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1. GENEL BİLGİLER:

Bu kullanıcı kılavuzu sistemin kullanıcılar tarafından etkin bir biçimde anlaşılması ve 
sistemin tüm bileşenlerinin etkin olarak kullanılması amacı ile hazırlanmıştır.
EVA-C acil durumlarda butonlar, kontaklar vasıtasıyla hazır mesajlar yayınlanması, 
anons yapılması, normal durumlarda müzik yayını yapılması, anons yapılması, hazır 
mesaj yayınlanması gibi işlemler için kullanılan bir cihazdır. EVA-C ana cihaz, EVA-S 10 
bölgeden daha fazla bölge olması durumunda kullanılan bir cihaz, PM LCD ise 
bölgelere anons, hazır mesaj gönderme gibi işlemleri yapmak için kullanılan dokun-
matik ekranlı bir cihazdır.   
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2. EVA-C DONANIM BİLGİLERİ:

2.1 Ön Panel

1. MONITOR VOLUME: Cihaz üzerindeki monitör hoparlörün volümünü ayarlar.
2. KARAKTER LCD EKRAN: Üzerinde saat, tarih, cihazın o andaki durumunu (Status), 
cihazla ilgili bir hata (FAULTS)varsa bunu ve Line in girişlerinden hangisinin seçili 
olduğunu (INPUT) gösteren ekran.
3. BASS, TREBLE, VOLUME: Line in girişlerinden gelen müziğin volümü, bas ve tiz ayarı 
yapılır 
4. FAULTS: Cihazla ilgili bir problem varsa ilgili led yanar. 220VAC girişle ilgili bir 
problem varsa “Mains” ledi, akü ile ilgili problem varsa “Battery” ledi, mikrofonlar ve 
cihazlar arasındaki kablo bağlantılarında bir problem varsa “Network” ledi, EVA-S 
cihazlarıyla ilgili bir problem varsa “Router ledi ve mesajlarla ilgili bir problem varsa 
“Message” ledi yanarak uyarı verir. 
5. SELECT:Select ile Line 1, Line 2, Line 3 ve Mic girişlerinden birisi seçilebilir.
6. DISPLAY TEST: Cihaz üzerindeki ledlerin sağlam olup olmadığı test edilir.
7. MUSIC ON/MUTE: Hangi bölgelere müzik yayını yapılacağı veya yapılmayacağı tek tek 
seçilebilir veya All/Off tuşuyla hepsi iptal edilebilir.
8. ALERT MESSAGE, ALARM MESSAGE, EMG: Bilgisayar arayüzünde daha önceden 
yüklenmiş olan Alert Message ve Alarm Message mesajlarından birisini seçerek ve daha 
sonra EMG butonuna basarak bu acil durum mesajlarının tüm bölgelere gönderilmesini 
sağlamak için kullanılır. 
9. RESET: Daha önceden başlatılmış olan Alert Message, Alarm Message veya kontak 
mesajlarının durdurulması için kullanılır.
10. EMG MIC: Acil durumlarda tüm bölgelere anons yapmak için kullanılır

