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1. GİRİŞ

1.1 Audemat-Aztec hakkında

Audemat-Aztec, radyo ve televizyon yayıncıları ile düzenleme otoritelerini tüm yayın iletim zincirini kontrol

ve optimize etmesini sağlayan  eksiksiz bir AM, FM ve TV ses ölçüm donanımı serisi sunar.

2000’den beri, Audemat-Aztec ürünleri NAB’da 9 kez ödül almıştır (Ödüller tanınmış yayıncılık mühendisleri

tarafından "önceki teknolojiye önemli yenilikler getiren ürünler"e yani diğer bir deyişle yenilikçi ürünlere veril-

miştir).

Merkezi Bordeaux Mérignac, Fransa’da olan Audemat-Aztec’in Miami, Florida’da bir Amerikan yan kuruluşu

ve Singapur’da bir satış ofisi vardır.

1.2 Ürün Hakkında

Yeni satın aldığınız donanım, küçük ve orta boyutlu radyo istasyonları için tasarlanmış yeni bir mobil FM

sayaçtır.

AUDEMAT-AZTEC, FM alt taşıyıcıların (Stereo, RDS) ölçümü, RF sinyal ölçümü, FM çoklama sinyali

ölçümü için gereken donanım ihtiyacını FM MOBILE METER ile karşılıyor.

Bir ölçüm kampanyasından sonra verileri MapPoint PC yazılımına aktarabilir ve kartografik bir sunum  elde

edebilirsiniz.

Dikkat: Başlamadan önce, kaynak voltajının donanımın arkasında 
gösterilenle (100/240V) aynı olduğundan emin olun.
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2. ÜRÜN SUNUMU

2.1 İçindeki aksesuarların listesi

Aşağıdaki tüm öğelerin kutuda olduğundan emin olun:

- 1 sigara yakacağı kablosu (güç kaynağı +12VDC)
- Güç kaynağı kablosu
- 1 adaptör (güç kaynağı kablosu için)
- Seri/USB kablo
- 1 manyetik anten kablosu
- 1 manyetik anten
- 20dB BNC-BNC zayıflatıcı
- 1 USB/seri adaptör kablo
- 1 GPS
- 1 CD-ROM
- 1 muayene onayı
- Kalite kontrol

2.2 Genel teknik özellikler

Genel özellikler 

Ağırlık: 570 g
Boyutlar: l=138,5mm L=211 h=44 (ayaklar hariç)

Çalışma koşulları

Teknik özellikler 20°C’lik bir ortam sıcaklığı için verilmiştir
Donanım çalışma sıcaklık aralığı: 0° ila 50°C
Saklama sıcaklığı : -30°C ila 70°C

Cihazın güç kaynağı girişi

Bağlanabilirlik : 100/240V

Donanım arabirimi

- 2 basmalı düğme
- 1 LED, 10 karakterli, kırmızı, alfa-nümerik gösterge
- Menülerde gezinmek için 1 tekerlek
- İnce düğme kontrolü, kısa ve uzun basışlar (tıklamalar) arasında farklılık

Anten girişi

Konnektör : Arka panelde BNC
Empedeans : 50 ohm
Harici zayıflatıcı : 20dB, yüksek saha koşullarında FM MOBILE METER ile kullanılması önerilir
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RF alıcı

FM frekansı : 87.5 – 108 MHz
RDS hassasiyeti : 0 hata @ Vrf=-90dBm, 4KHz RDS sapma, modülasyon yok
Güçlü alanlar : 3 AGC döngü, bitişik seviyeleri hesaba katan AGC aygıtı
RF seviye ölçümü : +/- 2dB tipik; +/- 4dB garantili
Dinamik : 94dB
Teslim edilen harici zayıflatıcı : 20dB (dahildir)

Stereofonik kod çözme

Garantili Cross-talk : 1KHz sapmalı bir modülasyon sinyali için >20dB, 75KHz.
Tipik Cross-talk : 30dB.

