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Giriş

Ürün Koşulları

ListenPoint® Sistemini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu sistem odanız için ses yapısı 
oluşturmak amacıyla tasarlanmıştır. ListenPoint, konuşmacının veya sunumun daha iyi 
anlaşılabilmesi için odayı özelleştirmenizi sağlar. Bu kılavuzun ListenPoint sisteminin gelişmiş 
özelleştirmesi için kurulum uzmanı tarafından kullanılması amaçlanmaktadır. Kılavuzun içinde, 
istediğiniz bilgilere sizi yönlendiren birçok köprü bağlantısı bulacaksınız. Ayrıca kılavuz size 
yaygın olarak kullanılan örnekler, SSS'ler ve birçok farklı "teknik rapora" bağlantılar sunacak.

Kontrol Ünitesi (CU): CU, yardımcı girişlerin ve çıkışın bağlandığı yerdir. CU, ListenPoint 
sisteminizi özelleştirmenizi sağlayan tek bir kontrol düğmeli bir LCD ekrana sahiptir. CU, masa 
üzerine, kolay erişim için duvara veya bağlantı kolaylığı ve güvenlik için bir dolabın içine 
yerleştirilebilir ve ayrıca ön panelde ses düzeyi kontrolüne sahip bir kulaklık jakı da bulunur. CU, 
Oda Modülüne tek bir Cat-5e kablosu ile bağlanır.

Oda Modülü (RM): RM, IR sensörü ve hoparlör amplifikatörleri içerir. RM'nin tavana asılması 
ve tüm hoparlörlerin doğrudan RM'ye bağlanması gerekir. RM, CU'ya tek bir Cat-5e kablosu ile 
bağlanır.

Kontrol Düğmesi: Bu CU'daki ana kontroldür. Düğmeyi çevirerek menü öğeleri arasında gezine-
bilirsiniz ve düğmeye basarak istenen işlevleri seçebilirsiniz.

Ekolayzer (EQ): ListenPoint sisteminde iki farklı ekolayzer bulunur. Biri hoparlör dengelemesi 
diğer ise oda dengelemesi için kullanılır. Ekolayzerler, geri beslemeyi ortadan kaldırmak ve 
sistemin anlaşılabilirliğini artırmak amacıyla kullanılır.

Röle: Röle, tek kutuplu çift atışlı bir röledir (SPDT). RM'nin arka kısmında üç pinli bir Euro 
konektöre sahiptir. Röle uygulamaları arasında yöneticiyi uyarmayı sağlayan sessiz alarmlar, 
ekranı kaldırma veya indirme veya projektörü açma yer alır.

LCD: Likit Kristal Ekran CU'da yer alır ve sistem özelleştirmesinin görüntülenmesini sağlar. 
Normal çalıştırmada, yardımcı girişleri ve ana ses düzeyini, M1 pil seviyesini ve ilgili M1 sevi-
yesini gösterir, ayrıca harici bir çağrı algılandığında bunu belirtir.

Mikrofon/Ortam Arabirimi (M1): M1, bir yaka gibi boyna takılabilir, kemere takılabilir veya 
elde kullanılabilir (ek mikrofon el tutacağı LPT-M1 paketi ile birlikte gelir). M1, RM'den/RM'ye 
bilgi alan/gönderen (sesiniz de dahil) bir alıcı-vericidir. İlgili farklı görevleri gerçekleştirmek için 
bazı düğmeler özelleştirilebilir. M1 ayrıca ekranı kaldırma veya indirme gibi diğer harici ürünleri 
kontrol edebilen bir ortam arayüzüdür.
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ListenPoint Özelleştirmesi

Özelleştirme Ağacı - Sıkıştırılmış
I. Özelleştirme Kılavuzu

A. Hoparlör Kontrolü
B. Paging (Çağrı)
C. Mikrofonlar
D. Otomatik Seçim
E. CU Giriş Trimleri
F. Giriş Adları
G. Opsiyonel Modül
H. Röle
I. Parola Yönetimi

Language (Dil)J.
K. Display (Ekran)
L. Limited Reset (Sınırlı Sıfırlama)
M. Hakkında
N. Bitti

Özelleştirme Ağacı - Genişletilmiş (Sayfa 23’e bakınız)

Sistem özelleştirme menüsüne erişmek için, CU'daki LCD ve kontrol düğmesini kullanın veya 
opsiyonel olarak ListenPoint Yazılımını da kullanabilirsiniz. Özelleştirme kılavuzunun bu 
bölümü ayarlayabileceğiniz tüm parametreleri açıklamaktadır. Parametreleri CU veya Listen-
Point Yazılımından hangisiyle ayarlarsanız ayarlayın parametreler aynı şekilde davranır.

LCD ve Kontrol Düğmesini kullanarak özelleştirme: Ünite açıkken kontrol düğmesini beş 
saniye basılı tutun. Ünitedeki ekran özelleştirme menüsünü gösterir. Kontrol düğmesini 
çevirmek, seçim yapabileceğiniz işlevler arasında gezinmenizi sağlar. Belirli bir işlevi seçmek 
için düğmeye basın.

Kontrol düğmesi 2 dakika boyunca hareket ettirilmezse CU özelleştirme menüsünden çıkar ve 
kullanıcı ekranına geri döner.

Parola Yönetimi bölümüne gelip bir parola girerek tüm özelleştirme menüsü için parola 
korumasını etkinleştirebilirsiniz. Parola, 4 harf, sayı veya sembolden oluşan herhangi bir kombi-
nasyon olabilir. Parolanızı güvenli bir yere not etmeyi unutmayın. Not: Zorlamalı bir sıfırlama 
parolanızı ve TÜM özelleştirme ayarlarınızı siler.
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ListenPoint Özelleştirme Talimatları

Hoparlör Kontrolü 

Amp Trim (ses düzeyi):
Odadaki her bir amplifikatör çıkışının çıkış seviyesini ayarlayabilirsiniz. RM'nin desteklenen 
sürümlerinde dört adet amplifikatör bulunur. Bir hoparlörün sesi odanın belirli bölümü için çok 
yüksekse veya belirli bir hoparlörün daha fazla seviyede olması gerekiyorsa bu belirli hoparlör 
veya alan için trim ayarlanabilir. Trim, bir dB'lik adımlarla -12 dB aşağı veya +6 dB yukarıya 
kadar ayarlanabilir. Belirli bir alanın trimini ayarlamak, sesi çok yüksek ayarlanmışsa geri 
beslemeye sebep olabilir. Genellikle trimler 0'da bırakılır.