2.2 Arka Panel
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1. ON/OFF ANAHTARI: Cihazı çalıştırmak için kullanılır.
2. FUSE: 6A sigorta girişi.
3. 220V AC GİRİŞ: 220 V kablo girişi.
4. 24V DC: 24V akü girişi
5. MUSIC BGM IN: 100V bağlantı şeklinde LINE OUT kısmından gelen BGM MUSIC 
(Background müzik sesi) müzik amplifikatörünün IN girişine bağlandıktan sonra, 
amplifikatörün OUT (COM) kısmından gelen uç sol taraftaki (-) işaretli kısma, 
amplifikatörün OUT(50V, 70V, 100V) çıkışının birisinden gelen kablo ise sol taraftaki 
(+)(1V/100V) yazan kısma bağlanır. Eğer Slave cihaz varsa MUSIC BGM SLAVE LINK 
kısmından müzik sesi Slave cihaza aktarılır. (1V modelinde ise LINE OUT MUSIC (BGM) 
kısmından gelen blendajlı kablo buraya takılır. Eğer EVA-S 1V varsa MUSIC BGM SLAVE 
LINK kısmından aktarma yapılır.)
6. ANNOUNCE CALL IN: 100V bağlantı şeklinde LINE OUT kısmından gelen CALL 
ANNOUNCE (anons sesi) anons amplifikatörünün IN girişine bağlandıktan sonra, 
amplifikatörün OUT (COM) kısmından gelen uç sol taraftaki (-)(COM) işaretli kısma, 
amplifikatörün OUT(50V, 70V, 100V) çıkışının birisinden gelen kablo ise sol taraftaki 
(+)(1V/100V) yazan kısma bağlanır. Eğer Slave cihaz varsa ANNOUNCE CALL SLAVE LINK 
kısmından anons sesi Slave cihaza aktarılır. (1V modelinde ise LINE OUT (CALL 
ANNOUNCE) kısmından gelen blendajlı kablo buraya takılır. Eğer EVA-S 1V varsa 
ANNOUNCE CALL SLAVE LINK kısmından aktarma yapılır.)
7. ZONE 1 OUT….ZONE 10 OUT: ZONE 1-ZONE 10 arası çıkışların “LINE” kısmı 100V 
bağlantı şeklinde  o bölgenin hoparlör hattına bağlanır. 1V bağlantı şeklinde ise bu 
çıkışlar her bölgenin amplifikatörünün “IN” kısmına bağlanır. ZONE 1-ZONE10 arası 
çıkışların 24V DC OUT kısmı ise müzik yayını dışında diğer durumlarda o bölgedeki 
kumandalara 24VDC verir ve o esnada kumandaları devre dışı bırakır.
8. USB MEMORY: Cihazda kullanılan ses dosyalarının tutulduğu USB bellek girişi. Ses 
dosyası ile ilgili her değişimde(ses ekleme, ses çıkarma) cihaz kapalı iken çıkarılıp 
bilgisayara takılarak arayüzde “Yükleme” kısmındaki “USB diske Yükle” ile ses dosyaları 
yüklenir veya silinir. Tekrar cihaz kapalı iken cihazdaki yerine takılır. 
9. EMG, FAULT, CALL: EMG, FAULT, CALL olması durumlarında COM, NC(normalde 
kapalı) ve NO(normalde açık) ile röle konumları değişir. 
10. CONTACT INPUTS:  Kontak girişleri. Bir kontak uyarısı geldiğinde arayüzde yapılan 
ayarlara göre mesajlar çıkışlara iletilir. 1-10 arası kontaklarda hangi kontak 
numarasından kontak uyarısı geldiyse o numaralı çıkışa mesaj gönderilir. 11(A1), 12(A2) 
numaralı kontaklarda ise kullanıcının arayüzde ayarladığı çıkışlara mesajlar iletilir.   
11. CALL STATION: Mikrofondan veya diğer Slave cihazlardan gelen network bağlantı 
kabloları buraya takılır.
12. ID SW: Master cihaz için bu switch 1 ve 2 için aşağı (ON) konumunda olmalıdır.
13. USB: Arayüz ayarlarını yüklemek için cihaz ile bilgisayar arasındaki USB kablosunun 
takıldığı yer. 
14. CALL VOLUME: Anons volüm ayarı buradan yapılır.
15. CHIME/MESSAGE VOLUME: Chime ve mesaj seslerinin volüm ayarı buradan yapılır.
16. LINE OUT (BGM MUSIC, CALL ANNOUNCE):  BGM (background müzik) ve CALL 
(anons) ses çıkışı. 100V modelinde bu çıkış anons ve müzik amplifikatörünün IN girişine 
bağlanır. (1V modelinde ise bu çıkıştan alınan sesler blendajlı kablo ile MUSIC BGM IN 
ve ANNOUNCE CALL IN girişlerine takılır.)
17. LINE IN: Line 1, Line 2, Line 3 ile harici müzik kaynağından buraya giriş yapılır.
18. MIC IN: Harici dinamik mikrofon girişi.
19. RJ45 Router çıkışı.
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3. KURULUM VE MASAÜSTÜ UYGULAMA ARAYÜZÜ

3.1 EVA-C Programı Kurulum

CD içerisinde gelen USB_Driver.exe ve EVA-C setup .exe programlarını yönergeleri 
izleyerek kurulumu tamamlayın. Daha sonra cihazın arkasındaki USB belleği cihaz 
kapalıyken çıkarıp bilgisayarın usb girişine takın.  Masaüstündeki EVA-C arayüz 
programını çalıştırın. 

