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ÖNEMLİ NOTLAR
• Bu chazı bağlamadan ve kullanmadan önce, daha sonrak kullanımlar çn 
saklamanızı tavsye ettğmz bu el ktabındak talmatları dkkatlce okuyun.
• Bu el ktabı ürünün ayrılmaz br parçasıdır ve yen sahbnn montaj, çalıştırma ve 
güvenlk talmatlarını blmes çn, yen sahbne verlmeldr.
• Chazın yanlış monte edlmes üretc frmanın sorumluluğunu ortadan kaldırır.

DİKKAT
Yangın ve elektrk çarpma rskn önlemek çn bu ekpmanı asla yağmur veya 
neme tab tutmayın!

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
1. Öneml blgler çerdğnden le başlayan özel uyarıları dkkatlce okuyun.

2. Chazın güç kaynağının voltajı, elektrk çarpma rskn oluşturacak yüksek 
değerlere sahptr. Bu sebeple güç kaynağı takılı ken asla bu ürünü kurmayın, 
bağlamayın veya bağlantısını kesmeyn.

3. Ürünün metal aksamı elektrk kablosu le topraklanmıştır. Elektrk sağlayan 
elektrk prznn topraklı olmaması halnde, termnal aracılığı le ürünü topraklaya-
cak olan kalfye br elektrkçy arayın.

4. Kablonun zarar görmesn engellemek çn, güç kaynağı kablosunun ezlmedğn-
den veya çğnenmedğnden emn olun.

5. Elektrk çarpma rskn önlemek çn, ürünü asla açmayın: çersnde kullanıcının 
kullanableceğ br parça yoktur.

6. Kısa devreye sebep olableceğnden, yabancı csm veya sıvıların, hoparlörlere 
grmedğnden emn olun.

7. Bu kılavuzda belrtlmeyen tamratları asla yapmaya çalışmayın. 
Aşağıdak durumlarda yetkl servs merkeznz
le veya yüksek ntelklere sahp personel le rtbat kurun:
• Ürünün çalışmaması (veya anormal şeklde çalışması).
• Güç kaynağı kablosunun cdd olarak zarar görmes.
• Ürünün çersne yabancı csm veya sıvıların grmes.
• Ürünün ağır darbeye maruz kalması.
8. Ürünü, uzun br süre kullanılmaması durumunda kapatın ve güç kaynağı kablosu-
nu çıkarın.
9. Ürün garp koku veya duman çıkarıyor se hemen kapatın ve güç kaynağı 
kablosunu çıkarın.

ÖNLEMLER
• Ürünün havalandırma ızgaralarını kapatmayın.
• Amplfkatörün uzun süre fazla yüklü olarak çalışmasına zn vermeyn.
• Güvenl br şeklde teması garant etmek çn hoparlörler üzerndek vdaları yce sıkın.
• Kumanda parçalarını zorlamayın (anahtarlar, kontroller vb).
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ELEKTRİK HATTININ KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖNLEMLER
Elektrk kablosunu prze takarken ve çıkarırken

rsk önlemek çn fş sıkıca tutulmalıdır.

Uzun süre kullanılmayacağı durumlarda elektrğ kesmek 

amacı le üntenn fş przden çıkarılmalıdır.

Elektrk kablosuna zarar vermemek çn kabloyu kırmayınız, çekmeynz veya svr 

ve keskn malzemelerle yaralamayınız. Topraklı prz kullanınız.

BU YAYIN SİSTEMİ, ANA ÜNİTE SERT BİR ZEMİN ÜZERİNE
Yanları veya arkası duvardan 1 metre uzağa gelecek şeklde yerleştrlmel ve 

aşağıdakortamlara konulmamalıdır.

Neml ortam

Drekt güneş ışığı veya dğer güçlü ısı yayıcıları altına

Havalandırmanın olmadığı

ÜNİTENİN KONTROLÜ İÇİN
Güç kaynağının kapatıldığından, güç kaynağının ve bu ünteyle bağlantılı dğer 

chaz ve hatların elektrk kaynağından ayrıldığından emn olun.

