  
�
ا� أوقات  يع  �ÿ  وع¨ 

� ª مو~.ة
�

É 
ً
لية يتغ°� التوقيت تلقائيا »Ûال

Auto DSTخاصية (                  ).ة

ستمرار لبدء الضبط.ة إضغط        مع ا�±

� ا�جري �10ضبط التار�

ً
� ا�جري (أو ا�ي�دي )، إنتقل أو� � عند ا¢اجة لتعديل التار�

:ص �îلضغط ع¨     ) �« إتبع التا �� للشاشة الثانية (

*

*

SET

� �التار�  �يتغ° لن  ا�جري   � �التار� ضبط   بعد 

� ا�ي�دي، ستقوم � ا�ي�دي.  ولكن بعد ضبط التار�

،
ً
تلقائيا ا�جري   � �التار� حساب  عادة  ± ��  الساعة 

� مكة.ة
�

É وذلك بناًء ع¨ الرؤية الفلكية لله�ل

� �� هذه الشاشة.  ولضبط التار�
�

É ا�عروض � � تستطيع ضبط التار�

ا�خر، أنظر صفحة 14.ة

ستخدام       أو ± ��      عدل اليوم 

SET         �« إضغط

ستخدام       أو ± ��ر        عدل ال|«

          �« إضغط

ستخدام       أو ± ��      عدل السنة 

          �« إضغط

SET

SET
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ات الص�ة �11ضبط من�

ت). ��قامة أو الص�ة (ث�ث ر ات الص�ة  تذكرك بوقت ا�± �  من�

قبل أو  بعد  ن  �ل° حده  ع¨  ص�ة   ª منبه  ضبط   وتستطيع 

ة Ïددة.ة ذان بف°�
�
ا�

ذان بـ  10 دقائق، إنتقل
�
 بعد ا�

ً
ن يوميا � مثال: لضبط منبه الظهر ل°

: ص �îلشاشة               �« إتبع التا

ستمرار  إنتقل إî شاشة الظهر �« إضغط مع ا�±

A ع¨

P

SET

ذان) أو إقفال
�
 حدد الدقائق (قبل أو بعد ا�

       ا�نبه          �« إضغط
A
P

SET OFF

SET       حدد قوة الصوت �« إضغط

لضغط ��لساعة، إنتقل لشاشة                       ��ختيار أي مدينة  ±� 

وإتبع ع¨      ا�ستمرار  مع  إضغط   »� مرات  عدة   ع¨    

طوات التالية:ص ا¢�

12إختيار ا�دينة

و الساعة  وقت  ديث 
�

µ  �çسي ا�دينة   �تغي°  بعد 

.ص
ً
ديدة تلقائيا �ذان ا¢

�
أوقات ا�

ختيار دولتك إستخدم       أو      �±

      �« إضغط

ختيار مدينتك إستخدم       أو      �±

       �« إضغط

SET

*

*

� صفحة 13.ص
�

É طوات إذا Ó تكن الدو\� أو ا�دينة مدرجة، إتبع ا¢�

كد من:ص
� ��ذان غ°� [يحة 

�
إذا Òنت أوقات ا�

� � ا~ الدو\� وا�دينة، وفارق التوقيت، وضبط التار�

ا�ي�دي، وإختيار التقو�� ا�ناسب �دينتك.ة

SET

SET

13 إضافة مدينة جديدة

ورة »Ù لضبط مدينة 
ً
ث�

�
_  .Óتستطيع إضافة أي مدينة حول العا 

� تقع ع¨ خط عرض (               ) وخط
�ïالسعودية وال �

�
É 

:ة �îطول (                ) وفارق توقيت (                    ) إتبع التا

لضغط ع¨        عدة مرات �� 1- إنتقل لشاشة                       

�« إضغط مع ا�ستمرار ع¨       ة

ختيار                �« إضغط      2- إستخدم      أو      �±

ختيار                    �« إضغط      3- إستخدم      أو      �±

            4- حدد خط العرض (        ) �« إضغط

و  وحدد الدقائق (     ) �« إضغط     

             5- حدد خط الطول (         ) �« إضغط

     و  وحدد الدقائق (    ) �« إضغط

      6- حدد فارق التوقيت (                    ) وإضغط

حساب وستعيد  الوقت  الساعة  ستعدل  أع�ه،  الضبط   بعد 

رة:ة ��جو ز �þ يد من ا�علومات ديدة.  ول`ز �ت ا¢ ��ذا
�
يع ا� �ÿ

17º  30’ N

47º  8’ EGMT +3:00

SET

SET

N

E

GMT

SET

SET

SET

SET

+

كد من:ء
� ��ذان غ°� [يحة 

�
إذا Òنت أوقات ا�

� � إحداثيات ا�دينة، وفارق التوقيت، وضبط التار�

�دينتك.ة ا�ناسب   �التقو� وإختيار  ا�ي�دي، 

SET

www.alfajr.com/newcity

SET

ستخدام      أو ± ��      عدل اليوم 

          �« إضغط

14 � �ضبط الوقت و التار�

A
P

P

A

لضغط ع¨ ���  إنتقل لشاشة                    �لضبط الوقت والتار�

:ص ستمرار ع¨       �« SETعدةعدة مرات �« إضغط مع ا�±

ستخدام       أو ± ��       عدل الساعة 

ان »Ùحظ ا�ؤ� ، �AM/PMة. SET �« إضغط  ?

ستخدام      أو ± ��      عدل الدقائق 

          �« إضغط

SET

ستخدام      أو ± ��ر        عدل ال|«

          �« إضغط

ستخدام      أو ± ��      عدل السنة 

          �« إضغط

SET

SET

ً
 بعد ضبط الوقت، ستتعدل عقارب الساعة تلقائيا

ديد.ة �� ا¢
�

Ôلتتوافق مع الوقت الر

*

SET

*

الشاشة  �
�

É ا�عروض   � �التار� ضبط  تستطيع  الشاشة  هذه   من 

� ا�خر، أنظر � الرئيسية (سواًء ا�ي�دي أو ا�جري).  ولضبط التار�

صفحة 10.ة

) ¢ساب
ً
ك°« شيوعا

�
ا� (أو   �̈ ôا  �التقو� الساعة ع¨   تعتمد 

أحد  îإ  �التقو�  �تغي° مöن  ±� ��و مدينة،   
ل ذان 
�
ا�  وقت 

يقة التالية:ص تباع الطر ± ��� الساعة 
�

É ة �Ï �التقاو�� ا�°

لضغط ع¨       عدة مرات.ة ��1- إنتقل لشاشة                         
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