3.2 Masaüstü Uygulama Arayüzü

EVA-C kolay ve kullanışlı bir masaüstü arayüzüne sahiptir. Bu arayüz ile cihaz üzerindeki 
tüm ayarları  yapabilirsiniz.

3.2.1 Ses Yükle

Dosya seç kısmından yüklenecek ses dosyası seçilir. Dosya adı değiştirilmek istenirse, 
“Aynı Dosya Adı” önündeki işaret kaldırılır ve “Dosya Adı” kısmına yeni isim yazılır. Dosya 
adı değiştirilmeyecekse bu kısımda bir değişiklik yapılmaz. Eğer ses süresinin tamamı 
kullanılacaksa “Kesme Süresi” kısmındaki “-“ işareti olduğu gibi bırakılır. Ama eğer ses 
süresinde kısaltma yapılacaksa “Kesme Süresi” kısmından (5sn, 10sn, 15sn, 30sn, 1dk, 
3dk, 5dk) sürelerinden istenilen kısaltma süresi seçilir. Yalnız kesme süresi ses süresinin 
tamamından fazla olmamalıdır.  “Yükle”ye basılarak yükleme tamamlanır. 
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3.2.2 Dosya Listesi

“Dosya Listesi” kısmında, daha önceden  “Ses Yükle” kısmında yüklenmiş olan ses 
dosyaları listelenir. Bu listedeki ses dosyaları dinlenebilir, silinebilir.

3.2.3 Zone Ayarları

Bu kısımda “Zone Sayısı”, “Zone İsimleri”, ve “Mikrofon Sayısı” ayarları yapılır.

“Zone Sayısı” ile maksimum bölge sayısı seçilir ve “Kaydet” e tıklanır:
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“Zone İsimleri” ile bu bölgelere istenirse isimler verilerek mikrofon ekranında bu 
isimlerin görünmesi sağlanabilir. İsimlerin 8 karakteri geçmemesi ve İngilizce’de 
olmayan Türkçe karakterlerin kullanılmaması gerekmektedir. Daha sonra “Kaydet” e 
tıklanır:

“Mikrofon Sayısı” kısmında kullanılacak mikrofon sayısı seçilerek “Kaydet” e tıklanır:
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3.2.4 Grup Ayarları

“Grup Ayarları” kısmında mikrofon ekranında görünecek bölge gruplarına isimler 
verilebilir. İsimlerin 8 karakteri geçmemesi ve İngilizce’de olmayan Türkçe karakterlerin 
kullanılmaması gerekmektedir. “Kaydet” e tıklanır.

3.2.5 Zone Gruplama

“Zone Gruplama “ kısmında grupların hangi bölgelerden oluşacağı ayarlanır. Önce 
Seçilen Grup kısmında grup seçilir. Sol taraftaki tüm bölgelerden o gruba ait olacak 
bölgeler ok tuşlarıyla sağ tarafa aktarılır ve “Kaydet” ile kaydedilir.
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3.2.6 Zamanlanmış Görev

“Zamanlanmış Görev” kısmında eğer istenirse belirlenmiş zamanlarda, belirlenmiş 
bölgelere (gruplara) ses mesajları gönderilebilir. Önce “Yeni Kayıt” kısmına tıklanır. Bu 
göreve “Başlık” kısmında bir isim verilir. Sonra bu mesajın hangi günler tekrar edeceği 
seçilir. Hangi saatte bu mesajın yayınlanacağı seçilir. Yayınlanacak mesaj seçilir. Kaç 
kere tekrar edeceği seçilir. Yayınlanacağı grup seçilir. Önceliği seçilir ve “Kayıt” a 
tıklanarak kaydedilir. Eğer bu kayıt değiştirilmek veya silinmek istenirse alttaki listeden 
o satır seçilerek gerekli değişiklik yapılır veya silinir.

