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ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Telefon ekipmanını kullanırken; yangın, elektrik şoku ve yaralanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil
olmak üzere temel güvenlik önlemleri alınmalıdır:
1) Tüm talimatları okuyunuz ve anlayınız.
2) Ürün üzerinde yer alan tüm uyarı ve talimatlara uyunuz.
3) Temizlik işlemi öncesinde bu ürünü prizden çıkarınız. Sıvı temizlik maddeleri ya da aerosol temizlik
maddelerini kullanmayınız.
4) Bu ürünü su yakınında kullanmayınız (örneğin bir küvet, mutfak lavabosu, yüzme havuzu yakınında).
5) Yangın ya da elektrik şoku riskine yol açacağından duvar prizlerine ya da uzatma kablolarına aşırı yükleme
yapmayınız.
6) Aşağıda belirtilen durumlarda bu ürünü duvar prizinden çıkarınız ve servis işlemi için Laxon’a başvurunuz:
•
Güç kaynağı kablosu ya da duyu zarar gördüğünde ya da aşındığında.
•
İşletim talimatlarına uygun olarak hareket edilmesine rağmen ürün normal şekilde çalışmadığında.
•
Ürün düşürüldüğünde ve kabin hasar gördüğünde.
•
Ürünün performansında gözle görülür bir değişiklik olduğunda.
7) Elektrik fırtınası esnasında telefonu kullanmaktan kaçınız. Yıldırımdan kaynaklanan elektrik şoku riski
oluşabilir.
8) Gaz kaçağını rapor etmek için, kaçağın yakınında telefonu kullanmayınız.
9) Yalnızca temin edilen NiMH (Nikel Metal Hidrit) bataryaları kullanınız! Telefonlar için çalışma periyotları,
yalnızca varsayılan batarya kapasitesi için uygulanabilmektedir.
10) Başka batarya tiplerinin ya da şarj edilemeyen bataryaların/ birincil (primer) pillerin kullanımı tehlike
yaratabilir. Bu bataryaların kullanımı parazite ve/veya ünite hasarına neden olabilir. Bu tür uygunsuz
kullanımlardan kaynaklanan hasarlar için üretici firma sorumlu tutulamaz.
11) Üçüncü şahıs şarj yuvalarını kullanmayınız. Bataryalar hasar görebilir.
12) Bataryaları yerleştirirken lütfen kutupları doğru yerleştirmeye dikkat ediniz.
13) Bataryaları suya batırmayınız, ateşe atmayınız.
Bu ürünle ilgili sorularız varsa ya da kurulum veya işletimle ilgili problemler yaşıyorsanız
Laxon Müşteri Servisine aşağıda ki numaradan ulaşabilirsiniz.
Müşteri Teknik Destek Servisi Tel: 0 312 230 0777
Telefonun Kurulumu
Paketin İçindekiler
Laxon TD81’un paket içeriğinde aşağıdaki parçalar bulunmaktadır.
Laxon TD81
* 1 adet Elseti
* 1 adet Baz İstasyonu
* 1 adet AC güç adaptörü
* 1 adet hat kablosu
* 2 adet şarj edilebilir batarya
* 1 adet kullanıcı kılavuzu
* 1 adet Garanti belgesi
Konum
Baz istasyonu ve Elseti arasındaki maksimum çekim alanı (kapsama alanı), açık alanda yaklaşık 300 metre,
kapalı alanda ise yaklaşık olarak 50 metredir. Mekânsal ve yapısal faktörlerin yanı sıra ortam koşullarına da bağlı
olarak bu çekim alanı azalabilmektedir.
Telefon Bağlantısının Yapılması
Not: Ürününüzü telefon ağına bağlamadan önce bataryayı şarj ediniz. Telefonunuz yalnızca tamamen şarj
edilmesi durumunda çalışacaktır.
Telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce, telefon bağlantı kablolarını ve elektrik kablolarını takmanız
gerekmektedir.
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Baz İstasyonun Bağlanması
1) Adaptör güç kaynağı ve hat kablosunu baz istasyonuna takınız.
2) Adaptör güç kaynağı ve hat kablosunu duvar prizine takınız.
3) Yalnızca kutu içerisinde temin edilen kabloları kullanınız.

Bataryaların yerleştirilmesi ve şarj edilmesi
1)

Batarya bölmesi kapağını kaydırarak açınız.

2)

2 adet bataryayı belirtilen şekilde yerleştiriniz. Pil Kutuplarını doğru yerleştirmeye dikkat ediniz.Aksi
durumda telefonunuz çalışmayacaktır.

3)

Batarya bölmesi kapağını arkaya doğru kaydırınız.

4)

Elsetinizi baz istasyonu üzerine yerleştiriniz ve ilk kullanım öncesinde telefonunuzu kesintisiz 16 saat
şarj ediniz. Sesli uyarı, telefonun baz ya da şarj cihazı üzerine doğru şekilde yerleştirildiğini
belirtmektedir.

Yalnızca baz istasyonu için temin edilen güç kaynağını kullanınız.
Yalnızca NiMH şarj edilebilir bataryaları kullanınız.
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Telefon Özelliklerinin Öğrenilmesi
Telefon Hakkında Genel Açıklama
1. SOL İŞLEV DÜĞMESİ (MENÜ/OK)
Boş moddayken: Ana menüye erişmek için basınız
Alt menu modundayken: Seçimi onaylamak için basınız
Bir çağrı esnasında: Telefon Rehberi/ Yeniden Arama Listesi/ Çağrı Listesi’ne erişim için basınız
2. SAĞ İŞLEV DÜĞMESİ (SİL/ GERİ/ SESSİZ/ ENTERKOM)
Ana menu modundayken: Boş ekrana geri dönmek için basınız
Alt menu modundayken: Önceki seviyeye geri dönmek için basınız
Alt menu modunda: Boş ekrana dönmek için basılı tutunuz
Düzenleme/ ön çevirme modunda: Bir karaketeri/ rakamı silmek için basınız
Düzenleme/ ön çevirme modunda: Tüm karakterleri/ rakamları silmek için basılı tutunuz
Bir çağrı esnasında: Mikrofonun sesini kapamak/ açmak için basınız
Boş modda: Başka bir telefona dahili arama yapmak için basınız
3. YUKARI TUŞU
Boş modda: Çağrı listesine erişmek için basınız
Menü modunda: Menü maddeleri içerisinde yukarı hareket etmek için basınız
Menü modunda: Menüyü sürekli olarak yukarıya doğru kaydırmak için basılı tutunuz
Telefon rehberi listesi/ Yeniden çevirme listesi/ Çağrı listesinde: Listeyi yukarıya doğru kaydırmak için basınız
Bir çağrı esnasında: Ses düzeyini arttırmak için basınız
Zil esnasında: Zil ses düzeyini arttırmak için basınız
4. AŞAĞI TUŞU
Boş modda: Yeniden çevirme listesine erişmek için basınız
Menü modunda: Menü maddeleri içerisinde aşağıya hareket etmek için basınız
Menü modunda: Menüyü sürekli olarak aşağıya doğru kaydırmak için basılı tutunuz
Telefon rehberi listesi/ Yeniden çevirme listesi/ Çağrı listesinde: Listeyi aşağıya doğru kaydırmak için basınız
Bir çağrı esnasında: Ses düzeyini düşürmek için basınız
Zil esnasında: Zil ses düzeyini düşürmek için basınız
5. KONUŞ TUŞU
Boş/ ön çevirme modunda : Bir çağrı yapmak için basınız
Yeniden çevirme listesi/ Çağrı listesi/ Telefon Rehberi girişinde: Listeden seçilen girişi aramak için basınız
Zil esnasında: Bir çağrıyı yanıtlamak için basınız
6. KONUŞMA SONLANDIRMA TUŞU
Bir çağrı esnasında: Çağrıyı sonlandırmak ve boş ekrana geri dönmek için basınız
Menü/ düzenleme modunda: Önceki menüye geri dönmek için basınız
Boş modda: Telefonu kapatmak için basılı tutunuz
Boş modda: (Telefon kapatılmışsa) Telefonu açmak için düğmeyi basılı tutunuz
7. ALFASAYISAL KLAVYE, * (YILDIZ), # (KARE)
Bir harf/ karakter eklemek için basınız * / #
Boş modda # tuşu: Zili kapatmak için basılı tutunuz
Bir çağrı esnasında * tuşu (Sinyal modunda): Ton moduna geçmek için basınız
Boş modda * tuşu: Tuş takımı kilidini etkinleştirmek için basılı tutunuz
Boş/ ön çevirme/ numara düzenleme modunda * tuşu: Duraklama yapmak için basılı tutunuz
8. Hoparlör Düğmesi
Görüşme esnasında telefon hoparlörünü açar ve kapatır.
9. TELEFON REHBERİ
Boş modda: Telefon rehberi listesine erişmek için basınız
10. FLAŞ (FLASH)
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Boş modda/ Ön çevirme modunda: Bir flaş eklemek için basınız
Bir çağrı esnasında: Flaş tuşlamak için basınız.
11. MİKROFON (MICROPHONE)
12. KULAKLIK (EARPIECE)

