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TELEFONUNUZ ÜZERİNDEKİ DÜĞMELER BASMA:
 Kullanım kılavuzundaki talimatlar size sadece düğmeye basın dediği zaman
düğmeye kısaca basın ve bırakın anlamına gelmektedir.
 Kullanım kılavuzundaki talimatlar size düğmeye basın ve basılı tutun dediği
zaman düğmeye ekran değişene kadar veya bir ses duyana kadar basın ve
bırakın anlamına gelmektedir

KULLANIM KILAVUZU
Laxon TD16’ün paketini açarken:
Kutuda bulunanlar:
 Kablosuz telefon (İkiz sistemli iki telefon, üç Üçlü sistem ile, dört de dörtlü
sistem ile birlikte)
 Baz ünitesi





Şarj edilebilir bataryalar veya batarya paketi, ve telefon için batarya birimi
kapağı
Bir telefon hat kablosu
Dağıtım şebekesi ara kablosu

Eğer yardıma ihtiyacınız olur ise
Pazartesi’den Cumaya saat 9.00’dan
kullanılabilmektedir

19.00’a

kadar

Teleses

Yardım

Hattı

0312-2320808
Önemli Not-acil aramalar
Laxon TD16 dağıtım şebekesi arızalandığı zaman acil aramalar yapmak için
tasarlanmamıştır. Bu yüzden Acil Hizmetlere erişmek için alternatif düzenlemeler
yapmalısınız.
(Bu şu anlama gelmektedir dağıtım şebekesi gerektirmeyen hattınıza bağlı basit bir
telefona da sahip olmalısınız böylece elektrik arızası olur ise aramalar yapabilirsiniz.)
→ Harici arama beklemeye alınmaktadır. Diğer telefon biriminin kullanıcısı cevap
verdiği zaman, dâhili telefon araması (INTERCOM) üzerinden konuşabilirsiniz.
3
Aramayı aktarmak için KAPAT/C
düğmesine basınız.
Eğer telefon kullanıcısı cevap vermez ise:
Tekrar INTERCOM düğmesine basarak dış aramaya geri dönebilirsiniz.
Aramalar arasında ayrıca ileri ve geri gidip gelebilirsiniz.
İki arama arasında geçiş yapma
Hem bir harici arama hem de bir dâhili (intercom) arama devam ederken, bir
aramadan diğerine aşağıdaki biçimde geçebilirsiniz:
→ Her biri ile sıra ile konuşmak için, diğerini de beklemeye almak için bir saniyeliğine
INTERCOM düğmesine basınız.
Harici aramayı diğer telefona KAPAT/C
aramaya bağlanırken aktarabilirsiniz.

düğmesine basarak siz dâhili (intercom)

Eğer harici arama ile bağlantıda iken KAPAT/C
bağlantısını kesmiş olursunuz.

düğmesine basarsanız, onun

Üç yönlü konferans başlatmak için
İki telefon kullanarak bir konferans başlatabilirsiniz.
Devam eden harici bir arama aldığınızda (ya sizin yaptığınız veya cevapladığınız veya
da size aktarılan)

1
INTERCOM düğmesine basınız ve daha sonrada telefon numarasında bir
anahtara basınız.
→ Harici arama beklemeye alınmıştır. Diğer telefon kullanıcısı cevap verdiği zaman
ve süren bir dâhili (intercom) aramanız olduğu zaman:
2
Üç yönlü bir konferans ayarlamak için * (YILDIZ) düğmesine iki saniyeliğine
basılı tutun
→ Hem siz hem de diğer kullanıcı harici aramaya bağlanmaktadır.
Diğer telefon kullanıcısını konferans aramasında askıya almak için: 2 saniyeliğine
*(YILDIZ) düğmesine basın ve basılı tutun.
Harici aramaya bağlantınız devam etmektedir. Eğer diğer kullanıcı kapatmadı ise, onu
konferansa 2 saniyeliğine * (YILDIZ) tuşuna basarak geri getirebilirsiniz.
Konferans araması sırasında eğer KAPAT/C tuşuna basarsanız, diğer kullanıcıyı harici
aramaya bağlı bir şekilde bırakırsınız.
Eğer diğer kullanıcı KAPAT/C tuşuna basar ise, siz harici arama ile bağlantıda
kalırsınız.

Yeni arama tonu
Her iki telefonda dâhili (intercom) aramada iken ve harici bir arama geldiği zaman,
sizin birisi tarafından arandığınızı bildirmek için konuşmanız sırasında YENİ BİR
ARAMA TONU duyacaksınız.
Harici aramayı cevaplandırmak ve dâhili (intercom) aramayı sona erdirmek için:
R
düğmesine basın
Harici aramayı cevaplandırmak ve dâhili (intercom) arayı bekletmek için (böylece
daha sonra mekik, konferans veya aktarmayı kullanabilirsiniz)
INTERCOM düğmesine basın

1. Nerede Bulabiliriz

MENÜ düğmesi
Menü fonksiyonlarını başlatmak için menü düğmesine basın

PHONE /OK düğmesi
Bir telefon aramasını başlatmak veya cevaplamak için basın
Menü fonksiyonlarını kullandığınız zaman seçiminizi onaylamak için basın.
Hoparlörü açmak veya kapatmak için basın
Redial
(yeniden arama)/CDS/ PAUSE düğmesi
Arama yaptığınız son 10 numarayı içeren listeyi açmak için bir kez basın
Arayan kaydı listesini açmak için iki kez basın
Bir aralık bırakmak için numarayı çevirirken basın (buna PBX’ de ihtiyacınız olabilir).
Ringer OFF (ZİL SESİ KAPALI)/ Kaydırma düğmesi
Zil sesini kapatmak için basın ve 4 saniye boyunca basılı tutun.
12 basamaktan fazla bir sayıyı görüntülerken ekran boyunca geriye doğru kaydırma
yapın.
ŞARJ IŞIĞI
Telefonun bataryaları şarj edilirken yanmaktadır.
TELEFON KONUM BELİRLEYİCİ (PAGE) düğmesi
Kayıtlı tüm telefonların çalması için basınız, bu telefonu nereye koyduğunuzu
unuttuğunuz zaman işe yaramaktadır.
Yukarı ve aşağı ok düğmeleri
Menüler ve seçenekler arasında hareket ederken basın. Arayan ekranı ve yeniden
arama ekranı listesinde hareket ederken basın.
Kulaklık ve hoparlöre gelen sesi ayarlamak için arama sırasında basınız.
R(Yeniden arama) düğmesi
Telefonunuz bir PBX’e bağlı iken veya şebeke tabanlı servisler kullanıyor iseniz buna
ihtiyacınız olabilir.
KAPAT/AÇ/C (İptal) düğmesi
Bir aramayı sonlandırmak için basın.
Telefonu açmak veya kapatmak için basın ve 3 saniye basılı tutun.
Menü işlemlerini düzenlerken veya kullanırken yaptığınız şeyi iptal etmek ve Standby
moduna geçmek için basınız.
INTERCOM INT düğmesi
Diğer bir telefona dâhili arama yapmak için basın.
TELEFON REHBERİ düğmesi
Telefon Rehberini açmak için basın.
Tuş takımı kilidi

