
1. MLSERISES_MP3 Genel Özellikleri 

MLSERISES_MP3 kartının genel özellikleri aşağıdaki gibidir: 

- Hedef kata geldiğinde ding çalma 

- Kat numarası okumaları (kat1, kat2 vb.) 

- Özel kat okumaları (lobi, otopark vb.) 

- Uyarı okumaları (deprem, yangın vb.) 

- Durum okumaları (kapı açılıyor-kapanıyor, asansör yönü vb.) 

 

2. Anakart Ses Ayarları Yeni Parametreler 

MLSERISES_MP3 kartında da MLSERISES kartı ile yapılabilen kat okuma atamaları, çalma tiplerinin 

seçimi, giderken okuma gibi ayarların tamamı geçerlidir.  

MLSERISES kartı için yapılan ayarların tamamını destekleme birlikte, MLSERISES_MP3 kartıyla iki yeni 

özellik sunulmaktadır. Anakart Ses Ayarları üzerinden yapılan ses atamaları yerine farklı okumalar 

isteniyorsa, MLSERISES_MP3 kartıyla gelen yeni özellik “Manuel Çalma” kullanılmalıdır. 

MLSERISES_MP3 kartıyla gelen diğer yeni özellik ise “Müzik Çalma” özelliğidir.  

Yeni özellikler yine Anakart Ses Ayarları parametreleri üzerinden ayarlanabilmekte olup, aşağıdaki iki 

başlık altında ayrıntılı olarak açıklanmıştır: 

2.1. Manuel Çalma (İptal, Aktif) 

Ses kartı Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki adet varsayılan dilde okuma yapabilir, ayrıca Manuel 

Çalma özelliği sayesinde kullanıcının farklı bir dil eklemesine ya da kendi ses dosyalarını 

kullanmasına olanak sağlar. 

Varsayılan diller için _TR ve _EN klasörlerine Mikrolift Türkçe ve Mikrolift İngilizce ses okuma 

dosyaları yerleştirilmiştir. Kendi ses atamalarını kullanmak isteyen ya da farklı bir dil eklemek 

isteyen kullanıcılar Manuel Çalma özelliğini kullanabilirler. Bu özelliği kullanabilmek için Anakart 

Ses Ayarları menüsünden Manuel Çalma özelliği aktif edilmeli ve SD kart içerisindeki _MN 

klasörüne gerekli dosyalar yerleştirilmelidir. Manuel Çalma dosyalarının yerleştirilmesi ile ilgili 

gerekli bilgi Bölüm 3.3’te verilmiştir. 

 

2.2. Müzik Çalma Seviyesi 

Anakart Ses Ayarları menüsündeki Müzik Çalma Seviyesi ayarı kullanılarak müzik çalma özelliği 

devre dışı bırakılabilmekte ya da müzik ses seviyesi ayarlanabilmektedir. Müzik Çalma Seviyesi 

ayarı kapalı durumdayken müzik okumaları yapılmaz, diğer durumlarda ise bu ayardaki seviyeye 

göre müzik oynatması yapılır. Bu menüdeki seçenekler şunlardır: 

- İptal (Müzik Çalınmaz) 

- 1  (Düşük Ses Seviyesi) 

- 2  (Orta Ses Seviyesi) 

- 3  (Yüksek Ses Seviyesi) 

Müzik okuması kabin doluyken yapılır, en fazla 5 adet müzik dosyası sırayla oynatılır. Çalınacak 

müzik dosyalarının değiştirilmesi ile ilgili bilgiler Bölüm 3.2’te verilmiştir. 

 



3. SD Kart Kullanımı 

 

3.1. SD Karta Dosya Yerleştirilirken Dikkat Edilecek Hususlar 

 
Ses okumalarının düzgün yapılabilmesi için SD karttaki dosyaların doğru formatta yerleştirilmesi 

gerekmektedir. SD Karta yerleştirilen dosyalarla ilgili genel hatırlatmalar şunlardır: 

 

- Dosya isimleri büyük harflerden oluşmalıdır. 

- Ses dosyasının formatı her zaman .mp3 olmalıdır.  

- Dosyalara isim verilirken Mikrolift dosya formatları dışında bir isim kullanılmalıdır.  

- Manuel klasörü ve Müzik klasörü dışındaki dosyalarda değişiklik yapılmamalıdır. Bu 

klasörlerdeki değişikliklerin nasıl yapılacağı Bölüm 3.2 ve Bölüm 3.3’te anlatılmıştır. 

 

Not1: Windows klasör sisteminde dosya uzantılarının görünürlüğü kapalı ise dosya adına .mp3 

uzantısı yazarken dikkat edilmelidir. Uzantı görünmez durumda ise dosyada sadece isim 

görünür, uzantı görünmez. Aksi takdirde “MUSIC001.mp3.mp3” gibi yanlış isimlendirmeler 

oluşabilir. 

 

Not2: Ses dosyası olarak MP3 (MPEG Layer 3) dışında herhangi bir format kullanılamaz. Seslerin 

çalınamaması gibi durumlarda ses formatından emin olabilmek için internetteki herhangi bir ses 

dönüştürücüsü yardımıyla dosyayı mp3 formatına tekrar çevirmeniz gerekebilir. Dosyanın 

uzantısının ‘.mp3’ olarak kaydedilmiş olması, formatının gerçekten MP3 olduğunu göstermez. 

