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1‐ML‐TFT 5” Genel Özellikleri 
Boyut  5” 

Çözünürlük  480x272 px 

Ekran Kasası Boyutları  120.70 x 76.30 x 3.00 mm 

Aktif Alan  110.880 x 62.832 mm 

Parlaklık  280 cd 

Paralel Bağlantı  M0…M5 IN1‐IN2‐IN3 UP‐DOWN 

Seri Bağlantı  CAN‐UP‐DOWN‐EIO | CM 

 

2‐Arayüz 

2.1‐Arayüz Hakkında 
ML‐TFT  5”  bilgisayar  arayüzü,  cihazın  göstereceği  tüm  görsellerin  ayarlanabileceği  bir  bilgisayar 

programıdır. Bu programla cihazın  tüm ayarları yapılır. Yapılan ayarlar ML‐TFT 5”’in hafızasına kayıt 

edilir. 

 

   



 

 

2.2‐Cihaz‐Bilgisayar Haberleşmesi 
ML‐TFT 5” Programlayıcı arayüzü bir USB dönüştürücü ile bilgisayara bağlanır. Bu aşamada aşağıdaki 

yol, adım adım takip edilmelidir. 

 USB Dönüştürücüyü bilgisayara takın. 

 “Port  Sec/Select  Port”  açılır menüsünden  dönüştürücünün  bağlı  olduğu  portu  seçin.  Eğer 

cihaz listede görünmüyorsa, liste en alttaki Yenile/Refresh seçeneği ile yenilenir. 

 ML‐TFT 5”’i USB Dönüştürücüye bağlayın. 

 ML‐TFT 5” açılışında sağ alt köşede bir saniye aralıklarla üç adet nokta gelir. Bu noktaların ilki 

geldikten sonra ML‐TFT 5” Bağlantı Kur butonuna basarak bağlantı sağlanır. Bağlantı başarılı 

bir  şekilde  kurulursa  buton  yeşil  renge  döner.  Buton  yeşil  renk  olduktan  sonra  geri  kalan 

ayarlar için bir zaman kısıtlaması yoktur. 

Açılış  ekranındaki noktalar  kaybolup  görseller  geldikten  sonra bağlantı  kurulamaz. Bu  yüzden 

bağlantı açılışın ilk 3 saniyesinde yapılmalıdır. 

 

Eğer liste yeninlenince cihaz hala görünmüyorsa Aygıt Yöneticisi üzerinden kontrol ediniz. 

2.3‐Kat Görselleri ve Ok Tipi Seçenekleri 
Kat  görselleri  açılır menüsü  içerisinde  kat  numaraları  için  stiller  yer  alır.  61  adet  farklı  stil  vardır. 

Bunlar  TFT’nin  uygulanacağı  asansörün  tarzına  göre  seçilebilir.  Bu  görsel  seçeneklerine  ait  bir 

önizleme aşağıdaki gibidir. Tüm bu seçenekler için beyaz, siyah ve mavi arka plan seçeneği vardır. 

 

Ekranda  gösterilebilecek  46  adet  ok  tipi  vardır.  Bu  ok  tiplerinin  önizlemesi  aşağıdaki  gibidir. 

 

Kat görselleri, oklar ve arka plan renkleri aşağıdaki bölümden değiştirilir. 



 

 

 

Kat görselleri açılır  sekmesi üzerinden  seçilir ve ön  izlemesi arayüzde görüntülenir. Arayüzde belirli 

aralıklar için tanımlanmış örnek görseller vardır. Tüm set arayüzde görünmeyecektir. 

Kat  görselleri  içerisinde  standart  olarak  ‐7,  ‐6  …  64  B1…B5  ve  P1…P5  seçenekleri  vardır.  Bunun 

yanında  26…31  arasındaki  karakter  setlerinde  yukarıdaki  görsellere  ek  olarak  aşağıda  ön  izlemesi 

verilen seçenekler de bulunmaktadır. 

 

Ok seçimi kısmında yukarı ve aşağı ok birbirinden bağımsız seçilebilir. Bunun  için ok seçim bloğunun 

sağ tarafındaki küçük yukarı ve aşağı okları tıklanarak seçim yapılır. Aktif olan ok yönü aynı zamanda 

büyük olan önizleme kutusunda da görüntülenecektir. 

2.4‐Tema Seçenekleri 
Arayüzde  Temalar  açılır  menüsünde  önceden  tanımlanmış  temalar  yer  alır.  Kullanıcı  bunlardan 

herhangi birini  seçerek  kat  görsellerini  ve ok  tiplerini otomatik değiştirebilir.  Tema  seçeneklerinde 

birbiri  ile uyumlu kat görselleri ve oklar seçilmiştir. Bu  temalar cihazın butonları  ile ayarlanabilecek 

temalarla aynıdır. 

