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ÖNEML GÜVENLK TALMATLARI

Telefon ekipmann kullanrken; yangn, elektrik oku ve yaralanma riskini azaltmak için aadakiler de dahil
olmak üzere temel güvenlik önlemleri alnmaldr:
1) Tüm talimatlar okuyunuz ve anlaynz.
2) Ürün üzerinde yer alan tüm uyar ve talimatlara uyunuz.
3) Temizlik ilemi öncesinde bu ürünü prizden çkarnz. Sv temizlik maddeleri ya da aerosol temizlik
maddelerini kullanmaynz.
4) Bu ürünü su yaknnda kullanmaynz (örnein bir küvet, mutfak lavabosu, yüzme havuzu yaknnda).
5) Yangn ya da elektrik oku riskine yol açacandan duvar prizlerine ya da uzatma kablolarna ar yükleme
yapmaynz.
6) Aada belirtilen durumlarda bu ürünü duvar prizinden çkarnz ve servis ilemi için Laxon’a bavurunuz:
x
Güç kayna kablosu ya da duyu zarar gördüünde ya da andnda.
x
letim talimatlarna uygun olarak hareket edilmesine ramen ürün normal ekilde çalmadnda.
x
Ürün düürüldüünde ve kabin hasar gördüünde.
x
Ürünün performansnda gözle görülür bir deiiklik olduunda.
7) Elektrik frtnas esnasnda telefonu kullanmaktan kaçnz. Yldrmdan kaynaklanan elektrik oku riski
oluabilir.
8) Gaz kaçan rapor etmek için, kaçan yaknnda telefonu kullanmaynz.
9) Yalnzca temin edilen NiMH (Nikel Metal Hidrit) bataryalar kullannz! Telefonlar için çalma periyotlar,
yalnzca varsaylan batarya kapasitesi için uygulanabilmektedir.
10) Baka batarya tiplerinin ya da arj edilemeyen bataryalarn/ birincil (primer) pillerin kullanm tehlike
yaratabilir. Bu bataryalarn kullanm parazite ve/veya ünite hasarna neden olabilir. Bu tür uygunsuz
kullanmlardan kaynaklanan hasarlar için üretici firma sorumlu tutulamaz.
11) Üçüncü ahs arj yuvalarn kullanmaynz. Bataryalar hasar görebilir.
12) Bataryalar yerletirirken lütfen kutuplar doru yerletirmeye dikkat ediniz.
13) Bataryalar suya batrmaynz, atee atmaynz.
Bu ürünle ilgili sorularz varsa ya da kurulum veya iletimle ilgili problemler yayorsanz
Laxon Müteri Servisine aada ki numaradan ulaabilirsiniz.
Müteri Teknik Destek Servisi Tel: 0 312 230 0777
Telefonun Kurulumu
Paketin çindekiler
Laxon TD99’un paket içeriinde aadaki parçalar bulunmaktadr.

Laxon TD99
* 1 adet Elseti
* 1 adet Baz stasyonu
* 1 adet AC güç adaptörü
* 1 adet hat kablosu
* 2 adet arj edilebilir batarya
* 1 adet kullanc klavuzu
* 1 adet Garanti belgesi
Konum
Baz istasyonu ve Elseti arasndaki maksimum çekim alan (kapsama alan), açk alanda yaklak 300 metre,
kapal alanda ise yaklak olarak 50 metredir. Mekânsal ve yapsal faktörlerin yan sra ortam koullarna da bal
olarak bu çekim alan azalabilmektedir.
Telefon Balantsnn Yaplmas
Not: Ürününüzü telefon ana balamadan önce bataryay arj ediniz. Telefonunuz yalnzca tamamen arj
edilmesi durumunda çalacaktr.
Telefonunuzu kullanmaya balamadan önce, telefon balant kablolarn ve elektrik kablolarn takmanz
gerekmektedir.
Baz stasyonun Balanmas
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1)
2)
3)

Adaptör güç kayna ve hat kablosunu baz istasyonuna taknz.
Adaptör güç kayna ve hat kablosunu duvar prizine taknz.
Yalnzca kutu içerisinde temin edilen kablolar kullannz.

Telefon balant
kablosu için
yuva
Elektrik kablosu için yuva

Bataryalarn yerletirilmesi ve arj edilmesi
1)

Batarya bölmesi kapan kaydrarak açnz.

2)

2 adet bataryay belirtilen ekilde yerletiriniz. Pil Kutuplarn doru yerletirmeye dikkat ediniz.Aksi
durumda telefonunuz çalmayacaktr.

3)

Batarya bölmesi kapan arkaya doru kaydrnz.

4)

Elsetinizi baz istasyonu üzerine yerletiriniz ve ilk kullanm öncesinde telefonunuzu kesintisiz 16 saat
arj ediniz. Sesli uyar, telefonun baz ya da arj cihaz üzerine doru ekilde yerletirildiini
belirtmektedir.