/ SESSİZ

/ KAYDIRMA

düğmesi

Tuş takımını kilitlemek ve kilidi açmak için basın ve bir dakikalığına basılı tutun.
Konuşma hoparlörünü sessize getirmek için arama sırasında basın.
12 basamaktan fazla bir sayıyı görüntülerken ekran boyunca geriye doğru kaydırma
yapın
KULLANIMDA IŞIĞI
Telefon hattına bağlantınız olduğunda yanmaktadır.
Ekran mesajları ve semboller

Telefonun adı:
Telefonun numarası:
Şu anki saat:

JENNY
2
16:25

Görüntülenen her aramanın süresi PHONE düğmesine bastıktan sonra 20 saniyeden
ve aramayı bitirdikten sonra 5 saniyeye kadar görüntülenmektedir.
Semboller ne anlama gelmektedir
Telsiz bağlantısı/Sinyal Seviyesi
Telefon ve baz ünitesi arasında bir telsiz bağlantısı olduğu zaman daima açık
olan ilk sembol. Eğer telefon baz ünitesine bir bağlantı kurmaya çalışıyor ise
yanıp sönmektedir. Eğer bir aramadayken bu sembol yanıp söner ise, baz
ünitesine daha fazla yaklaşın. İkinci sembol de sinyalin gücünü göstermektedir.
Yeni Arama
Yeni Arayan Ekranı Listesi olduğunu göstermektedir.
Telefon
Harici hatta bağlandığınız zaman ortaya çıkmaktadır. Cevaplanacak bir gelen arama
olduğu zaman yanıp sönmektedir (telefon sesi kapalı olduğu zaman bile).

Telefon Rehberi
Telefon Rehberine numaraları kaydettiğiniz zaman ve kayıtlı numaralardan aramalar
yaptığınız zaman ekrana gelmektedir.

Zil Kapalı
Telefonun zil sesi kapalı olduğu zaman görünmektedir.
Sessiz
Telefonunuzun mikrofonu kapalı olduğu zaman görünmektedir.
Şebeke sesli mesaj
Bir şebeke sesli mesajı kullanıyorsanız, gelen kutunuzda yeni mesajlar olduğu zaman
bu sembol görünmektedir.
Kilit
Telefonunuzun tuş takımı kilitli olduğu zaman görünmektedir.
Batarya Şarj Seviyesi
“neredeyse boş” görünüyor ise, mümkün olduğunca kısa süre içersinde bataryaları
şarj etmek için telefonu baz ünitesi üzerine veya şarj edici bölüme yerleştiriniz.
Bataryalar şarj edilirken bu inip çıkmaktadır.
Telefon hoparlörü
Telefonunuzun hoparlörü açık
9 Eğer bir geniş bantlı hattınız var ise
Eğer telefonunuzu geniş bant bağlantılı bir hatta bağlarsanız, telefon ve telefon hattı
arasında bir mikro filtre takmanız gerekecektir (dâhil değildir), aksi halde telefon ve
geniş bant arasında sorunlara yol açabilecek parazitler olabilir.

Geniş bantlı bir evde, her telefonun bir mikro filtre bağlantısı olmalıdır, yalnızca
modeminizin bağlı olduğu telefon noktasında değil. Daha fazla geniş bantlı mikro
filtrelere ihtiyaç duyarsanız geniş bant tedarikçinizle temasa geçin.
2. Montaj
1 Baz ünitesi için uygun bir alan seçin

2 Ana güç dağıtım kablosunu ve telefon hattı kordonunu baz ünitesinin altına
bağlayın
Laxon TD16 ile birlikte temin edilen telefon hattı kordonunu kullanın- başka bir
telefon hattı kordonu kullanmayın.

3 Dağıtım şebekesi adaptörünü 230 V AC, 50 Hz dağıtım soketine takın, soketin
üzerindeki anahtar OFF’a ayarlanmış olacaktır.
4 Şarj edici bölümleri monte edin…
Dağıtım şebekesi adaptörünü 230 V AC, 50 Hz dağıtım soketine takın, soketin
üzerindeki anahtar OFF’a ayarlanmış olacaktır.
5 Ana soketlerin anahtarını açık konuma getirin.
6 Kablosuz telefonlara bataryaları yerleştirin
Gösterildiği şekilde üç adet şarj edilebilir bataryayı takın

Batarya bölümü kapağını koyun ve yerine düzgün bir şekilde oturuncaya kadar
kaydırın.

7 Bataryaları 12 Saat Şarj edin
Kablosuz telefonları ilk kez kullanmadan önce, bataryaları tamamen şarj etmek son
derece önemlidir. Şarj edici yerde doğru bir şekilde telefon yerleştiği zaman bir bip
sesi duyacaksınız.
Telefonları baz ünitesi üzerindeki şarj edici bölümde 12 saat bırakın.

Bataryaları şarjlı tutmak için, telefonu kullanmanızın gerekmediği zamanlarda
(örneğin geceleri) telefonu baz ünitesi üzerinde veya şarj ünitesinde bırakın.

Bataryalar şarj oldukça telefon ekranı üzerindeki çubuklar inip
çıkacaktır.
8 Baz ünitesinin telefon hattına bağlanması
Ana soketteki gücü kapatın
Telefon hattı fişini sokete takın
Ana gücü açın

Ana gücün açık
çalışmayacaktır.

olduğundan

emin

olun-

telefon

elektrik

gücü

olmadan

Eğer bir hata yaparsanız ekrandan sayı hanelerini teker teker silmek için
basın.

tuşuna

NOT: şarj edici bölüm telefon hattına bağlı değildir.
3. ARAMA YAPMA VE ARAMA YANITLAMA
Arama yapmak için
1
Telefon numarası verilerini girin

Tüm haneleri silmek için
2

tuşuna basınız ve basılı tutunuz.

tuşuna basınız.

Aramayı yanıtlamak için
Telefon ve baz ünitesi çaldığı zaman:
tuşuna basınız.
Aramayı sona erdirmek için

tuşuna basınız böylece ekrandan

sembolü kaybolmaktadır.

Son Aranan Numaranın Yeniden Aranması
En son çevirdiğiniz numaraya yapılan aramayı tekrarlamak için:
1
tuşuna basın
2

tuşuna basın

Son aradığınız 10 numarayı tekrar aramak için:
1
2

Yukarı

ve aşağı

oklara numara ekranda görününceye dek basın.

tuşuna basın

Ahize sesinin kapatılması
Ahize sesini kapatmak için 4 saniyeliğine
tuşuna basın ve basılı tutun
Ahize sesi kapatıldığı zaman, aramanın diğer ucundaki kişi sizi duyamaz ve ekranda
sembolü görünür.
Ahize sesini yeniden açmak için

tekrar basın ve basılı tutun.