 

3.2. SD Karta Müzik Dosyası Yerleştirme 

 
Kabin doluyken SD Kartta “Müzikler” klasöründe bulunan müzikler sırayla çalınır. Ses kartı en 

fazla 5 adet müzik dosyasını desteklemektedir. Klasöre yeni bir müzik dosyası yerleştirmek için: 

 

- Var olan müzik dosyalarından istenmeyenler silinir 

- Yeni eklenen müzik dosyalarına silinen dosyaların isimleri verilir.  

 

Gerek duyulmuyorsa 5’ten daha az müzik dosyası da kullanılabilir. Fakat dosya isimlerinde 

atlama yapılmamalıdır. Klasördeki dosya isimlerinin son hali aşağıdaki gibi olabilir: 

 

MUSIC001.mp3  

MUSIC002.mp3 

MUSIC003.mp3 

MUSIC004.mp3 

MUSIC005.mp3 
 

 

 

 

 

 



3.3. SD Karta Manuel Çalma Dosyası Yerleştirme 

 
Kendi ses okumalarını kullanmak ya da tanımlı olmayan bir dil kullanmak isteyen kullanıcılar 

Manuel Çalma özelliğini menüden aktif ettikten sonra SD Karttaki _MN klasörüne ses dosyalarını 

yerleştirebilirler. 

 

_MN klasörü içerisindeki “Kat Okumaları”, “Uyarılar” ve “Durum Okumaları” klasörlerine önceden 

Mikrolift ses dosyaları yerleştirilmiştir. Bu dosyalarda değişiklik yapmak isteyen kullanıcılar ilgili 

klasörlerdeki sesleri dinleyerek hangi sesi kullanmaları gerektiğine karar verebilir.  

 

 

 

Daha sonra sesleri değiştirmek için aşağıdaki adımlar izlenir: 

 

- Değiştirilmek istenen ses dinlendikten sonra, bu dosyanın ismi aynı okumayı yeni ses dosyasına 

verilir. 

- Eski ses dosyası silinir 

- Eski dosya ile aynı isimdeki yeni ses dosyası ilgili klasöre kopyalanır 

 

Klasörlerdeki dosyalarda kolaylık olması açısından Başlık etiketleri de düzenlenmiştir. Ad sütununa 

sağ tıkladıktan sonra Başlık etiketi aktif edilir, daha sonra dosyaların başlık etiketine bakılarak hangi 

sesin çalındığı anlaşılabilir. Aşağıdaki görselde ekran görüntüsü verilmiştir: 

 

 

Görsel 1:Dosya Başlıkları 

 

 

 

 

 

 

 



4. Dosyaları MP3’e Dönüştürme 

MLSERISES_MP3 kartı sadece MP3 formatındaki dosyaları desteklediği için MP3 formatında olmayan 

dosyaları kullanabilmek için dönüşüm işlemi yapılması gerekmektedir.  

“Mikrolift MP3 Converter.exe” uygulamasını kullanarak ses dosyaları MP3 formatına dönüştürülebilir. 

Bu uygulamayı kullanabilmek için exe dosyasının haricinde “ffmpeg.dll” dosyasına da ihtiyaç 

duyulmaktadır. Mikrolift SD kart içeriğine bu iki dosya önceden yerleştirilmiştir.  

“Mikrolift MP3 Converter.exe” uygulamasını açtığınızda uygulama dll dosyasını otomatik olarak 

bulmaya çalışır ve bulamazsa kullanıcıya dll dosyasının yerini sorar.  

 

 

Görsel 2: dll dosyası uyarısı 

 

 

Görsel 3: dll dosyasının seçilmesi 

 



“ffmpeg.dll” dosyası otomatik olarak ya da elle seçildikten sonra dönüştürülmek istenen ses dosyası 

uygulamadaki metin kutusuna tıklanarak seçilir ve “MP3’e Dönüştür” butonuna tıklanır. Dönüştürme 

işlemi tamamlandığında metin kutusu altında bilgi mesajı çıkacaktır. 

 

 

Görsel 4: İşlem Başarılı Mesajı 

 

Dönüştürme işlemi tamamlandıktan sonra dosya adında değişiklik yapılması gerekiyorsa yapılır ve 

dosya test için dinlendikten sonra ilgili klasöre yerleştirilir. 

Dönüştürme işlemi başarısız olursa uygulamanın bulunduğu dizinde “cmd_logs.txt” dosyasında hata 

logları oluşturulacaktır. Uygulamanın vereceği hata mesajları yeterli gelmezse bu dosya Mikrolift’e 

iletilerek hata hakkında bilgi alınabilir. 

 

 

Görsel 5: Log Dosyasının İncelenmesi 

İşlemler tamamlandıktan sonra dosya isimlendirmelerinin kullanıcılar tarafından Mikrolift 

isimlendirme formatına uygun olarak değiştirilmesi gerekmektedir. 


