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ZİL MELODİLERİ

Cihazı içinde  yüklenmiş olarak gelecektir. Bu melodilerden istediğinizi seçerek kullanabilirsiniz. 3 adet melodi + istiklal marşı

UZAKTAN KUMADA İLE İSTİKLAL MARŞINI ÇALDIRMA

Cihazın içersinde yüklü olan İstiklal Marşını uzaktan kumanda’nın “A” tuşu ile açıp “B” tuşu ile kapatabilirsiniz.

220 V AC

 
220V

AC

HOPARLÖR

AMPLİFİKATÖR



PROGRAMLANABİLİR OKUL ZİL SAATİ

2

CİHAZIN AÇILMASI

Cihazın açma kapama işlemi sağ alt köşedeki “AÇ/KAPA” tuşu ile yapılır.

GÜNCEL SAAT NASIL AYARLANIR

“MENÜ” tuşuna basarak menüye girdikten sonra + – <<< >>> tuşları ile ALARM, SAAT/TARİH, SÜRE VE  SİLME arasında geçiş yapılır.
SA/TARİH kısmının üzerine geldiğinizde “OK” tuşuna basılır ve çıkan ekranda + – tuşları ile rakamları artırıp eksiltilir. <<< >>> tuşları ile 
haneler arasında geçiş yapılır. Saat, Tarih ve Gün ayarlamaları bittikten sonra “OK” tuşu ile kaydedilir ve “GERİ” tuşu ile menüden 
çıkılır.

ZİL ÇALMA SÜRESİNİN AYARLANMASI

Melodilerin çalma sürelerini ayarlamak için “MENÜ” tuşuna basarak menüye girdikten sonra + – <<< >>> tuşları ile  SÜRE ayarı seçilir 
ve “OK” tuşuna basılır. Çıkan menüde + – tuşları ile Ayarlı süreyi veya Süresiz çal modu seçilir. Süre ayarı <<< >>> tuşları ile yapılır. 
“OK” tuşu ile kaydedilir ve menüden çıkılır.

ZİL SAATLERİ VE ZİL MELODİLERİ NASIL AYARLANIR

Her zil zamanı için istediğiniz günü veya günleri tuş takımı ( gün tuşları) ile seçebilirsiniz. 
“MENÜ” tuşuna basarak menüye girdikten sonra + – <<< >>> tuşları ile ALARM seçeneğinin üzerine gelip “OK” tuşuna basarak zil ayar 
menüsüne girilir.

1. ADIM : Öncelikle sol üst köşedeki “ZİL NO” + – tuşu ile 1' den 180'e kadar zil numarasını sırası ile seçiniz. ( Zil numarasını seçerken 
önceki ayarladığınız zilin üzerine kayıt yaparak değiştirmemeye dikkat ediniz. )

2. ADIM : Zil saatlerini ayarlamak istediğiniz günü veya günleri tuş takımı (gün tuşları) ile seçiniz “HAFTA İÇİ”, “HAFTA SONU” VE “TÜM 
HAFTA” tuşları ile blok olarak da seçilebilir.

3. ADIM : <<< >>> tuşları ile geçiş yaparak + - tuşları ile saat dakika ve Mp3 Melodi ayarları yapılır.  4 adet melodi seçilebir. 1. melodi 
İstiklal Marşıdır. Diğer melodiler ziller için seçilebilir.

1 nolu parçayı seçerseniz cihaz içine yüklediğiniz 001.mp3 çalar. (1. melodi İstiklal Marşı)
2 nolu parçayı seçerseniz cihaz içine yüklediğiniz 002.mp3 çalar.
3 nolu parçayı seçerseniz cihaz içine yüklediğiniz 003.mp3 çalar.
4 nolu parçayı seçerseniz cihaz içine yüklediğiniz 004.mp3 çalar. (Ayarlar bittikten sona “GERİ” tuşu ile menüden çıkılır.)