Recall User EQ: (Kullanıcı EQ Geri Çağırma):
ListenPoint sistemi gelecekte kullanım için dengeleme ön ayarlarını kaydedebilir. Ön ayarı 
kaydetmek, ayarlarınızın gerektiğinde geri çağrılması anlamına gelir. Ayarların 
kaydedilebileceği dört belirli yuva vardır - User EQ1-4. Bir User EQ geri çağrılmışsa, Speaker 
EQ ve Room EQ ayarlarını geçersiz kılar. EQ'larınızı başarılı bir şekilde ayarladıysanız ayarları 
bir User EQ'ya kaydetmeniz gerekir

Save Current EQ (Geçerli EQ'yu Kaydet):
Oda dengelemesini belirledikten sonra, ayar CU'da saklanabilir. Böylece gerek duyarsanız bir 
ayara geri dönebilirsiniz. Bu ayarın üstüne kaydedebilceğinizi unutmayın. ListenPoint CU, 
dörde kadar farklı önayarlı EQ ayarını kaydetme özelliğine sahiptir. Bir ayar kaydedildiğinde, 
(Empty) kelimesi o User EQ'dan silinir. Tüm EQ ayarlarını silmek için sisteme zorunlu 
sıfırlama yapmak gerekir.

Adjust Current EQ (Geçerli EQ'yu Ayarla):
ListenPoint sisteminizde iki bağımsız dengeleme devresi yer alır; Speaker EQ ve Room EQ. 
Speaker EQ, belirli endüstri standardındaki hoparlörler için önceden belirlenmiş dengeleme 
eğrileridir. Room EQ oda dengelemesi için tasarlanmış ikinci bir devredir. Bas birikmesi, zil 
çalma veya geri besleme alanları gibi odaya özel anormalliklerle karşılaştığınızda çok yararlıdır. 
Devre, 7 parametrik dengeleme bandından oluşur.

Speaker EQ (Hoparlör EQ):
Mevcut hoparlör modellerinden herhangi birini seçebilirsiniz. Bunlar önceden belirlenmiştir ve 
düzenlenemez. Kullandığının hoparlörler listede değilse, listedeki "Genel" hoparlörlerden birini 
kullanabilirsiniz veya "Flat" ayarını kullanıp ardından hoparlörlerinizi Room EQ'dan ayarlaya-
bilirsiniz. ListenPoint Oda Hoparlörü kitaplığı yazılımın bir parçasıdır ve PC yoluyla güncel-
lenebilir. Listen, ürün yazılımı güncellemeleri yoluyla hoparlör modelleri ekler.

5



(Özelleştirme Kılavuzu Hoparlör Kontrolüne Geri Dön)

Çağrı

Room EQ Cut/Boost(Oda EQ Kesme/Yükseltme):
Oda Ekolayzerinin 7 filtresini Room EQ Cut/Boost grafik ekranını kullanarak ayarlayabilirsiniz. 
İki ton kontrolü ve beş parametrik filtre kullanabilirsiniz; Ton kontrolleri; Filtre 1 (Bas) ve 7 
(Tiz), bas 250Hz'ye ve tiz 7.3kHz'ye ayarlıdır. Filtre 2-6, tam parametrik dengeleme işlevine 
sahiptir. Room EQ Cut/Boost grafik arayüzü, 7 filtreden herahangi birinin kazanımını artırmanıza 
veya azaltmanıza olanak tanır (devre dışı olmadıkları sürece). Filtre türünü veya diğer parametrik 
ayarları seçmek için Room EQ Parameters menüsünü kullanın.

Room EQ Parameters:
Bu filtreler (2-6), filtre türünü (Peak/dip, Notch, Shelving ve filter pass), merkez frekansını ve 
dengeleme eğrisinin bant genişliğini seçmenizi sağlar. Ayrıca bir filtreyi "Disable" seçeneği ile 
devre dışı bırakabilirsiniz, bu seçenek belirli bir filtreyi devre dışı bırakır ve o filtrenin ses 
üzerinde hiçbir etkisi olmamasına sebep olur.
Filtreyi devrenin dışına çıkarır.
ListenPoint parametrik EQ çok yönlü bir ekolayzerdir ve bir odanın maksimum ses netliği için 
ince ayar yapmanızı sağlar. Kullanıcıların sistemlerini kurarken nitelikli bir ses profesyonelinden 
yardım almaları önerilir.

Paging Volume (Çağrı Ses Düzeyi):
ListenPoint sistemi bir tesisin çağrı sisteminin ListenPoint sistemine Çağrı Girişi yoluyla 
bağlanmasını sağlar. RM'deki dahili bir bağlantı teli çağrı girişini 8 ohm, 25 Volt, 70 Volt veya 100 
Volt çağrı girişine ayarlamanızı sağlar (bu gereklilik mevcut çağrı sisteminize göre değişir). Listen-
Point sisteminizin çağrıları varolan çağrı sistemlerinize ek olarak veya onların yerine ListenPoint 
hoparlörlerinize geçirmesini isterseniz, çağrının ses düzeyi 24 dB yükseltilir veya düşürülür. Çağrı 
Ses Düzeyi "Off" olarak ayarlanırsa, çağrılar ListenPoint sisteminden geçmez. Bazı uygulamalarda 
harici bir çağrının Page Ducking (Çağrı Ses Azaltma) yoluyla ListenPoint sisteminin sesini kısmasını 
isteyebilirsiniz. ListenPoint sisteminizde tesis çağrılarının seviyesini ayarlamak veya tamamını 
kapatmak için Paging Volume seçeneğini kullanın.

Page Ducking (Çağrı Ses Azaltma):
Çağrı ses azaltma özelliği geçerli oda ses düzeyini (M1'ler ve yardımcı girişler) ListenPoint siste-
minden azaltır ve bir çağrının ListenPoint sisteminden veya farklı bir çağrı sisteminden gelmesini 
sağlar. Azaltma miktarı, none (yok), low (düşük) (-15 dB), medium (orta) (20 dB) veya high (yüksek) 
(Max dB) olarak değiştirilebilir. Page Ducking ayarı ne kadar yüksek olursa, çağrı sırasında Listen-
Point M1 ve yardımcı girişlerden gelen ses düzeyi o kadar düşük olur.
Harici bir çağrının ListenPoint'in sesini azaltması için sistemin bir çağrı gerçekleştiğini anlaması 
gerekir. Bir çağrının algılanması için iki farklı seçenek vardır; her ikisi de RM'de yer alan girişlerdir 
ve iki farklı azaltma seviyesi sağlamak için ayrı olarak ayarlanabilirler
1. Ducking on Page (Çağrıda Azaltma): Sistem, Çağrı Girişinde bir çağrı algılar, çağrı sesi 
algılandığında, ListenPoint sistemi, Paging Volume seçeneğindeki ayarlara bağlı olarak sistem sesini
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kısar ve çağrıyı geçirir ya da geçirmez. Çağrı girişinde bir sinyal olduğunda, sistem sesi bu 
ayara göre kısılır.

a. yok
b. düşük (-15 dB)
c. orta (-20 dB)
d. yüksek (Max dB)

2. Ducking 6-12V (Ses Azaltma 6-12 V): 6-12V girişinde bir sinyal olduğunda, sistem 
sesi bu ayara göre kısılır.

a.
b.
c.
d.

