LAXON LR 5 PRO PMR EL TELSİZİ KULLANIM KLAVUZU

Kullanıcı
kılavuzu

Anten
PTT ( Bas konuş )
düğmesi
- Yayın için basılı tutunuz

LCD ekranı
-Mevcut kanal seçimini ve diğer radyo
sembollerini gösterir.

MENU tuşu
- programlamak için basınız
PMR ayarları.

ARAMA tuşu
-Diğer PMR birimine çaldırma
sinyali göndermek için basınız.

(Güç) düğmesi
-PMR birimini Açmak
yada Kapatmak için
basılı tutunuz

2. Takılması
2.1 Kemer kancasının çıkarılması
a. Kemer kancası sürgüsünü PMR
den çekerek çıkarınız.
b. Kemer kancası sürgüsünü
çıkarırken, şekil 1 de gösterildiği
gibi yukarı doğru bastırın.
2.2

Kemer
sürgüsü

kancası

Kemer kancasının takılışı

a. Şek. 2 de gösterildiği gibi
kemer kancasını yuvaya oturtturun
b. Kemer kancası yerine oturduğunda bir “klik” sesi duyacaksınız.

Şekil 1

Şekil 2

MIC(mikrofon)

2.3

(YUKARI)/(AŞAĞI)
TUŞLARI
-Kanalları, ses düzeyini
ve seçili ayarları değiştirmek
için basınız
during programming.

hoparlör

1.LCD Ekranı

Bataryanın takılması
Şekil 3

Şekil 4

Kanal Numarası.Kullanıcının tercihine
göre 1 ila 8 arasında değişir.
Batarya seviyesinin (pilin) azaldığını
gösterir.
Kanal seçimi modunda iken belirir.
Ses ayarlama modunda iken belirir.
Sinyal yayınlanırken belirir.
Sinyal alınırken

a. Batarya kapağını aşağı doğru kaydırın.
b. 3xAAA cinsindeki bataryayı yerine takın. Bataryayı “+” ve “-“
kutuplarına uygun gelecek şekilde takınız. Şekil 3 e bakınız.
c. Batarya kapağını takınız. Şekil 4 e bakınız.
Not:
·PMR birimlerinin tümünde aynı tip bataryayı kullanınız.
·Max. batarya ömrü için tüm PMR birimleri dahili güç tasarrufu (PS)
içerir, kullanımda değilken, pil ömrünü korumak için birimleri kapatınız.
·Eğer cihaz uzun süre kullanılmayacaksa batarya ünitesini çıkartınız.

3.5

Anlaşıldı sesi
Anlaşıldı sesi, PTT tuşunun her serbest bırakılışında otomatik olarak
yayınlanan bir sesdir. Bu alarm, yayınlamayı tamamladığınızı ve
artık sinyali alma durumuna geçtiğinizi belirtir.

3.6

Kanalların Değiştirilmesi
PMR cihazınız 8 adet kanal içerir. Bu kanalları değiştirmek için,
normal modda;
a.
(Menu) tuşuna basınız, LCD üzerinde yer alan kanal ikonu “1”
yanıp sönmeye başlayacaktır.

ve
Batarya Göstergesi
Batarya ikonu LCD panelinin sol alt köşesinde yer almaktadır. Pil seviyesi azaldığında batarya
ikonu belirir. Bu, bataryanın güç seviyesinin minimumda olduğunu gösterir.
Batarya ( pil ) ömrü
PMR cihazınız daha uzun ömürlü kullanım için güç tasarruf özelliği barındırır.Batarya gücünden
tasarruf etmek için cihazı kullanmadığınız zamanlarda kapatmanız önerilir.

b. Kanal ikonu yanıp sönerken arzu edilen kanal için aşağı
yada yukarı
tuşlarına basınız.Kanal, 1 ila 8 değerleri arasında
değişecektir.

