
NAMAZ VAKİTLERİ VE 
MESAJ PANOSU

KULLANMA KILAVUZU



1- Namaz Vakitleri ve Mesaj Panosu Genel Özellikleri :

 Satın almış olduğunuz ürün 6 satır 24 karakterlik bir elektronik namaz vakitleri ve mesaj panosudur. 
Panonun ilk iki satırında namaz vakitleri, sonraki 4 satırda ise yüklenmiş olan mesajlar, panonun 
hafızasındaki ayetler, hadisler veya esma’ül hüsna gösterilir. Cihaz 220 Volt/AC gerilim ile çalışır. Elektrik 
kesilmelerinde bilgiyi hafızasında tutar. Panoya enerji verdiğinizde çalışmaya başlar. Enerji kesildiğinde 
ise kapanır.

      2 - Panonun Ayarlarının Yapılması :

 Pano çalışır durumdayken, pano ile birlikte verilen tablet’i açın. Tabletin “bluetooth” özelliğinin açık 
olması ve MesajVakit panosunun tablet ile eşleştirilmiş olması gereklidir. Eşleştirilmeyi tabletin bluetooth 
ayarları menüsünde bulunan eşleştirilmiş cihazlar içerisinde görebilirsiniz. MesajVakit panosu burada 
aşağıdaki resimdeki şekilde gözükür. Eğer pano eşleştirilmemiş ise eşleştirme yapmanız gerekir. Şifre 
“1234" dür.

 Bluetooth ayarları tamam �se tablette yüklü olan”Had�smat�k” programını çalıştırın. Program ekranı 
aşağıdak� res�mde gözüktüğü g�b�d�r.



Ayet Ekle :
 Program içerisinde otomatik olarak tanımlanmış 45 
adet ayet mevcuttur. Ayet ekle menüsünden pano 
ekranında gözükmesini istediğiniz ayetler i   
seçebilirsiniz. İleri ve geri tuşları kayıtlı ayetler 
arasında geçiş yapar. Ekle ve kaldır tuşları ekranda 
görünen ayeti hafızaya ekler. Eklenen ayetin zemini 
kırmız renkten sarı renge döner. Ayeti hafızadan 
kaldırmak isterseniz kaldır tuşuna basmalısınız. Bu 
tuşa bastığınızda Eklenen ayetin zemin rengi sarıdan 
kırmızı renge döner ve ayet hafızadan kaldırılır. Grafik 
ekle tuşuna basarsanız seçtiğiniz ayetten sonra 
arapça “bismillah ve allah, muhammed” yazıları 
eklenir. Kaldırmak için Grafik kaldır tuşuna 

basmalısınız. Tüm ayetler eklendikten sonra panoda sadece seçtiğiniz bu ayetlerin gözükmesini istiyorsanız. 
ekranın üst kısmında bulunan “GÖNDER” tuşuna basınız. Yada Bu ayteler ile birlikte ayarlayacağınız hadis ve 
yazacağınız mesajların birlikte gözükmesini isterseniz, ayet seçme işlemini tamamladıktan sonra “ÇIKIŞ” 
tuşuna basarak bu menüden çıkın ve ayarlamak istediğiniz hadislerin veya yazmak istediğiniz mesajların 
menüsüne girin.

Had�s Ekle :
P r o g r a m  � ç e r � s � n d e  o t o m a t � k  o l a r a k 

tanımlanmış 45 adet had�s mevcuttur. Had�s ekle 
menüsünden pano ekranında gözükmes�n� �sted�ğ�n�z 
had�sler� seçeb�l�rs�n�z. İler� ve ger� tuşları kayıtlı 
had�sler arasında geç�ş yapar. Ekle ve kaldır tuşları 
ekranda görünen had�s� hafızaya ekler. Eklenen 
had�s�n zem�n� kırmız renkten sarı renge döner. Had�s� 
hafızadan kaldırmak �stersen�z kaldır tuşuna 
basmalısınız. Bu tuşa bastığınızda Eklenen had�s�n 
zem�n reng� sarıdan kırmızı renge döner ve had�s 
hafızadan kaldırılır. Graf�k ekle tuşuna basarsanız 
seçt�ğ�n�z had�sten sonra arapça “b�sm�llah ve allah, 
muhammed” yazıları eklen�r. Kaldırmak �ç�n Graf�k 

kaldır tuşuna basmalısınız. Tüm had�sler eklend�kten sonra panoda sadece seçt�ğ�n�z bu had�sler�n 
gözükmes�n� �st�yorsanız ekranın üst kısmında bulunan “GÖNDER” tuşuna basınız. Yada Bu had�sler �le 
b�rl�kte ayarlayacağınız ayetler ve yazacağınız mesajların b�rl�kte gözükmes�n� �stersen�z, had�s seçme 
�şlem�n� tamamladıktan sonra “ÇIKIŞ” tuşuna basarak bu menüden çıkın ve ayarlamak �sted�ğ�n�z ayetler�n 
veya yazmak �sted�ğ�n�z mesajların menüsüne g�r�n.

