OKS 2015 AKILLI OKUL SAATİ
KULLANMA KILAVUZU V.1.0
Ürünü ayarlamadan önce, lütfen kullanma kılavuzunun tamamını okuyunuz.
ÜRÜNÜN KULLANIM ALANLARI
Okullar, dershaneler, yurtlar, işyerleri, fabrikalar gibi günün belirli saatlerinde anons yapılması amaçlanan
alanlarda kullanılabilir.
ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ











Her okula uygun olarak programlanabilmektedir.
Hafta içi 5 gün ve hafta sonu 2 gün olarak 2 ayrı program için her saat ve her dakikası ayrı olarak 1440
program yapılabilmektedir.
Her dakika için 3 farklı şekilde program yapılabilmektedir. (P1, P2, P3)
Ders giriş ve çıkışlarında, P1 listesinde yer alan müzikler seçilebilmektedir.
Teneffüslerde müzik yayını yapmak için, P2 listesindeki veya USB bellek içerisindeki müzikler
seçilebilmektedir.
Dâhili hafıza kartında 27 adet müzik, İstiklal Marşı ve ikaz sirenleri yer almaktadır. Ayrıca harici USB
belleğe 255 adet müzik yüklenerek P3 programından ders giriş ve çıkış müziği ayarlanabilmektedir ve
teneffüslerde müzik yayını yapılabilmektedir.
MP3 çalar olarak kullanılabilmektedir.
Uzaktan kumanda ile İstiklal Marşı okutulabilir, ikaz sirenleri verilebilir ve durdurulabilir.
Ürüne bağlı amplifikatörü anons esnasında açıp, anons sonunda kapatabilmektedir.
Ürünün saati kalibre edilebilmektedir.

ÜRÜNÜN PROGRAMLANMASI
Hafta içi program yapılacaksa günü Pazartesi olarak ayarlayınız. Yapılan program hafta içi 5 güne
kopyalanır.
Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü program yapılacaksa günü Cumartesi olarak ayarlayınız. Yapılan
program hafta sonu 2 güne kopyalanır.
GÜN AYARI






MENÜ butonuna 2 saniye basılı tutunuz.
Dakika hanesi yanıp sönmeye başlayacaktır.
MENÜ butonuna gün hanesi yanıp sönünceye kadar basınız.
Gün hanesi yanıp sönerken ▲ veya ▼ butonları ile gün ayarını yapınız.
Bir süre beklediğinizde ayar menüsü otomatik olarak kapanır.

PROGRAMLAMA
NOT: Önceden yapılmış program varsa, yeni programı yapmadan önce programların tamamını siliniz.

PROGRAMLARIN TAMAMINI SİLME
Hafta içi programını silerken gün ayarını Pazartesi, Hafta sonu programını silerken gün ayarını Cumartesi
yapınız. Menüden çıktıktan sonra KAYIT/SİL butonuna 10 saniye basılı tutunuz. Ekranda HAFIZA
SİLİNİYOR yazacaktır. Silme işlemi bitinceye kadar bekleyiniz. İşlem bitince ekrana normal saat değeri
gelecektir.
PROGRAMI SİLDİKTEN SONRA:







MENÜ butonuna 2 saniye basılı tutunuz.
Dakika hanesi yanıp sönecektir. ▲ veya ▼ butonları ile istenilen dakikayı ayarlayınız.
MENÜ butonuna tekrar basınız.
Saat hanesi yanıp sönecektir. ▲ veya ▼ butonları ile istenilen saati ayarlayınız.
MENÜ butonuna tekrar basınız.
Program hanesi P1 yanıp sönecektir. PRG. SEÇ butonuna basarak P1, P2 veya P3 programını seçiniz.

PROGRAMLAR







P1: Dâhili hafızadan tek müzik çalar ve durur. Giriş veya çıkış zili programlamak içindir.
P2: Dâhili hafızadan seçilen müzikten itibaren sürekli müzik çalar. Teneffüste müzik yayını için
uygundur. Durdurmak için MENÜ butonuna basılmalı veya bitiş zamanı P1 ile programlanmalıdır.
P3: USB bellekten seçilen müzikten itibaren sürekli müzik çalar. Teneffüste müzik yayını için
uygundur. Durdurmak için MENÜ butonuna basılmalı veya bitiş zamanı P1 ile programlanmalıdır.