Yalnzca baz istasyonu için temin edilen güç kaynan kullannz.
Yalnzca NiMH arj edilebilir bataryalar kullannz.
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Telefon Özelliklerinin Örenilmesi
Telefon Hakknda Genel Açklama
SOL LEV DÜMES (MENÜ/OK)
Bo moddayken: Ana menüye erimek için basnz
Alt menu modundayken: Seçimi onaylamak için basnz
Bir çar esnasnda: Telefon Rehberi/ Yeniden Arama Listesi/ Çar Listesi’ne eriim için basnz
SA LEV DÜMES (SL/ GER/ SESSZ/ ENTERKOM)
Ana menu modundayken: Bo ekrana geri dönmek için basnz
Alt menu modundayken: Önceki seviyeye geri dönmek için basnz
Alt menu modunda: Bo ekrana dönmek için basl tutunuz
Düzenleme/ ön çevirme modunda: Bir karaketeri/ rakam silmek için basnz
Düzenleme/ ön çevirme modunda: Tüm karakterleri/ rakamlar silmek için basl tutunuz
Bir çar esnasnda: Mikrofonun sesini kapamak/ açmak için basnz
Bo modda: Baka bir telefona dahili arama yapmak için basnz
YUKARI TUU
Bo modda: Çar listesine erimek için basnz
Menü modunda: Menü maddeleri içerisinde yukar hareket etmek için basnz
Menü modunda: Menüyü sürekli olarak yukarya doru kaydrmak için basl tutunuz
Telefon rehberi listesi/ Yeniden çevirme listesi/ Çar listesinde: Listeyi yukarya doru kaydrmak için basnz
Bir çar esnasnda: Ses düzeyini arttrmak için basnz
Zil esnasnda: Zil ses düzeyini arttrmak için basnz
AAI TUU
Bo modda: Yeniden çevirme listesine erimek için basnz
Menü modunda: Menü maddeleri içerisinde aaya hareket etmek için basnz
Menü modunda: Menüyü sürekli olarak aaya doru kaydrmak için basl tutunuz
Telefon rehberi listesi/ Yeniden çevirme listesi/ Çar listesinde: Listeyi aaya doru kaydrmak için basnz
Bir çar esnasnda: Ses düzeyini düürmek için basnz
Zil esnasnda: Zil ses düzeyini düürmek için basnz
5. KONU TUU
Bo/ ön çevirme modunda : Bir çar yapmak için basnz
Yeniden çevirme listesi/ Çar listesi/ Telefon Rehberi giriinde: Listeden seçilen girii aramak için basnz
Zil esnasnda: Bir çary yantlamak için basnz
6. KONUMA SONLANDIRMA TUU
Bir çar esnasnda: Çary sonlandrmak ve bo ekrana geri dönmek için basnz
Menü/ düzenleme modunda: Önceki menüye geri dönmek için basnz
Bo modda: Telefonu kapatmak için basl tutunuz
Bo modda: (Telefon kapatlmsa) Telefonu açmak için dümeyi basl tutunuz
7. ALFASAYISAL KLAVYE, * (YILDIZ), # (KARE)
Bir harf/ karakter eklemek için basnz * / #
Bo modda # tuu: Zili kapatmak için basl tutunuz
Bir çar esnasnda * tuu (Sinyal modunda): Ton moduna geçmek için basnz
Bo modda * tuu: Tu takm kilidini etkinletirmek için basl tutunuz
Bo/ ön çevirme/ numara düzenleme modunda * tuu: Duraklama yapmak için basl tutunuz
8. Hoparlör Dümesi
Görüme esnasnda telefon hoparlörünü açar ve kapatr.
9. TELEFON REHBER
Bo modda: Telefon rehberi listesine erimek için basnz
10. FLA (FLASH)
Bo modda/ Ön çevirme modunda: Bir fla eklemek için basnz
Bir çar esnasnda: Fla tulamak için basnz.
11. MKROFON (MICROPHONE)
12. KULAKLIK (EARPIECE)
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Telefon Özelliklerinin Örenilmesi
Baz stasyonu Hakknda Genel Açklama
1. ÇARI TONU (PAGE)
Telefonunuzun çar tonu vermesi için baz istasyonu üzerindeki Page (Çar Tonu) tuuna basnz. Bu tu,
yaklak 60 saniye boyunca çalacaktr. Çar tonunu durdurmak için telefon üzerindeki
istasyonu üzerindeki

tuuna ya da baz

tuuna basnz.

2. Telefon için arj yuvas
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arj Yuvas
Çar tonu dümesi

Telefon ekranlarnn, tularnn, sembollerinin tantm
LCD ekran, telefonun mevcut durumu hakknda size bilgi sunacaktr.

Simgelerin Açklanmas
Menü maddelerini/ Telefon Rehberi Listesini/ Tekrar Arama Listesini/ Çar listesine yukarya/ aaya
doru kaydrr
El seti, baz istasyonunun kapsama alanndayken sabittir. Bazn kapsama alan dna çkldnda ya
da baza kayt yaplmadnda ekranda yanp söner.
Bir dahili arama sürdürülmekteyken sabittir.
Gelen bir dahili arama olduunda yanp söner.
Bir çarnn sürdürülmekte olduunu belirtir.

Zilin kapatlm olduunu belirtir.

Alarm ayarlandnda sabittir. Alarm zaman gelmeden önce yanp sönmeye balar.

Tu takmnn kilitlenmi olduunu belirtir.
Bataryann tam olarak arj edildiini belirtir.
Batarya ilk arj ilemini yürütürken yanp söner.
Bataryann arj edilmesi gerektiini belirtir.
Düük batarya güç seviyesi tespit edildiinde yan1p söner.
O anda gösterilmekte olan metinden önce daha fazla karakter bulunduunu gösterir.
O anda gösterilmekte olan metinden sonra daha fazla karakter bulunduunu gösterir.
Mevcut ise daha fazla menü seçeneini seçmek için<MENÜ> tuuna basnz
(MENU)
Mevcut ise o anda yaplm olan seçimi onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz
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Bo modda iken , dahili arama yürütmek için <
versiyonlar için)

INT> tuuna basnz (yalnzca ikili ve üçlü

(INT)
Önceki menü seviyesine dönmek ya da mümkünse mevcut ilemi iptal etmek için < C
basnz

>tuuna

(BACK)
Bir karakteri silmek ya da mümkünse alarm durdurmak için <C> tuuna basnz; çar esnasnda ses
kapatmak/ açmak için basnz.

TELEFONUN KULLANIMI
Arama Yapma
Hazrlk Niteliinde Tulama
Telefon numarasn giriniz ve numaray çevirmek için <KONU>
<KONUMAYI SONLANDIR>tuuna basnz.

tuuna basnz. Girii silmek için

Dorudan Çevirme
Hat almak için “KONU”

tuuna basnz ve numaray giriniz.

Telefon rehberinden arama yapma
tuuna basnz ve istediiniz telefon rehberi giriini

Telefon rehberine erimek için “TELEFON REHBER”
seçmek için <YUKARI/AAI>

tuuna basnz. Seçilen telefon rehberi giriini aramak için “KONU”

tuuna basnz. Alternatif olarak, istenilen telefon rehberi giriine erimek için <Menü/OK> tuuna basnz.

Çar Listesinden arama yapma
Çar listesine erimek için <YUKARI>
AAI>

tuuna basnz ve istenilen Çar listesi giriini seçmek için <YUKARI/

tuuna basnz. Seçilen Çar Listesi giriini çevirmek için <KONU>

tuuna basnz.

Yeniden Çevirme Listesinden arama yapma
Yeniden çevirme listesine erimek için <AAI>
seçmek için <YUKARI/ AAI>
<KONU>

tuuna basnz ve istenilen yeniden çevirme numarasn

tuuna basnz. Seçilen yeniden çevirme numarasn çevirmek için

tuuna basnz.

Çar Sayac (Çar Sürelerini Kaydetme Fonksiyonu)
Telefonunuz tüm çarlarn süresini otomatik olarak kaydetmektedir. Çar sayac, çar bittikten birkaç saniye
sonra gösterilecektir. Saat, dakika ve saniye formatnda (SA: DK: SN) gösterilmektedir.
Bir Çarnn Cevaplanmas
Eer telefon arj yuvasnda deilse:
tuuna basnz.