BU ÜNİTEYİ SÖKMEYİN
Kendnz bu üntey söküp tamr etmeye çalışmayın. Aks takdrde elektrk çarpma-

sı veya yangın rsk olablr. Bu kılavuzun lerleyen sayfalarında belrtlen yöntemler 

le sorunları çözemyorsanız, kalfye br teknsyen aramalı veya frmamıza 

danışmalısınız. Sstemn zorlanarak kullanılması, elektrk çarpması veya yangına 

sebep olablr.

TEMİZLİK
Bu üntenn temzlenmes gerektğnde, temz br bez vb. le tozları alablrsnz.

Benzol, tner alkol gb çözücüler, güçlü uçucu ve ağartıcı veya yanıcılığa sahp 

dğer sıvıları, üntenn gövdesnn temzlğ çn kullanmayınız.
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2. DP4500 Power Amplifikatörü

DP4500, Mikafon DP serisinin, içinde DSP barındıran D-class power amplifikatördür. 
TCP-IP üzerinden bağlanılan, kullanımı kolay bir arayüze sahiptir. Marketteki diğer 
cihazlardan farklı olarak, her kanal için çıkış voltajlarının ayrı ayrı ayarlanmasına 
imkan sağlayan Matrix özelliği ile esneklik sağlamaktadır. Dot Matrix ekran 
üzerinden temel ayarlar hızlı ve kolayca yapılabilir. Bu özelliği sayesinde kafe, kulüp, 
havaalanı, stadyum ve kamusal alanlar gibi geniş bir yelpazede kullanım alanı 
sağlamaktadır.

2.1. Ön Panel

1. LCD Display: 2” 192x64 grafik LCD ekran. Üzerinden hem görüntüleme hem de temel 
ayarlar yapılabilir. Volüm ayarı, her kanal için 5 bant eq ayarı, her kanal için 
crossover ayarları, matrix ayarları ve çıkış voltajı ayarları yapılabilir. LCD Ekran 
ayarları için bkz. 2.1.a.

2. Back: Menüden çıkış butonu. Geri gitmek için kullanılır. 

3. Select/Push: Menü ayarlarına girmek için kullanılan düğme. Düğmeyi çevirerek 
istenilen menünün üstüne gelindiğinde, düğmeye basılarak menü ayarlarına girilir 
ve istenilen değişiklik yapılır. Değişikliği onaylamak için her eylemden sonra 
düğmeye basılır. Menüden çıkmak için Back (2) butonuna basılır.

4. Prt: Protection gösterge ledi. Her çıkış kanalı için bir gösterge ledi mevcuttur. Bu 
gösterge ledi yandıysa, aşırı yükten veya ısıdan dolayı cihazın korumaya geçtiğini 
gösterir. Volümün, protect ledi sönene kadar kısılması gerekir.

5. Clp: Clip gösterge ledi. Her çıkış kanalı için bir gösterge ledi mevcuttur. Bu 
gösterge ledi sürekli yandıysa, cihazda sesin bozulmaya başladığı anlamına gelir. 
Bu ledin, mümkün olan en az titreşim yapar şekilde bırakılması gerekir. 

6. Sig: Signal gösterge ledi her çıkış kanalı için bir gösterge ledi mevcuttur. Bu 
gösterge ledi cihaza ses sinyalinin geldiğini gösterir. Cihazdan ses alabilmek için bu 
ledin sürekli yanması gerekir.
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2.1.a. LCD Ekran

  a.  Volüm Ayarı

Herhangi bir kanalın sesini artırmak için, ekrandan, Select(3) düğmesi çevrilerek 
volüm ikonu üstüne gelinir ve Select(3) düğmesine basılarak menü içine girilir. 
Hangi çıkışın sesi ayarlanmak isteniyorsa, Select(3) düğmesi çevrilerek o kanalın 
volüm ayarının üstüne gelinir. Volüm üstündeyken Select(3) düğmesine bir kere 
basılır, düğmeyi sağa çevirerek ses artırılır ve volüm kutucuğunda çizgiler halinde 
sesin arttığı görülür. Aynı şekilde düğme sola çevrilerek ses kısılır. İşlem bitince 
Back(2) düğmesine basılır ve ayarlanmak istenen diğer kanallarda da aynı işlemi 
yapılır. Her çıkış kanalının altında hoparlör ikonu vardır, bu ikonun üstüne gelip 
Select(3) butonuna basarak kanalın çıkış sesi susturulabilir. Kanalın volüm ayarı 
değişmez ve altında kilit ikonu oluşur. Menüden tamamen çıkmak için, Back(2) 
düğmesine basılır.