3.2.7 Girişler

“Girişler” kısmında cihazın arkasındaki “Contact Inputs” kontak girişlerinden bir kontak 
uyarısı geldiğinde hangi mesajın yayınlanacağı, önceliği, mesajın tekrarı, kontağın aktif 
olup olmayacağı seçilir. 1-10 arası girişlerde hangi kontaktan uyarı geldiyse o bölgeye 
mesaj gider.  “Ekle/Çıkar” ile 11(A1), 12(A2) kontakları için hangi bölgelere mesajın 
gideceği kullanıcı tarafından seçilir. Öntanımlı olarak 11 numaralı kontağa ” Yangın 
Sirenli” mesajı, 12 numaralı kontağa “Yangın Sirensiz” mesajı ve tüm bölgelere gidecek 
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3.2.8 Mikrofon Ayarı

“Mikrofon Ayarı” kısmında kullanılacak mikrofon sayısına göre “Aktif mi?” kısmından 
seçim yapılır. Mikrofonun öncelik ayarı, anons başlamadan önceki (Giriş Ton) uyarı ton 
sesi ve anons bittikten sonraki (Çıkış Ton) uyarı ton sesi seçilir veya uyarı tonu 
istenmezse “---“ seçilir  ve “Kaydet”  ile kaydedilir.

3.2.9 Mesaj Ayarları

“Mesaj Ayarları” kısmında mikrofon ekranından gruplara gönderilecek hazır mesajlar 
hazırlanır. Önce “Mesaj” kısmında mesaj seçilir. Sağ tarafta “Mesaj Adı” kısmında 
mikrofon ekranında o mesajın görüneceği isim yazılır. İsimlerin 8 karakteri geçmemesi 
ve İngilizce’de olmayan Türkçe karakterlerin kullanılmaması gerekmektedir. Sonra 
“Kaydet” ile kayıt yapılır.
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3.2.10 Acil Durum

“Acil Durum” kısmında cihazın ön kısmındaki “Alert Message”(1 numaralı acil durum 
mesajı) ve “Alarm Message”(2 numaralı acil durum mesajı) seçilerek “Kayıt” ile 
kaydedilir.

3.2.11 Ayarlar

“Ayarlar” kısmında cihaza 24V akü bağlanıp bağlanmayacağı seçilir. “Kaydet” ile 
kaydedilir.
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3.2.12 Yükleme

“Yükleme” kısmında cihazdaki ses dosyalarını cihazın arkasındaki USB belleğe 
yüklemek için “USB Diske Yükle” kullanılır. Masaüstü arayüzündeki ayarları cihaza 
yüklemek için ise “Cihaza Yükle” kısmı kullanılır

3.2.12.1 USB Diske Yükle

Cihaz kapalı iken cihazın arkasından çıkarılıp bilgisayara takılan USB belleğe kullanıla-
cak sesler yüklenir. Burada çok önemli bir noktaya dikkat etmek gerekir.  “SD Kart 
Format ve Yükle” de “Disk Seçiniz” kısmında bilgisayarın kendi disk veya disklerinden 
birisinin seçilmediğinden emin olunmalıdır. Yoksa bilgisayarın diskindeki tüm veriler 
silinebilir. Bu kısımda EVA-C cihazının arkasından alınan USB belleğin takılı olduğu 
disk kısmı seçilir. “Yükle” ve daha sonra gelen uyarı ekranındaki “EVET” e tıklanarak 
USB bellek içerisindeki bilgiler silinir ve masaüstü arayüzünde yüklenen ses dosyaları 
USB belleğe aktarılır. Daha sonra USB bellek tekrar EVA-C kapalı iken cihazın arkasın-
daki yerine takılır.
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3.2.12.2 Cihaza Yükle

“Cihaza Yükle” ile bilgisayar arayüzündeki düzenlemeler cihaza yüklenir. Bunun için 
USB kablosunu cihaz ile bilgisayar arasına bağlamadan önce EVA-C çalıştırılır. Sonra 
USB kablosu bağlanır. Arayüzde USB kablo bağlanınca oluşan COM Port seçilir. “Bağlan” 
a tıklanır. “Yaz” düğmesi ile cihazın saati ve tarihi ayarlanır. Oku butonu ile cihazdaki o 
andaki saat, tarih bilgileri okunur. Daha sonra “Görevleri Yükle” ile bilgiler yüklenir.  