Telefon çaldnda, çary cevaplamak için <KONU>

Eer telefon arj yuvas ya da baz istasyonu üzerindeyse ve eer <OTOMATK CEVAPLAMA >özellii AÇIK
durumdaysa:
Telefon çaldnda, çary cevaplamak için Elsetini kaldrnz.
Bir Çarnn Sonlandrlmas
Bir çar balants esnasnda, çary sonlandrmak için <GÖRÜMEY SONLANDIR>tuuna basnz.
YA DA
Çary sonlandrmak için telefonu baz istasyonuna yerletiriniz.
Kulaklk ve Eller Serbest Ses Düzeyinin Ayarlanmas
Kulaklk ve eller serbest ses düzeyi için seçilebilecek 5 seviye (SES DÜZEY 1 ila SES DÜZEY 5) mevcuttur.
Bir çar esnasnda:
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1-5 arasnda ses düzeyi seçmek için <YUKARI/ AAI>
tuuna basnz. Mevcut ayarlama gösterilmektedir.
Çary sonlandrdnzda, ayarlama seçilen son seviyede kalacaktr.
Bir Çar Esnasnda Sesin Kapatlmas
Görüme esnasnda arayan kii sizi duymadan, yaknzdaki bir kiiyle konuabilirsiniz.
Bir çar esnasnda:
Mikrofonu kapamak için <C >tuuna basnz; LCD ekranda <SESSZ> yazs gösterilecektir. Arayan kii sizi
duyamaz. Mikrofon sesini açmak için yeniden <C> tuuna basnz.
Sessiz Modun Ayarlanmas
Telefon zilini kapatmak için, bo modda <KARE>
gösterilecektir.
Tu Takm Kilidinin Açlmas
Bo modda, tu takm kilidini açmak için <YILDIZ>

tuunu basl tutunuz. LCD üzerinde “ZL KAPALI”

tuunu basl tutunuz. LCD üzerinde “TU TAKIMI KLD”

simgesi gösterilecektir.
Tu takm kilitleme modundayken, tu takm kilidini açmak için <YILDIZ
KLD

simgesi

> tuunu basl tutunuz. “TU TAKIMI

” simgesi kaybolacaktr.

Dahili Arama Yaplmas
Bu özellik, baza kaytl en az iki adet telefon bulunduunda uygulanabilmektedir. Dahili aramalar yapmanza,
harici aramalar bir telefondan dierine aktarmanza ve konferans görümeleri yapmanza imkan sunmaktadr.
Eer aranan telefon 20 saniye içerisinde açlmazsa, aranan telefon çalan zili kesecek ve arama yapan telefon
bekleme moduna dönecektir.
Baka Bir Telefona Dahili Arama Yapma
1. Bo modayken< C > tuuna basnz; bu ilemin ardndan arama yapan dndaki tüm kaytl telefonlar
gösterilecektir.
2. Dahili arama yapmak istediiniz telefonun numarasn giriniz.
3.

Aranan telefon çalacaktr; dahili aramay kurmak için arama yapan telefon üzerinde “KONU”
tuuna basnz.

YENDEN ÇEVRME
Son Numarann Yeniden Aranmas
Aranan son 5 numaray yeniden arayabilirsiniz. Eer numarayla birlikte telefon rehberine bir isim de
kaydettiyseniz, numara yerine isim gösterilecektir. Aranan en son numara, yeniden arama listesinin en banda
gösterilecektir.
Yeniden Çevirme Listesinden Bir Numarann Aranmas
1.

Bo moddayken, yeniden çevirme listesine erimek için < AAI>

2.

Yeniden çevirme listesini taramak için <YUKARI/ AAI>

3.

Seçilen yeniden çevirme numarasn aramak için <KONU>

tuuna basnz.

tuuna basnz.
tuuna basnz.

Yeniden Çevrilen Bir Numarann Telefon Rehberine Kaydedilmesi
tuuna basnz.

1.

Bo moddayken, yeniden çevirme listesine erimek için < AAI> (DOWN)

2.

stenen numaray seçmek için <YUKARI/ AAI> (UP/DOWN)

3.
4.
5.
6.

tuuna basnz.
<NUMARA KAYIT> seçeneini seçmek için <OK > ve <YUKARI/ AAI>
smi girmek için <OK > tuuna basnz.
Yeniden çevrilen numaray telefon rehberine kaydetmek için <OK/MENÜ> tuuna basnz.
Telefon rehberi melodisini seçmek için <OK/MENÜ>tuuna basnz.
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7.
8.

Melodi listesini taramak için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
tararken ilgili melodi çalacaktr.
Onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.

tuuna basnz. Melodi listesini

Yeniden Çevrilen Numarann Silinmesi
1. Bo moddayken, yeniden çevirme listesine erimek için < AAI> (DOWN)
2. stenen numaray seçmek için <YUKARI/ AAI>

tuuna basnz.

tuuna basnz.

3. <SL> seçeneini seçmek için <OK/MENÜ> tuuna basnz ve ardndan <YUKARI/ AAI>
basnz.
4. Onaylamak için tekrar <OK/MENÜ> tuuna basnz.

tuuna

Yeniden Çevirme Listesinin Tümünün Silinmesi
1. Bo moddayken, yeniden çevirme listesine erimek için < AAI> (DOWN)

tuuna basnz.

tuuna basnz.

2. stenen numaray seçmek için <YUKARI/ AAI> (UP/DOWN)

2. <TÜMÜNÜ SL>seçeneini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
3. Onaylamak için <OK/MENÜ>tuuna basnz.
4. Yeniden onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.

tuuna basnz.

Çar Listesi
Arayan Kii Ekran (aa baml)
Bu özellii kullanabilmeniz için, a servisi tedarikçinizin Arayan Kii Hat Tanmlama servisine abone olmanz
1
gerekmektedir. Telefonunuz, maksimum 10 adet gelen aramay, tarih/saat bilgisi ile Çar Listesine
kaydedebilmektedir. Telefon çaldnda, numara Ekran üzerinde gösterilecektir. Numara Özel Telefon Rehberiniz
içerisindeki girilerden biriyle eleiyorsa, numaraya alternatif olarak özel telefon rehberinde kaytl olan isim
gösterilecektir. Telefonunuz, telefon rehberi girii ile ilikilendirilmi melodi ile çalacaktr.
Arayan kiinin numarasnda, kii bilgilerinin gönderilmesi etkin deilse, “GZLENM” yazs gösterilecektir.
Arayan numara temin edilmiyorsa, “BULUNAMADI” yazs gösterilecektir.
Arayan Kii a kamu telefon ebekesindense, “KAMU” yazs gösterilecektir.
Bekleme modun da, eer üç adet cevapsz çar alnmsa, “03 YEN ÇARI” yazs gösterilecektir.
Arama Listesinin ncelenmesi
En son arama listenin en bana koyularak, gelen tüm aramalar Çar Listesinde saklanmaktadr. Çar listesi
dolduunda, en eski çar yerine yeni çar koyulacaktr. Okunmam cevapsz çar, ekrann alt satrnn
ortasnda <* simgesi> ile gösterilecektir.
1. Arama listesine erimek için <YUKARI>

tuuna basnz.