RDS veri kodu çözme

RDS göstergesi : var, ön panelde LED.
Hata Düzeltme : var, yapılandırma menüsünden etkinleştirilebilir.
Grup sayımı : var (gelişmiş fonksiyonlar).
Hata sayımı : var
Düzeltme sayımı : var
Radyo Text : var (gelişmiş fonksiyonlar).
ODA : var 3A grupları (gelişmiş fonksiyonlar).
Zaman/Tarih : var (ana menü).
PS : var (ana menü).
AF kod çözme : var (ana menü).
PTYN : var (ana menü).
PTY, DI, MS : var, gelişmiş fonksiyonlar.
TA/TP : var, TA durum değiştirdiği zaman bipler.
SLC : var, gelişmiş fonksiyonlar.
IN HOUSE : var, gelişmiş fonksiyonlarda dinamik ekran.
BLOCKS RDS : var
GROUPES RDS : var

Kulaklık çıkışı

Kulaklık konnektörğü : Stereo / 3.5mm jak
Ses : Ön panelden ayarlanabilir
Niveau maxi : 75KHz sapma için +6dBu

FM Çoklama girişi (BNC soketi)

Konnektör : BNC
Empedeans : <20 ohms
Maks seviye : 4400mV (+6dBu)
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Ses analizi, MPX, Pilot, RDS seviyeleri

Analizin türü : Çoklama sinyalinin DSP örneklemesi, 12 bit, 500KHz
Ölçüm geçerliliği : RF seviyesi tercihen  > 60dBìV
Çoklama seviyesi : gösterilen tepe seviyesi, yaklaşık 300ms boyunca 120000

örnek üzerinde.
Ses seviyesi : gösterilen tepe seviyesi, yaklaşık 300ms boyunca 120000 

örnek üzerinde.
Pilot seviyesi : ortalama tepe seviyesi, yaklaşık 1 sn boyunca 500000 

örnek üzerinde, (kalib. @6,8KHz)
RDS seviyesi : ortalama tepe seviyesi, yaklaşık 1 sn boyunca 500000 

örnek üzerinde, (kalib. @4,0KHz)
Maksimum MPX sapması : +/- 140kHz
MPX sapmasının ölçüm doğruluğu : +/- 5KHz.
Ses seviyesinin ölçüm doğruluğu : +/- 1dB tipik; +/- 2dB garantili
Alt taşıyıcı seviyelerinin gösterge doğruluğu : +/-10% tipik

FM Çoklama sinyal gücünün ölçümü

Analizin türü : Çoklama FM sinyalinin 500000 örnek / sn’deki DSP örneklemesi,
sinyal üzerine dahili hesaplama ve bir dakika boyunca anlık 
gücün ortalama kayma hesabı (CCIR önerileri n°450-1’e uygun) 

Doğruluk : 0dB ila +12dB arasındaki güçlerde +/- 0,2dB tipik; 
+/- 0.4 dB garantili.

FM Çoklama sinyal menzil aşımlarının ölçümü

Analizin türü : Çoklama FM sinyalinin 500KHz’de DSP örneklemesi
Cihaz : FM MOBILE METER bir dakika içindeki ortalama menzil aşımı 

süre oranını ppm cinsinden gösterir (referans birim zamandır = 1)
Eşikler : RDS sapması = 4KHz ile 75KHz +/- 5KHz, 6.8KHz’deki pilot 

sapma olmadan
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2.3 Arka panel

Konnektörler:

• 1: Anten girişi 87,5MHz - 108MHz, BNC tipi.

• 2: Çoklama girişi BNC, seviye ön panelden yapılandırılabilir.

• 3: Ses çıkışı 3.5mm stereo jak, seviye ön panelden yapılandırılabilir.
Bu çıkış ayrıca harici bir amplifikatörü ve 600 ohmluk bir kulaklığı besleyebilir.

• 4: RS232 seri arabirim, bu konnektör bir PC ile bağlantının bir erkek-dişi RS232 şerit kablo 
ya da USB/seri kablo ile yapılabileceği şekilde tasarlanmıştır.

Pin 1: Bağlantı Yok
Pin 2: FM MOBILE METER’ın TX
Pin 3: FM MOBILE METER’ın RX
Pin 4: Aynı konnektörün 6. pinine bağlıdır,
Pin 5: Toprak, fişin 0V’u için genel,
Pin 6: Connected to pin 4reliée à la broche 4,
Pin 7: FM MOBILE METER’ın RTS
Pin 8: FM MOBILE METER’ın CTS
Pin 9: Güç kaynağı girişi, nominal 12 V (11 ila 15 volt)

• 5 : Aux konnektörü, harici GPS alıcı bağlantısına ayrılmıştır.

• 6 : Güç kaynağı FM MOBILE METER 11 ila 15 Volt arasındaki güç kaynaklarını kabul eder.