12
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Telefon Özelliklerinin Öğrenilmesi
Baz İstasyonu Hakkında Genel Açıklama
1. ÇAĞRI TONU (PAGE)
Telefonunuzun çağrı tonu vermesi için baz istasyonu üzerindeki Page (Çağrı Tonu) tuşuna basınız. Bu tuş,
yaklaşık 60 saniye boyunca çalacaktır. Çağrı tonunu durdurmak için telefon üzerindeki
istasyonu üzerindeki

tuşuna ya da baz

tuşuna basınız.

2. Telefon için şarj yuvası
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Şarj Yuvası

Çağrı tonu düğmesi

Telefon ekranlarının, tuşlarının, sembollerinin tanıtımı
LCD ekran, telefonun mevcut durumu hakkında size bilgi sunacaktır.

Simgelerin Açıklanması
Menü maddelerini/ Telefon Rehberi Listesini/ Tekrar Arama Listesini/ Çağrı listesine yukarıya/ aşağıya
doğru kaydırır
El seti, baz istasyonunun kapsama alanındayken sabittir. Bazın kapsama alanı dışına çıkıldığında ya
da baza kayıt yapılmadığında ekranda yanıp söner.
Bir dahili arama sürdürülmekteyken sabittir.
Gelen bir dahili arama olduğunda yanıp söner.
Bir çağrının sürdürülmekte olduğunu belirtir.
Zilin kapatılmış olduğunu belirtir.
Alarm ayarlandığında sabittir. Alarm zamanı gelmeden önce yanıp sönmeye başlar.
Tuş takımının kilitlenmiş olduğunu belirtir.
Bataryanın tam olarak şarj edildiğini belirtir.
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Batarya ilk şarj işlemini yürütürken yanıp söner.
Bataryanın şarj edilmesi gerektiğini belirtir.
Düşük batarya güç seviyesi tespit edildiğinde yanı1p söner.
O anda gösterilmekte olan metinden önce daha fazla karakter bulunduğunu gösterir.
O anda gösterilmekte olan metinden sonra daha fazla karakter bulunduğunu gösterir.
Mevcut ise daha fazla menü seçeneğini seçmek için<MENÜ> tuşuna basınız
(MENU)
Mevcut ise o anda yapılmış olan seçimi onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız
Boş modda iken , dahili arama yürütmek için <
versiyonlar için)

INT> tuşuna basınız (yalnızca ikili ve üçlü

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

>tuşuna

(BACK)
Bir karakteri silmek ya da mümkünse alarmı durdurmak için <C> tuşuna basınız; çağrı esnasında ses
kapatmak/ açmak için basınız.

TELEFONUN KULLANIMI
Arama Yapma
Hazırlık Niteliğinde Tuşlama
Telefon numarasını giriniz ve numarayı çevirmek için <KONUŞ>
<KONUŞMAYI SONLANDIR>tuşuna basınız.

tuşuna basınız. Girişi silmek için

Doğrudan Çevirme
Hat almak için “KONUŞ”

tuşuna basınız ve numarayı giriniz.

Telefon rehberinden arama yapma
tuşuna basınız ve istediğiniz telefon rehberi girişini

Telefon rehberine erişmek için “TELEFON REHBERİ”
seçmek için <YUKARI/AŞAĞI>

tuşuna basınız. Seçilen telefon rehberi girişini aramak için “KONUŞ”

tuşuna basınız. Alternatif olarak, istenilen telefon rehberi girişine erişmek için <Menü/OK> tuşuna basınız.

Çağrı Listesinden arama yapma
Çağrı listesine erişmek için <YUKARI>
AŞAĞI>

tuşuna basınız ve istenilen Çağrı listesi girişini seçmek için <YUKARI/

tuşuna basınız. Seçilen Çağrı Listesi girişini çevirmek için <KONUŞ>

tuşuna basınız.

Yeniden Çevirme Listesinden arama yapma
Yeniden çevirme listesine erişmek için <AŞAĞI>
seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI>
<KONUŞ>

tuşuna basınız ve istenilen yeniden çevirme numarasını

tuşuna basınız. Seçilen yeniden çevirme numarasını çevirmek için

tuşuna basınız.

Çağrı Sayacı (Çağrı Sürelerini Kaydetme Fonksiyonu)
Telefonunuz tüm çağrıların süresini otomatik olarak kaydetmektedir. Çağrı sayacı, çağrı bittikten birkaç saniye
sonra gösterilecektir. Saat, dakika ve saniye formatında (SA: DK: SN) gösterilmektedir.
Bir Çağrının Cevaplanması
Eğer telefon şarj yuvasında değilse:
tuşuna basınız.