Hoparlörün açılması ve kapanması
Bir arama sırasında hoparlörü açmak için
işareti görünecektir.
Hoparlör açık iken
kaybolacaktır

tuşuna basabilirsiniz ve ekranda

tuşuna basın, hoparlör kapanacaktır ve sembol ekrandan

! Bataryalar zayıfken hoparlör çalışmayacaktır.
4. ARAMA HAFIZASI
Her telefonun hafızasına 40’a kadar numara kaydedebilirsiniz. Her numara 24 haneye
sahip olabilir ve numara ile birlikte 10 karaktere kadar isim de kaydedebilirsiniz.
Numara kaydetmek için
1
tuşuna basınız ekranda PHONEBOOK görünmektedir
2
3
4
5

tuşuna basınız, ilk hafıza kaydını göstermektedir.
tuşuna basınız ADD görünmektedir
tuşuna basınız NAME görünmektedir.
Numaralı tuşları kullanarak ismi griniz.

6
7

tuşuna basınız.
Numarayı giriniz.

Not: Eğer bir hata yaparsanız ekrandan numaraları veya harfleri silmek için
tuşuna basınız.
8
tuşuna basınız
Şimdi kaydedilmiş numaraları kullanabilirsiniz.
Yeniden arama listesinden bir numara kaydetmek için
1
2
3
4

tuşuna basın daha sonra
ile numarayı seçin
tuşuna basın daha sonra COPY TO PB’yi seçin
tuşuna basın daha sonra ismi girin
tuşuna basın
Eğer isterseniz numarayı kaydetmeden önce KAPAT/C tuşunu kullanarak
numarayı düzenleyebilirsiniz.

5
Onaylamak için
tuşuna basın.
Hafızadan arama yapmak için
1
tuşuna basın
2 isim ve numara görününceye kadar yukarı ve aşağı ok tuşlarına basın
3 numarayı çevirmek için

tuşuna basın.

Hafızadaki bir numarayı değiştirmek için
1
tuşuna basın
2 isim ve numara görününceye kadar yukarı ve aşağı ok tuşlarına basın
tuşuna basınız ADD görünmektedir
3
4
tuşuna iki kez basın MODIFY görünmektedir
5
tuşuna basın
6 eğer gerekli ise ismi değiştirin, doğru olanları girmeden önce ekrandan karakterleri
silmek için
7

tuşuna basın

tuşuna basın ekran ilgili numarayı gösterecektir.

8 Eğer gerekli ise numarayı değiştirin ve
tuşuna basın.
Şimdi değiştirilmiş numarayı kullanabilirsiniz.
Yeniden arama listesinden bir girişi veya tüm girişleri silmek için
1
basın

tuşuna basın daha sonra numarayı seçmek için

2
tuşuna basın daha sonra
ALL’ı seçin

yukarı aşağı ok tuşlarına

yukarı aşağı oklar ile seçin DELETE veya DELETE

3 Seçilen girişin silinmesi için veya tüm girişlerin silinmesi için onay vermek üzere
tuşuna basın.
Telefon Rehberinden bir girişi veya tüm girişleri silmek için
1
basın

tuşuna basın daha sonra numarayı seçmek için

2
tuşuna basın daha sonra
ALL’ı seçin
3 Onaylamak için

yukarı aşağı ok tuşlarına

yukarı aşağı oklar ile seçin DELETE veya DELETE

tuşuna basın.

5. ARAYANIN GÖRÜNMESİ
Eğer hizmet sağlayıcınızdan bu özelliğe kayıt oluysanız, sizi arayan kişilerin telefon
numaralarını cevaplamadan önce görebilirsiniz. Laxon TD16 en son gelen aramaların
numaralarını kaydedecektir. Her Arayan Görüntüsü kaydı aşağıdakileri içermektedir:
 Arayanın adı, eğer daha önceden telefon hafızanıza kaydetmiş iseniz.
 Arayanın numarası (20 haneye kadar). Eğer arayan kişinin şebekesi bu özelliği
desteklemiyor ise veya gizliyor ise. Eğer arayan kişinin numarası görünmüyor
ise, ekran GİZLİ NUMARA olarak görünmektedir.
 Aramanın tarihi ve saati
Cevaplamadığınız aramalar olduğu zaman, ekranda

sembolü görünmektedir.

Arananın göründüğü kayıtların kontrol edilmesi
1
tuşuna iki kez basın
2 Kayıtlar arasında dolaşmak için yukarı aşağı ok tuşlarına basın
Ya isimleri ya da numaraları göreceksiniz. Aramanın tarihini ve zamanını kontrol
edebilirsiniz.
3 Tarihi ve zamanı göstermek için

tuşuna basın, kayıt listesine girdiğiniz

zaman
sembolü ekrandan kaybolacaktır.
Bir aramaya geri dönmek için
Sizi arayan birini geri aramak için:
Ekranda isim veya numara göründüğü zaman

tuşuna basın.

Arayan Ekranından bir numarayı kaydetmek için
1
2

tuşuna iki kez basın daha sonra
ile numarayı seçin
tuşuna basın daha sonra COPY TO PB’yi seçin

3
tuşuna basın daha sonra ismi girin
tuşuna basın
4 Eğer isterseniz numarayı kaydetmeden önce KAPAT/C tuşunu kullanarak
numarayı düzenleyebilirsiniz.
5 Onaylamak için

tuşuna basın.

Arayan Ekranından bir numarayı silmek için

1

tuşuna iki kez basın daha sonra
ile numarayı arayan ekranından seçin
tuşuna basın
tuşuna iki kez basın daha sonra DELETE’i seçin

2

3 Bu kaydı silmek için
tuşuna basın, eğer bu kaydı silmek istemiyorsanız
tuşuna basın.
Eğer daha fazla kayıt yok ise, ekran telefonun adını gösterecektir.
Arayan Ekranı kayıtlarını silmek için
1
tuşuna iki kez basın
Ekran ilk arayan kaydını gösterecektir.
tuşuna basın
2
3

tuşuna basın DELETE ALL’ı seçin

4 Bu kayıtların tamamını silmek için

tuşuna basın, eğer bu kayıtları silmek

istemiyorsanız
tuşuna basın.
Eğer daha fazla kayıt yok ise, ekran telefonun adını gösterecektir.
6. SES TONLARI VE SESLER
Arama sırasında kulaktaki sesi ayarlamak için
1 Yukarı

ve aşağı

ok tuşuna sesi ayarlamak için basın

Telefon Zil Sesi Melodisi
Gelen harici aramalar için telefonun zil sesini değiştirmek için
1
2

tuşuna basın PHONEBOOK görünecektir.
tuşa basın HS RINGER görünecektir
3

tuşuna basın HS MELODY görünecektir

4
5

tuşuna basın
Her melodiyi duymak için aşağı yukarı ok tuşlarına basın

6

İstediğiniz melodiyi seçmek için

7

Standby moduna geri dönmek için

tuşuna basın
tuşuna basın

Telefon zil sesi seviyesi
1
2
3

tuşuna basın PHONEBOOK görünecektir.
tuşa basın HS RINGER görünecektir
tuşuna basın HS VOLUME görünecektir