Yada <ARAMA LSTESN> seçmek için, <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
2.

stenilen girii seçmek için <YUKARI/ AAI>

tuuna basnz.

tuuna basnz.

Arama Listesindeki Bir Numarann Telefon Rehberine Kaydedilmesi
1. Çar listesine erimek için <YUKARI> tuuna basnz.
Yada <Çar Listesini > seçmek için, <OK/MENÜ>ve <YUKARI/ AAI>
<OK/MENÜ> tuuna basnz.
2. stenilen girii seçmek için <YUKARI/ AAI>

tuuna basnz. Onaylamak için

tuuna basnz.

3. <NUMARA KAYIT > seçeneini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
4. smi girmek için <OK/MENÜ> tuuna basnz.
5. <OK/MENÜ> tuuna basnz; seçilen çar listesi numaras gösterilecektir.
6. Gerekliyse numaray düzenleyiniz.
7. Melodiyi seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
8. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.
Arama Listesindeki Bir Giriin Silinmesi
1. Çar listesine erimek için <YUKARI>

tuuna basnz.

tuuna basnz.

Yada <ARAMA LSTESN> seçmek için, <OK/MENÜ>ve <YUKARI/ AAI>
için <OK/MENÜ> tuuna basnz.
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2. stenilen girii seçmek için <YUKARI/ AAI>

tuuna basnz.
tuuna basnz.

3. <SL> seçeneini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.
Arama Listesinin Tamamnn Silinmesi
1. Çar listesine erimek için <YUKARI>

tuuna basnz.

Yada <ARAMA LSTESN> seçmek için, <OK/MENÜ>ve <YUKARI/ AAI>
için <OK/MENÜ> tuuna basnz.
2. stenilen girii seçmek için <YUKARI/ AAI>

tuuna basnz. Onaylamak

tuuna basnz.

3. <TÜMÜNÜ SL> seçeneini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.
5. Yeniden onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.

seçeneini seçiniz.

Arama Listesindeki Bir Numarann Telefon Rehberine Kaydedilmesi
1. Çar listesine erimek için <YUKARI> tuuna basnz.
Yada <ARAMA LSTES> ‘ni seçmek için, <OK/MENÜ>ve <YUKARI/ AAI>
için <OK/MENÜ> tuuna basnz.
2. stenilen girii seçmek için <YUKARI/ AAI>
3.
3.
4.
5.

tuuna basnz. Onaylamak

tuuna basnz.
tuuna basnz.

<NUMARA KAYIT > seçeneini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
smi girmek için <OK/MENÜ> tuuna basnz.
<OK/MENÜ> tuuna basnz; seçilen çar listesi numaras gösterilecektir.
Gerekliyse numaray düzenleyiniz.

Arama Listesi Giriinin Detaylarnn ncelenmesi
1. Arama listesine erimek için <YUKARI> tuuna basnz.
Yada <ARAMA LSTES>’ni seçmek için, <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
için <OK/MENÜ> tuuna basnz.
2. stenilen girii seçmek için <YUKARI/ AAI>

tuuna basnz. Onaylamak

tuuna basnz.

3.

<DETAYLAR>seçeneini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>

4.

Seçilen çar listesi giriinin tarih ve zamann görüntülemek için

seçeneini seçiniz.

tuuna basnz.

TELEFON REHBER
ÖZEL TELEFON REHBER
Telefonunuz isimleri ve numaralarla birlikte maksimum 20 özel telefon rehberi giriini depolayabilmektedir. Her bir
telefon rehberi girii, telefon numaras için maksimum 20 rakama, isim için maksimum 12 karaktere sahip
olabilmektedir. Telefon rehberi girileriniz için ayrca farkl zil tonlar seçmeniz de mümkündür. Telefon rehberi
girileri isme göre alfabetik olarak da saklanabilmektedir.
Yeni Bir Telefon Rehberi Giriinin Eklenmesi
Bo modda:
1. Telefon rehberine erimek için < TELEFON REHBER>
YA DA

tuuna basnz.

< REHBER > ana menu maddesini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
ardndan telefon rehberine erimek için <OK/MENÜ> tuuna basnz.
2. <YEN KAYIT > seçeneini seçmek için <OK/MENÜ> tuuna basnz.
3. sim girmek için <OK/MENÜ> tuuna basnz.
4. Numara girmek için <OK >tuuna basnz.

tuuna basnz ve

5. Telefon rehberi giriiniz için istenilen zil tonunu seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
basnz.
6. Telefon rehberi giriini saklamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.
Bir Telefon Rehberi Giriinin Düzenlenmesi
Bo modda:
1. Telefon rehberine erimek için < TELEFON REHBER>

tuuna basnz.

2. stenilen telefon rehberi giriini seçmek için <YUKARI/ AAI>
3.
4.
5.
6.

tuuna

tuuna basnz.

tuuna basnz.
<DÜZENLE>seçeneini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
<OK/MENÜ>tuuna basnz ve seçilen telefon rehberi giriinin mevcut içerikleri gösterilecektir.
smi düzenleyiniz ve <OK/MENÜ> tuuna basnz.
Numaray düzenleyiniz ve <OK/MENÜ> tuuna basnz.
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7. Zil tonunu seçiniz ve onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.
Bir Telefon Rehberi Giriinin Silinmesi
Bo modda:
1. Telefon rehberine erimek için < TELEFON REHBER>

tuuna basnz.

2. stenilen telefon rehberi giriini seçmek için<YUKARI/ AAI>

tuuna basnz.
tuuna basnz.

3. <SL> seçeneini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.
Özel Telefon Rehberinin Tümünün Silinmesi
1. Telefon rehberine erimek için < TELEFON REHBER>

tuuna basnz.

2. <TÜMÜNÜ SL> seçeneini seçmek için <OK >ve <YUKARI/ AAI>
3. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.
4. Yeniden onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.

tuuna basnz.

Telefon Rehberi Kullanmnn Kontrol Edilmesi
Telefonunuzdaki telefon rehberi girilerinin kaçnn dolu olduunu ve kaçnn yeni kaytlar için kullanlabilir
durumda olduunu kontrol edebilirsiniz.
tuuna basnz.
1. Telefon rehberine erimek için < TELEFON REHBER>
2.
3.

<REHBER DURUM > ikonunu seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
Onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.

tuuna basnz.