3. Kullanım
3.1 Aletin Açılması ve Kapatılması
Açmak için;
a. (Güç) düğmesini bir süre basılı tutunuz. Bir bipleme sesi
duyulacaktır. LCD ekranı mevcut kanalı gösterir.
Kapatmak için;
b.
(Güç) düğmesini basılı tutunuz. Bir bipleme sesi
duyulacaktır ve LCD ekranı kapanacaktır.
Hoparlörün ses seviyesinin ayarlanması
8 adet ses seviyesi vardır, mevcut hoparlör ses seviyesi LCD
ekranda gösterilir.
Hoparlör ses seviyesini ayarlarken, arttırmak için
(yukarı)
tuşuna ve azaltmak içn ise (aşağı)
tuşuna basınız.
Hoperlörün ses seviyesini ekranda yer alan gösterge barına
bakarak ayarlayabilirsiniz.

c. Seçili ayarları onaylamak ve bekleme moduna geri dönmek için
Menu tuşuna basınız.
Not:
·Detaylı Frekans listesi için Kullanıcı el kitabında yer alan
“Kanal Tablosu” kısmına bakınız..

3.2

3.3

Gelen çağrıyı cevaplama
Cihaz açık ve yayın yapmazken gelen çağrıyı cevaplayabilir
moddadır.Mevcut kanal üzerinden herhangi bir sinyal alındığında
gelen sinyal ikonu “RX “ LCD ekranında belirecektir.

Yayın Yapma (gönderim)
a. Sesinizi iletmek için PTT (bas konuş ) tuşunu basılı tutunuz.Sinyal
gönderiliyor ikonu “TX” LCD ekranında gösterilicektir.
b. Mikrofon ile ağzınız arasında 5 cm mesafe olacak biçimde aleti dik
pozisyonda tutunuz. PTT tuşunu basılı tutuyor iken mikrofona
doğru normal bir tonda konuşunuz.
c.Yayınınız (iletiminiz) tamamlandığında PTT tuşunu serbest
bırakınız.
3.4

Önemli:

·Diğer kişilerin yapmış olduğunuz yayını (iletimi) cevaplayabilme-

leri için, sizin kullanmakta olduğunuz aynı kanalda bulunmaları
gerekmektedir. Daha fazla bilgi için kanal değiştirme kısmına bakınız.
·PTT ve/veya ARAMA tuşlarına ardarda basarsanız, PMR
cihazı herhangi bir yayın veya iletim yapamayacaktır.

3.7

Arama ( çağrı ) tonu
Arama tuşunu, aynı kanalda yer alan diğer kullanıcılara çağrı
yönlendirmek için kullanabilirsiniz.
Bu özelliği aktif hale getirmek için;
a. PMR cihazınız bekleme modunda iken, arama tuşuna basınız ve
serbest bırakınız. Cihaz, yayın alanı içinde yer alan aynı kanaldaki
başka bir cihaza 2 saniyelik bir çağrı tonu iletecektir.

4. Yardımcı Özellikler
4.1 Güç Tasarrufu
PMR cihazınız, batarya ömrünün uzun olması için, özel bir devre
sistemine sahiptir. Cihaz 4 saniyeden uzun bir süre kullanılmaz ise,
otomatik olarak düşük güç moduna geçecektir. Güç tasarrufu özelliği
PMR cihazının sinyal alımını herhangi bir şekilde etkilemez. Herhangi
bir sinyal tespit edildiğinde, cihaz otomatik olarak tam güç moduna
geçecektir.
Düşük Batarya Seviyesi Göstergesi
PMR cihazınız düşük batarya seviyesini tespit edebilir. Batarya ikonu,
düşük pil seviyesini yanda belirtildiği gibi gösterecektir;
Batarya voltajı düşük batarya seviyesinde iken, ekran boş batarya
sembolü belirecek ve yanıp sönmeye başlayacaktır.
Pil voltajı tamamen bitene kadar batarya ikonu yanıp sönmeye devam
edecektir.
Not: İyi bir iletişim için batarya düşük seviyeye geldiğinde, pilleri
yenileriyle değiştiriniz.

Laxon LR5 pro Modelinin kullanılabieceği Ülkeler
Avusturalya
Belçika
Bulgaristan
Hırvatistan
Kıbrıs
Çek cumh.
Danimarka
Estonya

√
√
√
√
√
√
√
√

Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan
İzlanda
İrlanda
İtalya

√
√
√
√
√
√
√
√

Letonya
Lihtenştayn
Lüksemburg
Hollanda
Norveç
Polonya
Portekiz
Slovenya

√
√
√
√
√
√
√
√

İspanya
İsveç
İsviçre
Türkiye
Birleşik Krallık
Romanya
Slovakya

√
√
√
√
√
√
√
√

√ Kullanımda olduğu Ülkeler

8.