  b.  Equalizer Ayarı

Her kanal için 5 bant EQ ayarı mevcuttur. EQ ayarı yapılacak kanal için, Select(3) 
düğmesi çevrilerek ikon üstüne gelinir ve bir kere basılarak menü içine girilir. Hangi 
kanala EQ ayarı yapılmak isteniyorsa, o kanal Select(3) butonu ile seçilir. Menü 
içinde 5 bant EQ ayarlarından, istenilen üstüne Select(3) düğmesini çevrilerek 
gelinir. Düğmeye bir kere basılarak, ayarın içine girilir ve +/-15 dB aralığında ayar 
yapılır. Merkez frekans değeri bant altında yazmaktadır. (bu değer arayüz 
üzerinden değiştirilebilir) Frekans ayarı yapıldıktan sonra Back(2) ile çıkılır. Diğer 
bantlar ve diğer kanallar için de aynı işlemi yapılır. Menüden çıkmak için Back(2) 
düğmesine basılır.

  c.  Crossover Ayarı

HP ve LP ayarları yapmak için, ekrandan, Select(3) butonu çevrilerek crossover 
ikonu üstüne gelinir ve düğmeye basılarak menü içine girilir. Hangi kanal 
ayarlamak isteniyorsa Select(3) düğmesi çevrilerek kanal seçilir ve menü içine 
girilir. Menü içinde HP ve LP ayarları yapılır. LP düşük ses frekanslarını düzenler. HP 
yüksek ses frekanslarını düzenler. Ayar çubuğu üstünde ve çubuğun altında, 
ayarlanan frekans değerleri görüntülenir. HP ve LP bantları pasif yapılabilir. İstenilen 
değerleri ayarlandıktan sonra menüden çıkmak için Back(2) düğmesine basılır. LP 
ve HP değerleri, EQ’da ayarlanan değerler arasında sınırlı kalır.
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  d.  Output Voltage Ayarı

Bu menü cihazdaki en önemli menüdür. Hoparlör bağlantı ayar menüsüdür. 
Cihazın 4 ad. ayrı amplifikatör çıkışı vardır. Her çıkışa bağlanacak hoparlör hattı 
önceden bir empedans metre ile ölçülür. Alınan empedans değerinin, çıkışların 
yanındaki tablodan veya Tablo.1’den hangi voltajlara denk geldiğine bakılır ve 
menüden o çıkışa ait voltaj (35-
50-70-100V) seçilir. Ölçülen empedans değerinin, tablodaki değerin tam karşılığına 
veya üstüne denk gelen V değeri seçilir. Değerin altında bir V değeri seçilirse 
cihazın ilgili kanalı clip veya protect yapacaktır. Select(3) düğmesi ile menüye girilir. 
Ayar yapılacak çıkış kanalı üstünde gelinerek, Select(3) düğmesine basılır. Üst 
menüye otomatik olarak geçer. İstenilen V değeri seçilir ve Back(2) ile geri gidilir. 
Aynı ayarlar diğer tüm kanallar için yapılır ve Back(2) düğmesine basılarak ana 
menüye dönülür.

  e.  Matrix Ayarları

Cihazın kurulumu esnasında yapılması gereken işlemlerdir. Giriş seslerinin, çıkış 
kanallarına yönlendirildiği menüdür. Ana menüden Select(3) butonu çevrilerek, 
matrix ikonu üstüne gelinir ve düğmeye basılarak menüye girilir. Select(3) düğmesi 
çevrilerek istenilen kanal seçilir ve kanal üstünde Select(3) düğmesine basılır. Menü 
içine L1-L2-L3-L4 seçenekleri görüntülenir. Hangi line girişlerine bağlantı yapıldıysa, 
çıkışlara da aynı line kanalları atanır. İşlemden sonra, Back(2) düğmesi ile çıkılır. 
Aynı işlemler diğer kanallar için de yapılır. Örnek: Line input 1’den tek giriş yapıldıysa, 
bu menüdeki her kanala L1’in atanması gerekir. Birden fazla line girişi kullanılıyorsa, 
yine menüden istenilen cıkış kanalına, istenilen L girişini yönlendirilir. Maksimum 4 
giriş vardır. Cihaz 4 in 4 out olarak farklı matrix seçenekleriyle kullanılabilir.