4
tuşuna basın 1 to 7 veya VOL OFF görünmektedir.
5 Ses seviyesini değiştirmek için yukarı ve aşağı ok tuşlarına basın.
6 Onaylamak için

tuşuna basın

7 Standby moduna geri dönmek için
tuşuna basın
Baz ünitesi Zil Sesi Melodisi
1
tuşuna basın PHONEBOOK görünecektir.
2
tuşa basın BS RINGER görünecektir
3
4

tuşuna basın BS VOLUME görünecektir
tuşuna basın BS MELODY görünecektir

5
tuşuna basın MELODY ve 1to ( görünecektir
6 Her melodiyi sırası ile duymak için aşağı veya yukarı ok tuşlarına basın
7 İstediğiniz melodiyi onaylamak için

tuşuna basın

8 Standby moduna geri dönmek için

tuşuna basın

Baz ünitesi zil sesi seviyesi
1
2
3

tuşuna basın PHONEBOOK görünecektir.
tuşa basın BS RINGER görünecektir
tuşuna basın BS VOLUME görünecektir

4
tuşuna basın 1 to 7 veya VOL OFF görünmektedir.
5 Ses seviyesini değiştirmek için yukarı ve aşağı ok tuşlarına basın.
6 Onaylamak için

tuşuna basın

7 Standby moduna geri dönmek için
tuşuna basın
* Eğer zil sesini OFF konumuna getirip kapattıysanız, bu noktada hiçbir melodi
sesi duyamayacaksınız.
Tuş Takımı Sesi On/Off (Açık/Kapalı)
Her seferinde bir tuşa bastığınız zaman, bir ses duyarsınız. Eğer isterseniz bu sesi
kapatabilirsiniz.
1
tuşuna basın PHONEBOOK daha sonra HANDSET görünecektir.
2

tuşuna basın daha sonra aşağı ok ile KEYTONE ‘u seçin

3

tuşuna basın ON veya OFF’u seçin

4 Standby moduna geri dönmek için

tuşuna basın

7. ARAMA ENGELLEME
Arama engelleme ile, sizin telefonunuza yapılan belirli türde aramaları
engelleyebilirsiniz. Arama engellemenin dört seviyesi vardır:
 NO BAR- tüm aramalara izin verilmektedir. Bu varsayılandır.
 LOCAL- yani yerel, uluslar arası aramalar engellenmektedir
 INTERNAL- 999 acil aramadan başka dışarıya hiçbir arama yapamazsınız
Belirli numaralara arama engelleme yapmak için
1
2

tuşuna basın daha sonra
tuşuna basın daha sonra

ok tuşuna basın BASE görünecektir
ok tuşuna basın CALL BAR görünecektir

3
(MUMBER 1) veya (NUMBER 2) seçmek için
telefon numaraları listesi gösterecektir.
4 Bir telefon numarası girin
5 Engellenen numarayı girin ve kullanımı onaylayın
6 ACTIVATION’ı seçmek için
telefon numarası girin

ok tuşuna basın

7 Arama engellemeyi etkin hale getirmek için

tuşuna basın, ekran kayıtlı

tuşuna basarak onaylayın ve
tuşunu kullanarak ON’u seçin veya

engellemeyi kaldırmak için OFF’u seçin ve geri dönmek için
Belirli türde bir aramayı engellemek için
1

tuşuna basın daha sonra

tuşuna basın.

ok tuşuna basın BASE görünecektir

2

tuşuna basın daha sonra

ok tuşuna basın CALL BAR görünecektir

3

tuşuna basın daha sonra

ok tuşuna basın TYPE görünecektir

4
tuşuna basın daha sonra telefon numarasını girin,
BAR), (INTERNAL) veya (LOCAL)’ı seçin
5 Onaylamak için

ok tuşuna basarak (NO

tuşuna basın veya arama engellemeyi iptal etmek ve geri

tuşuna basın.
dönmek için
* Yukarıdaki 1 ila 4. basmakları takip edin, adım 4’deki (NO BAR) seviyesini ayarlayın.
8. TELEFONUN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ
Telefonunuzun adı

Telefonunuzun ekranında görülen varsayılan isim (VANTAGE)’dır. Bu ismi on
karaktere kadar istediğiniz isim ile değiştirebilirsiniz.
1
2

tuşuna basın daha sonra aşağı ok ile HANDSET’i seçin
tuşuna basın ve HS NAME’i seçin

3 Mevcut ismi görüntülemek için
4 Ekranı silmek için
5 Seçtiğiniz ismi girin
6 Onaylamak için

tuşuna basın

tuşuna basın
tuşuna basın

7 Standby moduna geri dönmek için
tuşuna basın
Tarih ve zamanın ayarlanması
1
tuşuna basın daha sonra aşağı ok ile DATE/TIME'ı seçin
2 DD_MM_YY tarih bölümünü
3 HH_MM saat bölümünü

tuşuna basın ve doldurun
tuşuna basın ve daha sonra doldurun

4 Onaylamak için
tuşuna basın
Otomatik cevap verme
Normalde gelen bir aramayı yanıtlamak için
tuşuna basmanız gerekmektedir.
Ancak otomatik cevaplama ile, telefonunuz baz ünitesi üzerinde iken ve gelen bir
arama için çaldığı zaman, yalnızca telefonu kaldırarak kolayca cevaplandırabilirsiniz.
Otomatik cevaplamayı açmak veya kapamak için:
tuşuna basın daha sonra aşağı ok ile PHONEBOOK-HANDSET’i seçin
1
2
tuşuna basın daha sonra aşağı ok ile AUTO ANS’ı seçin
3 ON veya OFF’u seçmek için

tuşuna basın

4 Standby moduna geri dönmek için

tuşuna basın

! Eğer otomatik cevaplamayı açtıysanız, telefonu kaldırarak çağrıya cevap verdikten
sonra

tuşuna basmayın.

Tuş Takımının Kilitlenmesi
Tuş takımı kilitlendiği zaman, hiçbir numaraya basılamaz böylece yanlışlıkla arama
yapmamış olursunuz.
Tuş takımını kilitlemek için:

1

tuşuna basın ve 4 saniye boyunca basılı tutun

Ekranda tuş takımı kilitlenince

sembolü görünecektir.