Telefon çaldığında, çağrıyı cevaplamak için <KONUŞ>
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Eğer telefon şarj yuvası ya da baz istasyonu üzerindeyse ve eğer <OTOMATİK CEVAPLAMA >özelliği AÇIK
durumdaysa:
Telefon çaldığında, çağrıyı cevaplamak için Elsetini kaldırınız.
Bir Çağrının Sonlandırılması
Bir çağrı bağlantısı esnasında, çağrıyı sonlandırmak için <GÖRÜŞMEYİ SONLANDIR>tuşuna basınız.
YA DA
Çağrıyı sonlandırmak için telefonu baz istasyonuna yerleştiriniz.
Kulaklık ve Eller Serbest Ses Düzeyinin Ayarlanması
Kulaklık ve eller serbest ses düzeyi için seçilebilecek 5 seviye (SES DÜZEYİ 1 ila SES DÜZEYİ 5) mevcuttur.
Bir çağrı esnasında:
1-5 arasında ses düzeyi seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI>
tuşuna basınız. Mevcut ayarlama gösterilmektedir.
Çağrıyı sonlandırdığınızda, ayarlama seçilen son seviyede kalacaktır.
Bir Çağrı Esnasında Sesin Kapatılması
Görüşme esnasında arayan kişi sizi duymadan, yakınızdaki bir kişiyle konuşabilirsiniz.
Bir çağrı esnasında:
Mikrofonu kapamak için <C >tuşuna basınız; LCD ekranda <SESSİZ> yazısı gösterilecektir. Arayan kişi sizi
duyamaz. Mikrofon sesini açmak için yeniden <C> tuşuna basınız.
Sessiz Modun Ayarlanması
Telefon zilini kapatmak için, boş modda <KARE>
gösterilecektir.
Tuş Takımı Kilidinin Açılması
Boş modda, tuş takımı kilidini açmak için <YILDIZ>

tuşunu basılı tutunuz. LCD üzerinde “ZİL KAPALI”

tuşunu basılı tutunuz. LCD üzerinde “TUŞ TAKIMI KİLİDİ”

simgesi gösterilecektir.
Tuş takımı kilitleme modundayken, tuş takımı kilidini açmak için <YILDIZ
KİLİDİ

simgesi

> tuşunu basılı tutunuz. “TUŞ TAKIMI

” simgesi kaybolacaktır.

Dahili Arama Yapılması
Bu özellik, baza kayıtlı en az iki adet telefon bulunduğunda uygulanabilmektedir. Dahili aramalar yapmanıza,
harici aramaları bir telefondan diğerine aktarmanıza ve konferans görüşmeleri yapmanıza imkan sunmaktadır.
Eğer aranan telefon 20 saniye içerisinde açılmazsa, aranan telefon çalan zili kesecek ve arama yapan telefon
bekleme moduna dönecektir.
Başka Bir Telefona Dahili Arama Yapma
1. Boş modayken< C > tuşuna basınız; bu işlemin ardından arama yapan dışındaki tüm kayıtlı telefonlar
gösterilecektir.
2. Dahili arama yapmak istediğiniz telefonun numarasını giriniz.
3.

Aranan telefon çalacaktır; dahili aramayı kurmak için arama yapan telefon üzerinde “KONUŞ”
tuşuna basınız.

YENİDEN ÇEVİRME
Son Numaranın Yeniden Aranması
Aranan son 5 numarayı yeniden arayabilirsiniz. Eğer numarayla birlikte telefon rehberine bir isim de
kaydettiyseniz, numara yerine isim gösterilecektir. Aranan en son numara, yeniden arama listesinin en başında
gösterilecektir.
Yeniden Çevirme Listesinden Bir Numaranın Aranması
1.

Boş moddayken, yeniden çevirme listesine erişmek için < AŞAĞI>
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2.

Yeniden çevirme listesini taramak için <YUKARI/ AŞAĞI>

3.

Seçilen yeniden çevirme numarasını aramak için <KONUŞ>

tuşuna basınız.
tuşuna basınız.

Yeniden Çevrilen Bir Numaranın Telefon Rehberine Kaydedilmesi
tuşuna basınız.

1.

Boş moddayken, yeniden çevirme listesine erişmek için < AŞAĞI> (DOWN)

2.

İstenen numarayı seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI> (UP/DOWN)

3.
4.
5.
6.

tuşuna basınız.
<NUMARA KAYIT> seçeneğini seçmek için <OK > ve <YUKARI/ AŞAĞI>
İsmi girmek için <OK > tuşuna basınız.
Yeniden çevrilen numarayı telefon rehberine kaydetmek için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
Telefon rehberi melodisini seçmek için <OK/MENÜ>tuşuna basınız.

7.

Melodi listesini taramak için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
tararken ilgili melodi çalacaktır.
Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

8.

tuşuna basınız.

tuşuna basınız. Melodi listesini

Yeniden Çevrilen Numaranın Silinmesi
1. Boş moddayken, yeniden çevirme listesine erişmek için < AŞAĞI> (DOWN)
2. İstenen numarayı seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI>

tuşuna basınız.

tuşuna basınız.

3. <SİL> seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> tuşuna basınız ve ardından <YUKARI/ AŞAĞI>
basınız.
4. Onaylamak için tekrar <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

tuşuna

Yeniden Çevirme Listesinin Tümünün Silinmesi
tuşuna basınız.

1. Boş moddayken, yeniden çevirme listesine erişmek için < AŞAĞI> (DOWN)
2. İstenen numarayı seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI> (UP/DOWN)

tuşuna basınız.

2. <TÜMÜNÜ SİL>seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
3. Onaylamak için <OK/MENÜ>tuşuna basınız.
4. Yeniden onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

tuşuna basınız.

Çağrı Listesi
Arayan Kişi Ekranı (ağa bağımlı)
Bu özelliği kullanabilmeniz için, ağ servisi tedarikçinizin Arayan Kişi Hat Tanımlama servisine abone olmanız
gerekmektedir. Telefonunuz, maksimum 101 adet gelen aramayı, tarih/saat bilgisi ile Çağrı Listesine
kaydedebilmektedir. Telefon çaldığında, numara Ekran üzerinde gösterilecektir. Numara Özel Telefon Rehberiniz
içerisindeki girişlerden biriyle eşleşiyorsa, numaraya alternatif olarak özel telefon rehberinde kayıtlı olan isim
gösterilecektir. Telefonunuz, telefon rehberi girişi ile ilişkilendirilmiş melodi ile çalacaktır.
Arayan kişinin numarasında, kişi bilgilerinin gönderilmesi etkin değilse, “GİZLENMİŞ” yazısı gösterilecektir.
Arayan numara temin edilmiyorsa, “BULUNAMADI” yazısı gösterilecektir.
Arayan Kişi ağ kamu telefon şebekesindense, “KAMU” yazısı gösterilecektir.
Bekleme modun da, eğer üç adet cevapsız çağrı alınmışsa, “03 YENİ ÇAĞRI” yazısı gösterilecektir.
Arama Listesinin İncelenmesi
En son arama listenin en başına koyularak, gelen tüm aramalar Çağrı Listesinde saklanmaktadır. Çağrı listesi
dolduğunda, en eski çağrı yerine yeni çağrı koyulacaktır. Okunmamış cevapsız çağrı, ekranın alt satırının
ortasında <* simgesi> ile gösterilecektir.
1. Arama listesine erişmek için <YUKARI>

tuşuna basınız.

Yada <ARAMA LİSTESİNİ> seçmek için, <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
2.

İstenilen girişi seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI>

tuşuna basınız.

tuşuna basınız.