KAYITLI TÜM ALARMLARIN SIFIRLANMASI

“MENÜ” tuşuna basılır menüsü seçilir ve “OK” tuşuna basılır. Çıkan menüde silmek istediğinizden + – <<< >>> tuşları ile Alarm Sil 
eminmisiniz yazısı çıkar “OK“ tuşuna basılarak tüm kayıtlar silinir.

DİL AYARININ YAPILMASI

“MENÜ” tuşuna basarak menüye girdikten sonra + – <<< >>> tuşları ile  LANGUAGE ayarı seçilir ve “OK” tuşuna basılır + – tuşu ile dil 
seçilerek “OK” tuşuna basılarak kullanım dili seçilir. 

AMPLİFİKATÖR KONTROLÜ

Amplifikatörün elektrik besleme kablosunu zil saatinin çıkışına bağlı olan prize takınız. Normal çalışma durumunda amplifikatör 
çalışmayacak zil saati geldiğinde cihaz amplifikatöre elektrik verecek ve amplifikatör devreye girecektir. Zil saatleri haricinde anons 
yapılmak istenirse ZİL SAATİ üzerinde “ANFİ AÇ/KAPA” tuşuna bastığınızda amplifikatör açılır. “GERİ” tuşuna basarak tekrar 
amplifikatör kapanır ve bekleme moduna geçer.

MANUEL ZİL ÇALDIRMA

1)Zil saati gelmeden zil çaldırmak istediğinizde hangi melodiyi istiyorsanız 1'den 4'e kadar olan melodileri (GÜN TUŞLARI) ile 
çaldırabilirsiniz. Çalan melodi numarasını ekranda görebilirsiniz.  
2)Cihaz üzerindeki ”ZİL” tuşuna basarak 2 nolu melodi manuel olarak çalacaktır. “GERİ” tuşu ile çıkılır. 

MANUEL İSTİKLAL MARŞI ÇALDIRMA

“İSTİKLAL MARŞI” tuşuna basıldığında İstiklal Marşı çalar ve bitince kapanır. Erken çıkmak için “GERİ” tuşuna basılarak çıkılabilir.



1- Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren 2(iki) yıldır.
1.a - Garanti kapsamı hizmetler sadece ürünün beraberinde perakende satış faturası aslından suretle teslim edilmesi halinde verilecektir.
2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garanti kapsamındadır.
3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş 
günüdür.
3.a- Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun bulunmaması durumunda; malın satıcısı, bayi, acentesi ithalatçısı 
veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
3.b- Sanayi malının arızasının yürürlükte bulunan ilgili yasa mevzuatta belirtilen süre içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı, malın
 tamirini tamamlanıncaya kadar, benzeri özellikle başka sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4- Malın garanti süresince, gerek malzeme, gerek işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde; işçilik masrafı değişti-
len parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5-Malın;*Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla olması sonucu 
maldan yararlanmasının süreklilik kazanması,
*Tamir için geçen sürenin aşılması,
*Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde, sırasıyla satıcı, bayi acentesi, temsilcisi, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenle-
yeceği raporla, arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme yapılacaktır.
6- Aşağıdaki şartlardan ileri gelen hasar/kusurlar bu garanti kapsamının dışındadır.
*Ürünün hor taşınması, ünitenin VİZYONTECH kullanım ya da bakım kılavuzlarında verilen talimatlara uygun olarak çalıştırılmaması ya da
 talimatların ihmal edilmesi.
*Ünitenin, ürünün kullanımı amaçlana ülke dahilin de teknik ya da güvenlik yönetmeliklerine uygun olmayan yollarla bağlanması ya da
 çalıştırılması.
*Mücbir sebepler ya da VİZYONTECH kontrolü dışında başkaca durumların sebep olduğu hasar/kusurlar.
*Ürünün yetkili personel dışında (kullanıcı dahil) başkaca şahıslarca onarılması ya da açılması garantiyi ortadan kaldırır.
7- Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından sert koşulan 
periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti benzeri bir ücret talep edilmez.
8-Garanti belgesi ile ilgili çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Rekabeti Korunması Genel Müdürlüğüne başvuru-
labilir.
9- Malla beraber kullanılan ancak VİZYONTECH ürünü olmayan donanım, aksesuar veya ekipmanlar dan yetkisiz onarım, modifikasyon, 
yer değiştirme, malın tüketiciye teslimden sonraki yanlış taşıma, yanlış ve yetersiz bakım, yanlış ayar ve kullanımından; kullanım yerinin iyi 
hazırlanmamasından, yeterli havalandırma olmaması aşırı nemli ve sıcak ortamda kullanılması veya elektronik devrelere zararlı, aşındırıcı 
ortamda çalıştırılmasından; kaza darbe, elektrik, nakliyat, doğal afetlerden kaynaklanan arızalar, sayılanlarla sınırlı kalmamakla beraber
 garanti kapsamı dışındadır.
10- Bu garanti, malın garantide belirtilen süre içinde VİZYONTECH ELEKTRONİK ve onun yetkili kıldığı servislere getirilmesi koşulu ile 
geçerlidir. Bu garanti belgesi süre içerisinde saklanmalıdır. Ürünler birlikle ambalajlanan bu garanti belgesinde yer verilen tüm bilgilerin 
satıcı tarafından tam olarak kaşelenmesi şarttır.
11- İş bu garanti 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunda tanımını yapılan tüketiciler için geçerlidir.
12- Bu garanti; malın garanti süresi içerisinde VİZYONTECH ELEKTRONİK servis merkezine veya yetkili servis istasyonlarında getirilmesi 
halinde sağlanır.