Tuş takımının kilidini açmak için:
1 Tekrar

tuşuna basın ve 4 saniye boyunca basılı tutun

sembolü ekrandan kaybolacaktır.
! Tuş takımı kilitli iken, 999 veya 112’ye acil arama yapamazsınız.
Telefondaki hafızaların silinmesi için
1

tuşuna basın daha sonra aşağı ok ile HANDSET’i seçin

2

tuşuna basın daha sonra aşağı ve yukarı ok ile CLEAR MEM’i seçin

3

tuşuna basın

4 Onaylamak için
tuşuna basın
Eğer bunu yaparsanız telefonun rehberindeki ve yeniden arama listesindeki tüm
numaralar silinecektir.
Önek numarası
Bu size uzun mesafe aramalarında bir ön numara çeviriyorsanız fayda sağlayabilir.
Baz ünitesie bu öneki programlayabilirsiniz. Sağlayıcı Moduna döndüğünüz zaman
bireysel telefonlarda önek otomatik olarak herhangi bir telefon numarasının başında 0
ile başlayarak çevrilecektir.
1
2

tuşuna basın daha sonra aşağı ok ile BASE’i seçin
tuşuna basın daha sonra aşağı ok tuşu ile PREFIX NUM tuşuna basın

3
tuşuna basın daha sonra ekran PREFIX NUMBER’ı veya daha önceden
ayarlanmış ön ekleri gösterecektir.
4 Eğer gerekir ise ekrandan sayı hanelerini kaldırmak için
sonra ön eki girin ve

tuşunu kullanın. Daha

tuşunu kullanarak onaylayın.

Sağlayıcı Modu
1
2

tuşuna basın daha sonra
tuşuna basın ve

3 ON veya OFF’u seçmek için

tuşu ile HANDSET’i seçin

tuşu ile PROV MODE’u seçin
tuşuna basın

Eğer baz ünitesie bir önek kodu programladıysanız, sağlayıcı modunu her bir telefon
için açmanız gerekmektedir, eğer sıfır ile bağlayan bir numara çevirdiğinizde ön ekin
otomatik olarak çevrilmesini istiyorsanız.
Çevir Modu
Bu modu daima TONE’ da kullanın
Yanıp Sönme (Flash)
Bu işleve ihtiyacınız çok olmamaktadır ve onu varsayılan ayarında bırakmak en iyisidir
yani MEDIUM.
Ancak eğer Laxon TD16 bir PBX üzerindeki bir uzatmaya bağlı ise, bu ayarı LONG
olarak değiştirmeniz gerekebilir (buna ayrıca yeniden arama uzunluğu da
denmektedir). Eğer var ise, detaylar için PBX dokümanlarına bakınız.
Baz ünitesindeki tüm hafızların silinmesi
Arayan ekranındaki listeden tüm numaraları silmek için bunu seçin
1

tuşuna basın daha sonra

tuşu ile BASE’i seçin

2
tuşuna basın ve
tuşu ile CLEAR CID’u seçin
Ekran CONFIRM? Sorusunu sormaktadır
3 Onaylamak için
tuşuna basınız, iptal etmek için ise
Telefon AÇIK/KAPALI (ON/OFF)

tuşuna basınız.

tuşuna basın ve 3 saniye boyunca basılı tutun
1
2 Telefon açılacak veya kapanacaktır.
Güvenlik PIN numarası
Bu özelliğe yalnızca eğer arama engelleme ayarlamayı düşünüyorsanız ihtiyacınız
olacaktır.
Baz ünitesiin 0000 şeklinde varsayılan bir PIN numarası bulunmaktadır. Bu numarayı
8 haneye kadar hatırlayabileceğiniz bir numara ile değiştirebilirsiniz.
1
2

tuşuna basın daha sonra

tuşu ile BASE’i seçin

tuşuna iki kez basın ve NEW PIN’ seçin

Yeni PIN’ i girin ve

tuşu ile onaylayın

3 Geri dönmek için

tuşuna basın

9. SİSTEMİN YENİDEN AYARLANMASI

! Eğer sistemi yeniden ayarlarsanız, tüm özellikler varsayılan ayarlarına geri
dönecektir.
! Sistemi yeniden ayarlarken, baz ünitesinin arkasındaki telefon hattı kordonunun
bağlantısını çıkarın, böylece gelen aramalar tarafından rahatsız edilmezsiniz.
Baz ünitesiin yeniden ayarlanması
1
2

tuşuna basın daha sonra
tuşuna basın ve daha sonra

3 CONFIRM ? Sorusuna cevaben
4

tuşu ile BASE’i seçin
tuşu ile DEFAULT’u seçin
tuşuna basın

tuşuna basın daha sonra bir onay sesi duyacaksınız.

Telefonun yeniden ayarlanması
1
2

tuşuna basın daha sonra
tuşuna basın ve daha sonra

3 CONFIRM ? Sorusuna cevaben
4

tuşu ile HANDSET’i seçin
tuşu ile DEFAULT’u seçin
tuşuna basın

tuşuna basın daha sonra bir onay sesi duyacaksınız.

10. ÇOKLU TELEFON SİSTEMİ KULLANMA
Eğer bir Laxon TD16 çoklu telefon sistemine sahip iseniz, baz ünitenize kayıtlı altıya
kadar telefona sahipsiniz demektir.
İlave telefonlar da kaydedebilirsiniz- hep beraber, her baz ünitesi için altı telefona
kadar. İki veya daha fazla kayıtlı telefon ile aşağıdakileri yapabilirsiniz:
 Baz ünitesinden telefonları çağırabilirsiniz yani konumlarını belirleyebilirsiniz
(eğer bir telefonu bulamıyorsanız bu son derece işe yaramaktadır)
 Bir telefondan diğerine dâhili arama yapabilirsiniz
 Telefonlar arasında dışardan gelen bir aramayı aktarabilirsiniz
 Üç yönlü bir konferans araması düzenleyebilirsiniz.
Tüm telefonları çağırmak için
Baz ünitesi üzerindeki
HANDSET LOCATOR (TELEFON KONUM BELİRLEYİCİSİ)
tuşuna basın
Tüm kayıtlı telefonlar çalacaklardır ve ekranlarında PAGING yazısı görünecektir
Çalmasını durdurmak için:

Tekrar baz ünitesi üzerindeki
HANDSET LOCATOR (TELEFON KONUM
BELİRLEYİCİSİ) tuşuna basın veya herhangi bir telefon üzerindeki herhangi bir tuşa
basın
Dâhili (intercom) arama yapmak için
1 Telefonun üzerindeki INTERCOM tuşuna basın
2 Bir telefon numarası girin (1 ila 6 arasında, kaç tane telefon kaydı var ise ona bağlı
olarak)
Veya tüm kayıtlı telefonları aramak için 9 tuşlayın
Eğer bir telefonu ararsanız, o telefon çalacaktır ve INT yazısı ile sizin telefon
numaranızı gösterecektir.
3 Çalan telefonda PHONE/OK
tuşuna basın
Dâhili aramayı sona erdirmek için
4 HANG UP/C

tuşuna basın

Bir telefonu aktarmak için
1 Telefonu kullanarak bir arama yapın veya cevaplayın
2 INTERCOM tuşuna kısaca basın ve daha sonrada telefon numarasını girin (tüm
telefonları aramak için 9 tuşlayın)
11 Telefon Kaydı
Symphony 220 sistemi ile birlikte temin edilen telefonlar baz ünitesi olmak için
tescillenmiştir. Onları kendi kendinize kaydetmenize gerek yoktur.
Eğer ayrıca telefonlar satın alırsanız, onları kayıt ettirmeniz gerekecektir. Her baz
ünitesi için altı telefona kadar kayıt yapılabilir ve her telefon da dört baz ünitesine
kadar kayıt ettirilebilir.
Yeni bir telefonu kayıt etmek için
tuşuna basın
1
Baz ünitesi üzerindeki TELEFON KONUM BELİRLEYİCİ
ve basılı tutun ta ki Kayıt tonunu duyana dek (tekrar eden bip sesleri)
2
Telefon üzerindeki Menü tuşuna
ve daha sonrada yukarı ok veya
aşağı ok tuşlarına REGISTER yazısını görüntülemek için basın.
3

TELEFON/OK

tuşuna basın

→ Ekran 85 12 34 sayılarını göstermektedir eğer bu sayılardan herhangi birisi sabit
ise (yani yanıp sönmüyor ise), cihaz zaten baz ünitesine kayıtlıdır anlamına
gelmektedir.
4

Baz ünitesi sayısı 1’i seçmek için 1’e basınız

→ Ekranda BASE PIN ---- yazısı çıkmaktadır.
5 Sistem PIN’ ini tuşlayın (varsayılan 0000) ve TELEFON/OK

tuşuna basın

→ Birkaç dakikalığına telefon bir temel ararken ekranda WAIT(bekle)---- yazısı
görünmektedir. Daha sonra baz ünitesi de hala boş olan telefon numaralarından
oluşan bir liste göstermektedir.
(Örneğin 1 34 6 şunu belirtmektedir; 1,3,4 ve 6 sayıları boştur; 2 ve 5 sayıları
önceden diğer telefonlara atanmıştır).
6 Boş telefon numarasındaki anahtar
→ Bir dakika sonra, ekranda telefonların adı ve numarası görünecektir.
Eğer kayıt başarısız olur ise…
Tekrar deneyin ve Kayıt tonu başlar başlamaz ikinci adımdan başladığınızdan emin
olun.
Yeni bir baz ünitesi kaydetmek için
Eğer telefonunuz önceden bir baz ünitesine kayıtlı ise ve bir diğer baz ünitesine
kaydetmek istiyorsanız:
→ Sayfa 20’deki 1ila 5 adımlarını takip edin. 4. adımda, en düşük numaralı boş baz
ünitesini seçin (hala yanıp sönen en düşük numara).
Baz ünitesi seçmek için
Eğer telefonunuz birden daha fazla baz ünitesine kayıtlı ise, hangisi ile çalışmak
istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Veya onun aramasına imkân verip en yakın boş baz
ünitesi ile bağlantı kurmasını bekleyebilirsiniz.
1
2

Menü tuşuna
basınız
SELBASE yazısının görünmesi için yukarı
basınız

veya aşağı

ok tuşlarına

3
TELEFON/OK
tuşuna basınız
→ Ekran telefonun kayıtlı olduğu baz ünitelerinin bir listesini görüntülemektedir.
Mevcut seçilen baz ünitesi sabit, diğerleri ise yanıp sönmektedir.
4
Baz ünitesi numarasındaki anahtarı giriniz (veya 0’ı giriniz böylece
telefonun en yakın boş baz ünitesini aramasına imkân vermiş olursunuz) ve
onaylamak için TELEFON/OK
tuşuna basınız.
→ Ekran tekrar SELBASE kısmına gidecektir ve bir dakika bekleyebilir veya geri
dönmek için KAPAT/C tuşuna basabilirsiniz.
Bir telefonun kaydını kaldırmak için
1
Menü tuşuna
basınız
2
DEL H/S yazısının görünmesi için yukarı
basınız

veya aşağı

ok tuşlarına

tuşuna basınız
3
TELEFON/OK
→ Ekran baz ünitesine kayıtlı tüm telefon numaralarını göstermektedir.
4
Kaydı kaldırmak için telefon numarasının anahtarını girin.

→ Ekran tekrar DEL H/S kısmına gidecektir ve bir dakika bekleyebilir veya geri
dönmek için KAPAT/C

tuşuna basarak standby moduna geri dönebilirsiniz.

Parazitler
Bir aramada iken çevrede hareket ettiğinizde ses kalitesi eğer daha da bozuluyor ise,
bu durum büyük olasılıkla baz ünitesi ve telefon arasındaki parazitten ötürüdür, Belki
de diğer bir telefona veya diğer bir elektrikli donanıma çok yakın olmanızdan
kaynaklanıyor olabilir. Paraziti temizlemek için farklı bir yere hareket edin. Eğer
hareket etmezseniz, aramanız kesilebilir.
Ortamdaki telsiz paraziti telefon ve baz ünitesi arasındaki bağlantıda aramadayken
kısa bir kesintiye uğratabilir. Telefonun ekranı kısaca yanıp sönecektir, öte yandan
birim otomatik olarak bağlantıyı onarmak için farklı bir kanala geçecektir.
Bataryaların şarjlı tutulması
Telefonunuzu taşımanız gerekmediği zaman (örneğin geceleri) onları baz ünitesi
üzerinde ve şarj edici bölümde bırakın, bataryalarınız şarj olacaktır.
Batarya şarj seviyesi “neredeyse boş” yazısını gösterdiği zaman baz ünitesi üzerindeki
veya şarj edici bölümdeki telefon ile telefonunuzu değiştirin.
“Kapsam dışı” uyarısı
Eğer bir arama sırasında bir uyarı sesi duyarsanız veya kulaktaki ses kaybolmaya
başlar ise veya bozulur ise, baz ünitesinin kapsam dışına çıkıyor olabilirsiniz. 20
saniye içinde ses durana kadar baz ünitesine yaklaşın. Aksi halde, konuşmanız
kesilebilir.
Kapsam dışında olduğunuz zaman ve aramada değilken, telefonun ekranı RANGE
OUT yazısının görüntülemektedir ve “sinyal seviyesi” sembolü yanıp sönmektedir. Bir
arama yapmadan önce, telefonun adı ve numarası görününceye ve sembolün yanıp
sönmesi duruncaya kadar baz ünitesine yaklaşmalısınız.
Temizlik ve bakım
 Laxon TD16'ün herhangi bir parçasını benzin, tiner veya solvent içeren
kimyasallarla temizlemeyin- bu garanti kapsamına alınmayan kalıcı hasarlara
neden olabilir. Gerekli olduğu zaman, nemli bir bezle temizleyin.
 Laxon TD16’ünüzü sıcak ve nemli ortamlardan, güçlü güneş ışığından uzak
tutun ve ıslanmamasını sağlayın.
 Laxon TD16’nızın güvenirliğine ilişkin yüksek standartların sağlanması için
gerekli olan tüm çabalar gösterilmiştir. Ancak, eğer bir şeyler ters gider ise,

onu kendi kendinize tamir etmeye kalkışmayın- tedarikçinize veya Laxon
Yardım hattına danışınız.

