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1 GENEL BİLGİLER

1.1 Sisteme Genel Bakış

Bu kullanıcı kılavuzu sistemin kullanıcılar tarafından etkin 
bir biçimde anlaşılması ve sistemin tüm bileşenlerinin etkin 
olarak kullanılması amacı ile yazılmıştır. 
Okul zili sistemi okullarda oluşturulan takvim veya  alınan 
kontağa göre cihaza yüklenmiş ses dosyasını çalmaktadır. 
Sistem yüklenen kon�gürasyon ayarlarına göre tenefüsler 
veya törenlerde ses dosyası çaldırmak için tasarlanmıştır. 

Okul zili sistem olarak kurulumu oldukça kolaydır. 

Okul zili sistemi bir masaüstü uygulama arayüzüne sahiptir 
. Bu arayüz sayesinde kolaylıkla sistem  kon�gürasyon 
ayarları ve ses dosyaları cihaza yüklenmektedir.
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2 OKUL ZİLİ DONANIM BİLGİLERİ

2.1 Arka Panel

1-  USB KABLO GİRİŞİ: Bilgisayarla cihaz arasında bağlantı kurmak için 
kullanılır.
2-  EXT ÇIKIŞI: Zil çaldığında veya kontak aktif olduğunda anahtarlama 
yapar.
3-  KONTAK GİRİŞLERİ: Kontak girişlerinden biri aktif olduğunda 
önceliğine göre yüklü olan mesajı yayınlamak için kullanılır. Kablo 
vasıtasıyla uzaktan kontaklar kontrol edilebilir.
4-  TEST BUTONU: Bu butona basılarak cihazın ses verip vermediği test 
edilir.
5-  MÜZİK SES AYARI: Müzik ses seviyesi ayarlanabilir. 
6-  ZİL SES AYARI: Zil ses seviyesi ayarlanabilir.
7-  MÜZİK GİRİŞİ: Bir zil sesinden sonra müzik yayınlanmak istenirse bu 
girişe müzik kaynağından bağlantı sağlanır.
8-  SİNYAL ÇIKIŞI: Zil sesi, müzik sesi ve kontakların aktif olmasıyla 
oluşan mesaj sesini amplifıkatöre iletmek için kullanılır.
9-  220V AC ÇIKIŞ
10- 220V AC GİRİŞ
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2 OKUL ZİLİ DONANIM BİLGİLERİ

2.2 Ön Panel

11-  KARAKTER LCD EKRAN: Üzerinde saat, tarih, bir sonraki zil saati ve 
gün bilgilerini gösterir.
12-  AMPLIFIER AÇIK / KAPALI
13-  ZIL LEDI: Zil devresi çalıştığı sürece bu led yanar. Zil çaldığında bu 
led yanıp söner.
14-  KONTAK LEDİ: Kontaklardan biri aktif olduğunda bu led yanar.
15-  TATİL LEDİ: Tatil anahtarı aktif edildiğinde bu led yanar.
16-  TATİL AÇIK/KAPALI: Tatil olduğunda zil çalmaması için kullanılır.
17-  DİNLEME AÇIK/KAPALI: Cihazın üzerindeki hoparlörden zil sesini ve 
kontakların aktif olmasıyla oluşan mesajın sesini dinlemek için kullanılır.
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3  KURULUM VE MASAÜSTÜ UYGULAMA  ARAYÜZÜ

3.1 Okul Zili Programı Kurulum

3.1   Genel

Ürünle birlikte gelen Cd içerisindeki setup.exe dosyasını çalıştırın, 
yönergeleri izleyerek kurulumu tamamlayın.

Ürünle birlikte gelen cd içerisindeki USB_driver.exe dosyasını 
çalıştırın ve usb sürücülerin yüklenmesini sağlayın. 

Cihaz ile bilgisayar arasında USB bağlantısını yapın ve sürücülerin 
sorunsuz yüklendiğinden emin olun.

Masaüstünden veya programlar listesinden okul zili’ni seçerek 
programı başlatın. 
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3.2 Masaüstü Uygulama Arayüzü

3.2.1 Genel

Okul zili kolay ve kullanışlı bir desktop yazılım arayüzüne sahiptir. 
Bu arayüz ile cihaz üzerindeki tüm ayarları ve konfgürasyonları 
yapabilirsiniz. 
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Sistemde kullanılacak ses dosyaları yüklenir ve bu ses dosyaları 
seçilen kesme süresine göre kesilir. Eğer kesme yapılmadan ses 
dosyası yüklenmek istenirse Kesme Süresi kısmında “-“ işaretlenir.