Not: Mevcut çağrı sistemleri ile arayüz oluşturma konusunda profesyonel bir kurulum 
uzmanına başvurun.

Mikrofonlar

yok
düşük (-15 dB)
orta (-20 dB)
yüksek (Max dB)

Microphones (Mikrofonlar)
M1, global veya yere olarak ayarlanabilen birçok parametreye veya özelliğe sahiptir. Global 
özellikler tüm M1'lere uygulanır ve Yerel özellikler tüm M1'lere uygulanır fakat ünitenin kend-
isinde yerel olarak yeniden yapılandırılabilir. Bir veya daha fazla M1'in diğerlerinden farklı 
davranmasını istediğinizde bunu kullanabilirsiniz. İlk dört özellike Yerel özelliklerdir. Mikrofonda 
Yerel özelliklerin nasıl yeniden yapılandırılacağı hakkında daha fazla bilgi için M1'i özelleştirme 
bölümüne bakın.

Button Disable (Düğme Devre Dışı Bırak):
M1'in düğmelerini devre dışı bırakmak mümkündür. Kullanıcıların kontrol veya ses düzeyi 
ayarlarına erişmesini istemediğinizde bu özelliği kullanabilirsiniz. Mute (Sessiz) düğmesinin bu 
özellikle devre dışı bırakılmadığını unutmayın. Bu özelliği Açabilir (On) veya Kapatabilirsiniz 
(Off).

Charger Auto Off (Şarj Cihazı Oto. Kapat):
Charger Auto Off etkinleştirilirse M1 pil şarj etme platformuna her yerleştirildiğinde veya şarj 
cihazına bağlandığında otomatik olarak kapanır ve standart bir şarj döngüsü başlar. M1 pil şarj 
etme platformundan çıkarıldığında veya şarj cihazı ile bağlantısı kesildiğinde otomatik olarak 
gücü açılır.

Low Battery LED (Düşük Pil LED'i):
M1'in LED'i, pil seviyesi düşük olduğunda yanıp sönecek şekilde programlanabilir. %10 seviyes-
inde LED saniyede iki kez kırmızı yanıp söner. Pilin şarj seviyesi %5'e düştüğünde LED saniyede 
dört kez kırmızı yanıp söner. Mikrofonda ayrıca düşük pil seviyesini göstermesi için Alarm sesi de 
programlanabilir.
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Aux Vol Control (Yardımcı Ses Düzeyi Kontrolü):

M1'de bağımsız bir yardımcı ses düzeyi işlevi bulunur. Ünite, bağımsız veya geçerli olarak aktif 
yardımcı girişi kullanması için ayarlanabilir.
 1. On Mute (Sessizde): Ses düzeyi düğmelerinin mikrofonu kontrol etmesini sağlari fakat 
 mikrofonu sessiz duruma getirdiğinizde, ses düzeyi düğmeleri geçerli olarak aktif olan 
 yardımcı girişi kontrol eder.
 2. Disable (Devre Dışı Bırak): Devre dışı bırakma seçeneği M1 sessizken yardımcı girişlerin 
 ses düzeyinin kontrol edilmesine izin vermez. Herkesin kullandığı bir M1'iniz olduğunda ve 
 öğrencilerin yardımcı giriş seviyesini kontrol etmelerini istemediğinizde bu özelliği 
 kullanabilirsiniz.

Not: Daha fazla ses düzeyi kontrolü bilgisi için bkz. Soft Button (Ekran Düğmesi).

Aux Ducking (Yardımcı Ses Azaltma):

Yardımcı ses azaltma ayarları, birisi mikrofona konuşurken M1'in yardımcı girişlerin kazanımını 
azaltmasını sağlar. Bir sunucu DVD veya diğer yardımcı girişler üzerinden konuşmak istediğinde 
kullanılabilir. Azaltma miktarı, low (düşük) (-15 dB), medium (orta) (-20 dB) veya high (yüksek) 
(-Max dB) olarak değiştirilebilir. Aux Docking ayarı ne kadar yüksek olursa, mikrofon aktifken 
yardımcı girişlerden gelen ses seviyesi o kadar düşük olur.

Soft Button (Ekran Düğmesi):

Soft Button, ili çalıştırma modunda, "Kısa" veya "Uzun" (bu düğmeye basma), üç farklı işlevden 

birini kontrol etmek için programlanabilen çok işlevli bir düğmedir. Soft Button'a 30ms'den uzun süre 

basarsanız (saniyenin üçte biri) "Kısa" komutu gönderir, Soft Button'ı 4 saniyeden uzun süre basılı 

tutarsanız, "Uzun" komutu gönderir. "Kısa" ve "Uzun" komutlarını ayrı olarak ayarlayabilirsiniz.

 Soft Button Short (Ekran Düğmesi Kısa):

 1. No Action (Eylem Yok)

 2. Aux Mute - kısa komut gönderildiğinde, tüm yardımcı girişler sessize alınır. Kısa yeniden 

 gönderildiğinde, tüm yardımcı girişler sesli ayara alınır.

 3. Relay - kısa komut gönderildiğinde, röle ayarlarına göre röle etkinleşir veya devre dışı 

 kalır. Relay (Röle) seçeneği seçildiğinde, Relay Trigger'ın (Röle Tetikleyici) System Settings

 (Sistem Ayarları) sekmesinde "mic" veya "either" olarak ayarlanması gerekir.

 Soft Button Long (Ekran Düğmesi Uzun)

 1. No Action (Eylem Yok)

 2. Aux Mute - uzun komut gönderildiğinde, tüm yardımcı girişler sessize alınır. Uzun yeniden

 gönderildiğinde, tüm yardımcı girişler sesli ayara alınır.

 3. Relay - uzun komut gönderildiğinde, röle ayarlarına göre röle etkinleşir veya devre dışı 

 kalır. Relay (Röle) seçeneği seçildiğinde, Relay Trigger'ın (Röle Tetikleyici) System Settings 

 (Sistem Ayarları) sekmesinde "mic" veya "either" olarak ayarlanması gerekir.