12. Bebek Çağrısı
Bebek çağrısı açık iken (bebek bakıcısı arama), telefon otomatik olarak belirlenen
numarayı herhangi bir tuşa basıldığı zaman aramaktadır (PROG hariç). Bebek
Aramasının açmadan önce, aranacak bebek Araması numarasını programlamalısınız.
Bebek Araması açık iken, telefon Acil Hizmetleri aramak için kullanılamaz. Acil
durumlar için başka bir telefonun kullanılabilir olmasını sağlayın.
1

düğmesine basın daha sonra

2

düğmesine basın daha sonra

3

düğmesine basın

4

düğmesine basın
düğmesine basın

Telefon numarasını girin ve onaylamak için

düğmesine basın

Eğer bir Bebek Araması zaten programlanmış ise silmek için
5

ON/OFF’a gitmek için

6

ON veya OFF’u seçmek için

7

Standby moduna dönmek için

düğmesine basın

basın
düğmesine basın
düğmesine basın ve basılı tutun

Bebek araması açık iken, telefon ekranda en üstte bir kilit işareti

ile görünmektedir.

13. İşletimsel Notlar
Elektrik Güvenliği
 Baz ünitesinin ıslanmasına izin vermeyin. Elektrikli donanım eğer ıslaksanız
veya suyun içinde duruyorsanız ciddi yaralanmaya neden olabilir.
 Eğer baz ünitesi suya düşerse, güç kaynağından gücü kesmeden, telefon hattı
ile olan bağlantıyı kesmeden elinize almayın; daha sonra çıkartılmış kablolar
vasıtası ile onu sudan çekin.
 ASLA Gök gürültülü bir havada Laxon TD16’ü dışarıda kullanmayın- baz
ünitesini telefon hattından çıkarın ve güç bağlantısını kesin. Yıldırımın neden
olduğu hasar garanti kapsamına dâhil değildir.
Baz ünitesinin ve şarj edici bölümün yerleştirilmesi
Baz ünitesi ve şarj edici birim düzgün bir yüzeye yerleştirilecektir:







Dağıtım adaptörü fişi 230 V AC anahtarlı bir güç temini prizine kolayca
erişebilecektir- asla ana güç kablosunu uzatmaya çalışmayın.
Telefon hattı kablosu telefon hattı soketine veya uzatma soketine rahatça
erişecektir (yalnızca baz ünitesi; şarj edici bölümlerin telefon hattı ile bağlantısı
bulunmamaktadır)
Diğer bir telefona çok yakın olmayacaktır- bu durum aramalar sırasında telsiz
parazitine neden olabilir
Diğer bir elektrikli donanıma çok yakın olmayacak- dondurucular, çamaşır
makineleri, mikrodalga fırınlar, TV’ler, Florasan lambaları vs.

Telefon ve baz ünitesi arasındaki telsiz sinyalleri
Baz ünitenizi ve telefonunuzu beraber kullanmak için, onların arasında bir telsiz
bağlantısı kurabilmeniz gerekmektedir. Şunlara dikkat edin:
 Baz ünitesini mümkün olduğunca yükseğe yerleştirmek daha iyi sonuçlar
alınmasına imkân verecektir- örneğin iki katlı bir evde, en iyi konum birinci kat
olabilir.
 Telefon ve baz ünitesi arasındaki herhangi bir geniş metal nesne- örneğin
soğutucu, bir ayna veya kabin telsiz sinyalini bloke edebilir.
 Diğer sağlam yapılar, duvarlar gibi, sinyal gücünü zayıflatabilir.
14. Arıza Giderme
! Laxon TD16 eğitimli mühendisler tarafından tamir edilmelidir. Kendi kendinize asla
herhangi bir tamir veya ayarlama yapmaya kalkışmayın- problemi daha kötü hale
getirebilirsiniz ve garantiyi geçersiz yapabilirsiniz.
Eğer Laxon TD16 kablosuz telefonunuzu kullanırken problem yaşıyorsanız, ayrıca
verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

İlk olarak DAİMA şunu kontrol ediniz:
 Laxon TD16’ü kurarken ve ayarlarken 2. bölümdeki tüm adımları takip edip
etmediğinizi
 Tüm bağlantıların yerlerine düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını
 Baz ünitesi telefonuna olan ana şalterin soket üzerinde açık olup olmadığını

“Arama yapabilirim veya aramaları cevaplandırabilirim”
Eğer telefonun PHONE düğmesine bastıktan sonra çevir sesini duymuyorsanız, baz
ünitesinin veya başla bir telefonun hattı kullanıp kullanmadığını kontrol edin.
Eğer kablosuz bir telefon kullanıyorsanız, baz ünitesinin kapsama alanında olup
olmadığından emin olun. Baz ünitesine daha fazla yaklaşın ve bunun yardımı olup
olmadığına bakın.

Laxon TD16’ünüzle temin edilen bir telefon hattı kablosunu kullandığınızdan emin
olun. Diğer telefon kabloları çalışmayabilir.
Eğer telefonun ekranı boş ise, açmak için KAPAT/C tuşuna basın.
Telefonunuz için arama engelleme ayarlanabilir (bakınız bölüm 7). Onu ayarlamış
olabilecek diğer kullanıcı ile kontrol edin.
Dağıtım şebekesi prizindeki gücü kapatın, birkaç saniye bekleyin ve daha sonra tekrar
açın. Bu sorunu çözebilir.
“Telefon çalmıyor”
Çalan melodi KAPALI (OFF) konumuna ayarlanmış olabilir. Bölüm 6’da belirtildiği gibi
değiştirin.
Hatta bağlı tüm aletlerin toplam REN değerinin 4’den daha fazla olmadığını kontrol
edin. Bir veya daha fazla aletin bağlantısını kesiniz ve yardımı olup olmadığına bakınız.
“Arayan Görüntüsü Çalışmamaktadır”
Şebeke hizmeti sağlayıcınızdan Arayan Görüntü özelliğine kaydolmanız gerekmektedir.
Telefon faturanızda irtibat detaylarınızı bulacaksınız.
Arayan 141’i çevirerek numarasını saklayabilir. Veya arayanın numarasını iletmeyen
bir şebekeden arıyor olabilirler (örneğin uluslar arası bir arama olabilir).
Telefon Rehberinize yerel numaraları kaydederken, tam çevirme kodunu girin (arama
yapmak için yerel bedel üzerinden ücretlendirileceksiniz). Daha sonra isim Aranan
Ekranı kaydı olarak gösterilecektir. Alternatif olarak, ulusal telefon kodunu yerel kod
olarak kendi alanınız için ayarlayabilirsiniz.
“ Telefon çok yavaş çevirme yapıyor”
Çevirme modu kazara PULSE moduna geçirilmiş olabilir. Ayarı TONE’a çevirinçevirdikçe bip sesi duyacaksınız.
“Interkom (dahili) arama yapamıyorum”
Doğru telefon numarasını kullandığınızdan emin olun.
Çevirdiğiniz telefonun açık olduğundan ve kapsama alanı içersinde olduğundan emin
olun.
“Bebek Araması çalışmıyor”
Bebek aramasını açtığınız
gerekmektedir.
PBX Kullanımı