Metin ve Rakam Giri Tablosu
Aadaki tablo her bir harf ve noktalama iaretinin nerde bulunacan göstermektedir. lgili karakter tablosu,
balantl menü dili seçildiinde kullanlacaktr. Bu durum, telefon rehberine bir isim kaydederken ve telefonunuza
yeni ad verirken yardmc olacaktr.
Düzenleme modunda, mevcut metin giri pozisyonunu belirtmek için bir imleç gösterilecektir. Bu imleç, girilen son
karakterin sa tarafnda yer alacaktr.
Yazma p Uçlar:
1. Bir karakter seçildiinde, imleç ksa bir duraklamann ardndan sonraki pozisyona geçecektir.
2. Metin giriini deitirmek için, imleci metin içerisinde <YUKARI/AAI>
3. Son karakteri silmek için <C> tuuna basnz.
4. Tüm metin dizisini silmek için <C>tuunu basl tutunuz.
Özel tu karakterleri tablosu:

Alfasaysal Düzenleme
(Telefon rehberi isim düzenlemesi ve telefona yeni isim verilmesi için)

Tu

Tua
basma
says
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*
#

tular ile hareket ettirebilirsiniz.

1.

2.

3.

4.

space
A
D
G
J
M
P
T
W
0
*
#

B
E
H
K
N
Q
U
X

1
C
F
I
L
O
R
V
Y

2
3
4
5
6
S
8
Z

?
‘

/
,

\
-

5.

6.

7.

8.

9.

10.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0, P (Duraklama)
*
#

7
9
(
.

Numara Düzenleme
(Telefon rehberi numaras
düzenleme, tarih/saat
düzenlemesi için)

)
&

Baz Ayarlar
Tulama Tipi <TON > seçeneine önceden ayarlanmtr)
Tulama Modunun Deitirilmesi
1.

<BAZ AYARLARINI > seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
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2.
3.

<ARAMA MODU>’nu seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
tuuna basnz.
TON ve DARBEL (TONE- PULSE) seçeneini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/

4.

AAI>
tuuna basnz.
Onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.

Sistem PN Kodunun Deitirilmesi
Baz istasyonunun sistem ayarlarn deitirmek için 4 haneli bir sistem PN kodu kullanlmaktadr. Bu kod,
telefonunuzu izinsiz kullanmlara kar korumak için kullanlmaktadr. Varsaylan sistem PN kodu 0000’dr.
tuuna basnz.

1.

<BAZ AYARLARINI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>

2.
3.
4.
5.
6.
7.

<PN DETR> seçeneini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
tuuna basnz.
<OK/MENÜ> tuuna basnz; bunun ardndan 4 haneli sistem PN’ini girmeniz istenecektir.
Eski sistem PN’ini giriniz.
<OK/MENÜ>tuuna basnz ve yeni sistem PN’ini giriniz.
<OK/MENÜ>tuuna basnz ve yeni sistem PN’ini yeniden giriniz.
Onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.

Telefonun Bulunmas
tuuna basmak suretiyle telefonun yerini bulabilirsiniz. Baza
Baz istasyonu üzerindeki <PAGE> (ÇARI)
kaydedilmi olan tüm telefonlar çar tonu verecektir ve EKRAN üzerinde “ÇARI TONU VERLYOR” (PAGING)
yazs gösterilecektir. Herhangi bir telefon üzerindeki <KONU>

tuuna basarak ya da baz üzerindeki

tuuna yeniden basarak çar tonunu durdurabilirsiniz.
<ÇARI> (PAGE)
Not: Eer çar tonu esnasnda gelen bir arama olursa, telefon çar tonu yerine gelen arama tonu ile çalacaktr.
Sistem PN Kodunun Deitirilmesi
Baz istasyonunun sistem ayarlarn deitirmek için 4 haneli bir sistem PN kodu kullanlmaktadr. Bu kod,
telefonunuzu izinsiz kullanmlara kar korumak için kullanlmaktadr. Varsaylan sistem PN kodu 0000’dr.
8.

<BAZ AYARLARINI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>

9.
10.
11.
12.
13.
14.

tuuna basnz.
<PN’i DETR> seçeneini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
<OK/MENÜ> tuuna basnz; bunun ardndan 4 haneli sistem PN’ini girmeniz istenecektir.
Eski sistem PN’ini giriniz.
<OK/MENÜ> tuuna basnz ve yeni sistem PN’ini giriniz.
<OK/MENÜ> tuuna basnz ve yeni sistem PN’ini yeniden giriniz.
Onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.

tuuna basnz.

<ELSETN > ’nin SLNMES
tuuna basnz.

1. <BAZ AYARLARINI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
2.
3.
4.
5.

tuuna basnz.
<ELSET SL> seçeneini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
<OK/MENÜ> tuuna basnz; bunun ardndan 4 haneli sistem PN’ini girmeniz istenecektir.
4 haneli sistem PN’ini giriniz.
<OK/MENÜ> tuuna basnz; bunun ardndan kaytl telefonlarn bir listesi gösterilecektir.

6. Kaydn silmek istediiniz telefonlardan birini seçmek için <YUKARI/ AAI>
7. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.

tuuna basnz.

Not: Kullanlmakta olan telefonun kaydn silmeniz mümkün deildir.
(Fla) Süresinin Deitirilmesi
1. <BAZ AYARLARINI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>

tuuna basnz.

2. <FLA ZAMANI>ikonunu seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>

tuuna basnz.

3. stediiniz fla süresini ( KISA,ORTA, UZUN) seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
basnz.
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.

tuuna

Telefon Ayarlar
Alarm Ayarlar
Alarm Ayarlar
Bir alarml saat ayarlamak için, bu telefonu kullanabilirsiniz. Bir alarm ayarlandnda, EKRAN üzerinde <ALARM
simgesi>
gösterilir. Alarm saati geldiinde, EKRAN üzerinde <ALARM simgesi>
ve “ALARM AÇIK”
yazs, bir alarm melodisi ile birlikte 45 saniye yanp söner. Alarmn etkinliini kaldrmak için herhangi bir
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dümeye basabilirsiniz. Erteleme fonksiyonu etkinletirilirse, yedi dakikalk erteleme periyodu sonunda alarm
yeniden verilecektir.
Ayrca erteleme fonksiyonunu iptal etmek için (KAPALI) tuunu basl tutabilirsiniz.

Alarmn Açlmas/ Kapatlmas
tuuna basnz.

1.

<<EL SET AYARLARI> ‘n seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>

2.

<ALARM> ikonunu seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>

3.
4.

<AÇMA/ KAPAMA >seçeneini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
Onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.

tuuna basnz.
tuuna basnz.

Alarm Saatinin Ayarlanmas (Eer Alarm <AÇIK >seçeneine ayarlanmsa)
tuuna basnz.

1. <<EL SET AYARLARI>’ n seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
2. <ALARM>’ seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>

tuuna basnz.

3. <AÇMA/ KAPAMA> seçeneini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.
5. Alarm saatini giriniz.

tuuna basnz.