Özelleştirme Kılavuzu Mikrofana Geri Dön
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Auto Select  (Otomatik Seçim)

(Özelleştirme Kılavuzu Otomatik Seçime Geri Dön)

CU Input Trims  (CU Giriş Tirmleri)

(Özelleştirme Kılavuzu Seviye Kontrollerine Geri Dön)

Input Names (Giriş Adları)

Auto Select: (Otomatik Seçim):
Auto Select,  CU'nun geçerli olarak aktif girişi otomatik olarak algılamasını sağlar. Bu, sistemin 
nasıl çalışacağı ile ilgili akıllı kararlar almasını sağlar. Auto Select etkinleştirildiğinde, M1'in geçerli 
olarak aktif yardımcı giriş seviyesini kontrol etmesini sağlar. Ayrıca Master  CU kontrolü devre dışı 
bırakıldığında, Auto Select varsayılan olarak kontrol tekerliği tarafından kontrol edilecek yardımcı 
girişi seçer.
 On (Açık):
  CU’nun LCD ekranı, seviye ayarı için pencerede her zaman geçerli olarak aktif olan 
 yardımcı girişi gösterir. Ayrıca M1 Aux Vol Control seçeneği etkinleştirilirse ve M1 sessiz 
 konuma getirilirse M1 üzerindeki ses düzeyi kontrolleri geçerli olarak aktif olan yardımcı 
 girişi ayarlar.
 Off (Kapalı):
  CU’nun LCD ekranı, seviye ayarı için pencerede her zaman son aktif olan yardımcı girişi 
 gösterir. Ayrıca M1 Aux Vol Control seçeneği etkinleştirilirse ve M1 sessiz konuma 
 getirilirse M1 üzerindeki ses düzeyi kontrolleri son ayarlanan yardımcı girişi ayarlar.

Aux Trim 1-4:
 CU'daki her bir yardımcı girişin seviyesini ayarlayabilirsiniz. Kontrol ünitesi, bağımsız girişin 
trimini ayarlayarak ses düzeyi farklılıklarını telafi etmenizi sağlar. Her bir giriş -10 ila 0 dB arasında 
ayarlanabilir.

T-con Input Trim (T-con Giriş Trimi):
 CU'daki T-con girişinin seviyesini ayarlayabilirsiniz. Kontrol ünitesi, bağımsız girişin trimini ayarla-
yarak ses düzeyi farklılıklarını telafi etmenizi sağlar. Her bir giriş -10 ila 0 dB arasında ayarlanabilir.

Balanced Input Trim (Dengeli Giriş Trimi):
 CU'daki dengeli girişin seviyesini ayarlayabilirsiniz. Kontrol ünitesi, bağımsız girişin trimini ayarla-
yarak ses düzeyi farklılıklarını telafi etmenizi sağlar. Her bir giriş -10 ila 0 dB arasında ayarlanabilir.

Yardımcı ad değiştirme:
ListenPoint sisteminiz tüm yardımcı girişlerin adını veya etiketini özelleştirmenize olanak tanır. 
Her bir girişe önayarlı giriş etiketlerinden birinin adı verilebilir veya bunlar kullanıcı tanımlı 
olabilir. Önayar adları:
 l. Aux-l
 2. Cable
 3. CD
 4. DVD
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5. iPod
6. Mixer
7. MP3
8. PC 1 
9. PC 2 
10. TV
11. Video
12. User defined 

User Defined seçeneğini seçerseniz, etiketi kişiselleştirmek için 10 adede kadar sayı veya
harf girebilirsiniz.

Teleconferans :
ListenPoint sisteminiz Telekonferans girişiniz için adı veya etiketi özelleştirmenizi sağlar, etiketi
özelleştirmek için 14 adede kadar sayı veya harf girebilirsiniz.

Dengeli giriş :
ListenPoint sisteminiz Dengeli girişiniz için adı veya etiketi özelleştirmenizi sağlar, etiketi
özelleştirmek için 14 adede kadar sayı veya harf girebilirsiniz.

Özelleştirme Kılavuzu Giriş Adlarına Geri Dön

Optional Module (Opsiyonel Modül)
Daha sonra eklenecektir.

Özelleştirme Kılavuzu Opsiyonel Modüle Geri Dön

Röle Diagram of an 

SPDT relayRelay (Röle), M1 yoluyla etkinleştirilebilir (bkz. mikrofon ayarları).
Relay (Röle) parametreleri rölenin nasıl davranacağını kontrol eder. 
Röle, mandallamaveya anlık olarak ayarlanabilir. Anlık temasın süresi 
de ayarlanabilir. Ayrıca 6-12 VDC yoluyla etkinleştirilebilir.

1. Latching (Mandallama): Röle etkinleştirildiğinde "aktif" seçeneğini mandallar ve N.O. 
temaslarının kapanmasına, N.C. temaslarının açılmasına neden olur. Röle ikinci bir atışla 
devre dışı bırakılıncaya
veya ünite kapatılıncaya kadar aktif kalır. Örnek (örneklere bağlantı)
2. 200ms Pulse (200ms Atış): Röle etkinleştirildiğinde 200ms için "aktif" seçeneğini man-
dallar ve 200ms için N.O. temaslarının kapanmasına, N.C. temaslarının açılmasına neden 
olur. Örnek (örneklere bağlantı)
3. 400ms Pulse (400ms Atış): Röle etkinleştirildiğinde 400ms için "aktif" seçeneğini man-
dallar ve 400ms için N.O. temaslarının kapanmasına, N.C. temaslarının açılmasına neden 
olur. Örnek (örneklere bağlantı)
4. 600ms Pulse (600ms Atış): Röle etkinleştirildiğinde 600ms için "aktif" seçeneğini man-
dallar ve 600ms için N.O. temaslarının kapanmasına, N.C. temaslarının açılmasına neden 
olur. Örnek (örneklere bağlantı)
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Özelleştirme Kılavuzu GPI Rölesine Geri Dön

Password Management  (Parola Yönetimi)

Özelleştirme Kılavuzu Parola Yönetimine Geri Dön

Language (Dil)
 CU menüsünü değiştirme:
CU menüsünde çalıştırmak için farklı diller seçebilirsiniz.

1. English (İngilizce)
2. Espanol (İspanyolca)
3. Duetsch (Almanca)
4. Francais (Fransızca)
5. Italian (İtalyanca)

Özelleştirme Kılavuzu Dile Geri Dön

Display (Ekran)
Kullanıcının kolayca kullanabilmesi için ekranda birçok ayar bulunur.

Parola Ekleme:
Sisteminize ek güvenlik için parola eklenebilir. Parola, dört sayı, harf veya sembol kombinasyo-
nundan oluşmalıdır. Parolayı ayarlamak için parola ekranına girin, Kontrol Düğmesini istenen 
harfe çevirin, o harfi girmek için Kontrol Düğmesine basın, böylece bir sonraki boşluğa ilerlers-
iniz. Dört harfi tamamladıktan sonra kaydetme veya iptal etme seçeneğiniz olur.