  f.  Ayarlar

Select düğmesini çevrilerek ikon üstüne gelinir ve bir kere basarak menü içine 
girilir. Menü içinde cihazın IP, Gateway, Netmask bilgileri görüntülenir. Bu ayarları 
değiştirmek için arayüzün kullanılması gerekir. Menüden çıkmak için Back(2) 
düğmesine basılır.
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2.2 Arka Panel

7. Power: 100V-240V AC Giriş soketi ve On/Off anahtarı.

8. Ethernet: Cihazın Ethernet üzerinden veya direkt bilgisayara bağlanarak arayüze 
ulaşmayı sağlayan Ethernet girişi. www.mikafon.com.tr sitesi üzerinden, arama 
menüsünden DP4500 seçilir. Sayfadaki link üzerinden ürünün exe dosyası 
bilgisayara indirilir ve kurulur. 

9. Line Out: 3 pinli balanced sinyal çıkış konektörü. Giriş seviyesindeki sinyali, başka 
bir kaynağa aktarmak için kullanılır. (Bağlantı şekli Line In(10) ile aynıdır)

10. Line İn: 3 Pinli balanced sinyal giriş konektörü. 4 adet aynı ayrı girişe sahiptir. Giriş 
sinyal seviyesi 1.2 V. Bu seviye aşıldıkça, cihaz çıkışları clip ve protect durumuna 
girmeye başlar.

11. Speakers Out: Cihaz 4 Adet hoparlör çıkışına sahiptir. Çıkışlardan en yüksek 
performansı alabilmek için, hoparlör hattının, ilk olarak empedans metre ile 
ölçülmesi gerekmektedir. Çıkan değere göre, alttaki tabloya uygun ayarlar yapılır. 

Tablo.1. Voltaj ve empedans değerleri tablosu

         34  değeri yükseldikçe cihazın çıkış gücü düşecektir.

NOT.1. Bu ayarlar cihazın ön menüsünden veya arayüz üzerinden, her kanal için ayrı 
ayrı yapılabilir.
NOT.2. Hoparlör kabloları en az 2x1.5 mm olmalıdır. Hattın uzunluğu 50 metreyi 
geçtiği takdirde, 2x2.5 mm’lik kablo kullanılması tavsiye edilir.
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2.2.a Web Arayüzü

 i. Kurulum İşlemleri

Arayüzü kullanmadan önce bilgisayarın, cihazın statik olarak aldığı 192.168.1.xxx IP 
bloğuna getirilmesi gerekir. Cihaz açıldığı sırada 1. blok içerisinde her hangi bir IP’ye 
girecektir. Cihaz ile bilgisayarın IP’lerinin aynı olmaması için, cihaz üzerinden IP 
adresine bakılır. Bilgisayarın IP bloğunun, 192.168.1.xxx bloğuna alınması için Ağ 
Bağlantıları > Ethernet > Özellikler > İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4) > Aşağıdaki 
IP adresini kullan işlemlerinin yapılması gerekir.
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 ii. Arayüz Kullanımı
     Arayüze erişmek için 2.2 Arka Panel          8.Ethernet kısmına bakınız.
          a. Volüm Kontrol Menüsü

,

1. Amplifikatör: Model seçimi bir kere yapıldıktan sonra, diğer menülerde bu seçimin 
tekrar yapılmasına gerek yoktur. 

2. Manual Volume Control: Cihaz üzerindeki kontrollerin kilitlenmesi için aktif 
edilebilen özelliktir. Cihazın ekranı üzerinde kilitli olduğu simgesi görülür. Kilidi 
kaldırmak için, arayüz üzerinden tekrar bu özelliği açılması gerekir.