Uygun program seçildikten sonra ▲ veya ▼ butonları ile istenilen müzik seçilir. Seçilen müzik MZ1,
MZ2, … gibi görünür.
Müzik seçimi yapıldıktan sonra PRG. KAYIT/SİL butonuna 3 saniye basılı tutunuz.
Seçilen müzik numarası, Prg. hanesi altında yanıp sönecektir. Böylece 1 adet kayıt işlemi tamamlanmış
olur.

ÖRNEK




SAAT

PROGRAM

MÜZİK

AÇIKLAMA

1

07:50

P1

MZ 1

HAZIRLIK ZİLİ

2

08:00

P1

MZ 2

DERSE GİRİŞ ZİLİ

3

08:40

P1

MZ 3

TENEFFÜSE ÇIKIŞ ZİLİ

4

08:41

P2 veya P3

MZ 22

TENEFFÜSTE MÜZİK YAYINI

5

08:50

P1

MZ 4

DERSE GİRİŞ ZİLİ

6

08:51

P1

MZ 8

ÖĞRETMEN GİRİŞ ZİLİ

Program işlemi diğer zamanlar için de aynı şekilde tekrarlanır. Tüm programlar bitince saat ve gün ayarları
normal zaman olarak ayarlanmalıdır.
Hatalı kayıt yapıldığında zaman ve program seçimi yapıldıktan sonra PRG. KAYIT/SİL butonuna 1
saniye bastığınızda program silinir. Program Silindiğinde 0 yanıp sönecektir.

PROGRAM HARİCİ ZİL ÇALMA
MÜZİK/ZİL butonuna 3 saniye basılı tutarak zil çalabilirsiniz.
USB FLAŞ BELLEKTEN MÜZİK YAYINI YAPMA

MENÜ butonuna 2 saniye basılı tutunuz. Dakika hanesi yanıp sönmeye başlayınca ekranda USB PLAY yazısı
çıkana kadar MENÜ butonuna basınız. USB PLAY ekranında ▲ veya ▼ butonları ile istenilen müzik seçilir.
Seçilen müzik MZ1, MZ2, … gibi görünür. Seçim yapıldıktan sonra MÜZİK/ZİL butonuna bastığınızda
müzik çalmaya başlar ve seçilen müzikten itibaren sürekli müzik çalmaya devam eder. Durdurmak için
MENÜ butonuna basınız. Müzik çalarken ▲ veya ▼ butonları ile parçayı değiştirip tekrar MÜZİK/ZİL
butonuna bastığınızda seçilen müzik çalacaktır.
İSTİKLAL MARŞI
Uzaktan kumanda üzerindeki 1 numaralı butona basınız. İstiklal Marşı okunup otomatik olarak kapanacaktır.
İKAZ SİRENLERİ
Verilecek ikaza ait uzaktan kumanda üzerindeki ilgili butona basıldığında ikaz verilip otomatik olarak
kapanacaktır.
KUMANDA 1

İSTİKLAL MARŞI

KUMANDA 2

RADYOAKTİF İKAZ

KUMANDA 3

SARI İKAZ

KUMANDA 4

KIRMIZI İKAZ

KALİBRASYON
NOT: Bu işlem ürünün saatinin uzun zaman içinde ileri gitmesi durumunda yetkili kişi tarafından
yapılmalıdır.
Ürünün saati iklim ve yükseklik gibi ortam şartlarından dolayı ileri gidebilir. Ürünün saati takip edilmeli ve
takip yapılmaya başlandığı gün ile son gün arasında geçen gün sayısı bulunmalıdır. Saatin ne kadar ileri gittiği
saniye cinsinden hesaplanmalıdır. Ekranda KALİBRE yazana kadar MENÜ tuşuna basılı tutunuz. Günlük
ileri gittiği süre saniye cinsinden hesaplandıktan sonra KALİBRE menüsünde saniye değerini ▲ veya ▼
butonları ile ayarlayınız.
ÖRNEK: Saat 2 ayda (60 günde) 1 dakika (60 saniye) ileri gitmiş ise günlük 1 saniye (60 saniye / 60 gün)
ileri gitmiştir. Bu durumda cihazın kalibre menüsüne 1 girilmelidir.