Pin 1: Toprak
Pin 2 ve 3 : Kullanılmıyor
Pin 4: +12V
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2.4 Ön Panel

1. « Stereo » LEDi
2. « RDS » LED’i
3. 10 haneli gösterge 
4. « Program » düğmesi
5. « Enter » düğmesi
6. Kaydırma ve seçim tekerleği 

Kaydırma ve seçim
tekerleği 

10 haneli gösterge 

« Stereo » LEDi

« RDS » LED’i

« Enter » düğmesi

« Program »
düğmesi



Sayfa 9

FM MOBILE METER Kullanım KılavuzuEdition 1.0 – 07/2005

3. METER SILVER YAZILIMININ YÜKLENMESİ

3.1 Yazılımın amacı 

Bu yazılım, Meter Silver FM denetçisi kullanılarak ölçüm kampanyalarının yürütülmesi için tasar-
lanmıştır. Arabirimi şunlardan oluşur:

• Üst kısımda ana ekran ve yazılım komut düğmeleri.

• Farklı türlerde ölçülmüş parametrelere (RF, RDS, GPS, Ses) karşılık gelen gösterge modül-
lerinin ayarı.

Yazılım, ölçüm sonuçlarının alınması gereken denetçi ile bir RS232C bağlantısı yoluyla çalışır.

Dahası bilgisayarın line girişi olan bir ses kartı varsa, yazılım ölçülen istasyondan gelen ses
sinyalinin aynı anda kaydedilmesini sağlayacaktır.

Bu ayrıca Metin formatında da kaydedilebilir ve Microsoft’un MapPoint kartografi yazılımına
aktarılabilir.
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3.2 Yükleme 

Yazılım, bir yükleme programının yanı sıra Adobe Acrobat Reader® formatında bu kullanım
kılavuzunu içeren bir CD’nin içinde gelir.

5.1.1 Yazılım ortamı 
Yazılım Microsoft 2k ya da XP ortam için tasarlanmıştır.

5.1.2 Yükleme prosedürü
Yazılımı yüklemek için, aşağıdakileri yapın:

• Yüklemeyi başlatmadan önce, çalışıyor olabilecek tüm uygulamaları kapatın.

• CD-ROM’u bilgisayarın sürücüsüne takın. Silver Range’i tıklatın ve sunulan kaydırma lis-
tesinden “Meter Silver”ı seçin. Yükleme programını başlatmak için çift tıklayın.

• İlk pencere program tarafından kullanılacak dili soracaktır. Dili seçin ve ardından devam
etmek için OK’i tıklayın: Yükleme asistanının ilk penceresi görünür.

• Yüklemeye devam etmek için Next’i tıklayın.

• Yükleme tamamlandığında, bir pencere uygulamanın otomatik olarak başlatılmasını önere-
cektir: gerekiyorsa bu seçeneği etkinleştirin, ardından yükleme programından çıkmak için
Finish’i tıklayın.

3. 3 Kaldırma

Silver Meter’ın ölçüm programını silmek için aşağıdakileri yapın:

• Bu programın çalışmadığından emin olun.

• 'Başlat' menüsünden ‘Denetim Masası’nı seçin, ardından Program Ekle ve Kaldır’ı çift
tıklayın.

• Gösterilen listeden 'Silver Meter 'ı seçin ve Değiştir/Sil’i tıklayın.

• Otomatik prosedür başlatılır.
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4. HIZLI BAŞLANGIÇ 

4.1 Bağlantı

1/ USB/Seri kablosunu PC ile « PC CONNECTION » konnektörü arasında bağlayın.

FM sinyalinde bir ölçüm yapmak için, manyetik anteni birlikte gelen kablo ile bağlayın ve
“SOURCE :FM” menüsünü seçin. 
MPX sinyalinde bir ölçüm yapmak için, « MPX IN » üzerindeki giriş sinyalini bir BNC kullanarak
bağlayın ve “SOURCE :BNC” menüsünü seçin.  

2/ GPS alıcısını « Auxiliary controls » konnektörüne bağlayın.

3/ 100-240 V güç kaynağını ya da sigara yakacağı kablosunu kullanarak cihazı sektöre bağlayın (güç
kaynağı kablosu ile).

4.2 Yazılım yükleme

RDS/RBDS Encoder silver CD-ROM yazılımını yükleyin. Program otomatik olarak başlatılmaza, silver sim-
gesini çift tıklayın ve yükleme programını başlatmak için kombo listesindeki “Silver Encoder “ı seçin.