Arama Listesindeki Bir Numaranın Telefon Rehberine Kaydedilmesi
1. Çağrı listesine erişmek için <YUKARI> tuşuna basınız.
Yada <Çağrı Listesini > seçmek için, <OK/MENÜ>ve <YUKARI/ AŞAĞI>
<OK/MENÜ> tuşuna basınız.
2. İstenilen girişi seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI>
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3. <NUMARA KAYIT > seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
4. İsmi girmek için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
5. <OK/MENÜ> tuşuna basınız; seçilen çağrı listesi numarası gösterilecektir.
6. Gerekliyse numarayı düzenleyiniz.
7. Melodiyi seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
8. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
Arama Listesindeki Bir Girişin Silinmesi
1. Çağrı listesine erişmek için <YUKARI>

tuşuna basınız.

tuşuna basınız.

Yada <ARAMA LİSTESİNİ> seçmek için, <OK/MENÜ>ve <YUKARI/ AŞAĞI>
için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
2. İstenilen girişi seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI>

tuşuna basınız. Onaylamak

tuşuna basınız.

3. <SİL> seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
Arama Listesinin Tamamının Silinmesi
1. Çağrı listesine erişmek için <YUKARI>

tuşuna basınız.

tuşuna basınız.

tuşuna basınız.

Yada <ARAMA LİSTESİNİ> seçmek için, <OK/MENÜ>ve <YUKARI/ AŞAĞI>
için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
2. İstenilen girişi seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI>

tuşuna basınız. Onaylamak

tuşuna basınız.

3. <TÜMÜNÜ SİL> seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
5. Yeniden onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

seçeneğini seçiniz.

Arama Listesindeki Bir Numaranın Telefon Rehberine Kaydedilmesi
1. Çağrı listesine erişmek için <YUKARI> tuşuna basınız.
Yada <ARAMA LİSTESİ> ‘ni seçmek için, <OK/MENÜ>ve <YUKARI/ AŞAĞI>
için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
2. İstenilen girişi seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI>
3.
3.
4.
5.

tuşuna basınız. Onaylamak

tuşuna basınız.
tuşuna basınız.

<NUMARA KAYIT > seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
İsmi girmek için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
<OK/MENÜ> tuşuna basınız; seçilen çağrı listesi numarası gösterilecektir.
Gerekliyse numarayı düzenleyiniz.

Arama Listesi Girişinin Detaylarının İncelenmesi
1. Arama listesine erişmek için <YUKARI> tuşuna basınız.
Yada <ARAMA LİSTESİ>’ni seçmek için, <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
2. İstenilen girişi seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI>

tuşuna basınız. Onaylamak

tuşuna basınız.

3.

<DETAYLAR>seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>

4.

Seçilen çağrı listesi girişinin tarih ve zamanını görüntülemek için

seçeneğini seçiniz.

tuşuna basınız.

TELEFON REHBERİ
ÖZEL TELEFON REHBERİ
Telefonunuz isimleri ve numaralarla birlikte maksimum 20 özel telefon rehberi girişini depolayabilmektedir. Her bir
telefon rehberi girişi, telefon numarası için maksimum 20 rakama, isim için maksimum 12 karaktere sahip
olabilmektedir. Telefon rehberi girişleriniz için ayrıca farklı zil tonları seçmeniz de mümkündür. Telefon rehberi
girişleri isme göre alfabetik olarak da saklanabilmektedir.
Yeni Bir Telefon Rehberi Girişinin Eklenmesi
Boş modda:
1. Telefon rehberine erişmek için < TELEFON REHBERİ>
YA DA

tuşuna basınız.

< REHBER > ana menu maddesini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
ardından telefon rehberine erişmek için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
2. <YENİ KAYIT > seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
3. İsim girmek için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
4. Numara girmek için <OK >tuşuna basınız.
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5. Telefon rehberi girişiniz için istenilen zil tonunu seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
basınız.
6. Telefon rehberi girişini saklamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
Bir Telefon Rehberi Girişinin Düzenlenmesi
Boş modda:
1. Telefon rehberine erişmek için < TELEFON REHBERİ>

tuşuna basınız.

2. İstenilen telefon rehberi girişini seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI>
3.
4.
5.
6.
7.

tuşuna

tuşuna basınız.

tuşuna basınız.
<DÜZENLE>seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
<OK/MENÜ>tuşuna basınız ve seçilen telefon rehberi girişinin mevcut içerikleri gösterilecektir.
İsmi düzenleyiniz ve <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
Numarayı düzenleyiniz ve <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
Zil tonunu seçiniz ve onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Bir Telefon Rehberi Girişinin Silinmesi
Boş modda:
1. Telefon rehberine erişmek için < TELEFON REHBERİ>

tuşuna basınız.

2. İstenilen telefon rehberi girişini seçmek için<YUKARI/ AŞAĞI>

tuşuna basınız.
tuşuna basınız.

3. <SİL> seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
Özel Telefon Rehberinin Tümünün Silinmesi
1. Telefon rehberine erişmek için < TELEFON REHBERİ>

tuşuna basınız.

2. <TÜMÜNÜ SİL> seçeneğini seçmek için <OK >ve <YUKARI/ AŞAĞI>
3. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
4. Yeniden onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

tuşuna basınız.

Telefon Rehberi Kullanımının Kontrol Edilmesi
Telefonunuzdaki telefon rehberi girişlerinin kaçının dolu olduğunu ve kaçının yeni kayıtlar için kullanılabilir
durumda olduğunu kontrol edebilirsiniz.
1. Telefon rehberine erişmek için < TELEFON REHBERİ>
tuşuna basınız.
2.
3.

<REHBER DURUM > ikonunu seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

tuşuna basınız.

Metin ve Rakam Giriş Tablosu
Aşağıdaki tablo her bir harf ve noktalama işaretinin nerde bulunacağını göstermektedir. İlgili karakter tablosu,
bağlantılı menü dili seçildiğinde kullanılacaktır. Bu durum, telefon rehberine bir isim kaydederken ve telefonunuza
yeni ad verirken yardımcı olacaktır.
Düzenleme modunda, mevcut metin giriş pozisyonunu belirtmek için bir imleç gösterilecektir. Bu imleç, girilen son
karakterin sağ tarafında yer alacaktır.
Yazma İp Uçları:
1. Bir karakter seçildiğinde, imleç kısa bir duraklamanın ardından sonraki pozisyona geçecektir.
tuşları ile hareket ettirebilirsiniz.

2. Metin girişini değiştirmek için, imleci metin içerisinde <YUKARI/AŞAĞI>
3. Son karakteri silmek için <C> tuşuna basınız.
4. Tüm metin dizisini silmek için <C>tuşunu basılı tutunuz.
Özel tuş karakterleri tablosu:

Tuş

Tuşa
basma
sayısı
1
2
3
4
5

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

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

1.

2.

3.

4.

space
A
D
G
J

B
E
H
K

1
C
F
I
L

2
3
4
5
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6
7
8
9
0
*
#

M
P
T
W
0
*
#

N
Q
U
X

O
R
V
Y

6
S
8
Z

?
‘

/
,

\
-

6
7
8
9
0, P (Duraklama)
*
#

7
9
(
.

)
&

Baz Ayarları
Tuşlama Tipi <TON > seçeneğine önceden ayarlanmıştır)
Tuşlama Modunun Değiştirilmesi
tuşuna basınız.

1.

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

2.
3.

