VisionLink Programında “Yakıt Düşme” Uyarısı Oluşturma Adımları
1- VisionLink programı açıldıktan sonra, ana sayfada programın “Yönetim” sekmesinin sağına tıklanır, açılan
listeden “Uyarılar” kısmı seçilir.

2- “Uyarıları Yönet” isimli pencere açılır. Bu pencerede önce “Uyarılarım” sekmesi seçilir, sonra “Yeni Uyarı”
butonu tıklanır.

3- Karşınıza “Makineler” sekmesi gelir. Bu kısımda “Tüm Makineler” seçilir. Ardından pencerenin sağ alt
köşesindeki “İleri-Uyarıları Ayarla” tuşuna tıklanır.

4- “Uyarı Tipi” adımına gelinir. Bu adımda uyarı tipi olarak soldaki listeden “Yakıt Eksilmesi” seçilir.
“Yakıt Kaybı Uyarılarını Etkinleştir” isimli kutucuk işaratlenir.
Sistemin, yakıt seviye düşmesini % kaç düşmeden itibaren uyarmasını istiyorsanız aşağıdaki gibi yazılır. Bu
örnekte %20 yazılmıştır, siz dilediğiniz bir % yi seçebilirsiniz. (Not: Bu kısımdaki oranı %20 ve daha yüksek
seçmezseniz çok fazla uyarı maili alabilirsiniz.)
Ardından pencerenin sağ alt köşesindeki “İleri-Plan Seç” tuşuna tıklanır.

5- “Plan” adımına gelinir. Bu pencerenin görüntüsü aşağıdaki gibidir. Hiçbir değişiklik yapılmadan, sağ alt
köşesindeki “İleri-Kişileri Seç” tuşuna tıklanır.

6- “Kişiler” sekmesinde, uyarı maillerini alacak olan kişi ya da kişilerin e-posta adresleri, “Seçilen Kişiler” isimli
listeye eklenmelidir. Bunun için soldaki “Mevcut Kişiler” listesinde görülen adınızı ve e-posta adresinizi seçip
sağ ok >> tuşu ile sağdaki “Seçilen Kişiler” listesine taşımanız gerekir. Eğer isminiz soldaki listede
görünmüyorsa, sol alttaki “Ekle” butonuna tıklanır ve yeni e-posta adresi listeye eklenir.

7- Mail adresini ekleme penceresi aşağıdaki gibi açılır. Ad satırına adınızı ve soyadınızı, E-posta satırına ise eposta adresinizi yazmalısınız. Ardından “Kaydet” butonuna basılır. Bundan sonra program sizi “Kişiler”
sekmesine geri götürür.

8- İsminiz “Mevcut Kişiler” listesinde belirdikten sonra, 6. Adımda anlatıldığı gibi “Seçilen Kişiler” listesine
taşınır. Ardından sağ alt köşedeki “İleri – Özet” butonuna basılır.

9- “Özet” sekmesinde görüntü aşağıdaki ekranda görüldüğü gibidir.
Uyarı Sahibi kısmında Adınız yazacaktır.
Kişiler kısmında uyarı mailini alacak kişinin adı ve/veya e-posta adresi belirecektir.
Sol alt köşede, hangi makinalardan uyarı geleceği otomatik listelenir. (Not: Motor veya makine beynine
olmayan makinalarda bu uyarı çalışmaz.)
Uyarıyı için, “Genel Uyarı olarak işaretle” kısmını seçmenizde fayda var.
Son olarak bu uyarıya bir isim vermeniz gerekir. Verdiğiniz ismi sağ alt tarafta görüldüğü gibi “Yakıt Seviye
Düşme Uyarı” şeklinde yazabilirsiniz.
“Bitti – Kaydet ve Kapat” butonuna basmanızla uyarının sisteme kaydedilmesi tamamlanır.

Oluşturduğunuz uyarı, Uyarılarım listesinde aşağıdaki gibi görülecektir. Bu pencereyi de “Kapat” butonundan
kapatabilirsiniz.

Bundan sonra e-postalarınızı kontrol ederek uyarılarınızı takip edebilirsiniz.