Güvenlik

İKAZ

Hasarlı Anten
Anteni zarar görmüş üniteleri kullanmayınız. Hasar görmüş bir Telsiz anteni cilde temas ederek ,yanıklara sebep olabilir.
Bataryalar
Takı veya anahtar gibi iletken materyaller açıktaki terminallere temas ederse, mal hasarına ve/veya vücutta yanık gibi yaralanmalara neden olabilmektedir. Şarj edilmiş
bataryaları taşırken, cebe, cüzdana ya da metal nesneler içeren başka bir kap içerisine yerleştirirken dikkatli olunuz ciddi tehlikeler ile karşılaşabilirsiniz.
UYARI
Hava Yastıklı Taşıtlar İçin
Telsizinizi hava yastığının üzerindeki Alana ya da hava yastığı yerleşim alanına yerleştirmeyiniz. Hava yastıkları, çok büyük bir kuvvetle açılmaktadır. Eğer hava yastığı yerleşim
alanına Telsiz yerleştirilirse ve hava yastığı açılırsa, Telsiz, oluşan çok büyük bir kuvvetle hareket ederek taşıtın içerisindekilerde ciddi yaralanmalara yol açabilir.
Potansiyel Patlayıcı Atmosferler
Potansiyel olarak patlayıcı alanlara sahip herhangi bir ortamda, eğer Telsiziniz bu tür kullanımlar için özellikle geliştirilmiş bir tipte değilse,Telsizinizi kapatınız. Bu tür alanlardaki
kıvılcımlar, bir patlama ya da yangına yol açabilir; böylelikle yaralanma, hatta ölümler yaşanabilir.
Bataryalar
Patlama potansiyeline sahip ortamlarda bataryaları değiştirmeyiniz ya da şarj etmeyiniz. Bataryalar yerleştirilirlen ya da çıkarılırken kontak kıvılcımı olabilir ve oluşan kıvılcım bir
patlamaya neden olabilir.
Patlama Başlıkları ve Alanları
Patlama etkileşimini önlemek için, elektrikli patlama alanlarının yakınında ya da bir “patlama alanında” “telsizinizi kapatınız” uyarısı bulunan alanlarda Telsizinizi kapatınız.
Tüm işaret ve talimatlara uyunuz.
NOT: Patlama potansiyeline sahip ortamlarla sıkça karşılaşılmaktadır; ancak bu tür ortamlarda her zaman durumu belirten işaretler bulunmamaktadır. Bu tür alanlar gemiledeki
güverte altlarında bulunan yakıt depolama alanlarını, yakıt ya da kimyasal madde taşıma ya da depolama tesislerini; havanın kimyasal ya da toz ya da metal tozu gibi
partikülleri içerdiği alanları ve normal koşullarda araç motorunu kapatmanızın tavsiye edildiği diğer tüm alanları içermektedir.
9. Temizlik ve Bakım
PMR’nizi temizlemek için, su ile nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanınız. Garanti kapsamına girmeyen hasarlara yol açabilecek temizlik maddeleri ya da çözücüleri kullanmayınız.

