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GENEL ÖZELLİKLER:

 S atın almış olduğunuz ürün güncel namaz vak�tler�n� gösteren elektron�k b�r panodur. 
Panonun ekranı �k� bölümden oluşur.  B�r�nc� bölümün �lk satırında tar�h�, �k�nc� satırda 
�se dönüşümlü olarak saat� ve bulunduğu ortamın ısısını göster�r. İk�nc� bölümde �se 
b�r�nc� bölümde gösterd�ğ� tar�he a�t namaz vakt�n� göster�r. Pano 12 Volt / 1,5 A / DC �le 
çalışır. Adaptörünü taktığınızda çalışmaya başlar ve �lk kurulumda ayarlanmış olan 
vak�tler� göster�r. Pano tüm ayarları andro�d cep telefonunuza yükleyeceğ�n�z program 
vasıtasıyla yapılır. Cep telefonuna yükleyeceğ�n�z program “google play store” da 
bulunur. Programın �sm� “Vak�tmat�k Reksan” dır.

PANONUN  AYARLARLARININ YAPILMASI

Cep telefonunuzdan “Google Play Store” 
uygulamasını çalıştırın. Arama ekranına 
“Vak�tmat�k Reksan” yazın. Arama sonuçlarında 
çıkan “Vak�tmat�k Reksan” programını cep 
telefonunuza yükley�n.(Program play store’da 
yanda bulunan res�mdek� g�b� görünür) 



Yükleme �şlem� tamamlandıktan sonra programı çalıştırın. 

Program ekranı �lk açılışta yanda bulunan res�mdek� g�b� gözükür. 

Program açıldığında telefonunuzun bluetooth’unu otomat�k olarak 

açacak ve panoya bağlanacaktır. Bağlantının sağlanab�lmes� �ç�n 

panonun yanında olmanız gerek�r.

Bağlantı �şlem� tamamlandığında program ekranı değ�şecek ve 

yandak� g�b� gözükecekt�r. Buradan namaz vak�tler�n� güncellemek 

�sted�ğ�n�z �l�n üzer�ne dokunduğunuzda menü aşağıya doğru 

açılacak ve o �l�n �lçeler� göster�lecekt�r. Buradan �lçey� 

seçeb�l�rs�n�z.

İl ve İlçe seç�m� tamamlandığında ekran yandak� g�b� gözükecekt�r. 
Yükleme �şlem�n� tamamlayab�lmek �ç�n Program s�zden bluetooth 
eşleşt�rme ş�fres�n� g�rmen�z� �steyecekt�r (Ş�fre 1234'dür). Ş�fre 
g�r�ld�kten sonra yükleme düğmeler� akt�f olacaktır. Buradan 
İstersen�z panonun tar�h saat ayarlarını yapab�l�r veya namaz 
vak�tler�n� güncelleyeb�l�rs�n�z. “SAAT GÜNCELLE” düğmes�ne 
bastığınızda panonun tar�h ve saat� cep telefonunuzun tar�h ve 
saat�ne göre ayarlanacaktır. “VAKİT YÜKLE” düğmes�ne 
bastığınızda seçt�ğ�n�z �lçen�n namaz vak�tler� panoya yüklenmeye 
başlanılacaktır. Yükleme başladığında panodak� tüm ışıklar söner 
ve cep telefonu ekranında “Yükleme Yapılıyor” yazısı çıkar. 
Yükleme tamamlandığında pano ışıkları tekrar yanmaya başlar. 
Ekranda “BAĞLANTI BAŞARISIZ” yazısını görürsen�z cep 
telefonunuz panoya bağlanamamış demekt�r ve yükleme 
yapamazsınız. Bu durumda panoyu ve cep telefonunuzdak� 
programı kapatıp tekrar açarak b�r daha deney�n 
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