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GENEL ÖZELLİKLER:
Satın almış olduğunuz ürün üst kısmında güncel namaz vakitlerini gösteren ve alt
kısmında girilen mesajları yürüyen yazı şeklinde gösteren elektronik bir panodur.
Panonun ekranı iki bölümden oluşur. Birinci bölüm vakit kısmıdır. Vakit kısmında ilk
satırında tarihi, ikinci satırda ise dönüşümlü olarak saati ve bulunduğu ortamın ısısını
gösterir. Alttaki altı hanede ise namaz vakitlerini gösterir. Pano 220 Volt/AC ile çalışır.
Pano kablosunu taktığınızda çalışmaya başlar ve ilk kurulumda ayarlanmış olan
vakitleri gösterir. Vakit kısmında bulunduğunuz bölgeye göre ayarlarını yapmanız
gerekir. Pano içerisinde 81 ilin 2011 yılına ait namaz vakitleri yüklüdür. Ayrıca farklı
ülkeler için namaz vakitleri yüklenilebilir. Tuş takımlarını kullanarak namaz vakilerini
görmek istediğiniz ili seçebilir, mahalli vakte göre ileri veya geri dakikasını
ayarlayabilir, tarih ve saat ayarlarını yapabilirsiniz. Namaz vakitleri tarih değiştiğinde
otomatik olarak değişir. Yürüyen yazı kısmında yazılarda mesajlar ekranın sağ
t a r a f ı n d a n s o l a d o ğ r u k a y a r a k g ö s t e r i l i r .
Mesajlar cihaza Klavye ile girilir. Cihazın kablosunu taktığında hafızasında yüklü olan
mesajları gösterir. Klavye girişi panonun yanında sol tarafta bulunur.
VAKİT BÖLÜMÜNÜN AYARLARLARININ YAPILMASI
Kumanda ile ayar yapabilmek için Kumanda üzerinde bulunan Menu tuşuna basılarak
ayar menusüne girilir. Buradan artı ve eksi tuşları veya numara tuşları kullanılarak
ayarlar yapılır.
Pano üzerindeki tuşları kullanarak ayarları yapabilmek için resimde görüldüğü gibi
panonun üst tarafında bulunan tuşlar kullanılır. Bu tuşlardan en soldaki Menü,
ortadaki yukarı ve sağdaki de aşağı tuşlarıdır. Menü tuşuna uzun süre basılığında
tarih kısmında bulunan noktalar söner. Bu menü girişini gösterir. Tuş bırakıldığında
yandaki resimde görüldüğü gibi tarih kısmında ilk ayar
TARIH
olan ileri- geri ayarının yazısı çıkar. Bu ayar kullanılarak
bulunduğunuz yerin mahalli vakti ile ilin vakti arasındaki
fark girilir. Artı 5 veya eksi 5 dakikaya kadara fark
girilebilir. Ayrıca bu ayar kullanılarak sene değiştiğinde
oluşan fark kadar ayar yapılıp, yeni senenin vakitleri girilmeden de pano kullanılabilir.

İleri geri ayarı yapıldıktan sonra Menü tuşuna tekrar
basılır. Tarih kısmında resimde görüldüğü gibi il ayarı
olan “İLGİR” yazısı çıkar. Yukarı tuşları kullanılarak
vaktini görmek istediğimiz ilin plaka kodu girilir.

TARIH

(Örn.İstanbul için 34 girilir.)
TARIH

İlgir ayarı yapıldıktan sonra Menü tuşuna tekrar basılır.
Tarih kısmında resimde görüldüğü gibi Yıl ayarı gelir.
Yukarı, aşağı tuşları kullanılarak ayar yapılır.

TARIH

Yıl ayarı yapıldıktan sonra Menü tuşuna basılarak Ay
ayarı yapılır.

TARIH

Ay ayarı yapıldıktan sonra Menü tuşuna basılarak Gün
ayarı yapılır.

SAAT - ISI

Gün ayarı yapıldıktan sonra Menü tuşuna basılarak
Saat ayarı yapılır.

SAAT - ISI

Saat ayarı yapıldıktan sonra Menü tuşuna basılarak
Dakika ayarı yapılır.

TARIH
SAAT - ISI

Bu ayarda yapıldıktan sonra tekrar Menü tuşuna basılır
ve resimde görüldüğü gibi ekranda tarih ayarların
hafızaya alındığını belirten “REC” yazısı çıkar ve yeni
ayarlarınızla pano çalışmaya başlar. Yaptığınız
ayarların ekranda doğru çıktığını kontrol edin. Eğer
doğru değilse ayarları tekrar yapmanız gerekmektedir.