TEKNİK SERVİS:
VİZYONTECH ELEKTRONİK: Şerifali Mah. Türker Cad. Mevdudi Sok. No:38 Ümraniye / İSTANBUL

Tel: 0216 329 74 05-06   Fax: 0216 329 74 45    www.notel.com.tr
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Satış Tarihi: .................................................................
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Bu bölümü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve Kaşeleyecektir.

 

VİZYONTECH ELEKTRONİK ürünleri yüksek standartlarda imal ve test 
edilmiş olup kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında uzun 
yıllar problemsiz çalışabilir. Ancak yine de bir problemle karşılaşıldığın-
da; teknik servis telefonlarından bilgi alabilir veya aşağıdaki prosedürü 
takip edebilirsiniz.
1.Öncelikle cihazı satın aldığınız VİZYONTECH Yetkili satıcısı ile kontak 
kurunuz. Herhangi bir kullanım hatası olmadığından emin olduktan 
sonra yetkili satıcı aracılığı ile ya da kendi cihazınızı direkt olarak 
VİZYONTECH ELEKTRONİK Teknik servisine gönderiniz. Unutmayınız ki 
yukarıda adresi bulunan VİZYONTECH ELEKTRONİK Teknik servisinden 
başka cihazı açıp müdahale etmeye kimsenin yetkisi yoktur.
2.Cihazın sağlıklı biçimde elimize ulaşabilmesi için orijinal ambalajında 
paketlenmiş olması gerekmektedir. Paketleme hatasından meydana 
gelebilecek hasarlardan firmamız mesul değildir.
3.Cihazınızın üzerine kendi isim, adres, ve cihaz hakkındaki açıklamaları 
mutlaka etiketleyiniz

Şerifali Mah. Türker Cad. Mevdudi Sok. No:38 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 0216 329 74 05-06      Fax: 0216 329 74 45
www.notelcom.tr

BU CİHAZ VİZYONTECH ELEKTRONİK TARAFINDAN ÜRETİLMEKTEDİR.
VİZYONTECH ELEKTRONİK

GARANTİ ŞARTLARI

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Veriliş Tarihi / Sayısı :    
09.03.2015 / 46442   

 

   

Markası: NOTEL
Cinsi: ZİL SAATİ
Modeli: 

   

Garanti Süresi: 2  Yıl
Azami Tamir Süresi: 30 İş Günü

ÜRÜN BİLGİLERİ :

YETKİLİ SATICI:
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