3.2.2   Dosya Yükle
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Dosya listesinde yüklenmiş ses dosyalarının adı  ve süresi tabloda 
gösterilmektedir.

Tablodan seçilen müzik Çal/Dur butonları ile dinlenip Sil butonu ile 
de silinebilmektedir.

3.2.3   Dosyalar
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3.2.4   Zamanlanmış Görev

3.2.4.1  Görevler
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Bu kısımda yapılan ayarlarla hangi ses dosyasının ne zaman çalacağı ayarlanıyor. 

 Yeni Kayıt butonu ile form temizlenir ve yeni kayıt girmeye uygun hale getirilir.
Gün kısmında takvim ayarlarının yapılacağı gün seçilir.
Başlık kısmında oluşturulan göreve verilecek başlık yazılır.
Ses kısmında oluşturulan görevde çalınacak müzik sesi seçilir.
Saat kısmında oluşturulan görevin hangi saat aralıklarında çalınacağı görülür.
Saat kısmındaki Ekle butonu Saat listesine yeni bir saat eklemek için kullanılır.
Saat kısmındaki Sil butonu Saat listesindeki seçili saati silmek için kullanılır.
Müzik Var mı? : İlgili görev gerçekleştirildikten sonra sistem çıkışına müzik kaynağından 
gelen müzik  bir sonraki göreve kadar verilmek istenirse bu kısım işaretlenir.
Görev listesinin üstündeki Sil butonu Görevler listesinden istenilen satırı silmek için 
kullanılır.

Görev listesinin üstündeki Kaydet butonu Görevler tablosuna yeni görevler eklemek 
için kullanılır.



3.2.4.2   Görev Kopyala
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Bir gündeki görevleri diğer güne kopyalamak için kullanılır.

Birinci kutucukta görev kopyalanacak gün seçilir. İkinci kutucukta 
görevlerin kopyalanacağı gün seçilir. Kopyala butonu ile kopyalanır.



3.2.5   Girişler
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Gelen kontak verisine göre seçilen ses dosyasının çalması sağlanır. 
4 adet input girişi vardır. Bu input girişleri için ses dosyası ve 
öncelik numarası seçilir. Aynı anda birden fazla inputtan giriş 
gelirse öncelik numarası en küçük olan input girişi için seçilen ses 
dosyası çalınır.



3.2.6   Ayarlar
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Ayarlar sekmesinde bilgisayar usb bağlantısı için 32bit 
veya 64bit Driver yükleme,  yedek alma, yedek uygulama 
ve cihaza ayarlanan kon�gürasyon ayarlarını yükleme 
yapılabilir.



3.2.6.1   Yedek Al
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Yedek Al butonuna basılınca Klasöre Gözat dialog kutusunda yedek 
almak istediğimiz klasörü seçiyoruz.



3.2.6.2   Yedek Uygula
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Yedek uygula butonuna tıkladıktan sonra çıkan Klasöre Gözat dialog 
kutusundan yüklemek isdediğimiz yedek klasörünü seçip Tamam’a 
bastıktan sonra yedek yükleme işlemi tamamlanır.



3.2.6.3   Cihaza Yükle
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Saati Yaz kısmındaki Yaz butonu ile bilgisayardaki tarih ve saat bilgisi AK-E cihazına yazılır.  
 
Saati Oku kısmında Oku butonu ile o andaki AK-E cihazındaki tarih ve saat bilgisi okunur.
 
Sesleri Gönder butonu ise kon�gürasyon ayarlarını ve ses dosyalarını cihaza yükler.

Ayarlanan kon�gürasyon ayarlarının ve ses dosyalarının cihaza yüklenmesi için kullanılır. USB 
kablosunu bilgisayara bağlamadan AK-E cihazını çalıştırın. Daha sonra USB kablosunu cihaza 
ve bilgisayara bağlayın. Eğer USB bağlantı problemi yoksa  aşağıdaki Cihaza Yükle ekranı 
gelecektir. 