10. Arıza Tespit Kılavuzu
Bulgu
Güç yok (çalışmıyor)
Sinyal alımı zayıf

CTCSS
alt
değiştirilemiyor

kanalları

Yayın alanı limitli

Ses bozukluğu problemleri

İletişim Kurulamıyor

Çözüm
. Bataryaların düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol ediniz.
. Batarya güç seviyesi düşük olabilir.
. Eski bataryaları yenileriyle değiştirin.
. Alıcı ses seviyesini arttırmak için YUKARI tuşuna basınız.
. Gelen sinyal zayıf yada yayın alanının kapsamının dışında olabilir.
. Eğer bu olursa, görüntüleme özelliğini aktif hale getirmek için MENU ve
AŞAĞI tuşlarına aynı anda basınız.
. Eğer LCD ekranında
(tuş kilidi) simgesi var ise, tuş kilidinin
kaldırılması gerekmektedir.
. CTCSS alt kanallarını değiştirmek için, MENU tuşuna iki kere basınız, LCD
ekranında CTCSS alt kanal numarası belirecektir. CTCSS alt kanalını
değiştirmek için YUKARI veya AŞAĞI tuşlarına basınız.
. Bataryalar zayıf olabilir.
. Bataryalar zayıf olabilir.
. Şarj seviyesi düşük ise, bataryaları yenileriyle değiştiriniz.
. “Etkili yayın alanı “ diyagramına bakınız.
Maksimum yayın alanı topografya ve çevreye bağlı olarak değişkenlik
gösterebilir.
. Açık alanlar maksimum yayın alanı sağlar, etraftaki metal yapılar, bitki
örtüsü, bina veya araç içi kullanım yayın alanını daraltabilir.
. Cihazı vücudunuza çok yakın tutmak (cebinizde veya kemerinizde takılı
ise) bazen yayın alanını daraltabilir, bu durumda cihazın yerini değiştirin.
. Eğer yayın yapıyorsanız, ağzınız mikrofondan 5 cm uzak olacak şekilde,
normal konuşma tonunda konuşun.
. Eğer yayın almaktaysanız, ses düzeyini alçaltınız.
. Cihazlar birbirine çok yakın. Birimler arası mesafe en az 2 metre olmalıdır,
mesafeyi arttırınız.
. Cihazlar birbirinden çok uzak. Yayında parazitlenme söz konusu. Yayın
alanı açık arazide 5 km ye kadar çıkabilir.
. Kanalı ve CTCSS kodu ayarlarını kontrol ediniz. Alıcı ve verici PMR
birimlerinin her ikisi de aynı kanal ve CTCSS kodu (eğer var ise ) üzerinde
olacak şekilde ayarlanmış olmalıdır.

GARANTİ VE SERVİS
Laxon LR5 PRO cihazınızı satın aldığınız tarihten itibaren satın aldığınız ürünün faturasını saklamanız durumunda 24 ay boyunca garanti kapsamındadır. Bu garanti kullanıcı hataları,
kazalar, dikkatsizlik ve yetkili olmayan servislerin oluşturacağı problemleri kapsamaz.
Garanti süreniz dolana kadar fiş, fatura ve orijinal paket ekipmanlarını saklayınız.

NOT: Garanti Kapsamında Hizmet Alabilmek İçin;
1. Cihazınızdan 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. Cihazınızdan 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 LR5 PRO marka PMR El Telsiziniz daha önceden belirttiğiniz adrese gönderilecektir.

DÜZENLEMELERE UYGUNLUK
Bu ürün Radyo ve Televizyon Terminal Cihazlar için gerekli düzenlemelere uygundur.
Uygunluk Taahhütnamesi
Laxon LR5 PRO olarak tanımlanan PMR El Telsiz Cihazı aşağıdaki önemli koruma gereklilikleri ve hedefleriyle uyumludur:
Uyumluluk Raporları
Low

Voltage Directive 73/23/EEC

EMC Directive 1999/ 5 /EC
EN 300 296-2 V1.3.1 (2010-07)
EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

RoHs Direktifi 2002/95/EC

Gerekliliklere uyumluluk

sembolüyle tasdiklenmektedir.

NOT: Yönerge 2002/96/EC uyarınca, yanda 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
PAKET İÇERİĞİ
Kutu İçeriği
2 Adet LR5 PRO El Seti

Kullanım Kılavuzu
Garanti Belgesi
Teleses Elektrik Elektronik Hab. Ürün. San. Tic. Ltd.Şti.
PMR El Telsizi Servis Noktası;
ANKARA
Teleses İletişim 0 312 232 0808 GMK Bulvarı No:70 Maltepe
Üretici
On Real Limited
Unit 1015, 10F, Technology Park, 18 On Lai Street , Shatin N.T
Hong KongTel: (852) 2647 5667 Fax: (852) 2647 0497
İthalatçı
Teleses Elektrik Elektronik Hab.Ürün. San Tic. Ltd.Şti
GMK Bulv. No:70 Maltepe Ankara – Türkiye
Tel: ( 312) 2320808 Fax: (312) 232 4499

Bakanlıkça Tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