2.5‐Genel Ayarlar 
ML‐TFT  5”  te  lisan  ve  ekran  parlaklığı  seri  ve  paralel modda  ortak  parametredir.  Bu  seçenekler 

arayüzün sağ üst kısmında yer alır. Ekran parlaklığı yüzde cinsinden 25, 50, 75, 100 olarak ayarlanır. 

Dil seçenekleri Türkçe ve İngilizce olarak ayarlanabilir. 

 

   



 

 

 

2.6‐Paralel Mod Ayarları   
Paralel modda aşağıdaki ayarlar yapılır. Yazılımın fabrika ayarları sağdaki görseldeki gibidir. 

 

   

Kat algılama seçimi

Polarite seçimi

M5/IN3 Giriş Seçimi

Girişlere  atanacak 

görsellerin seçimi 



 

 

2.7‐Seri Mod Ayarları 
Seri modda aşağıdaki ayarlar yapılır. Yazılımın fabrika ayarları sağdaki görseldeki gibidir. 

 

Seri modda en üstteki ML‐CM seçilebilir hale gelir. ML‐CM modu seçildiğinde seri parametreleri pasif 

olur.  Sistem  ML‐CM  modülü  ile  uyumlu  bir  şekilde  çalışmaya  başlar  ve  ML‐CM  modülüne  ait 

sistemlere uyumlu olarak ullanılabilir. Bu modda görsellerle ilgili seçenekler yine bu arayüz üzerinden 

seçilir. 

2.8‐Durak Görselleri Seçimi 
Durak görselleri arayüzün orta kısmındaki açılır menüler üzerinden seçilir. Bu kısımda her bir durağın 

numarası ve yanında bir açılır menü bulunur. Bu açılır menüde seçilen görsel ilgili kata atanır. Örnek 

olarak aşağıdaki görselde 0. Durak B1, 1. Durak 0, 2. Durak 1 ve 3. Durak 2 olarak ayarlanmıştır. 

 

Durak seçimi

Kapı seçimi

Çağrı  butonları  aktif/pasif 

seçimi

Saat göstergesi aktif/pasif

Uyarı işaretleri seçimi



 

 

Bu kısımda “Sırala” butonu ile otomatik numaralandırma yapılır. Sırala butonuna basıldığında en son 

rakam girilen kısımdan itibaren numaraları sıralar. Örnek görüntü aşağıdaki gibidir. 

 

Arayüzdeki Temizle butonu kullanılarak durak seçimlerinin tamamı temizlenir. 

Durak seçimleri açılır menü üzerinden seçilir. Listede olmayan herhangi bir karakter asla girilemez. 

Tanımsız bir isim girilmesi veya girişlerin boş bırakılması durumunda ilgili duraklara 0 atanır. 

2.9‐Düzenlemelerin MT‐TFT 5”e Gönderilmesi ve Okunması 
Arayüzde yapılan değişiklikleri cihaza aktarmak için öncelikle 2.2’deki adım gerçekleştirilir. Sonrasında 

arayüzün sol alt kısmındaki Gönder butonu  ile tüm düzenlemeler cihaza aktarılır. Oku butonu  ile de 

daha önceden programlanmış bir cihazın düzenlemeleri bilgisayar arayüzüne alınır. 

 

Gönder butonuna basıldığında arayüzün alt  tarafında “Sırala” butonunun sağındaki bar, gönderilme 

işleminin ne  kadar  tamamlandığını  gösterir. Bu barın üzerindeki  yazı alanında  ise  kullanıcıya  çeşitli 

mesajlar verilir. 

2.10‐Düzenlemelerin Dosyaya Kayıt Edilmesi ve Okunması 
Arayüzde  yapılan  tüm  düzenlemeler  Dosya/Kaydet  seçeneği  ile  istenilen  bir  yere  kayıt  edilir.  Bu 

dosyada arayüzdeki tüm seçenekler kayıtlıdır. 

Kayıt edilmiş bir dosyayı arayüze aktarmak  için Dosya/Aç  seçilir. Dosya  içerisindeki  tüm  seçenekler 

arayüze aktarılmış olur. 

 

   



 

 

2.11‐Test 
Arayüzdeki Test butonuna basarak yapılan düzenlemeleri cihaz üzerinde görebilirsiniz. Test işleminde 

tüm kat ve uyarı görselleri belirli aralıklarla gösterilir. Test esnasında tüm görsel ve mesajlar ekrana 

basılır. Arayüzde aktifleştirilmemiş yazı ve görseller de bu kısımda görülebilir. 

 