Yükleme dilini seçin ve yükleme sihirbazının işlemi sonlandırmasını bekleyin. Yazılım arabiriminin ana
menüsüne gitmek için “launch the application” seçeneğini seçin.

Masaüstüne otomatik olarak bir kısayol yüklenecektir.

4.3 Yazılımın kullanımı

Yazılım iki moda göre çalışmayı sağlar:

• Ölçümün gösterilmesi: FM modülünde bu düğmeyi           tıklayın ve daha sonra ölçülecek
frekans değerini girin ve OK ile etkinleştirin. Silver Meter denetçisi başlatılır ve alınan ölçüm-
ler farklı modüller üzerinde gösterilir.

• Ölçümün gösterilmesi ve kaydedilmesi: ölçüm işlemini aynı şekilde başlatın ve ardından
bu düğmeyi           tıklayın: Kampanya dosyasına bir ad verin ve OK ile etkinleştirin. O
andan itibaren ölçümler kaydedilir ve sayı ana ekranda gösterilir.

Hem ölçüm hem de kayıt işlemini durdurmak için bu düğmeyi            tıklayın: yapılan son ölçüm
gösterilecektir.
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5. İŞLEVLERİN AYRINTILARI 

5.1 ANA PENCERE

Üst kısımda ana ekran ve yazılım komut düğmeleri vardır. Altındaki ekran modülleri farklı ölçülmüş
parametrelere karşılık gelmektedir. Her bölüm aşağıdaki paragrafta ayrıntıları ile anlatılmıştır.

Etkin düğmelerin sembolü sarı görünür:

Farenin imleci etkin bir düğmenin üzerine gelirse, sembol kırmızı görünür:

Bir fonksiyon devre dışı kaldığında ya da erişilemez olduğunda, karşılık gelen düğme gri görünür:

Farenin imleci bir düğmenin üzerinde tutulduğunda, bir açıklama mesajı görünür.

Bazı göstergeler iki durumlu semboller içerirler. Karşılık gelen fonksiyon geçerli ya da etkin ise,
sembol aydınlık bir fonda koyu görünür: 

Bu fonksiyon devre dışı kaldığında, sembol koyu bir fonda parlak görünür:

5.1.1 Ana ekran

Yazılımın genel çalışmasına ilişkin göstergeler vardır:

Sol taraf, kendi üst kısmında kaydın geçerli durumunu (kaydedilen ölçümlerin sayısı) ve alt
kısmında, bunların hemen altına yerleştirilmiş komut düğmelerinin fonksiyonunu gösterir.
Sağ taraf geçerli saati ve tarihi, yanı sıra ölçüm donanımı ile olan bağlantının durumunu veren iki
sembolü gösterir:

• : Silver Meter türü donanım bilgisayara bağlanır ve yazılım tarafından saptanır.

• : RS232 bağlantısı etkindir ve ölçümler Silver Meter ile yazılım arasında iletilir. 
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5.1.2 Komut düğmeleri
Ana ekranın altına yerleştirilen ölçüm düğmeleri ölçümlerin kaydedilmesini ve yazılımın parametre
bölünme erişimi sağlar. Fazladan bir düğme de uygulamadan çıkmak içidir.

• : bir dosyayı seçtikten sonra veriyi kaydetmeye başlamak içindir. Bu düğme yalnızca
ölçüm başlatıldığında etkindir.

• : Etkinleştirilmişlerse ölçüm ve veri kaydını durdurmak için.

• : ölçüm alma ve kayıt işlemlerini anlık olarak durdurmak için. İki işlemi de tekrar
başlatmak için tekrar basın.

• : yazılımın ana yapılandırma parametrelerine erişim için.

• : uygulamadan çıkmak için.

5.1.3 FM modülü
Bu modül ölçüm frekansının seçilmesini ve Silver Meter tarafından gönderilen RF parametrelerinin
gösterilmesini sağlar.

Ekranda RF sebiyesini dBμV ya da dBm (üst kısım) cinsinden veren ve sapma değerini kHz ya da
% (alt kısım) cinsinden veren iki çubuk grafik vardır. Her çubuk grafiğin sol kısmı en son alınan
ölçümün anlık değerini gösterir. Ayrıca programlanmış frekans değerinin yanı sıra 19 kHz’lik pilot
sinyalin (Mono / Stereo) durumunu da gösterir.