Not:
a. Telefon tu kilidi etkinse ve alarm saati gelmise tular kullanlabilir hale gelecektir.
b. Alarm ses seviyesi, telefon zilinin ses düzeyi ile ayndr. Telefon zili SES KAPALI seçeneine ayarlanmsa,
alarm SES DÜZEY 1’de verilecektir.
c. Bir alarm ayarlanmsa ve harici ya da dahili arama esnasnda alarm zaman gelirse, <ALARM simgesi>

d.

ve <ALARM AÇIK > yazs yanp sönecektir. Kullancya alarm saatine ulaldnn bildirilmesi için
kulaklktan bir alarm tonu verilecektir. Kullanc alarm etkinliini kaldrmak için herhangi bir tua bastnda ya
da <KONUMAYI SONLANDIR> tuunu basl tuttuunda, çar süresi ekranna geri dönülecektir.
Çar tonu ya da zil esnasnda, alarm zamanna ulalmas durumunda alarm uyars verilmeyecektir. Ancak
erteleme fonksiyonunun etkinletirilmesi durumunda, temin edilen erteleme periyodunun ardndan alarm
uyars yeniden verilecektir.

Zil Ayarlar
Dahili Aramalar çin Zil Melodisinin Ayarlanmas
tuuna basnz.

1. <<EL SET AYARLARI>‘n seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
2. <ZL SES >’ni seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>

tuuna basnz.

tuuna basnz.
3. <DAHL ZL>’i seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
4. Dahili aramalar için zil melodisini ayarlamak üzere istediiniz melodiyi seçmek için (seçiminize sunulmu
tuuna basnz.

toplam 10 melodi) <OK/MENÜ>ve <YUKARI/ AAI>
5. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.
Not: Melodi listesi taranrken ilgili zil melodisi çalacaktr.

Harici Aramalar çin Zil Melodisinin Ayarlanmas
1. <<EL SET AYARLARI>‘NI>’n seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
2. <ZL SES >’ni seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>

tuuna basnz.

tuuna basnz.

tuuna basnz.
3. <HARC ZL> Seçmek için <OK/MENÜ>ve <YUKARI/ AAI>
4. Harici aramalar için zil melodisini ayarlamak üzere istediiniz melodiyi seçmek için (seçiminize sunulmu
tuuna basnz.

toplam 10 melodi) <OK/MENÜ>ve <YUKARI/ AAI>
Not: Melodi listesi taranrken ilgili zil melodisi çalacaktr.
5. Onaylamak için <OK/MENÜ>tuuna basnz.

Zilin Ses Düzeyinin Ayarlanmas
1. <EL SET AYARLARI>’n seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
2. <ZL SES>’ni seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>

3. <ZL SES GÜCÜ >’nü seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
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4. stediiniz zil ses düzeyini seçmek için <SESSZ> seçenei de dahil olmak üzere toplam 5 zil ses düzeyi)
tuuna basnz.
<OK/MENÜ>ve <YUKARI/ AAI>
Not: Seçim esnasnda ilgili zil ses düzeyi çalacaktr.
<SESSZ > seçeneinin seçilmesi durumunda, <Zil Kapal> simgesi gösterilecektir.
5. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.
Ton Ayarlamas
Bir tua bastnzda tek bir uyar tonu verilmektedir. Tu tonunu kapatp açmanz mümkündür. Düük batarya
ya da kapsama alan dnda kalma durumlar için de uyar tonlarn açabilirsiniz.
Tu Tonunun Ayarlanmas
tuuna basnz.

1. <EL SET AYARLARI>’n seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
2. <TON AYARI>’ n seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
3. <TU TONU>’nu seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>

tuuna basnz.
tuuna basnz.
tuuna basnz.

4. Bu tonlar açmak ya da kapatmak için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
5. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.

Batarya Tonunun Ayarlanmas
1. <EL SET AYARLARI> ‘n seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
3. <PL SES> ‘ni seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>

tuuna basnz.

tuuna basnz.

2. <TON AYARI>’n seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>

tuuna basnz.
tuuna basnz.

4. Bu tonlar açmak ya da kapatmak için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
5. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.
Kapsama Alan Dnda Verilecek Tonun Ayarlanmas

tuuna basnz.

1. <EL SET AYARLARI>’n seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>

tuuna basnz.

2. <TON AYARI>’n seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>

3. <KAPSAM DII> seçeneini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
4. Bu tonlar açmak ya da kapatmak için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
5. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.

tuuna basnz.
tuuna basnz.

Telefon Dilinin Ayarlanmas
1. <EL SET AYARLARI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
2. <DL> seçeneini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
3. stediiniz dili seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz

tuuna basnz.
tuuna basnz.

tuuna basnz.

Telefon Adnn Deitirilmesi
1. <EL SET AYARLARI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
2. <ELSET ADI DETR> için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
3. <OK > tuuna basnz ve telefon adn giriniz.
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.

tuuna basnz.
tuuna basnz.

Telefon Ekrannn Ayarlanmas
Bo ekranda saati ya da telefon adn seçebilirsiniz.
1. <EL SET AYARLARI > Seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>

tuuna basnz.

2. <ELSET EKRANI> seçeneini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
3. <ELSET ADI>’n ya da <SAAT>i seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.

Laxon Yardm Hatt 0 312 230 0777
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Otomatik Cevaplama Özelliinin Ayarlanmas
Eer Otomatik Cevaplama özelliini açarsanz, herhangi bir tua basmakszn çary arj yuvasndan
cevaplayabilirsiniz.
tuuna basnz.
1. <EL SET AYARLARI >seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
2. OTOMATK CEVAPLAMA (OTO CEVAP.) özelliini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
tuuna basnz.
3. Otomatik cevaplama özelliini açmak ya da kapatmak için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
basnz.
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.

tuuna

TARH VE SAAT AYARLARI :
Tarih Formatnn Deitirilmesi
1.

<EL SET AYARLARI > seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>

2.

<TARH VE SAAT>’i seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>

3.
4.

<TARH FORMATI>’n seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
tuuna basnz.
stediiniz tarih formatn (GÜN- AY- YIL ya da AY- GÜN- YIL) seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/

5.

tuuna basnz.
AAI>
Onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.

tuuna basnz.
tuuna basnz.

Not: Eer saat önceden ayarlanmsa, geçerli saat gösterilecektir; aksi taktirde “SAAT: DAKKA” gösterilecektir.
Saat ( Zaman) Formatnn Deitirilmesi
1.

<EL SET AYARLARI>’n seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>

2.

<TARH VE SAAT>’i seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>

3.
4.

tuuna basnz.
<ZAMAN FORMATI>’n seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
stediiniz saat formatn seçmek için (12 saat ya da 24 saat) <OK/MENÜ>ve <YUKARI/ AAI>

5.

tuuna basnz.
Onaylamak için <OK/MENÜ>tuuna basnz.

tuuna basnz.
tuuna basnz.

Saatin Ayarlanmas
1.

<EL SET AYARLARI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>

2.

