
KULLANIM KILAVUZU

PM-LCD



PM LCD Mikrofon

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

Mikrofon Ön

  

1. Anons mikrofonu
2. Dokunmatik ekran
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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. 

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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Ekran

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. 

Ekran

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.

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.