3.2.7   Hakkında

4.0 İLETİŞİM BİLGİLERİ
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Masaüstü uygulamasının versiyonunu göstermektedir. Mikafon web sitesinden yazılımın 
güncel olup olmadığı kontrol edilerek yeni versiyon indirilip eski program kaldırılarak yeni 
versiyon kurulabilir. 

MİKAFON ELEKTRONİK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Bankalar, Şair Ziya Paşa Caddesi No:8     34420   Karaköy / İstanbul
Tel: 0 212 244 51 77    Fax: 0 212 244 51 75
Web: www.mikafon.com.tr



GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve ……… yıldır. 
(Bu süre 2 yıldan az olamaz)

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; 
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda 
satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad 
altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya 
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya 
ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu 
hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici 
veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân 
varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, 
tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi 
durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 
30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin 
arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti 
süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden 
itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi 
halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer 
özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek 
zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, 
tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından 
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak 
çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici 
işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 
Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, 
tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa 
Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

AÇIKLAMA:
1- Garanti belgesi örneği yol gösterici mahiyettedir ve sınırlayıcı bir metin 
değildir.
2- Garanti belgesi örneği, tüketici ve üretici ya da ithalatçı �rmaları 
bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, üretici ya da ithalatçı �rmalar 
6502 sayılı Kanun ve Garanti Belgesi Yönetmeliği’ne uygun olmak kaydıyla 
kendi garanti belgelerini serbestçe düzenleyebilirler.
3- Garanti belgesi örneğinde yer alan hükümler, sadece tara�ardan birinin 
tüketici olduğu satışlar için geçerlidir.

GARANTİ BELGESİ 

Üretici veya İthalatçı Firmanın
Unvanı: 
Adresi:

Telefonu:
Faks:
e-posta:
Yetkilinin İmzası: 
Firmanın Kaşesi:

Satıcı Firmanın
Unvanı:
Adresi:

Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası: 
Firmanın Kaşesi:

Malın Cinsi:
Markası:
Modeli:
Garanti Süresi:

Azami Tamir Süresi:

Bandrol ve Seri No:
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DECLARATION OF CONFORMITY

Mikafon
AK-E Programlanabilir Okul Zili

We hereby declare that the product

(Designation of product, type of model, batch or serial number)
Complies with the essential protection requirements of Council Directives 89/339/EEC

(EMC) and Low Voltage Directive 73/23/EEC (LVD).
This declaration applies to all specimens manufactured in accordance with the attached

manufacturing drawings which form part of this declaration.
Assessment of compliance of the product with the requirements relating to Electromagnetic

Compatibility and Safety, as well as Low Voltage Directive was based on the following
standards:

EN 60598-2-7: 1989+A2: 1991
EN 60598-1:2015
EN 62493 : 2010

Designation of the regulations, standards, etc.)

This Declaration is the responsibility of the Manufacturer:

MİKAFON ELEKTRONİK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Bankalar, Şair Ziya Paşa Cad. No: 8 Karaköy, İstanbul - TURKEY

(Name/Address)

--------------------------------------------------
(Responsible Person
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MİKAFON ELEKTRONİK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Bankalar, Şair Ziya Paşa Caddesi No:8     34420   Karaköy / İstanbul
Tel: 0 212 244 51 77    Fax: 0 212 244 51 75  Gsm: 0533 657 81 75
Web: www.mikafon.com.tr  / e-mail:satis@mikafon.com.tr / teknik@mikafon.com.tr
Teknik bilgi için şirket telefonlarından lütfen dahili 130’U isteyin.
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ELEKTRİK HATTININ KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Elektrik kablosunu prize takarken ve çıkarırken
riski önlemek için �ş sıkıca tutulmalıdır.

Uzun süre kullanılmayacağı durumlarda elektriği kesmek 
amacı ile ünitenin �şi prizden çıkarılmalıdır.

Elektrik kablosuna zarar vermemek için kabloyu kırmayınız, çekmeyiniz 
veya sivri ve keskin malzemelerle yaralamayınız. Topraklı priz kullanınız.

BU YAYIN SİSTEMİ, ANA ÜNİTE SERT BİR ZEMİN ÜZERİNE
yanları veya arkası duvardan 1 metre uzağa gelecek şekilde yerleştirilmeli 
ve aşağıdakiortamlara konulmamalıdır.