<TARH VE SAAT>’i seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>

tuuna basnz.
tuuna basnz.

tuuna basnz.
<SAAT(ZAMAN) AYARI>’n seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
Saat bilgisini girmek için <OK/MENÜ> tuuna basnz. Girilen saat, daha önce ayarlam olduunuz formatta
olmaldr
5. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.
Not: Eer saat önceden ayarlanmsa, geçerli saat gösterilecektir; aksi taktirde “SAAT: DAKKA” gösterilecektir.
3.
4.

Tarihin Ayarlanmas
1.

<EL SET AYARLARI>’n seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>

2.

<TARH VE SAAT>’i seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>

tuuna basnz.
tuuna basnz.

tuuna basnz.
<TARH AYARLARI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
Tarih bilgisini girmek için <OK/MENÜ> tuuna basnz. Girilen tarih, daha önce girmi olduunuz formatta
olmaldr.
5. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.
Not: Eer tarih önceden ayarlanmsa, geçerli tarih gösterilecektir; aksi taktirde “GÜN- AY- YIL” gösterilecektir.
3.
4.

Telefonunuzun Sfrlanmas (Varsaylan(RESET) Ayarlarn Yüklenmesi)
Telefonunuzu varsaylan ayarlara döndürmeniz mümkündür. Sfrlamann ardndan, tüm kiisel ayarlarnz ve
çar listesi girileriniz silinecektir; ancak telefon rehberi üzerinde deiiklik yaplmayacaktr.
1.
2.
3.
4.

<(RESET)VARSAYILAN > seçeneini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
basnz.
<OK/MENÜ> tuuna basnz; bunun ardndan 4 haneli sistem PN’ini girmeniz istenecektir.
4 haneli sistem PIN’ini giriniz. (0000)
Onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.

Laxon Yardm Hatt 0 312 230 0777
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5.

Yeniden onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.

Kayt
Telefonunuz ve baz istasyonunuz önceden kayda alnmtr. Tek bir baz istasyonuna maksimum 5 adet telefon
kaydedilebilmektedir. Eer baz nedenlerle telefon baz istasyonuna kaydedilemezse, telefon baz istasyonunun
yannda olsa bile
kaydediniz.

sembolü yanp söner. Telefonunuzu aada açklanan prosedüre uygun olarak

x

Baz istasyonu üzerindeki
moduna girecektir.

x
x
x
x

tuuna basnz.
<KAYIT>seçeneini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AAI>
<OK/MENÜ>tuuna basnz; bunun ardndan 4 haneli sistem PN’ini girmeniz istenecektir.
4 haneli sistem PN’ini giriniz.
Onaylamak için <OK/MENÜ> tuuna basnz.

tuunu yaklak be saniye boyunca basl tutunuz. Baz istasyonu kayt

Telefon kayd ilemi baarl olursa, bir onay tonu duyacaksnz ve
sembolü yanp sönmeyi kesecektir.
Telefona otomatik olarak kullanlabilir durumda olan bir sonraki numara tahsis edilecektir. Bu telefon numaras
bekleme modundayken ekranda gösterilecektir. Telefon kayt ilemi baarsz olursa,
sönmeye devam edecektir.
Varsaylan Ayarlar
ELSET AYARLARI
ELSET ADI
Dil
Dahili Zil Ses Düzeyi
Ayar
Harici Zil Ses Düzeyi
Ayar
Kulaklk Ses Düzeyi Ayar
Eller Serbest Özellii Ses
Düzeyi Ayar
Düük Batarya Uyars
Kapsama Alan Dnda
Kalnd Uyars
Tu Tonu
Onay Tonu
Tu Kilidi
Alarm AÇIK
Otomatik Cevaplama
Dahili Zil Tip

Elseti 1
Türkçe
Ses Düzeyi 3
Ses Düzeyi 3

Saat Format

Melodi 1
Melodi 4
GÜN-AY-YIL (DD-MMYYYY)
24 SAAT

Ses Düzeyi 3
Ses Düzeyi 3

Ayarlanm Tarih
Elseti ECO Mod Özellii

01/01/2009
Açk

Açk

Telefon Rehberi
Kapasitesi
Yeniden Çevirme
Kapasitesi
CID Kapasitesi
BAZ Ayarlar
Varsaylan Fla Süresi
Tulama Modu
Telefon/ Baz için PN
Baz ECO Mod Özellii
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Kapal
Açk
Açk
Kapal
Kapal
Açk
Melodi 2

Harici Zil Tipi
Alarm Melodisi
Tarih Format

sembolü yanp

5
10
Orta
Ton
0
Açk

SORUN GDERME
Telefonunuzla ilgili problem yayorsanz, lütfen aada listelenen önerileri dikkate alnz:
Problem
tuuna basldnda çevir tonu
gelmiyor

Bir PBX’e balanldnda,
çevirmenin ardndan balant yok

Neden
a. Baz istasyonunun balant
kablosu takl deildir.
b. Adaptör kablosu baz istasyonuna
doru ekilde taklmamtr.
c. Baka bir telefon kullanlmakta
olduundan hat meguldür.
d. Yanl balant kablosu E

Alan kodunun girilmesi
gerekmektedir

Laxon Yardm Hatt 0 312 230 0777
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Çözümler
a. Balantlar kontrol ediniz.
Kabloyu çkarnz ve yeniden prize
taknz. Telefon hat kablosunun baz
istasyonuna ve telefon yuvasna
doru ekilde taklp taklmadn
kontrol ediniz.
b. Baz istasyon duyunu ve 220V
duyu kontrol ediniz (çkarp yeniden
taknz)
c. Hat boalana (uygun hale
gelene) kadar bekleyiniz.
d. Orijinal balant kablosunu
kullannz.
Alan kodunu giriniz

Laxon TD99 Kullanm Klavuzu

ya da yanl balant
“TARAMA YAPILIYOR’’ yazs
gösteriliyor.

Çar yaplamyor

Ekran çalmyor

a. Baz istasyonu kapsama alan
dndadr.
b. Baz istasyonu ebekeye
balanmamtr.
Servis etkinletirilmemitir ya da
yanl operatör veya yanl ayar
durumu vardr
Bo batarya

Baz ile telefon arasndaki mesafeyi
azaltnz.
Baz istasyonunu ebekeye
balaynz.
A aboneliinizi kontrol ediniz ya
da çevirme modunu deitiriniz.
Bataryay arj ediniz.

