
 1- KLAVYE İLE MESAJ GİRME :

Klavye üzerindeki tuşlar fonksiyon tuşları ve karakter tuşları olmak üzere iki gruba 
ayrılır.

Kullanılmayan tuşlar

Fonksiyon tuşları

Karakter tuşları

      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.

      1.2- Fonksiyon tuşları :

 “ F1”, “ F2”, “F3”, “F4”, “F5”, “F7”, “F8”, “F9”, “F10”, “F11”, “F12”,  “ Caps 
Lock”,  “Shift”, “Back Space”, “ Del”, “ yön tuşları”, “Page Down”, Page Up”  tuşlarıdır.

 
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 ekranda sayfa sayfa değişerek gösterilmeye 
başlanır. 
F5....F12  = Bu tuşlar ile sayfaların ekranda kalma süreleri ayarlanır. F5’ basıldığında 
sayfalar 10 saniyede bir değişir. F6 15 saniye, F7 20 saniye........F12  45 saniyedir.  
Caps Lock = Cursor yanıp sönerken bu tuş kullanılarak büyük ve küçük harfler 
arasında geçiş yapılır. 
Space = Boşluk tuşudur. Cursoru bir sağa kaydırır. Cursoru kaydırırken üzerinde 
bulunduğu karakteri siler. 
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 basıldığında ekranda 
tüm mesajların silineceğine dair uyarı mesajı çıkar. “F3” e basıldığında tüm mesajlar 
silinir. “ F4” e basıldığında mesajlar silinmeden tekrar mesaj ekranına dönülür.  
Yön tuşları = Sağ ve sol yön tuşlan cursoru bir önceki veya bir sonraki karakterin 
üzerine götürür. Yukarı aşağı gön tuşları satırlar arasında genizmek için kullanılır. 
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.)
Page Up ve Page Down  = Bu tuşlar sayfalar arasında gezinmek için kullanılır. Pge Up 
tuşuna basıldığında bir sonraki sayfaya geçilir. Page Down tuşu ile bir önceki sayfaya 
gidilir.
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 sayfa sayfa gözükmeye başlar. 
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