3. Channel Control: Her çıkış için bir kontrol çubuğu mevcuttur. Çıkışın sesini artırmak 
için mavi belirteç yukarı kaydırılır, sesi düşürmek için de aynı şekilde aşağı kaydırılır. 
Sisteme bağlı hoparlörlerin zarar görmemesi için bu hareketin çok hızlı 
yapılmaması tavsiye edilir. Bu işlem sesi dinleyerek yapılmalıdır. Bu süreçte cihazın 
ön panelindeki belirteç ledleri; sig., clip ve prt. takip edilmelidir. Clip ledi mümkün 
olan en az titreşimde olmalıdır. 

4. Kanal Ses Belirteci: Ses seviyesinin numerik göstergesi.

5. Mute/Unmute: Ses seviyesini değiştirmeden, ilgili çıkışın sesini açıp kapatmaya 
yarayan ikon. 

DP4500
Amplifiers

DP300

1

2

3

4
5
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           b. Low Pass & High Pass Menüsü

,

1. Amplifikatör: Model seçimi bir kere yapıldıktan sonra, diğer menülerde bu seçimin 
tekrar yapılmasına gerek yoktur. 

2. LP & HP Filtre Ayarı: LP, 2000 Hz ile 22 kHz arası, HP ise 20 Hz ile 1000 Hz arası frekans 
bant ayarlarıdır. Çıkış frekansı, mavi belirteci yukarı veya aşağıda kaydırarak 
ayarlanabilir. 

3. Kanal Frekans Belirteci: İlgili kanalın altında, ayarlanmış olan frekans bandının 
göstergesi. 

DP4500
Amplifiers

DP300
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3
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DP4500
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           c. Equalizer Menüsü

,

1. Amplifikatör: Model seçimi bir kere yapıldıktan sonra, diğer menülerde bu seçimin 
tekrar yapılmasına gerek yoktur. 

2. Kanal Seçimi: EQ ayarı yapılacak olan kanal seçilir. Her çıkış için 5 bant EQ ayarı 
vardır.

3. Kazanç Ayarı: Çıkış frekansı, mavi belirteci yukarı veya aşağıda kaydırarak 
ayarlanabilir. 

4. dB Gösterge: İlgili kanalın altında, ayarlanmış olan frekansın dB cinsinden 
göstergesi. Bu kutu içine manuel olarak da istenilen değer yazılabilir. 

5. Hz Gösterge: Üstte yapılmış olan ayarın frekans cinsinden göstergesi. 

6. Set: Kutucuğa tıklanıldığında çıkan ekranda center ve bandwith frekansları 
yazılarak değiştirilebilir. Böylece 5 ayrı bant değiştirilip, kişiselleştirilebilir.

7. Active: Bu buton her çıkış için ayrı ayrı kontrol edilebilir. Passive yapılan kanal flat 
olarak çalışacaktır.

Şek.8. Arayüz Equalizer menüsü



           d. Audio Matrix Menüsü

,

1. Amplifikatör: Model seçimi bir kere yapıldıktan sonra, diğer menülerde bu seçimin 
tekrar yapılmasına gerek yoktur. 

2. (2 & 3 & 4 & 5) Kanal Atama: Line girişlerinin, hangi çıkışa aktarılacağının ayarlarının 
yapıldığı ekrandır. Aşağı ok tuşuna basılarak 4 adet line girişi görüntülenir ve bu 
çıkışa hangi line girişi aktarılmak isteniyorsa o seçilir. Seçilen line girişlerinin 
kullanması gerekir. Line girişleri balanced veya unbalanced olarak kullanılabilir.

DP4500
Amplifiers

DP300

1

2

3

4

5
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           e. Çıkış Voltaj Menüsü

,

1. Amplifikatör: Model seçimi bir kere yapıldıktan sonra, diğer menülerde bu seçimin 
tekrar yapılmasına gerek yoktur. 

2. (2 & 3 & 4 & 5) Output Voltage (Çıkış Voltajı): Bu menü, arayüzdeki en önemli menü. 
Hoparlör bağlantı ayar menüsüdür. Cihazın 4 ad. ayrı amplifikatör çıkışı vardır. Her 
çıkışa bağlanacak hoparlör hattı önceden bir empedans metre ile ölçülür. Alınan 
empedans değerinin, çıkışların yanındaki tablodan veya Tablo.1’den hangi 
voltajlara denk geldiğine bakılır ve menüden o çıkışa ait voltaj (35-50-70-100V) 
seçilir. Ölçülen empedans değerinin, tablodaki değerin tam karşılığına veya üstüne 
denk gelen V değeri seçilir. Değerin altında bir V değeri seçilirse cihazın ilgili kanalı 
clip veya protect yapacaktır. Her çıkış için ayrı kontrol kutucuğu vardır. Aşağı oka 
basılır ve 35-50-70-100V değerlerinden uygun olan seçilir.