<ARAMA MODU>’nu seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
tuşuna basınız.
TON ve DARBELİ (TONE- PULSE) seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/

4.

tuşuna basınız.
AŞAĞI>
Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Sistem PİN Kodunun Değiştirilmesi
Baz istasyonunun sistem ayarlarını değiştirmek için 4 haneli bir sistem PİN kodu kullanılmaktadır. Bu kod,
telefonunuzu izinsiz kullanımlara karşı korumak için kullanılmaktadır. Varsayılan sistem PİN kodu 0000’dır.
tuşuna basınız.

1.

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

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

tuşuna basınız.
<PİN DEĞİŞTİR> seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
<OK/MENÜ> tuşuna basınız; bunun ardından 4 haneli sistem PİN’ini girmeniz istenecektir.
Eski sistem PİN’ini giriniz.
<OK/MENÜ>tuşuna basınız ve yeni sistem PİN’ini giriniz.
<OK/MENÜ>tuşuna basınız ve yeni sistem PİN’ini yeniden giriniz.
Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

Telefonun Bulunması
Baz istasyonu üzerindeki <PAGE> (ÇAĞRI)
tuşuna basmak suretiyle telefonun yerini bulabilirsiniz. Baza
kaydedilmiş olan tüm telefonlar çağrı tonu verecektir ve EKRAN üzerinde “ÇAĞRI TONU VERİLİYOR” (PAGING)
yazısı gösterilecektir. Herhangi bir telefon üzerindeki <KONUŞ>

tuşuna basarak ya da baz üzerindeki

<ÇAĞRI> (PAGE)
tuşuna yeniden basarak çağrı tonunu durdurabilirsiniz.
Not: Eğer çağrı tonu esnasında gelen bir arama olursa, telefon çağrı tonu yerine gelen arama tonu ile çalacaktır.
Sistem PİN Kodunun Değiştirilmesi
Baz istasyonunun sistem ayarlarını değiştirmek için 4 haneli bir sistem PİN kodu kullanılmaktadır. Bu kod,
telefonunuzu izinsiz kullanımlara karşı korumak için kullanılmaktadır. Varsayılan sistem PİN kodu 0000’dır.
tuşuna basınız.

8.

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

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

<PİN’i DEĞİŞTİR> seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
tuşuna basınız.
<OK/MENÜ> tuşuna basınız; bunun ardından 4 haneli sistem PİN’ini girmeniz istenecektir.
Eski sistem PİN’ini giriniz.
<OK/MENÜ> tuşuna basınız ve yeni sistem PİN’ini giriniz.
<OK/MENÜ> tuşuna basınız ve yeni sistem PİN’ini yeniden giriniz.
Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

<ELSETİNİ > ’nin SİLİNMESİ
1. <BAZ AYARLARINI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
2.
3.
4.
5.

tuşuna basınız.

<ELSETİ SİL> seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
tuşuna basınız.
<OK/MENÜ> tuşuna basınız; bunun ardından 4 haneli sistem PİN’ini girmeniz istenecektir.
4 haneli sistem PİN’ini giriniz.
<OK/MENÜ> tuşuna basınız; bunun ardından kayıtlı telefonların bir listesi gösterilecektir.

6. Kaydını silmek istediğiniz telefonlardan birini seçmek için <YUKARI/ AŞAĞI>
7. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

tuşuna basınız.

Not: Kullanılmakta olan telefonun kaydını silmeniz mümkün değildir.
(Flaş) Süresinin Değiştirilmesi
1. <BAZ AYARLARINI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
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2. <FLAŞ ZAMANI>ikonunu seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>

tuşuna basınız.

3. İstediğiniz flaş süresini ( KISA,ORTA, UZUN) seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
basınız.
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

tuşuna

Telefon Ayarları
Alarm Ayarları
Alarm Ayarları
Bir alarmlı saat ayarlamak için, bu telefonu kullanabilirsiniz. Bir alarm ayarlandığında, EKRAN üzerinde <ALARM
gösterilir. Alarm saati geldiğinde, EKRAN üzerinde <ALARM simgesi>
ve “ALARM AÇIK”
simgesi>
yazısı, bir alarm melodisi ile birlikte 45 saniye yanıp söner. Alarmın etkinliğini kaldırmak için herhangi bir
düğmeye basabilirsiniz. Erteleme fonksiyonu etkinleştirilirse, yedi dakikalık erteleme periyodu sonunda alarm
yeniden verilecektir.
Ayrıca erteleme fonksiyonunu iptal etmek için (KAPALI) tuşunu basılı tutabilirsiniz.

Alarmın Açılması/ Kapatılması
1.

<<EL SETİ AYARLARI> ‘nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>

2.

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

3.
4.

<AÇMA/ KAPAMA >seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

tuşuna basınız.

tuşuna basınız.
tuşuna basınız.

Alarm Saatinin Ayarlanması (Eğer Alarm <AÇIK >seçeneğine ayarlanmışsa)
1. <<EL SETİ AYARLARI>’ nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
2. <ALARM>’ı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>

tuşuna basınız.

tuşuna basınız.
tuşuna basınız.

3. <AÇMA/ KAPAMA> seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
5. Alarm saatini giriniz.

Not:
a. Telefon tuş kilidi etkinse ve alarm saati gelmişse tuşlar kullanılabilir hale gelecektir.
b. Alarm ses seviyesi, telefon zilinin ses düzeyi ile aynıdır. Telefon zili SES KAPALI seçeneğine ayarlanmışsa,
alarm SES DÜZEYİ 1’de verilecektir.
c. Bir alarm ayarlanmışsa ve harici ya da dahili arama esnasında alarm zamanı gelirse, <ALARM simgesi>

d.

ve <ALARM AÇIK > yazısı yanıp sönecektir. Kullanıcıya alarm saatine ulaşıldığının bildirilmesi için
kulaklıktan bir alarm tonu verilecektir. Kullanıcı alarm etkinliğini kaldırmak için herhangi bir tuşa bastığında ya
da <KONUŞMAYI SONLANDIR> tuşunu basılı tuttuğunda, çağrı süresi ekranına geri dönülecektir.
Çağrı tonu ya da zil esnasında, alarm zamanına ulaşılması durumunda alarm uyarısı verilmeyecektir. Ancak
erteleme fonksiyonunun etkinleştirilmesi durumunda, temin edilen erteleme periyodunun ardından alarm
uyarısı yeniden verilecektir.

Zil Ayarları
Dahili Aramalar İçin Zil Melodisinin Ayarlanması
1. <<EL SETİ AYARLARI>‘nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
2. <ZİL SESİ >’ni seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>

tuşuna basınız.

tuşuna basınız.

tuşuna basınız.
3. <DAHİLİ ZİL>’i seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
4. Dahili aramalar için zil melodisini ayarlamak üzere istediğiniz melodiyi seçmek için (seçiminize sunulmuş
toplam 10 melodi) <OK/MENÜ>ve <YUKARI/ AŞAĞI>
5. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

tuşuna basınız.

Not: Melodi listesi taranırken ilgili zil melodisi çalacaktır.