Sağ kısımda bir düğme vardır: Bu düğme            ölçülmüş frekansın tanımlanmasın sağlar:
düğmeyi tıklayın ve istenen frekansı girin, ardından OK ile onaylayın.

Dikkat: bir frekansı ayarladıktan sonra, önceden gösterilen ölçümler silinir (tüm modüllerde).

Bu düğmeye            tıklandığında sapma (75 kHz ile ilgili olarak kHz ya da % değeri) ve RF
seviyesi (dBμV ya da dBm) seçiminin yapılabileceği bir pencereye erişilir:

Bu seçenekler yazılımın ana yapılandırması ile kaydedilir ve her kullanıldıklarında geri yüklenir.
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5.1.4 RDS modülü

Bu modül, Silver Meter tarafından iletilen RDS parametrelerini göstermek içindir.

Ekranın sol kısmında kodu çözülmüş RDS sinyalinin kalite değerini (0 ile 100 arasında) belirten bir
çubuk grafiğin yanı sıra Radiotext (üst satır), PTY (dijital formda, yorumlanmış) ve PTYN (alt satır)
gösteren iki satır yer alır.

Sağ kısım istasyonun kimlik parametrelerini verir (yukarıdan aşağıya):

• : PS (Program Servis adı).

• : PI kodu (Program Kimliği).

• : TP sinyal durumu* (Traffic Program) ve TA (Traffic Announcement).

• : MS sinyal durumu* (Müzik / Konuşma).

• : 4 bitlik DI sinyalinin durumu* (Kod Çözücü Kimliği).

*: Koyu fondaki açık renk bir sembol bir 0 (devre dışı) değerini; açık renk bir fondaki kotu bir sem-
bol bir 1 değerini (etkin) belirtir.

5.1.5 GPS modülü

Bu modül, Silver Meter tarafından gönderilen GPS verilerini göstermek içindir.

Ekranın üst satırı, GPS alıcısından gelen ölçüm konumunun koordinatlarını (Enlem, Boylam)
derece ve ondalık dakikalar cinsinden gösterir.

Alt satır ek parametrelerin (irtifa ve aktarım hızı) ve alınan GPS uydularının sayısının görüntülen-
mesini sağlar.

Geçerli bir konum olmadığında tüm alanlar silinir.
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5.1.6 Ses modülü

Bu modül ile Silver Meter’dan gelen ses sinyalinin seviyesi görüntülenebilir.

L ve R sinyallerinin tepe seviyesinin doğrusal bir varyasyonunu temsil eder.

Not: bu sinyallerin genliği kalibre edilmemiştir. Hem Silver Meter’ın ses çıkış seviyesindeki hem de
bilgisayarın ses kartı giriş seviyesinde ayarlara bağlıdır.

5.2 ÖLÇÜMÜN KAYDEDİLMESİ 

Alış frekansı tanımlandığında, Silver Meter tarafından sağlanan ölçüm farklı modüllerde gösterilir
ama kaydedilmez. Ölçümleri bir kampanya dosyasında kaydetmek için, aşağıdakileri yapın:

• Bu düğmeyi            tıklayın: dosya seçim penceresini görüntülemek için.

• Yeni bir dosyanın adını yakalayın ya da değiştirmek için mevcut bir dosyayı seçin.

• ‘Record’ düğmesi ile onaylayın.

Bu andan itibaren, alınan ölçümler kaydedilecek ve bunların miktarı ana ekranda gösterilecektir.
Veri kaydı için birkaç dosya oluşturulur:

• Kampanya dosyası (*.cgn): geçerli ölçüm kampanyasına ilişkin ana verilerin yanı sıra kon-
umlandırma ve ölçüm dosyalarına referansları da içerir.

• Ölçüm dosyası (*.mes): tüm kaydedilmiş parametre değerlerini ve ses dosyası ile senkro-
nizasyon bilgilerini içerir.

• Konumlandırma dosyası (*.gps): GPS alıcısından gelen konumlandırma bilgilerini içerir.

• Metin dosyası (*.txt): bu dosya isteğe bağlıdır. Kayıtlı ölçümlerin kartografi yazılımı
Microsoft MapPoint’e aktarılarak görüntülenmesini sağlar.

• Ses dosyası (*.wav): ayrıca ses dosyasının kaydedilmesi de isteğe bağlıdır.
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5.3 YAZILIM YAPILANDIRMASI 

Bu düğme            yazılımın ana yapılandırma penceresine erişim sağlar. Yazılım parametrelerine
ve farklı uygulama öğelerinin sürümlerine ilişkin verilere erişim sağlayan iki sekmesi vardır.