PANONUN YAZ SAATİ UYGULAMASINA GÖRE AYARLANMASI :
Ükemizde ileri geri saay uygulaması kaldırılmıştır. Bu ayar sadece gerekli görülen durumlarda
kullanılır. Yaz saati uygulamasına göre tüm vakitleri 1 saat ileri alabilmek için pano çalışır
durumdayken üzerinde bulunan + (artı) düğmesine 10 sn. basılı tutun. 1 saat geri alabilmek için
ise - (eksi) düğmesine 10 sn. basılı tutun.

2- YÜRÜYEN YAZI KISMINA MESAJ GİRİŞİ
2.1- KLAVYE İLE MESAJ GİRME :
Klavye üzerindeki tuşlar fonksiyon tuşları ve karakter tuşları olmak üzere iki gruba
ayrılır.
Kullanılmayan tuşlar
Fonksiyon tuşları
Karakter tuşları

2.1.1- Karakter tuşları :
Karakter tuşları alfabetik karakterler (A……Z), sayısal karakterler (0……9),
imla ve sembolleri (!, +, &, =, ?, #....) ifade edeler. Karakter tuşları doğrudan
kullanıldığında üzerinde yazılan karakterleri yazar. Üst Karakterleri kullanabilmek
için Shift ( ) fonksiyonu kullanılır.
2.1.2- Fonksiyon tuşları :
“ F1”, “ F2”, “ Caps Lock”, “Shift”, “Back Space”, “End”, “ Del”, “Sağ” ve “Sol”
yön tuşları, “+” ve “ -” tuşları olmak üzere 11 adettir.
F1 = Pano çalışır durumdayken bu tuşa basılarak yazım moduna geçilir. F1 tuşuna
basıldığında Cursor yazılı olan mesajların en başında yanıp sönmeye başlar.
F2 = Mesajlar yazıldıktan sonra bu tuşa basılarak yazım modundan çıkılır. F2 tuşuna
basıldığında yazdığımız tüm mesajlar ekranın sağından sola doğru kayarak geçmeye
başlar.
Caps Lock = Cursor yanıp sönerken bu tuş kullanılarak büyük ve küçük harfler
arasında geçiş yapılır.
Space = Boşluk tuşudur. Cursoru bir sağa kaydırır. Cursordan sonra yazılı tüm
karakterleri de kaydırır.
Back Space (
) = Geriye doğru silme tuşudur. Yazılan karakterleri sağdan sola
doğru silerken cursorun sağında bulunan tüm karakterleri de sola doğru kaydırır.
End = Bu tuş cursoru yazılmış olan tüm mesajların en sonuna taşır. Cursoru taşırken
yazılmış olan mesajları silmez.
Del (Delete) = Bu tuş yazılmış olan tüm mesajları siler. Bu tuşa basılmadan önce tüm
mesajların silinmek istendiğinden emin olunmalıdır.
Sağ ve Sol yön tuşları = Bu tuşlan cursoru bir önceki veya bir sonraki karakterin
üzerine götürür. Cursor kayarken yazılmış olan mesajları silmez.
Shift ( ) = Bu tuş üst karakterleri yazmak içi kullanılır. Bir üst karakter yazabilmek için
Shift tuşu basılı tutularak yazılmak istenilen karakterin tuşuna basılır. Bir üst karakter
daha yazmak istenirse Shift tuşuna tekrar basılmalıdır.
(Örn : % işretini yazmak için Shift tuşu basılı tutulurken 5 tuşuna basarız.)
+ ve - = Bu tuşlar ile yazıların yürüyen yazının ekranından geçme hızı ayarlanır. 5 hız
kademesi vardır ve “+” tuşu ile geçiş hızı arttılır; “-” tuşu ile geçiş hızı azaltılır. Tuşlara
basıldığında ayarlanılan hız ekranda gözükür ve arkasından yazdığımız mesjlar
ayarladığımız hızda kaymaya başlar.
Not : F1 tuşuna basılarak yazım moduna girildikten sonra yukarıda anlatılan tuşları
kullanarak panoya istediğimiz mesajları girebiliriz. Mesajlar girildikten sonra F2 tuşuna
basılır ve yazdığımız mesajlar ekranda kayarak gözükmeye başlar.