Harici Aramalar İçin Zil Melodisinin Ayarlanması
1. <<EL SETİ AYARLARI>‘NI>’nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
2. <ZİL SESİ >’ni seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
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3. <HARİCİ ZİL> Seçmek için <OK/MENÜ>ve <YUKARI/ AŞAĞI>
tuşuna basınız.
4. Harici aramalar için zil melodisini ayarlamak üzere istediğiniz melodiyi seçmek için (seçiminize sunulmuş
toplam 10 melodi) <OK/MENÜ>ve <YUKARI/ AŞAĞI>
Not: Melodi listesi taranırken ilgili zil melodisi çalacaktır.
5. Onaylamak için <OK/MENÜ>tuşuna basınız.

tuşuna basınız.

Zilin Ses Düzeyinin Ayarlanması
1. <EL SETİ AYARLARI>’nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
2. <ZİL SESİ>’ni seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>

tuşuna basınız.

tuşuna basınız.

tuşuna basınız.
3. <ZİL SES GÜCÜ >’nü seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
4. İstediğiniz zil ses düzeyini seçmek için <SESSİZ> seçeneği de dahil olmak üzere toplam 5 zil ses düzeyi)
<OK/MENÜ>ve <YUKARI/ AŞAĞI>
tuşuna basınız.
Not: Seçim esnasında ilgili zil ses düzeyi çalacaktır.
<SESSİZ > seçeneğinin seçilmesi durumunda, <Zil Kapalı> simgesi gösterilecektir.
5. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
Ton Ayarlaması
Bir tuşa bastığınızda tek bir uyarı tonu verilmektedir. Tuş tonunu kapatıp açmanız mümkündür. Düşük batarya
ya da kapsama alanı dışında kalma durumları için de uyarı tonlarını açabilirsiniz.
Tuş Tonunun Ayarlanması
tuşuna basınız.

1. <EL SETİ AYARLARI>’nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
2. <TON AYARI>’ nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
3. <TUŞ TONU>’nu seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>

tuşuna basınız.
tuşuna basınız.
tuşuna basınız.

4. Bu tonları açmak ya da kapatmak için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
5. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
Batarya Tonunun Ayarlanması
1. <EL SETİ AYARLARI> ‘nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
2. <TON AYARI>’nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
3. <PİL SESİ> ‘ni seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>

tuşuna basınız.

tuşuna basınız.
tuşuna basınız.
tuşuna basınız.

4. Bu tonları açmak ya da kapatmak için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
5. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
Kapsama Alanı Dışında Verilecek Tonun Ayarlanması
1. <EL SETİ AYARLARI>’nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>

tuşuna basınız.

tuşuna basınız.

2. <TON AYARI>’nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>

3. <KAPSAM DIŞI> seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
4. Bu tonları açmak ya da kapatmak için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
5. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

tuşuna basınız.
tuşuna basınız.

Telefon Dilinin Ayarlanması
1. <EL SETİ AYARLARI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>

tuşuna basınız.

2. <DİL> seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
3. İstediğiniz dili seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız

tuşuna basınız.

tuşuna basınız.

Telefon Adının Değiştirilmesi
1. <EL SETİ AYARLARI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
2. <ELSETİ ADI DEĞİŞTİR> için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
3. <OK > tuşuna basınız ve telefon adını giriniz.
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4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
Telefon Ekranının Ayarlanması
Boş ekranda saati ya da telefon adını seçebilirsiniz.
tuşuna basınız.

1. <EL SETİ AYARLARI > Seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>

2. <ELSETİ EKRANI> seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>

tuşuna basınız.

3. <ELSETİ ADI>’nı ya da <SAAT>i seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

tuşuna basınız.

Otomatik Cevaplama Özelliğinin Ayarlanması
Eğer Otomatik Cevaplama özelliğini açarsanız, herhangi bir tuşa basmaksızın çağrıyı şarj yuvasından
cevaplayabilirsiniz.
1. <EL SETİ AYARLARI >seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
tuşuna basınız.
2. OTOMATİK CEVAPLAMA (OTO CEVAP.) özelliğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
tuşuna basınız.
3. Otomatik cevaplama özelliğini açmak ya da kapatmak için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
basınız.
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

tuşuna

TARİH VE SAAT AYARLARI :
Tarih Formatının Değiştirilmesi
1.

<EL SETİ AYARLARI > seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>

2.

<TARİH VE SAAT>’i seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>

3.
4.

tuşuna basınız.
<TARİH FORMATI>’nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
İstediğiniz tarih formatını (GÜN- AY- YIL ya da AY- GÜN- YIL) seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/

5.

AŞAĞI>
tuşuna basınız.
Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

tuşuna basınız.
tuşuna basınız.

Not: Eğer saat önceden ayarlanmışsa, geçerli saat gösterilecektir; aksi taktirde “SAAT: DAKİKA” gösterilecektir.
Saat ( Zaman) Formatının Değiştirilmesi
1.

<EL SETİ AYARLARI>’nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>

2.

<TARİH VE SAAT>’i seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>

3.
4.

tuşuna basınız.
<ZAMAN FORMATI>’nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
İstediğiniz saat formatını seçmek için (12 saat ya da 24 saat) <OK/MENÜ>ve <YUKARI/ AŞAĞI>

5.

tuşuna basınız.
Onaylamak için <OK/MENÜ>tuşuna basınız.

tuşuna basınız.
tuşuna basınız.

Saatin Ayarlanması
1.

<EL SETİ AYARLARI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>

2.

<TARİH VE SAAT>’i seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>

tuşuna basınız.
tuşuna basınız.

3.
4.

<SAAT(ZAMAN) AYARI>’nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
tuşuna basınız.
Saat bilgisini girmek için <OK/MENÜ> tuşuna basınız. Girilen saat, daha önce ayarlamış olduğunuz formatta
olmalıdır
5. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
Not: Eğer saat önceden ayarlanmışsa, geçerli saat gösterilecektir; aksi taktirde “SAAT: DAKİKA” gösterilecektir.

Tarihin Ayarlanması
1.

<EL SETİ AYARLARI>’nı seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>

2.

<TARİH VE SAAT>’i seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>

3.
4.

tuşuna basınız.
<TARİH AYARLARI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
Tarih bilgisini girmek için <OK/MENÜ> tuşuna basınız. Girilen tarih, daha önce girmiş olduğunuz formatta
olmalıdır.
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5. Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
Not: Eğer tarih önceden ayarlanmışsa, geçerli tarih gösterilecektir; aksi taktirde “GÜN- AY- YIL” gösterilecektir.
Telefonunuzun Sıfırlanması (Varsayılan(RESET) Ayarların Yüklenmesi)
Telefonunuzu varsayılan ayarlara döndürmeniz mümkündür. Sıfırlamanın ardından, tüm kişisel ayarlarınız ve
çağrı listesi girişleriniz silinecektir; ancak telefon rehberi üzerinde değişiklik yapılmayacaktır.
1.
2.
3.
4.
5.

<(RESET)VARSAYILAN > seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
basınız.
<OK/MENÜ> tuşuna basınız; bunun ardından 4 haneli sistem PİN’ini girmeniz istenecektir.
4 haneli sistem PIN’ini giriniz. (0000)
Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.
Yeniden onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

tuşuna

Kayıt
Telefonunuz ve baz istasyonunuz önceden kayda alınmıştır. Tek bir baz istasyonuna maksimum 5 adet telefon
kaydedilebilmektedir. Eğer bazı nedenlerle telefon baz istasyonuna kaydedilemezse, telefon baz istasyonunun
yanında olsa bile
kaydediniz.

sembolü yanıp söner. Telefonunuzu aşağıda açıklanan prosedüre uygun olarak

•

Baz istasyonu üzerindeki
moduna girecektir.