5.3.1 Ana yapılandırma 

• Kayıt: Bu parametre grubu, ses ve/veya metin dosyalarının kaydının etkinleştirilmesi/devre
dışı bırakılması için iki kutu içerir.

• İletişim: bu kaydırma listesi, Silver Meter ile olan bağlantı için kullanılan seri bağlantı nok-
tasının seçimi içindir.

• RDS modu: bu modun seçilmesi, RDS modülünde gösterilen PTY kodlarının yorumlan-
masını değiştirir.

5.3.2 Sürümler

Bu sayfa, ölçüm yazılımının sürüm bilgilerini ve ekteki öğeleri (dil, kütüphane dosyaları) gösterir.

Ayrıca, Audemat- Aztec ile bağlantı kurmak için yararlı olan farklı Internet adreslerini de içerir.



Sayfa 17

FM MOBILE METER Kullanım KılavuzuEdition 1.0 – 07/2005

Ek: Sık Sorulan Sorular

1: FM MOBILE METER ile birlikte gönderilen +20dB’lik bir zayıflatıcı buldum, bunu ne zaman kullan-
malıyım?

» Cevap
FM MOBILE METER çok yüksek bir hassaslığa ve RF dinamiğine sahiptir. Bununla birlikte, bir iletim tesi-
sine yakın olduğunuzda (örneğin aradaki mesafe en fazla 2km olduğunda), ürün ile gönderilen RF
zayıflatıcıyı kullanmanızı öneririz. Elde ettiğiniz performans daha iyi olacaktır ve giriş RF ön uç katı ağır RF
sinyallerine doymayacaktır.

2. Bir ölçüm kampanyasında bilinen bir PI kodu ile ilgili olan ölçüm noktalarını nasıl düzene sokabilir
ve diğerlerini nasıl kaldırabilirim?

» Cevap
Cevap aslında bu SSS’nin 6. maddesidir: frekans üzerinde hızlı ya da yavaş modda ölçümü yapın ve
ardından Excel dosyasını elde edin. Excel dosyası sonucunu PI koduna göre sıralayın ve ardından ilgilen-
diğiniz frekansın PI kodunu göstermeyen satırları kaldırın!

3. FM Mobile Meter’in her saniye değil ama her kilometrede örnek yapmasını istiyorum... bunu nasıl
sağlarım?

» Cevap 
Cevabı bu SSS’nin 4. maddesi ile aynı. Ölçümü hızlı (ya da yavaş modda) yapın ve ardından "latitude" ve
"longitude" sütunundan 2 nokta arasındaki uzaklığı ortaya çıkarmak son derece kolay bir matematiksel
işlemdir.
Bunu yapmanın bir diğer yolu da, 1 kilometre mesafe içinde ölçülen noktaların bir ortalamasını almaktır
(Excel ile).

4. Bir seviye ölçümü yerine bir alan ölçümünü nasıl elde ederim?

» Cevap
Bu konuda liften yardım hattı ile iletişim kurun.

5. Sol ve sağ ses nereden geliyor?

» Cevap
Sol ve sağ ses PC’niziz MIC IN girişinden gelir.
Dikkat : entegre mikrofonu olan bir dizüstü bilgisayarda mikrofonu etkinleştirmeyin.
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İmalatçı Firma

İthalatçı Firma

Yetkili Teknik Servis

Audemat-Aztec
20, avenue Neil Armstrong - Parc d'Activites J.F. Kennedy
33700 BORDEAUX - MERIGNAC
FRANSA
Tel: +33 (5)57 928 928 | Faks: +33 (5)57 928 929
Yardım Hattı: services@audemat-aztec.com

Radikal Müzik, Prodüksiyon, Danışmanlık San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.
Web : www. radikaltr. com
e-posta : radikal@radikaltr. com
Tel   : (212) 259 7971
Faks : (212) 259 7993
Adres: Ihlamur-Yıldız Cad., Keşşaf Sok., No:4/12, Beşiktaş,  34353, İstanbul

Radikal Müzik, Prodüksiyon, Danışmanlık San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.
Web : www. radikaltr. com
e-posta : radikal@radikaltr. com
Tel   : (212) 259 7971
Faks : (212) 259 7993
Adres: Ihlamur-Yıldız Cad., Keşşaf Sok., No:4/12, Beşiktaş,  34353, İstanbul
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