Şek.10. Arayüz çıkış voltaj menüsü

DP4500
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1

2

Add

           f. Ayarlanabilir Arşiv Menüsü

1. Kütüphane: Önceden oluşturulmuş olan hoparlör kütüphanesi. İçinde örnek 
hoparlörler vardır.

2. Add: Butona basılınca LP ve HP değerlerinin ve ürün isminin verilebileceği bir tablo 
açılır. Özel ayar yapılan ürün özelliklerini kütüphanede saklar. Yapılan ayarlar 
yalnızca LP&HP ayarlarıdır. Bu ayarlar yapıldıktan sonra, EQ ayarları da ayrıca 
yapılabilir. EQ’da yapılan ayarlarlar kütüphanede saklanmaz!

Şek.11. Arayüz arşiv menüsü
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3. Mobil Uygulama Kullanımı

,

DP4500 cihazı, android işletim sistemleri için kullanışlı ve açıklayıcı uygulamadır. 
Uygulamayı telefona indirerek, wi-fi üzerinden sisteme bağlanılır. Telefon 
uygulaması sayesinde cihazın, her kanalı için volüm kontrol ve EQ ayarları 
yapılabilir. Her kanal için Mute/Unmute seçeneği ile kanalların sesi açılır veya 
kapatılır. Yapılan değişiklikler anında cihaza yüklenir. Ağdaki tüm cihazlar arama 
düğmesine tıklanarak listelenir. “Select Device” butonu ile istenilen cihaz seçilir. 
Daha fazla bilgi için Fig.13. bakınız.

16
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Şek.12. Uygulama Ana Ekran Şek.13. Uygulama Ayarları



4. Teknik Özellikler

Tablo.2. Teknik Özellikler Tablosu

17
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GARANTİ BELGESİ
Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve

bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair

Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından izin

verilmiştir.

 
 

İMALATÇI FİRMANIN
ÜNVANI:

MERKEZ ADRESİ:

TELEFON:

FAKS: 

MİKAFON ELEKTRONİK İNŞ.SAN.LTD.ŞTİ.

Şair Ziya Paşa Cad. No: 8/A 34420 Karaköy / İSTANBUL

0 212 244 5177

0 212 244 5175 

MALIN
CİNSİ: FULL DIGITAL POWER AMPLIFIER
MARKASI:

MODELİ:
SERİ NO:

GARANTİ SÜRESİ: 2 (İKİ) YIL
AZAMİ TAMİR SÜRESİ: 30 (OTUZ) İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN
ÜNVANI: _____________________________________________
ADRESİ: _____________________________________________
___________________________________________________________________

TELEFONU: ______________________ 
FAKSI: ______________________ 
FATURA TARİH VE NO: ___________ / __________

TARİH-İMZA-KAŞE:

ELEKTRONİK İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

M
ik

af
on Elektronik İnş.San.Ltd

.Ş
ti.Mikafon
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0 212 244 5175(Dahili:133)0 212 244 5177(Dahili:133)



MİKAFON ELEKTRONİK İNŞ. SAN. LTD. ŞTİ.
Showroom:  Şa i r  Z i ya  Paşa  Cad .  No :  8 /A  34420 Karaköy  /  İSTANBUL
Ara Depo: Çatma Mescit Mah. Mektep Sok. No:8 Şişhane-Beyoğlu / İSTANBUL
Depo / Fabrika: Cumhuriyet Mah. Keten Sok. Şekerpınar-Çayırova / KOCAELİ
Telefon: +90 212 244 5177 (pbx) | GSM: +90 533 657 8175 | Faks: +90 212 244 5175
E - p o s t a :  i n f o @ m i k a f o n . c o m . t r  |  w w w . m i k a f o n . c o m . t r