•
•
•
•

<KAYIT>seçeneğini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ AŞAĞI>
tuşuna basınız.
<OK/MENÜ>tuşuna basınız; bunun ardından 4 haneli sistem PİN’ini girmeniz istenecektir.
4 haneli sistem PİN’ini giriniz.
Onaylamak için <OK/MENÜ> tuşuna basınız.

tuşunu yaklaşık beş saniye boyunca basılı tutunuz. Baz istasyonu kayıt

sembolü yanıp sönmeyi kesecektir.
Telefon kaydı işlemi başarılı olursa, bir onay tonu duyacaksınız ve
Telefona otomatik olarak kullanılabilir durumda olan bir sonraki numara tahsis edilecektir. Bu telefon numarası
sembolü yanıp

bekleme modundayken ekranda gösterilecektir. Telefon kayıt işlemi başarısız olursa,
sönmeye devam edecektir.
Varsayılan Ayarlar
ELSETİ AYARLARI
ELSETİ ADI
Dil
Dahili Zil Ses Düzeyi
Ayarı
Harici Zil Ses Düzeyi
Ayarı
Kulaklık Ses Düzeyi Ayarı
Eller Serbest Özelliği Ses
Düzeyi Ayarı
Düşük Batarya Uyarısı
Kapsama Alanı Dışında
Kalındı Uyarısı
Tuş Tonu
Onay Tonu
Tuş Kilidi
Alarm AÇIK
Otomatik Cevaplama
Dahili Zil Tip

Elseti 1
Türkçe
Ses Düzeyi 3

Harici Zil Tipi
Alarm Melodisi
Tarih Formatı

Ses Düzeyi 3

Saat Formatı

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

Ses Düzeyi 3
Ses Düzeyi 3

Ayarlanmış Tarih
Elseti ECO Mod Özelliği

01/01/2009
Açık

Açık

Telefon Rehberi
Kapasitesi
Yeniden Çevirme
Kapasitesi
CID Kapasitesi
BAZ Ayarları
Varsayılan Flaş Süresi
Tuşlama Modu
Telefon/ Baz için PİN
Baz ECO Mod Özelliği

20

Kapalı
Açık
Açık
Kapalı
Kapalı
Açık
Melodi 2

5
10
Orta
Ton
0
Açık

SORUN GİDERME
Telefonunuzla ilgili problem yaşıyorsanız, lütfen aşağıda listelenen önerileri dikkate alınız:
Problem
tuşuna basıldığında çevir tonu
gelmiyor

Neden
a. Baz istasyonunun bağlantı
kablosu takılı değildir.
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Çözümler
a. Bağlantıları kontrol ediniz.
Kabloyu çıkarınız ve yeniden prize
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b. Adaptör kablosu baz istasyonuna
doğru şekilde takılmamıştır.
c. Başka bir telefon kullanılmakta
olduğundan hat meşguldür.
d. Yanlış bağlantı kablosu E

Bir PBX’e bağlanıldığında,
çevirmenin ardından bağlantı yok
ya da yanlış bağlantı
“TARAMA YAPILIYOR’’ yazısı
gösteriliyor.
Çağrı yapılamıyor
Ekran çalışmıyor

Alan kodunun girilmesi
gerekmektedir
a. Baz istasyonu kapsama alanı
dışındadır.
b. Baz istasyonu şebekeye
bağlanmamıştır.
Servis etkinleştirilmemiştir ya da
yanlış operatör veya yanlış ayar
durumu vardır
Boş batarya

takınız. Telefon hat kablosunun baz
istasyonuna ve telefon yuvasına
doğru şekilde takılıp takılmadığını
kontrol ediniz.
b. Baz istasyon duyunu ve 220V
duyu kontrol ediniz (çıkarıp yeniden
takınız)
c. Hat boşalana (uygun hale
gelene) kadar bekleyiniz.
d. Orijinal bağlantı kablosunu
kullanınız.
Alan kodunu giriniz
Baz ile telefon arasındaki mesafeyi
azaltınız.
Baz istasyonunu şebekeye
bağlayınız.
Ağ aboneliğinizi kontrol ediniz ya
da çevirme modunu değiştiriniz.
Bataryayı şarj ediniz.

Lütfen daha fazla bilgi için ağ tedarikçinizin teknik destek departmanı ile temasa geçiniz.
Bu telefon, topraklama fonksiyonuna sahip değildir. Bu nedenle, PBX sistemlerinde kullanıldığında bazı
fonksiyonlar kısıtlanabilir.
Teknik destek için, Laxon Teknik Destek Servisini arayınız. Yardım Hattı Tel: 0312 230 0770

Teknik Özellikler
Standart: DECT
Kanal Sayısı: 10

Batarya Şarj Süresi: Yaklaşık 16 saat
Baz İstasyon Boyutları:
Genişlik/ derinlik/ yükseklik: 87,5 x 87,5 x 102,5 mm

Frekans: 1.88 GHZ ila 1.9 GHZ

Telefon boyutları
Genişlik/ derinlik/ yükseklik: 46,6 x 29 x 156 mm

Çekim Mesafesi:
Açık alanda 300 metreye kadar (DİKKAT !!! Ortam koşullarına göre belirtilen mesafe düşebilmektedir.)
Kapalı Alanda 50 metreye kadar (DİKKAT !!! Ortam koşullarına göre belirtilen mesafe düşebilmektedir.)
İşletim Süresi:
Bekleme: Yaklaşık 100 saat
Konuşma: Yaklaşık 10 saat
Şarj Cihazı ölçüleri:
Genişlik/ derinlik/ yükseklik: 72,9 x 66 x 72 mm
Bazın ağırlığı: 115,1 gr (adaptör olmadan)
Telefonun ağırlığı: 119,1 gr (batarya olmadan
Şarj cihazının ağırlığı: 47,5 gr (adaptör olmadan)
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Güç Adaptörü Bilgisi
Güç

Baz Adaptörü
Giriş: 110-240 V 50/60 Hz
Çıkış: 6V 300 mA

Güç

Şarj Adaptörü (Sadece VT1050T için)
Giriş: 110-240 V 50/60 Hz
Çıkış: 6V 300 mA

Not: Yalnızca temin edilen adaptörle birlikte kullanınız.
Batarya Bilgisi
Batarya Tipi
Güç

NiMH (Şarj edilebilir batarya)
500 mAH 1.2 V

Teknik Destek
Lütfen bu telefonun seri numarasını Teknik Destek Merkezi’ne okuyunuz.
Seri numarasını, bataryalar çıkarıldıktan sonra batarya bölmesinin içerisinde bulabilirsiniz.
Laxon Teknik destek için 0 312 230 0777 numarasından Müşteri Servis Departmanını arayınız
ÖNEMLİ UYARI:
Not: Almış olduğunuz üründe 1,2 Volt şarj edilebilen piller kullanılmaktadır. Pilleri El Seti’ne yerleştirdikten sonra
Baz İstasyonu üzerinde 15 saat şarj ettikten sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.
LÜTFEN DİKKAT
1- El Setini sürekli olarak Baz İstasyonu üzerinde şarjda tutmayınız.
2- Pillerin daha uzun ömürlü olması ve sıhhatli çalışması için periyodik olarak şarj edilmesi gerekmektedir.
3-Cihazınızda kesinlikle 1,5 Volt Alkalin piller kullanmamalısınız, Bu pilleri kullanmak cihazınızda onarılması
imkansız hasarlara yol açabilir.
ÖNEMLİ UYARI: Cihazınızın çalışabilmesi için elektrik enerjisine ihtiyaç olduğundan cihazınızın adaptörü sürekli
olarak prize takılı olmak zorundadır.