1. Contrast (Kontrast): Ekranın kontrastı daha iyi eksenli bir görüntüleme için değiştirilebilir.
2. Backlight (Arka Işık):Arka ışıkta zaman aşımı gecikmesi bulunur.
 a. On (Açık): Ünite her açıldığında arka ışık açık kalır
 b. 5 Sec (5 sn.) Delay (Gecikme) 5 saniyeden sonra arka ışık kapanır
 c. 15 Sec (5 sn.) Delay (Gecikme) 15 saniyeden sonra arka ışık kapanır
 d. 60 Sec (5 sn.) Delay (Gecikme) 60 saniyeden sonra arka ışık kapanır
3. Orientation (Yön):
 a. Normal - Ekranın yönü normaldir
 b. Inverted (Ters) - Ekranın yönü terstir ( CU'yu bir duvara veya masanın altına  
 örneğin ters olarak monte ettiğinizde kullanışlıdır)
4. Inactive Mode (İnaktif Mod):
 a. Master Volume (Ana Ses Düzeyi) - Kontrol Düğmesi x saniye boyunca hareket 
 ettirilmediğinde ekran Master Volume penceresine döner ve Kontrol Düğmesi 
 sistemin tüm seviyesini kontrol eder.
 b. Aux Volume (Yardımcı Ses Düzeyi) - Kontrol Düğmesi x saniye boyunca hareket 
 ettirilmediğinde ekran geçerli aktif yardımcı giriş ses seviyesi penceresine döner ve 
 Kontrol Düğmesi tüm geçerli aktif yardımcı giriş seviyesini kontrol eder.
 c. Status Only (Yalnızca Durum) - Kontrol Düğmesi x saniye boyunca hareket 
 ettirilmediğinde LCD ekranı Status ekranına döner.
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5. İnaktif süre: "İnaktif Modda" belirlendiği gibi LCD Ekranın ayara geri dönmesinden 

a. 1 dk.
b. 2 dk.
c. 5 dk.
d. 10 dk.
e. 15 dk.
f. 30 dk.
g. 60 dk.

Özelleştirme Kılavuzu Ekrana Geri Dön

Limited Reset  (Sınırlı Sıfırlama)

Özelleştirme Kılavuzu Sistem Sıfırlamaya Geri Dön

About (Hakkında)
Hakkında::
About (Hakkında) menü öğesini seçmek CU ve RM'nin model numaralarını ve yazılım sürümlerini 
görüntüler.

Özelleştirme Kılavuzu Hakkındaya Geri Dön

önceki dakika cinsinden süre.

Sınırlı Sıfırlama:
Limited Reset (Sınırlı Sıfırlama) aşağıdaki dışında tüm ayarları sıfırlayan bir özelliktir.
 1. Oda EQ
 2. Hoparlör EQ
 3. Kullanıcı EQ
 4. Dil Seçimi
Sıfırlamanın istenmeyen bir ayarı düzeltmesini sağlar fakat çok fazla çalışma gerektirebilen ayarlar 
üzerinde etkisi yoktur.

Not:CU'nun arkasındaki Sıfırlama Düğmesini 7 saniye basılı tutarak tam sistem sıfırlaması 
gerçekleştirilebilir. Bu, CU ve RM'deki tüm ayarları sıfırlar.
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ListenPoint Mikrofon/Ortam Arabirimi Özelleştirmesi
ListenPoint LPT-M1 Mikrofon/Ortam Arabirimi (M1), ListenPoint sistemi dahilindeki gelişmiş
özellikleri uygulamak için programlanabilir. Ünitenin programlanmasını kontrol etmek için
aşağıdaki düğmeleri kullanın.
                                  

 LED

 Button A - Ekran düğmesi

 Button B - Sesi yükselt

 Button C – Sessiz

 Button D - Sesi alçalt

Özellikler CU Özelleştirme menüsünde ayarlanır fakat yerel olarak değiştirilebilir. Tek bir M1'de 
Yerel Programlama moduna girebilir ve o M1'de değişiklikler yapabilirsiniz veya M1 Başlatma 
modunu kullanırken M1'in IR bağlantısı yoluyla sistemden global ayarları kopyalamasını 
sağlayabilirsimiz. M1'i  CU'daki Global ayarlara sıfırlamak isterseniz M1 Başlatma modunu kullanın. 
Bu mod  CU'daki ayarları M1'e kopyalar ve M1'i global ayarlarla sıfırlar.

M1 Programlama
M1'de yerel programlama moduna girmek için:

1. Ünitenin gücünü açın (RM'ye bağlı olması gerekmez)
2. A ve D düğmelerini beş (5) saniye basılı tutun.
3. M1'in yerel programlama modunda olduğunu belirtmek için LED Sarı renkte yanar.
4. Aşağıdaki düğmelere basarak yerel modları açabilir veya kapatabilirsiniz.

Basılacak düğme Özellik

A Düşük pil ikazı - Açık/Kapalı

B Belirlenmemiş

C Düğme devre dışı bırakma - Açık/Kapalı

D Şarj Cihazı Otomatik Kapatma - Açık/Kapalı

5. Açmak veya kapatmak istediğiniz işleve atanmış düğmeyi basılı tutun (1 saniye).
 a. LED'deki dört hızlı Yeşil yanıp sönme özelliğin açıldığını gösterir.
 b. LED'deki dört hızlı Kırmızı yanıp sönme özelliğin kapandığını gösterir.
6. Yerel programlama modundan çıkmak için A ve D düğmelerine üç (3) saniye basın, M1 
 normal çalıştırma moduna geri döner.
7. 30 saniye boyunca hiçbir işlem yapmazsanız M1 normal çalıştırma moduna kendi kendine 
    döner.
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M1 Başlatma - Global Ayarları İndirme
1. M1 Başlatma Programlama moduna girmek için
 a. M1'in gücünü açın.
 b. M1'in RM'ye bağlanmasını bekleyin(ünitenin otomatik kayıtta olmasını gerektirir, 
 M1'i otomatik kayıt moduna getirmek için aşağıdaki adımları izleyin).
  i. Sabit yeşil LED ile gösterilir
  ii. Sarı renk M1'in sisteme bağlanmadığını gösterir.
 c. B ve D düğmelerine aynı anda 5 saniye basın
 d. LED sarı renkte yanıp söner.
 e. Artık M1 Başlatma modundasınız.
  i. M1, CU'da ayarlandığı şekilde global ayarları yükler.
   1. Button Disable (Düğme Devre Dışı Bırak)
   2. Charger Auto Off (Şarj Cihazı Oto. Kapat)
   3. Low Battery LED (Düşük Pil LED'i)
  ii. Başlatma tamamlandığında LED'ler yanıp sönmeyi durdurur ve M1 normal 
  çalıştırma moduna geri döner.