4. EVA-S

EVA-S, 10 bölgeden daha fazla bölge olması durumunda kullanılan bir cihazdır.

4.1 Ön Panel

1. FAULTS: Cihazla ilgili bir problem varsa ilgili led yanar. 220VAC girişle ilgili bir 
problem varsa “Mains” ledi, akü ile ilgili problem varsa “Battery” ledi yanar.
2. DISPLAY TEST: Cihaz üzerindeki ledlerin sağlam olup olmadığı test edilir.
3. MUSIC ON/MUTE: Hangi bölgelere müzik yayını yapılacağı veya yapılmayacağı tek 
tek seçilebilir veya All/Off tuşuyla hepsi iptal edilebilir.
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4.2 Arka Panel

1. 220V AC GİRİŞ: 220 V kablo girişi.
2. FUSE: 6A sigorta girişi.
3. ON/OFF ANAHTARI: Cihazı çalıştırmak için kullanılır.
4. 24V DC: 24V akü girişi
5. MUSIC BGM IN: Master cihazdaki “MUSIC BGM SLAVE LINK”  kısmından gelen Müziği 
Slave cihaza aktarmak için kullanılır. Yanında yazan “MUSIC BGM SLAVE LINK”  kısmın-
dan ise eğer daha fazla Slave cihaz varsa onlara bu ses aktarılır.
6. ANNOUNCE CALL IN: Master cihazdaki “ANNOUNCE CALL SLAVE LINK” kısmından 
gelen anons seslerini Slave cihaza aktarmak için kullanılır. Yanında yazan “ANNOUNCE 
CALL SLAVE LINK”  kısmından ise eğer daha fazla Slave cihaz varsa onlara bu ses 
aktarılır.
7. ZONE 1 OUT….ZONE 10 OUT:  ZONE 1-ZONE 10 arası çıkışların “LINE” kısmı 100V 
bağlantı şeklinde  o bölgenin hoparlör hattına bağlanır. 1V bağlantı şeklinde ise bu 
çıkışlar her bölgenin amplifikatörünün “IN” kısmına bağlanır. ZONE 1-ZONE10 arası 
çıkışların 24V DC OUT kısmı ise müzik yayını dışında diğer durumlarda o bölgedeki 
kumandalara 24VDC verir ve o esnada kumandaları devre dışı bırakır.
8. CONTACT INPUTS:  Kontak girişleri. Bir kontak uyarısı geldiğinde arayüzde yapılan 
ayarlara göre mesajlar çıkışlara iletilir. 1-10 arası kontaklarda hangi kontak numarasın-
dan kontak uyarısı geldiyse o numaralı çıkışa mesaj gönderilir.
9. CALL STATION: EVA-C cihazından, Mikrofondan veya diğer Slave cihazlardan gelen 
network bağlantı kabloları buraya takılır.
10. ID SW: 1. Slave(Bölge 11-20 arası) cihaz için bu switch 1 numara aşağıda(ON),2  
numara yukarıda; 
      2. Slave (Bölge 21-30 arası) cihaz için bu switch 1 numara yukarıda, 2 numara   
aşağıda(ON);
      3. Slave (Bölge 31-40 arası) cihaz için bu switch 1 numara ve 2 numara yukarıda 
olmalıdır.
11. USB: Arayüzdeki akü ayarlarını (sadece Akü var/yok ayarlamak için kullanılır. 
Öntanımlı olarak Akü yok ayarlı olduğundan akü bağlanmayacaksa bu ayara gerek 
kalmaz) yüklemek için cihaz ile bilgisayar arasındaki USB kablosunun takıldığı yer. 
Arayüzde “Ayarlar”  kısmında Akü var/yok seçilir, kaydedilir. Sonra “Yükleme” kısmında 
“Cihaza Yükle” ile akü ayarı gerekirse değiştirilebilir.
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5. PM LCD Mikrofon

PM LCD bölgelere anons, hazır mesaj gönderme gibi işlemleri yapmak için kullanılan 
dokunmatik ekranlı bir cihazdır. 