Nemli ortam

Direkt güneş ışığı veya diğer güçlü ısı yayıcıları altına

Havalandırmanın olmadığı

ÜNİTENİN KONTROLÜ İÇİN
Güç kaynağının kapatıldığından, güç kaynağının ve bu üniteyle bağlantılı 
diğer cihaz ve hatların elektrik kaynağından ayrıldığından emin olun.

BU ÜNİTEYİ SÖKMEYİN
Kendiniz bu üniteyi söküp tamir etmeye çalışmayın. Aksi takdirde elektrik 
çarpması veya yangın riski olabilir. Bu kılavuzun ilerleyen sayfalarında 
belirtilen yöntemler ile sorunları çözemiyorsanız, kali�ye bir teknisyeni 
aramalı veya �rmamıza danışmalısınız. Sistemin zorlanarak kullanılması, 
elektrik çarpması veya yangına sebep olabilir.

TEMİZLİK
Bu ünitenin temizlenmesi gerektiğinde, temiz bir bez vb. ile tozları 
alabilirsiniz.Benzol,tiner alkol gibi çözücüler,
güçlü uçucu ve ağartıcı veya yanıcılığa sahip diğer sıvıları, ünitenin 
gövdesinin temizliği için kullanmayınız.



ÖNEMLİ NOTLAR
• Bu cihazı bağlamadan ve kullanmadan önce, daha sonraki kullanımlar için 
saklamanızı tavsiye ettiğimiz bu el kitabındaki talimatları dikkatlice okuyun.
• Bu el kitabı ürünün ayrılmaz bir parçasıdır ve yeni sahibinin montaj, çalıştırma 
ve güvenlik talimatlarını bilmesi için, yeni sahibine verilmelidir.
• Cihazın yanlış monte edilmesi üretici �rmanın sorumluluğunu ortadan kaldırır.

DİKKAT
Yangın ve elektrik çarpma riskini önlemek için bu ekipmanı asla yağmur veya 
neme tabi tutmayın!

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
1. Önemli bilgiler içerdiğinden ile başlayan özel uyarıları dikkatlice okuyun.

2. Cihazın güç kaynağının voltajı, elektrik çarpma riskini oluşturacak yüksek 
değerlere sahiptir. Bu sebeple güç kaynağı takılı iken asla bu ürünü kurmayın, 
bağlamayın veya bağlantısını kesmeyin.

3. Ürünün metal aksamı elektrik kablosu ile topraklanmıştır. Elektrik sağlayan 
elektrik prizinin topraklı olmaması halinde, terminal aracılığı ile ürünü topraklaya-
cak olan kali�ye bir elektrikçiyi arayın.

4. Kablonun zarar görmesini engellemek için, güç kaynağı kablosunun 
ezilmediğinden veya çiğnenmediğinden emin olun.

5. Elektrik çarpma riskini önlemek için, ürünü asla açmayın: içerisinde kullanıcının 
kullanabileceği bir parça yoktur.

6. Kısa devreye sebep olabileceğinden, yabancı cisim veya sıvıların, hoparlörlere 
girmediğinden emin olun.

7. Bu kılavuzda belirtilmeyen tamiratları asla yapmaya çalışmayın. 
Aşağıdaki durumlarda yetkili servis merkeziniz
ile veya yüksek niteliklere sahip personel ile irtibat kurun:
• Ürünün çalışmaması (veya anormal şekilde çalışması).
• Güç kaynağı kablosunun ciddi olarak zarar görmesi.
• Ürünün içerisine yabancı cisim veya sıvıların girmesi.
• Ürünün ağır darbeye maruz kalması.
8. Ürünü, uzun bir süre kullanılmaması durumunda kapatın ve güç kaynağı 
kablosunu çıkarın.
9. Ürün garip koku veya duman çıkarıyor ise hemen kapatın ve güç kaynağı 
kablosunu çıkarın.

ÖNLEMLER
• Ürünün havalandırma ızgaralarını kapatmayın.
• Ampli�katörün uzun süre fazla yüklü olarak çalışmasına izin vermeyin.
• Güvenli bir şekilde teması garanti etmek için hoparlörler üzerindeki vidaları 
iyice sıkın.
• Kumanda parçalarını zorlamayın (anahtarlar, kontroller vb).
• Dış parçaları temizlerken tiner,ispirto veya başka uçucu maddeleri kullanmayın.