Anlık Açma/Otomatik Kayıt
ListenPoint Sistemi, sistemle kullanılabilmesi için M1'i kaydettirmek üzere iki seçenek sunar. 
Herhangi bir kızılötesi ses alanı sistemiyle M1'in sesi ışık yoluyla bir sensöre (genellikle tavanda 
yer alır) iletmesi gerekir. ListenPoint M1, sistem tarafından algılanması için iki farklı seçeneğe sahiptir.

Instant On  (Anlık Açma) - M1 sistem tarafından otomatik olarak algılandığında ve belirli bir 

1. Sessiz düğmesini (C) basılı tutarak M1'in gücünü kapatın.
2. A ve C düğmelerini üç (3) saniye basılı tutun. M1 bu işlem sırasında yanıp söner.
3. Bu düğmeleri üç saniye basılı tuttuktan sonra LED KIRMIZI renkte yanmaya başlar. 
    Düğmeleri bıraktıktan sonra LED hızlı şekilde KIRMIZI renkte yanıp söner.
4. LED yanıp sönerken birinci kanal için A düğmesine, ikinci kanal için B düğmesine basın.
5. M1 seçilen kanalda etkin hale gelir ve yeşil LED yanar.

Not:M1'in hangi kanala programlandığını belirlemek için üniteyi kapatıp açın. Ünite başlatılırken 
LED KIRMIZI renkte yanıp söner - birinci kanal için bir kez, ikinci kanal için iki kez.
Not:M1 varsayılan olarak Anlık Açma durumundadır.

Auto Registration  (Otomatik Kayıt) - M1 birden fazla yerde kullanılacağı zaman mükemmel bir özelliktir. 
M1 odaya girdiğinde otomatik olarak RM'ye kaydolur. M1'i otomatik kayıt özelliğine programlamak 
için aşağıdaki talimatları izleyin.

1. Sessiz düğmesini (C) basılı tutarak M1'in gücünü kapatın.
2. A ve C düğmelerini üç (3) saniye basılı tutun. M1 bu işlem sırasında yanıp söner.
3. M1 18 saniye boyunca boşta kalır. LED bu işlem sırasında hızla yanıp söner.
4. 18 saniye sonra M1 kapanır. Bir sonraki başlatmada M1 sisteme otomatik olarak kaydolur.

frekansa ayarlandığında Anlık Açma kullanılır. İki verici aynı frekansta olduğunda ve aynı sistem 
tarafından algılandığında enterferans oluşacağını unutmayın. M1'i belirli ir frekansta programlamak 
için aşağıdaki talimatları izleyin.
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Not:Kayıt işlemi birkaç saniye sürebilir. En iyi sonuçlar için M1'i tavanda RM'ye yakın
bir yere götürün. M1 sistemle bağlantı kurduğunda, kapatılmadığı sürece yeniden kaydolması
gerekmez.

Sözlük
Parametrik Ekolayzerler: Parametrik ekolayzerler sesin üç temel parametresini yani büyüklük, merkez 
frekansı ve bant genişliğini kontrol etmenizi sağlar. Genellikle parametrik ekolayzerler birçok farklı yolla 
odayı şekillendirmek için yapılandırılabilir. Aşağıda ListenPoint sisteminizle kullanabileceğiniz EQ türleri 
yer almaktadır. Yalnızca Peak filtresi üç parametrenin de avantajından yararlanır. Genellikle bu EQ'da 
geri beslemeyi azaltmak için çalışırsınız. Parametrik EQ'nun 5 bandından her biri aşağıdaki modların 
herhangi birinde çalışmak için ayarlanabilir.

Peak:Bir Peak/Dip filtresi ile kontrol etmek istediğiniz frekansı seçebilir (Merkez Frekansı), kontrolün ne 
kadar dar veya geniş olacağını ayarlayabilir (Bant Genişliği) ve bu frekansı ne kadar keseceğinizi veya 
yükselteceğinizi ayarlayabilirsiniz (Büyüklük). ListenPoint filtrelerinizde, mümkün olan en iyi ses için her 
bir odada ince ayar yapmanızı sağlayan 5 frekans ayarı bulunur.

Notch:Bir Notch filtresi ile yalnızca çentik için kullandığınız frekansı kontrol edersiniz. Bant 
genişliği veya "ne kadar" kontrolü yoktur. Çentik çok dar bir bant genişliğinde önayarlıdır ve çok 

derin bir kesiktir. Notch filtresi oda rezonansını azaltma ve geri beslemeyi ortadan kaldırmada çok 

etkilidir.

Low pass:Alçak geçirgen filtre daha yüksek frekansları azaltmak için kullanılır. Notch filtresinde 

olduğu gibi yalnızca frekansı kontrol edersiniz fakat alçak geçirgen filtre ile seçtiğiniz frekansın 

üstündeki tüm azaltlır. Bir oynatma kaynağında çok fazla frekans gürültüsü olduğun kullanışlıdır.
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Low Shelf:Low Shelf filtresi tüm düşük frekansları seçtiğiniz frekansın altında yukarı veya
aşağı taşımayı sağlar. Böylece bas yanıtını azaltabilir veya artırabilirsiniz.

High pass: Yüksek geçirgen filtre, klima gürültüsü, taşıma gürültüsü ve diğer çevresel sesler gibi 
istenmeyen düşük frekansları azaltmak için kullanılır. Yüksek geçirgen filtre alçak geçirgen filtrenin 
tam tersi şekilde çalışır, seçtiğiniz frekansın altındaki tüm frekansları azaltır. Düşük frekanslı 
gürültü hoparlörler tarafından üretilmez, bu nedenle bu sesleri ortadan kaldırmak önemlidir böylece 
amplifikatörler hoparlörlerin üretemediği bu sesleri yükseltmek için boşuna enerji harcamaz. 
Başlangıç için 80Hz iyi bir ayardır.