Lütfen daha fazla bilgi için a tedarikçinizin teknik destek departman ile temasa geçiniz.
Bu telefon, topraklama fonksiyonuna sahip deildir. Bu nedenle, PBX sistemlerinde kullanldnda baz
fonksiyonlar kstlanabilir.
Teknik destek için, Laxon Teknik Destek Servisini araynz. Yardm Hatt Tel: 0312 230 0770

Teknik Özellikler
Standart: DECT
Kanal Says: 10

Batarya arj Süresi: Yaklak 16 saat
Baz stasyon Boyutlar:
Genilik/ derinlik/ yükseklik: 87,5 x 87,5 x 102,5 mm

Frekans: 1.88 GHZ ila 1.9 GHZ

Telefon boyutlar
Genilik/ derinlik/ yükseklik: 46,6 x 29 x 156 mm

Çekim Mesafesi:
Açk alanda 300 metreye kadar (DKKAT : Ortam koullarna göre bu mesafe düebilmektedir.)
Kapal Alanda 50 metreye kadar (DKKAT : Ortam koullarna göre bu mesafe düebilmektedir.)
letim Süresi:
Bekleme: Yaklak 100 saat
Konuma: Yaklak 10 saat
arj Cihaz ölçüleri:
Genilik/ derinlik/ yükseklik: 72,9 x 66 x 72 mm
Bazn arl: 115,1 gr (adaptör olmadan)
Telefonun arl: 119,1 gr (batarya olmadan
arj cihaznn arl: 47,5 gr (adaptör olmadan)

Güç Adaptörü Bilgisi

Güç

Laxon Yardm Hatt 0 312 230 0777

Baz Adaptörü
Giri: 110-240 V 50/60 Hz
Çk: 6V 300 mA
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arj Adaptörü (Sadece VT1050T için)
Giri: 110-240 V 50/60 Hz
Çk: 6V 300 mA

Güç

Not: Yalnzca temin edilen adaptörle birlikte kullannz.
Batarya Bilgisi
Batarya Tipi
Güç

NiMH (arj edilebilir batarya)
500 mAH 1.2 V

Teknik Destek
Lütfen bu telefonun seri numarasn Teknik Destek Merkezi’ne okuyunuz.
Seri numarasn, bataryalar çkarldktan sonra batarya bölmesinin içerisinde bulabilirsiniz.
Laxon Teknik destek için 0 312 230 0777 numarasndan Müteri Servis Departmann araynz
ÖNEML UYARI:
Not: Alm olduunuz üründe 1,2 Volt arj edilebilen piller kullanlmaktadr. Pilleri El Seti’ne yerletirdikten sonra
Baz stasyonu üzerinde 15 saat arj ettikten sonra kullanmaya balayabilirsiniz.
LÜTFEN DKKAT
1- El Setini sürekli olarak Baz stasyonu üzerinde arjda tutmaynz.
2- Pillerin daha uzun ömürlü olmas ve shhatli çalmas için periyodik olarak arj edilmesi gerekmektedir.
3-Cihaznzda kesinlikle 1,5 Volt Alkalin piller kullanmamalsnz, Bu pilleri kullanmak cihaznzda onarlmas
imkansz hasarlara yol açabilir.
ÖNEML UYARI: Cihaznzn çalabilmesi için elektrik enerjisine ihtiyaç olduundan cihaznzn adaptörü sürekli
olarak prize takl olmak zorundadr.

TEMZLK VE BAKIM
Laxon TD99 kablosuz DECT telefonunuzun hiçbir parçasn benzin, inceltici veya çözücü kimyasallarla
temizlemeyiniz.Bu temizlik maddelerinin kullanlmasyla ortaya çkabilecek hasarlar garanti kapsam dndadr.
Telefonunuzu gerektiinde kuru bir bez vastasyla temizleyiniz.
Telefonunuzu ateten, sudan, nemden veya direkt güne ndan koruyunuz.
Telefonunuzun dayankllk standartlarna ulamas için tüm ilemler yaplm olmasna ramen eer bir problem
yaarsanz lütfen telefonunuzu kendiniz tamir etmeyiniz ve satn aldnz maazaya bavurunuz.
GARANT VE SERVS
Laxon TD99’u satn aldnz tarihten itibaren satn aldnz ürünün faturasn saklamanz durumunda 24 ay
boyunca garanti kapsamndadr. Bu garanti kullanc hatalar, kazalar, dikkatsizlik, telefon hatt sorunlar ve yetkili
olmayan servislerin oluturaca problemleri kapsamaz.
Garanti süreniz dolana kadar fi veya faturanz saklaynz , orjinal paket ekipmanlarnn da saklanmas
gerekmektedir.

NOT: Garanti Kapsamnda Hizmet Alabilmek çin;
1. Baz istasyonunu telefon hattndan ayrnz ve elektirik gücünü kesiniz.
2. Ürününüzün tüm parçalarn toplayp orjinal paketine yerletiriniz.
3. Ürünü aldnz yere tekrar götürürken fi veya faturanzn yannzda olmasna dikkat ediniz.
11.2 Garanti Kapsam Dnda;
1. Baz ünitesini telefon hattndan ayrnz ve elektirik gücünü kesiniz.
2. Ürününüzün tüm parçalarn toplayp orjinal paketine yerletiriniz.

Laxon Yardm Hatt 0 312 230 0777
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Bakanlıkça Tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Uygunluk Taahhütnamesi

99

LVD Yönergesi 72/23/EEC
EMC Yönergesi 89/336/EEC
EC R&TTE Yönergesi 1999/5/EC
LVD: EN 60950-1:2006
EMC: EN 301 489-01 V1.8.1:2008
Radyo: EN 301 489-06 V1.3.1:2008
UYGUNLUK

Teknik detaylar
Standart Kablosuz Telekomünikasyon

olabilir.)
Bekleme:

100 saat

Depolama

20 °C - 60 °C
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Üretici
Vtech Telecommunications LTD.
23/F Tai Ping Industrial Centre, Block 1 , 57 Ting Kok Road
Tai Po, Hong Kong
Tel: (852) 2680-1118 Fax: (852) 266 45738
GMK Bulv. No:70 Maltepe Ankara – Türkiye
Tel: ( 312) 2320808 Fax: (312) 232 44 99

Teleses Elektrik Elektronik Hab. Ürün. San. Tic. Ltd.Şti.
Kablosuz (DECT) Telefon Servisleri
ANKARA
Teleses İletişim 0 312 232 0808 GMK Bulvarı No:70 Maltepe
İZMİR
Datamer 0 232 464 1500 Talatpaşa Bulvarı No:62 Kat:1 D:3 Alsancak
BURSA
AKM Telekomünikasyon 0 224 223 3388 Cemal Nadir Cad. Sarıtaş Elektronikçiler Çarşısı No:8
ANTALYA
Serdar Elektronik 0 242 248 5757 Yener Ulusoy Bulvarı No:40/B
MALATYA
Yıldırım Elektronik 0 422 321 7911Nuriye Mahallesi Mimar Sinan Cad. No:79/1
SİİRT
Çapar Teknik 0 484 224 5870 Koop.Mah Nihat Aykut Cad.Murat Ap t.Altı
TRABZON
Kartel-Telsan 0 462 322 1144 Maraş cad. Onbaşı İş hanı Kat: 1 No:35
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