5.1 Mikrofon Ön

  

1. Anons mikrofonu
2. Dokunmatik ekran

15
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5.2 Mikrofon Arka

1. CALL VOLUME: Anons volümü ayarı.
2. CALL: Mikrofon bağlantı kutusundan gelen kablo soketi bu girişlerden birisine takılır. 
Kutunun diğer ucundaki sokete takılmış uzun kablonun diğer ucu ise EVA-C veya 
EVA-S cihazındaki “CALL STATION” kısmındaki bir girişe takılır.
3. ID SW: 1. Mikrofon için switch 1 numara ve 2 numara aşağı konumda(ON);
    2. Mikrofon için switch 1 numara yukarı konumda ve 2 numara aşağı konumda(ON);
    3. Mikrofon için switch 1 numara aşağı konumda (ON) ve 2 numara yukarı konumda;
    4. Mikrofon için switch 1 numara ve 2 numara yukarı konumda olmalıdır.
4. 12V DC adaptör soketi girişi: Mikrofon enerjiyi network ve bağlantı kutusu kablosu 
üzerinden almaktadır. Adaptör bağlantısına gerek yoktur. Ama eğer mikrofon EVA-C 
veya EVA-S cihazlarından bağımsız olarak çalıştırmak istenirse kullanılabilir. 

5.2.1 Mikrofon Kablo Bağlantısı

  

Burada çok önemli bir nokta mikrofon bağlantı kutusunun kısa kablosu mikrofona 
takılır, kutunun diğer ucundaki network soketine takılan uzun kablonun diğer ucu ise 
EVA-C veya EVA-S cihazlarının “CALL STATION” kısmına takılır. Yanlış takılırsa mikrofon 
düzgün çalışmaz. 
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5.3 Ekran

5.3.1 Bölge veya Bölgelere Anons 

Bir veya birkaç bölgeye anons yapmak için “ZONE SELECT” ekranında bölge veya 
bölgeler seçilir. Seçilen bölgeler mavi renkten yeşil renge dönüşür. Eğer 10 bölgeden 
fazla bölge varsa alttaki ok tuşu ile diğer sayfaya geçilerek o sayfalardaki bölgelerden 
de seçim yapılabilir. Sonra alttaki “PAGE” e tıklanarak anons yapılır. Anons bitince 
tekrar “PAGE” e tıklanarak anons bitirilir. 
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5.3 Ekran

5.3.2 Gruba Anons

Eğer arayüzde önceden ayarlanmış olan gruplardan birisine anons yapılmak istenirse 
“GROUPS” a tıklanır, grup ekranına geçilir, bir grup seçilir ve “PAGE” e tıklanır. Anonsu 
bitirmek için tekrar “PAGE” e tıklanır.

5.3.3 Gruba Mesaj Gönderme

Bir gruba daha önceden arayüz programında yüklenmiş olan hazır mesajlardan bir 
mesaj göndermek için önce bir grup seçilir. O seçilen grup mavi renkten yeşil renge 
dönüşür. Sonra gruplar sırasının altındaki mesajlar sırasından bir mesaj seçilir. Seçilen 
mesaj mavi renkten yeşil renge dönüşür. Ardından “PAGE” e tıklanarak o gruptaki 
bölgelere hazır mesajın gitmesi sağlanır.
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GARANTİ BELGESİ
Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve

bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair

Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından izin

verilmiştir.

 
 

 
 

İMALATÇI FİRMANIN
ÜNVANI:

MERKEZ ADRESİ:

TELEFON:

FAKS: 

MİKAFON ELEKTRONİK İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ.

Şair Ziya Paşa Cad. No: 8/A 34420 Karaköy / İSTANBUL

0 212 244 5177

0 212 244 5175 
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CİNSİ: NETWORK TABANLI SESLENDİRME VE ACİL ANONS SİSTEMİ
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