Mesaj Yaz :
Bu menüden pano ekranında gözükmes�n� 

�sted�ğ�n�z mesajları yazıp, panoya aktarabl�r veya 
d�ğer ayet ve had�sler �le b�rl�kte göstereb�lmek �ç�n 
program hafızasına kaydedeb�l�rs�n�z. Mesaj ekranı 4 
satırdan oluşur ve har satıra 24 karakter yazılab�l�r. 
Yazmak �sted�ğ�n�z satıra parmağınızın ucuyla 
dokunun, klavye açılacaktır. Klavyey� kullanarak 
seçt�ğ�n�z satıra yazınızı yazın. daha sonra d�ğer satıra 
dokunup yazınızı yazın. Bu sayfa �ç�n yazma �şlem� 
b�tt�ğ�nde klavye üzer�ndek� “TAMAM” tuşuna (       ) 
basın. Klavye kapanacaktır. Daha fazla mesaj yazmak 
�stersen�z �ler� tuşuna basın. boş b�r sayfa gelecekt�r. 
Buradan Ayet ve Had�s menüler�nde olduğu g�b� sayfa 

sonlarına graf�k ekleyeb�l�rs�n�z. Ekled�ğ�n�z graf�ğ� kaldırmak �ç�n “Graf�k kaldır” tuşuna basmalısınız. 
“TÜMÜNÜ SİL” tuşu yazdığınız bütün mesajları s�ler.  Mesajlar yazıldıktan sonra panoda sadece yazdığınız 
bu yazıların gözükmes�n� �st�yorsanız “PANOYA GÖNDER” tuşuna basınız. Yada bu mesajlar �le b�rl�kte 
ayarlayacağınız ayetler ve had�sler�n gözükmes�n� �stersen�z, yazma �şlem�n�z b�tt�kten sonra “KAYDET” 
tuşuna basın ve ardından “ÇIKIŞ” tuşuna basarak bu menüden çıkın ve ayarlamak �sted�ğ�n�z ayetler�n veya 
had�sler�n menüsüne g�r�n.



Kontrol Paneli :
Pano ekranında gözükmesini istediğiniz mesajların 
ayarı bu menüden yapılır. Gösterilecek olan ayet, 
hadis veya mesajların ayarlanmasının daha önceden 
yapılmış olması gerekmektedir. Ekranın sol tarafında 
bulunan bölümden panoda gözükmesini istediklerinizi 
seçin ve “GÖNDER” tuşuna basın. Aktarma işlemi 
tamamlandığında ekranda “GÖNDERİM BAŞARILI” 
mesajı çıkacaktır. Ekranın sağ tarafında bulunan 
“AYARLARI GÖNDER” tuşuna bastığınızda AYARLAR 
menüsünden yapmış olduğunuz ayarları panoya 
aktarır. “ESMA’ÜL HÜSNA GÖNDER” duşuna 
bastığınızda pano ekranında sadece Esma’ül Hüsna 
gösterilir. “TARİH SAAT GÖNDER” düğmesine 

bastığınızda tabletin tarih ve saat ayarlarına göre Panonun tarih ve saatini ayarlar. 

Ayarlar :
Panonun ayarlarının yapıldığı menüdür. 

Buradan Panonun parlaklık ayarını, sayfa bekleme 
süres�n� ayarlayab�l�rs�n�z. “Akşam Parlaklık Kısılsın” 
seçeneğ�n� �şaretled�ğ�n�zde panonun ışığı akşam 
namazı saat�nden sonra otomat�k olarak kısılır. Ayarlar 
yapı ldıktan sonra “AYAR GÖNDER” tuşuna 
bastığınızda yaptığınız ayarları panoya gönder�r. 
İstersen�z “KAYDET” tuşuna basarak ayarları hafızaya 
alab�l�r ve daha sonradan panoya göndereb�lrs�n�z.
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