TEMİZLİK VE BAKIM
Laxon TD81 kablosuz DECT telefonunuzun hiçbir parçasını benzin, inceltici veya çözücü kimyasallarla
temizlemeyiniz.Bu temizlik maddelerinin kullanılmasıyla ortaya çıkabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
Telefonunuzu gerektiğinde kuru bir bez vasıtasıyla temizleyiniz.
Telefonunuzu ateşten, sudan, nemden veya direkt güneş ışığından koruyunuz.
Telefonunuzun dayanıklılık standartlarına ulaşması için tüm işlemler yapılmış olmasına rağmen eğer bir problem
yaşarsanız lütfen telefonunuzu kendiniz tamir etmeyiniz ve satın aldığınız mağazaya başvurunuz.
GARANTİ VE SERVİS
Laxon TD81’i satın aldığınız tarihten itibaren satın aldığınız ürünün faturasını saklamanız durumunda 24 ay
boyunca garanti kapsamındadır. Bu garanti kullanıcı hataları, kazalar, dikkatsizlik, telefon hattı sorunları ve yetkili
olmayan servislerin oluşturacağı problemleri kapsamaz.
Garanti süreniz dolana kadar fiş veya faturanızı saklayınız , orjinal paket ekipmanlarının da saklanması
gerekmektedir.
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NOT: Garanti Kapsamında Hizmet Alabilmek İçin;
1. Baz istasyonunu telefon hattından ayırınız ve elektirik gücünü kesiniz.
2. Ürününüzün tüm parçalarını toplayıp orjinal paketine yerleştiriniz.
3. Ürünü aldığınız yere tekrar götürürken fiş veya faturanızın yanınızda olmasına dikkat ediniz.
11.2 Garanti Kapsamı Dışında;
1. Baz ünitesini telefon hattından ayırınız ve elektirik gücünü kesiniz.
2. Ürününüzün tüm parçalarını toplayıp orjinal paketine yerleştiriniz.
3. Ürünü aldığınız yere geri götürürken fiş/faturanızın yanınızda olmasına dikkat ediniz. Eğer posta ile
yollayacaksanız isminizi ve adresinizi tam ve eksiksiz olarak yazınız, ödemeyi ne şekilde yapacağınızı belirtiniz.
Tamir sonrasında Laxon TD81 marka telefonunuz daha önceden belirttiğiniz adrese gönderilecektir.

Atık elektronik ürünler ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır. Yerel
geri dönüşüm kurallarına uygun olan çöpe atınız

NOT: Yönerge 2002/96/EC uyarınca, sağda gösterilen sembolle gelen bir ürün aldığınızda elektrikli ve elektronik
malzemeleri ayrı çöp kutularına atmanız gerekmektedir, altsistemleri ve sarf malzemeleri bu ürünün dahili bir
parçasıdır ve bu üründeleri notmal bir çöp gibi atamazsınız. Bu malzeme ve tüm parçalarını atmaya karar
verdiğinizde uygun bir şekilde atık hale gelmesi için mevcut düzenlemeler uyarınca yerel geri dönüşüm
merkezlerine götürmelisiniz. Bu merkezlerinin konumlarına ait detayları yerel yönetimlerinizden alabilirsiniz.

GEREKLİLİKLERE UYUMLULUK

SEMBOLÜYLE TASDİKLENMEKTEDİR

Uygunluk Taahhütnamesi
Laxon TD81 olarak tanımlanan kablosuz telefon aşağıdaki önemli koruma gereklilikleri ve hedefleriyle uyumludur:
LVD Yönergesi 72/23/EEC
EMC Yönergesi 89/336/EEC
EC R&TTE Yönergesi 1999/5/EC
Ve aşağıdaki ilgili uyumlu standartlara uyar:
LVD: EN 60950-1:2006
EMC: EN 301 489-01 V1.8.1:2008
Radyo: EN 301 489-06 V1.3.1:2008

UYGUNLUK
Bu unite, aşağıda belirtilen kural ve yönetmeliklere uygundur:
1995/5/EC Radyo frekans ve telekomünikasyon ekipmanı ve karşılıklı uygunluk kabulü.
CE işareti, yukarıdaki beyanı kanıtlamaktadır.
Teknik detaylar
Standart Kablosuz Telekomünikasyon
Frekans aralığı: 1880 - 1900 MHz (bant genişliği = 20 MHz)
Kanal Bant genişliği:1728 MHz
Çalışma mesafesi: Açık alanda 300 metreye kadar; kapalı alanda 50 metreye kadar
UYARI: Ortam koşullarına göre cihazınızın çekim mesafesi belirtilen mesafelerden aşağı
düşebilmektedir.
Çalışma süresi
Bekleme: 100 saat
Konuşma:10 saat
Batarya şarj süresi:24 saat
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Sıcaklık aralığı
Çalışma : 0 °C - 40 °C
Depolama: 20 °C - 60 °C
Elektriksel güç
EL SETİ : İki adet AAA-boyutlarında 550mAH NiMH 1.2V yeniden şarj edilebilir pil
BAZ ÜNİTE
: input 230VAC 50Hz; output 7.5VDC - 500mA
ŞARJ ALETİ
: input 230VAC 50Hz; output 6VDC - 200mA
Port belirleme port (ana güç kaynağına bağlı) EN41003’e göre bir SELV porttur.
port (telefon hattına bağlı) EN41003’e göre bir TNV porttur. PBX uyumluluğu:
Zamanlı yeniden arama (timed break recall) (flash): 100ms (varsayılan), 250ms ya da 600ms olarak ayarlanabilir.

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

İthalatçı
Teleses Elektrik Elektronik Hab.Ürün. San ve Tic. Ltd.Şti
GMK Bulv. No:70 Maltepe Ankara – Türkiye
Tel: ( 312) 2320808 Fax: (312) 232 44

TELESES ELEKTRİK VE ELEKTRONİK HAB. ÜRÜN. SAN VE TİC. LTD ŞTİ.
TEKNİK SERVİS NOKTALARI:
ANKARA
Teleses İletişim 0 312 232 0808 GMK Bulvarı No:70 Maltepe
İSTANBUL
Eko Group 0 216 469 5555 Işıklar Cad. No:21 Ataşehir Kadıköy
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
GAZİANTEP
Japon Hasan 0 342 218 0281 Karatarla Mahallesi Söylemez Pasajı Kat:4 No:227
TRABZON
KARTEL-TELSAN 0 462 322 1144 Maraş cad. Onbaşı İş hanı Kat: 1 No:35

Bakanlıkça Tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
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