High Shelf:High Shelf filtresi tüm yüksek frekansları seçtiğiniz frekansın üstünde yukarı 
veya aşağı taşımayı sağlar. Böylece bas yanıtını azaltabilir veya artırabilirsiniz.
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ListenPoint Hızlı Referans

Mikrofon/Ortam Arabirimi Hızlı Referans Ön
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Mikrofon/Ortam Arabirimi Hızlı Referans Arka
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Kontrol Ünitesi Hızlı Referans Ön
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Kontrol Ünitesi Hızlı Referans Arka
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Oda Modülü Hızlı Referans
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c. Amplifier 3 Trim - 12 dB to +6 dB 
d. Amplifier 4 Trim - 12 dB to +6 dB 
e. Back (Geri)

2. Recall User EQ (Kullanıcı EQ Geri Çağırma)
a. User EQ 1 (Kullanıcı EQ 1) (* verinin bellekte depolandığını gösterir)
b. User EQ 2 (Kullanıcı EQ 2) (* verinin bellekte depolandığını gösterir)
c. User EQ 3 (Kullanıcı EQ 3) (* verinin bellekte depolandığını gösterir)
d. User EQ 4 (Kullanıcı EQ 4) (* verinin bellekte depolandığını gösterir)
e. Flat (Hoparlör EQ'sunu ve parametreyi "Flat" olarak sıfırlar)
f. Back (Geri)

3. Save Current EQ (Geçerli EQ'yu Kaydet)
a. User EQ 1 (Kullanıcı EQ 1) (* verinin bellekte depolandığını gösterir)
b. User EQ 2 (Kullanıcı EQ 2) (* verinin bellekte depolandığını gösterir)
c. User EQ 3 (Kullanıcı EQ 3) (* verinin bellekte depolandığını gösterir)
d. User EQ 4 (Kullanıcı EQ 4) (* verinin bellekte depolandığını gösterir)
e. Cancel (İptal)

4. Adjust Current EQ (Geçerli EQ'yu Ayarla)
a. Speaker EQ (Hoparlör EQ)

i. Flat
ii. Music (Müzik)
iii. Speech (Konuşma)
iv. Downloaded 1 (İndirilen 1)
v. Downloaded 2 (İndirilen 2)
vi. Downloaded 3 (İndirilen 3)
vii. Downloaded 4 (İndirilen 4)
viii. Downloaded 5 (İndirilen 5)
ix. AMK SA 615A
x. Atlas Sound FAP 42T
xi. Bose Model 16
xii. Bose Model 32
xiii. Bose Model 100
xiv. JBL Control 26C
xv. Listen LPT-A104
xvi. Listen LPT-A104-P
xvii. Listen LPT-A105
xviii. Listen LPT-A106S
xix. Rauland-Borg ACC1400
xx. Rauland-Borg ACCWB5
xxi. Penton CCS6/T
xxii. Penton JD20XT-B
xxiii. ProAcoustics PRS-VCA
xxiv. ProAcoustics PRS-SD4
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Özelleştirme Ağacı - Genişletilmiş 
(Koyu renkler = varsayılanlar)

I. Özelleştirme Ağacı
A. Speaker Control (Hoparlör Kontrolü)

1. Amp Trim (Varsayılan 0 dB)
a. Amplifier 1 Trim - 12 dB to +6 dB 
b. Amplifier 2 Trim  - 12 dB to +6 dB 



xxv. SMART CAS-SPKR-C
xxvi. SMART CAS-SPKR-W
xxvii. Soundtube CM62-EZ
xxviii . Soundtube SM4001
xxix. Tannoy CMS501 BM
xxx. Tannoy CVS4
xxxi. Tannoy CVS6
xxxii. Cancel (İptal)

b. Room EQ Cut/Boost (Oda EQ Kesme/Yükseltme) (Varsayılan değer tüm bandlarda 0)

i. Adjust Bass (Bası ayarla)  - 12 dB ila +12 dB 
ii. Adjust Band 2 (Bandı ayarla)    - 12 dB ila +12 dB
iii. Adjust Band 3 (Bandı ayarla)    - 12 dB ila +12 dB
iv. Adjust Band 4 (Bandı ayarla)         - 12 dB ila +12 dB
v. Adjust Band 5 (Bandı ayarla)         - 12 dB ila +12 dB
vi. Adjust Band 6 (Bandı ayarla) - 12 dB ila +12 dB
vii. Adjust Treble (Tizi ayarla)            - 12 dB ila +12 dB

c. Room EQ Parameters (Oda EQ Parametreleri)
i. Filtre1  

1. 1. Filter 1 Freq (düşük frekans erteleme)
a. 52Hz/104Hz/ 208Hz/260Hz

ii. Filtre 2  
1. Filter 2 Type (Filtre 2 Türü)

a. high pass, low shelf, peak, notch, disable
2. Filter 2 Freq (Filtre 2 Frek.) 

a. 80Hz/120Hz/180Hz/220Hz/300Hz
3. Filter 2 Q 

a. 0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.5/2.0
iii. Filtre 3  

1. Filter 3 Türü
a. peak, notch, disable 

2. Filter 3 Freq (Filtre 3 Frek.) 
a. 220Hz/300Hz/400Hz/600Hz/800Hz

3. Filtre 3 Q 
a. 0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.5/2.0

iv. Filtre 4  
1.  Filtre 4 Türü 

a. peak, notch, disable 
2. Filtre 4 Freq (Filtre 4 Frek.) 

a. 600Hz/800Hz/1.2kHz/1.6kHz/2.2kHz
3. Filtre 4 Q 

a. 0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.5/2.0
v. Filtre 5  

1.  Filtre 5 Türü
a. peak, notch, disable 

2. Filtre 5 Freq (Filtre 5 Frek.) 
a. 1.6kHz /2.2kHz /3kHz/4kHz/6kHz

3. Filtre 5 
a. 0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.5/2.0
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vi. Filtre 6 
1.  Filtre 6 Türü

a. peak, notch, low pass, high shelf, disable 
2. Filtre 6 Frekans 

a. 4kHz/6kHz/8kHz/10kHz/12kHz
3. Filtre 6 Band grnişliği

a. 0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.5/2.0
vii. Filtre 7 

1. Filtre 6 Frekans  (yüksek frekans erteleme)
a. 5.2kHz/7.3kHz/ 10.4kHz / 15.6kHz 

viii. Back (geri)

Özelleştirme Ağacının Başına Dön

B. Paging (Çağrı)
1. Paging Input Trim (Çağrı Giriş Trimi) (varsayılan 0 dB)

a. Çağrı Ses Düzeyi   - 18 dB to +6 dB
b. Kapalı

2. Duck on Page
a. Yok
b. Low (Düşük) (-15dB)
c. Medium (Orta) (-20 dB)
d. High (Yüksek) (- Max)

3. Duck on 6-12v 

4. Back (geri)

Özelleştirme Ağacının Başına Dön

C. Mikrofonlar
1. Button Disable (Düğme Devre Dışı Bırak) 

a. Açık
b. Kapalı

2. Charger Auto Off  (Şarj Cihazı Oto. Kapat)
a. Açık
b. Kapalı

3. Low Battery LED (Düşük Pil LED'i)
a. Açık

b. Kapalı
4. Aux Vol Control (Yardımcı Ses Düzeyi Kontrolü)

a. On Mute (Açık Sessiz) 

b. Disable (Devre Dışı Bırak)

a. Yok
b. Low (Düşük) (-15dB)
c. Medium (Orta) (-20 dB)
d. High (Yüksek) (- Max)
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5. Aux Ducking
a. Yok
b. Düşük   (-15 dB) 

c. Orta  (-20 dB) 

d. Yüksek   (-Max dB) 

