Quick Start Manual
English
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1. Unpack and charge your Sajdah
prayer rug (if needed)
2. Download Sajdah app from App
Store or Google Play store

Power On/Off

Soft Reset
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3. Pair your Sajdah rug with your
mobile phone using Sajdah app
4. Select one of many prayers
available in the app
5. Follow on-screen instructions
1

Warnings
Fit the font size & scroll
speed to your needs
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Smart Educational
Prayer Rug

User Guide

Button Layout

Hard Reset
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To turn on the device, press the
“Power” button. To turn off the
device, press and hold the “Power”
button for five seconds, until
“Turning off...” image is displayed.
Soft factory reset erases all the
user selected settings. To perform
a soft factory reset, press and hold
buttons “Back” and “Menu” for five
seconds, until the “Performing softreset...” image is displayed.
Hard factory reset erases all data
and boots up with the original
factory firmware. To perform a
hard factory reset, press and hold
buttons “Up” and “Menu” for five
seconds, until the “Performing
hard-reset...” image is displayed.
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Technical Specifications

DO NOT wash your Sajdah prayer rug in the washing machine,
as it contains electronics and other sensitive components,
and as it is NOT water resistance, it’s not recommended to
use any liquids to clean it.

Battery:
Capacity:
1
Operation :
Input Type:
Input Power:
2
Dimensions :
2
Weight :
Bluetooth:
WiFi:
Screen Stand:
Screen Area:
Number of LEDs:
Audio:
Requirements:

Built-in rechargeable lithium-ion battery
12,800mAh / 47.36Wh
Up to 8 hours
USB Type-C
5V
2A
1,800 Length x 700 Width x 40 Height (mm)
6.5 kg
Bluetooth Low Energy 5.1
802.11 b/g/n
45°
512 x 256 (mm)
32,768 RGB LEDs
Built-in mono speaker 2.5W
Sajdah comes ready to connect to your
iOS and Android devices
Languages: Arabic, English, Transliteration
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Warranty : One year

DO NOT step on the LED screens, they are fragile, and a
heavy press on them may lead to breaking them.

Control the LED screen
brightness

DO NOT touch the fabric that is on top of the LED screens
with dirty or oily hands, as that may lead to permanent stain
that is not removable.
DO NOT keep your Sajdah outdoors in the heat or rain, Sajdah
is not designed to be used outdoors, it is intended for indoor
use only.

Control the speaker
volume

Currently, only the “Power” button works, the other physical
buttons might be enabled in future software upgrades.

Set the perfect
transition speed
between pages

Contact Us

⎓

Thakaa Technologies QSTP-LLC
Unit 107-03A, Tech-2 Building East Wing
Qatar Science and Technology Park (QSTP)
P.O. Box: 1090
Doha, Qatar
For additional help, visit: getsajdah.com
or email: hello@getsajdah.com

Notes
1.

2.
3.

Apple Watch users:
Control transitions with
your fingertips!

Based on testing conducted in our labs using pre-production hardware and software with default settings. Battery life depends upon
many factors and usage of certain features will decrease battery
life. Actual battery life may be lower.
Actual size and weight may vary.
Limited warranty.

/GetSajdah
V03, Last Updated: 9 December 2021
Designed and Engineered in Qatar. Manufactured in China.
US Patent Application: 62/884,450

© 2021 Thakaa Technologies QSTP-LLC. All rights reserved.
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المواصفات الفنية
نوع البطارية:
سعة البطارية:
١
وقت التشغيل :
نوع المدخل:
مدخل الطاقة:
2
األبعاد :
2
الوزن :
:Bluetooth
:WiFi
حامل الشاشة:
مساحة الشاشة:
عدد المصابيح:
الصوت:
المتطلبات:
اللغات:
3
الضمان :

تواصل معنا

ذكاء تكنولوجيز كيو اس تي بي  -ذ .م .م.
وحدة  107-3Aفي مبنى التكنولوجيا ٢-الجناح الشرقي
واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا (كيو اس تي بي)
صندوق بريد1090 :
الدوحة ،قطر

للمساعدة ،يرجى زيارة الموقعgetsajdah.com :
أو المراسلة عبر البريد اإللكترونيhello@getsajdah.com :

بطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة إلعادة الشحن
12,800mAh / 47.36Wh
لحد  8ساعات
USB Type-C
5V
2A
 1,800الطول  700 xالعرض  40 xاالرتفاع (مم)
 6.5كجم
Bluetooth Low Energy 5.1
802.11 b/g/n
45°
( 256 x 512مم)
RGB LEDs 32,768
مكبر صوت أحادي مدمج 2.5وات
 Sajdahجاهزة لالتصال بأجهزة  iOSو Android
العربية ،اإلنجليزية ،كتابة العربية بالالتينية
سنة واحدة

⎓

تخطيط األزرار

تحذيرات

التخطو على شاشات  LEDفهي هشة ،وقد يؤدي الضغط عليها بشدة إلى
كسرها.

النسخة  ،03اخر تحديث 9 :ديسمبر .2021
تمت عملية التصميم والهندسة في قطر .التصنيع في الصين.

طاقة

تحكم في سطوع شاشة LED

التلمس القماش الموجود أعلى شاشات  LEDبأيدي متسخة أو زيتية ،فقد
يؤدي ذلك إلى ظهور بقع دائمة غير قابلة لإلزالة.

قائمة

تشغيل/إيقاف

التبقي  Sajdahفي الهواء الطلق في الحرارة أو المطر ،فإنها ليست مصممة
لالستخدام في الهواء الطلق ،وإنما مخصصة لالستخدام الداخلي فقط.

تحكم بمستوى صوت السماعة

حاليا ،يعمل زر «طاقة» فقط ،وقد يتم تمكين األزرار األخرى في ترقيات
ً
البرامج المستقبلية.

1.بناءً على االختبارات التي تم إجراؤها في مختبراتنا باستخدام أجهزة وبرامج ما قبل اإلنتاج
بإعدادات افتراضية .يعتمد عمر البطارية على العديد من العوامل ويؤدي استخدام ميزات
معينة إلى تقليل عمر البطارية .قد يكون عمر البطارية الفعلي أقل.
2.قد يختلف الحجم والوزن الفعليان.
3.ضمان محدود.

مستخدمو :Apple Watch
تحكم في االنتقاالت بأصابعك!

رجوع

اختيار/تأكيد

أعلى

إعادة ضبط بسيطة

إعادة ضبط كاملة

تؤدي إعادة تعيين إعدادات المصنع إلى مسح
جميع البيانات وتشغيل البرامج الثابتة للمصنع
األصلي .إلجراء إعادة ضبط المصنع ،اضغط على
ثوان ،حتى
الزرين “أعلى” و“قائمة” لمدة خمس
ٍ
يتم عرض صورة “”...Performing hard-reset

سجادة الصالة
التعليمية الذكية
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3.قم بإقران السجادة  Sajdahبهاتفك
المحمول باستخدام تطبيق Sajdah
4.اختر واحدة من العديد من الصلوات المتوفرة
في التطبيق
5.اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة

رقم طلب براءة اختراعUS 62/884,450 :

©  2021ذكاء تكنولوجيز كيو اس تي بي  -ذ .م .م .جميع الحقوق محفوظة.
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العربية

1.قم بفتح وشحن سجادة الصالة ( Sajdahإذا
لزم األمر)
2.قم بتحميل تطبيق  Sajdahمن App
 Storeأو Google Play store
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لتشغيل الجهاز ،اضغط على زر “طاقة” .إليقاف
تشغيل الجهاز ،اضغط على زر “طاقة” لمدة
ثوان ،حتى يتم عرض صورة “Turning
خمس
ٍ
”...off
تؤدي إعادة الضبط البسيطة إلى مسح جميع
اإلعدادات التي حددتها .إلجراء إعادة ضبط
بسيطة إلى إعدادات المصنع ،اضغط على الزرين
ثوان ،حتى يتم
“رجوع” و“قائمة” لمدة خمس
ٍ
عرض صورة “”...Performing soft-reset

اضبط سرعة االنتقال المثالية
بين الصفحات

مالحظات

/GetSajdah
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اضبط حجم الخط وسرعة التمرير
الحتياجاتك

التغسل سجادة صالة  Sajdahفي الغسالة ،فهي تحتوي على أجهزة
إلكترونية ومكونات حساسة أخرى ،وألنها ليست مقاومة للماء ،فال ينصح
باستخدام أي سوائل لتنظيفها.

دليل البدء السريع
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دليل المستخدم

