
UNALAN MESSAGES KULLANIM KILAVUZU
Setup.exe dosyasını çalıştırın yada UNALAN MESSAGES.exe programını çalıştırın.

Cihaza 16 farklı mesaj yazabilirsiniz. 
Mesajları büyük fontlarla tek satır olarak (ekranda ortalama 12 harf görünür) yada küçük 
fontlarla 2 satır olarak kullanabilirsiniz. (Ekranda ortalama 40 harf görünür.)

2.2.1 Tek satır

   işaretinin altında, ilgili mesajın solundaki   kısmı boş bırakınız.

2.2. 2 satır

   işaretinin altında, ilgili mesajın solundaki   kısmı mause ile işaretleyiniz.

Her satırda istediğiniz mesajı yazabilir ve animasyonunu, parlaklığını ve hızını ayrı ayrı 

ayarlayabilirsiniz. Ayrıcı alt satırda  yazan yeri    işaretlerseniz, alt satırda saat, 

tarih, gün ve ısı derecesi gösterilir.



2.3 MESAJIN YAZILMASI
  Kısmına görüntülenmesini istediğiniz yazıları yazınız. 
  ile yazının hareket şeklini,   ile parlaklığını ve    . ile hızını 
ayarlayabilirsiniz.
2.3.1 ANİMASYONLARIN SEÇİMİ
Yazıları  şu  şekilde  ekranda hareket  ettirebilirsiniz:  SOLDAN SAĞA,  SAĞDAN SOLA, 
YUKARIDAN  AŞAĞIYA,  AŞAĞIDAN  YUKARIYA,  PERDELE  (ortadan  dışarıya  yada 
dışarıdan ortaya perde gibi açılıp kapanarak)

2.3.2 YAZI PARLAKLIĞININ AYARLANMASI
3 kademede yazının parlaklığını ayarlayabilirsiniz. 1 sönük, 2 normal, 3 parlak. 



2.3.2 HIZIN AYARLANMASI
3 kademede yazının hızını ayarlayabilirsiniz. 1 yavaş, 2 orta, 3 hızlı.

2. MESAJIN CİHAZA GÖNDERİLMESİ
2.4.1 Cihazın bağlı olduğu COM portunu seçiniz. 

2.4.2 Cihazda görüntülenmesini istediğiniz mesajlar için   işaretinin altındaki yeri 

 işaretleyiniz. 

2. Tek bir mesajı göndermek için mesajın sırasındaki    butonuna basınız.

3. İlk sayfadaki 8 mesajı göndermek için    butonuna basınız.

4. 16 mesajın tümünü göndermek için    butonuna basınız.



2.5  Yazılan  mesajı  kaydetmek  için  KAYDET  menüsüne  basınız.  Gelen  ekranda 
kaydetmek istediğiniz yeri seçin ve dosya ismini yazıp KAYDET butonuna basınız.

2.6 Kayıtlı dosyayı açmak için AÇ.. Menüsüne basınız. Açacağınız dosyanın yerini bulup 
dosyayı AÇ butonuna basınız. 

3.3 BUTONLARIN ÇALIŞMA ŞEKLİ
1 DEL :  Ekranda görünmesini istemediğiniz mesajları gösterme sırasından çıkarır.
2 ADD :  Ekranda görünmesini istediğiniz mesajları sıralamaya ekler.
3, EXCHANGE : 2 mesajın yerini değiştirir.

3.3.1 : Görünmesini istemediğiniz mesajın gösterimden kaldırılması:



SET butonuna basınız. Ekranda DEL yazar. SET butonuna tekrar basınız. YUKARI ve 
AŞAĞI butonlarıyla göstermesini  istemediğiniz mesaj  numarasını  seçiniz.  SET butona 
basınız. 

3.3.2 :  Gösterim sırasına yeni bir mesaj eklenmesi:
SET butonuna basınız. Ekranda DEL yazar. YUKARI butonuna basınız. Ekranda ADD 
yazar.  SET  butonuna  tekrar  basınız.  YUKARI  ve  AŞAĞI  butonlarıyla  göstermesini 
istediğiniz mesaj numarasını seçiniz. SET butona basınız. 
3. :  2 Mesajın sırasının değiştirilmesi:
SET butonuna basınız. Ekranda DEL yazar. YUKARI butonuna 2 defa basınız. Ekranda 
EXCHANGE yazar. SET butonuna tekrar basınız. YUKARI ve AŞAĞI butonlarıyla yerini 
değiştirmek istediğiniz ilk mesaj numarasını seçiniz. SET butonuna basın. YUKARI ve 
AŞAĞI butonlarıyla yerini değiştirmek istediğiniz ikinci mesaj numarasını seçiniz.  SET 
butona basınız. 