6. Soft Button Short (Ekran Düğmesi Kısa)
a. No Action (Eylem Yok)
b. Aux mute (Aux sessiz)

c. Röle

7. Soft Button Long (Ekran Düğmesi Uzun) 
a. No Action (Eylem yok)

b. Aux mute (Aux sessiz)

c. Röle
8. Back (geri)

D. Auto Select (Otomatik Seçim)
1. Açık

2. Kapalı

Özelleştirme Ağacının Başına Dön

E. CU Input Trims (CU Giriş Tirimleri) (Bütün trim’lerde varsayılan değer 0)

1. Aux 1 Trim   -10db / 0db 

2. Aux 2 Trim   -10db / 0db 

3. Aux 3 Trim   -10db / 0db 

4. Aux 4 Trim   -10db / 0db 

5. T-con Input Trim -10db / 0db 

6. Bal Input Trim -10db / 0db 

7. Back (geri)

Özelleştirme Ağacının Başına Dön

F. Input Names (Giriş isimleri)
1. Aux-1

a. Aux-1
b. Cable (kablo)

c. CD

d. DVD

e. iPod

f. Mixer (mikser)

g. MP3

h. PC 1 

i. PC 2 

j. TV

k. Video

l. User Defined  (Kullanıcı Tanımlı)
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i. Alpha/numeric changeable (Alfanümerik değiştirilebilir)
ii. Scroll through all fields (Tüm alanları gez)
iii. Keep changes (Değişiklikleri koru) 

1. Evet
2. Hayır
3. İptal

m. Back (geri)
2. Aux-2

a. Aux-2
b. Cable (kablo)
c. CD
d. DVD
e. iPod
f. Mixer (mikser)
g. MP3
h. PC 1 
i. PC 2 
j. TV
k. Video
l. User Defined (Kullanıcı Tanımlı) 

i. Alpha/numeric changeable (Alfanümerik değiştirilebilir) 
ii. Scroll through all fields (Tüm alanları gez) 
iii. Keep changes (Değişiklikleri koru)  

1. Evet
2. Hayır

m. Back (geri)
3. Aux-3

a. Aux-3
b. Cable (kablo)
c. CD
d. DVD
e. iPod
f. Mixer (mikser)
g. MP3
h. PC 1 
i. PC 2 
j. TV
k. Video
l. User Defined (Kullanıcı Tanımlı)  

i. Alpha/numeric changeable (Alfanümerik değiştirilebilir)  
ii. Scroll through all fields (Tüm alanları gez)  
iii. Keep changes (Değişiklikleri koru)   

1. Evet
2. Hayır

m. Cancel (iptal)
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4. Aux-4
a. Aux-4
b. Cable (kablo)
c. CD
d. DVD
e. iPod
f. Mixer (mikser)
g. MP3
h. PC 1 
i. PC 2 
j. TV
k. Video
l. User Defined (Kullanıcı Tanımlı) 

i.
ii.
iii.

1.
2.

m. Cancel (iptal)
5. Teleconferencing (Telekonferans)

a. Teleconference (Telekonferans)
b. User Defined (Kullanıcı Tanımlı) 

i. Alpha/numeric changeable (Alfanümerik değiştirilebilir) 
ii. Scroll through all fields (Tüm alanları gez) 
iii. Keep changes (Değişiklikleri koru)  

1. Evet
2. Hayır
3. İptal

6. Balanced Input (Dengeli Giriş)
a. Balanced Input (Dengeli Giriş) 
b. User Defined 

i. Alpha/numeric changeable (Alfanümerik değiştirilebilir) 
ii. Scroll through all fields (Tüm alanları gez) 
iii. Keep changes (Değişiklikleri koru)  

1. Evet
2. Hayır
3. İptal

7. Back (geri)

Özelleştirme Ağacının Başına Dön

G. Optional Module (Opsiyonel Modül)
TBD

Özelleştirme Ağacının Başına Dön

Alpha/numeric changeable (Alfanümerik değiştirilebilir) 
Scroll through all fields (Tüm alanları gez) 
Keep changes (Değişiklikleri koru)  

Evet
Hayır
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H. Röle
1. Relay Mode (Röle Modu)

a. Latching (Mandallama)
b. 200ms Pulse (atış) 
c. 400ms Pulse (atış)  
d. 600ms Pulse (atış)  

2. Relay Trigger (Röle Tetiği)
a. 6-12V
b. Mikrofon
c. Hepsi

3. Back (geri)

Özelleştirme Ağacının Başına Dön

I. Password Management (Parola Yönetimi)
1. Set password / numeric fields (Parola/nümerik alan belirle) (Varsayılan 0000)

2. Keep changes (Değişiklikleri koru) 
a. Evet
b. Hayır
c. İptal

Özelleştirme Ağacının Başına Dön

J. Language (Dil)
1. İngilizce
2. İspanyolca
3. Almanca
4. Fransızca
5. İtalyanca

Özelleştirme Ağacının Başına Dön

K. Ekran
1. (Kontrast)

a. +/- 15  (Varsayılan 0)
2. Backlight (Arka Işık) 

a. Açık
b. 5 Sn. gecikme
c. 15 Sn gecikme
d. 60 Sn. gecikme

3. Orientation (yön)
a. Normal
b. Ters

4. Inactive Mode (İnaktif Mod)   
a. aux vol (yardımcı ses düzeyi) 
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b. status only (yalnızca durum)
c. master volume (ana ses düzeyi) 

5. Inactive Period (İnaktif Süre)
a. 1 dk.
b. 2 dk.
c. 5 dk.
d. 10 dk.
e. 15 dk.
f. 30 dk.
g. 60 dk.
h. Yok

6. Back (geri)

Özelleştirme Ağacının Başına Dön

L. Limited Reset (Sınırlı Sıfırlama)
1. Limited Reset (Sınırlı Sıfırlama)

a. Evet
b. Hayır

Özelleştirme Ağacının Başına Dön

M. About  (hakkında)
1. CU serial # 
2. CU SW ver. 
3. RM serial # 
4. RM SW ver. 

N. Done (bitti)

Özelleştirme Ağacının Başına Dön

Özelleştirme Kılavuzu Sıkıştırılmışa Dön
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Referanslar
LPT Uygulama notları listesi Hoparlörü kurma

www.synaudcom.com/speakerplacementsoftware

ListenPoint

ListenPoint Uyumlulukları
FCC Bölüm 15 - Kullanıcı, uyumluluktan sorumlu taraflarca açıkça onaylanmayan 

değişiklikler veya modifikasyonların, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz 
kılabileceğinin farkında olmalıdır.
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Listen Technologies Corporation

www.listentech.com 

info@listentech.com

14912 Heritagecrest Way Bluffdale, Utah 84065-4818, U.S.A.
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