zaman,

ayrıca

çevrilecek

numarayı

da

girmeniz

“Son aranan numaranın yeniden aranması ve/veya PBX üzerinde hafızadan arama
çalışmıyor”
İlk arama yaptığınızda dış hat erişim kodu ve telefon numarası arasında bir boşluk
için REDIAL/CDS/P düğmesine basın (örneğin 9). Daha sonra numarayı tekrar
arayabileceksiniz.
Hafızaya numaraları kaydederken, her numara ile birlikte harici hat erişim kodunu da
(örneğin 9) ekleyebilirsiniz.
Eğer PBX’iniz telefon numarasını çevirmeden önce sizin ikinci bir çevir sesi duymanızı
istiyor ise, erişim kodu ve numara arasında bir boşluk bırakmak için P’ye basınız.
Eğer arıza devam ederse…
Laxon TD16 ile aynı hatta bağlı diğer tüm aletlerin bağlantısını kesin ve arama yapıp
yapamadığınızı tekrar kontrol edin
Telefon hattından baz ünitesi ile bağlantıyı kesin ve ana telefon soketine başka bir
telefon takın. Bir arama yapmaya çalışın. Eğer bu işe yararsa, hatta problem yok
demektir.
Eğer arama yapılamaz ise, ve iki yönlü soket adaptörü kullanıyor iseniz, bunu çıkarın
ve sokete doğrudan bir telefon takın. Eğer arama şimdi yapılabiliyor ise, adaptör
arızalı olabilir anlamına gelmektedir.
Eğer arama yapamıyor iseniz, hata değişim hattında olabilir. Hizmet sağlayıcınız ile
temasa geçin.
Hala sorunun nedenini belirleyemediyseniz 0312-232 0808 Laxon Yardım Hattı ile
irtibata geçin.
15. Garanti ve Servis
Laxon TD16 satın alındıktan sonra satış makbuzunuzda gösterilen tarihten itibaren 24
ay garantilidir. Garanti yanlış kullanım, ihmal veya aşırı voltajdan kaynaklanan
hasarları kapsamamaktadır-örneğin, telefon hattındaki arızalar veya yıldırım.
Satın alma makbuzunuzu lütfen saklayın- bu sizin garanti belgenizdir.
Orijinal paketleme malzemesini de ayrıca saklayabilirsiniz.

Birim garanti kapsamında iken
1
Baz ünitesinin ve şarj edici bölümün telefon hattı ve dağıtım şebekesi gücü
ile olan bağlantısını kesin.
2
Laxon TD16’ünüzün tüm parçalarını orijinal paketlemeyi kullanarak
paketleyin. Güç adaptörlerini eklemeyi unutmayın.

3

Birimi aldığınız yere iade edin ve satın alma makbuzunuzu aldığınızdan
emin olun.

Garanti sona erdikten sonra
Eğer birim artık garanti kapsamında değil ise, ilk olarak garanti kapsamında tamir için
1. ve 2. adımı takip edin.
3
0312-2320808 numarasından Servis Birimimizi arayın ve tamir ücretinin
fiyatlandırmasını sorun ve tamir için Laxon TD16’yı’ü nereye göndereceğinize ilişkin
detayları öğrenin.
4
Laxon TD16 ile birlikte aşağıdakileri gönderdiğinizden emin olun
 Adınız ve adresiniz
 Tamir ücretinin değerinde bir çek veya posta havalesi
5
Servis Birimi tarafından verilen adrese Laxon TD16’ü gönderin
Bu sizin kanuni haklarınızı etkilememektedir.
16. Teknik Detaylar
Standart
Frekans Aralığı
Kanal bant genişliği
İşletim aralığı
Kablosuz telefon için
İşletim süresi
Sıcaklık aralığı
Elektrik gücü
bataryalar

Dijital Gelişmiş Kablosuz Telekomünikasyonlar (DECT)
1.88 ila 1.9 GHz (bant genişliği=20 MHz)
1.728 MHz
dışarıda 300 metreye kadar; içerde 50 metreye kadar
standby: ortalama 100 saat
Konuşma: yaklaşık 10 saat
Batarya şarj süresi: 10 saat
İşletim 0 C ila 40 C
Depolama -20C ila 60 C
KABLOSUZ TELEFON-üç AAA 550 mAH NİMH şarj edilebilir

TEMEL BİRİM- giriş 230 V AC, 50 Hz; çıkış AC 7.5 V, 300 mA
ŞARJ EDİCİ BÖLÜM- giriş 230 V AC, 50 Hz; çıkış DC 9V, 300 mA
Bağlantı noktası teknik özelliği
bağlantı noktası (dağıtım şebekesine
bağlanmış) EN 41003’e göre bir SELV bağlantı noktasıdır.
Bağlantı noktası (dağıtım şebekesine bağlanmış) EN 41003’e göre bir TNV
bağlantı noktasıdır.
PBX uygunluğu: Zamanlı parçalı yeniden arama: 85 ms’ye programlanabilir (Kısa),
100 ms (Orta) (birçok PBX sistemi için önerilmektedir) veya 250 ms (Uzun)
Duraklama uzunluğu: 3 saniye. Sinyal türü: DTMF (dual ton çoklu frekans), ayrıca
aranan ton çevirme: veya devrenin bağlantısının kesilmesi (darbeli arama).
Şebeke bağlantısı
Bu donanım yalnızca Türkye’de kullanılmak için tasarlanmıştır. Diğer ülkelerde çalışma
durumunda PSTN sonlandırma noktaları garanti edilemez.
Uygunluk Bildirimi

Laxon TD16 aşağıdaki direktiflerin önemli koruyucu gereksinimleri ve amaçlarına
uygundur:
 EC R&TTE Direktifi 1999/5/EC
 EC Direktifi 2006/95/EC
 EC EMC Direktifi 89/336/EEC
Ve aşağıdaki ilgili uyum standartlarına uygundur:
 Telsiz: EN 301406: V 1.5.1:2003
 EMC: EN 301489-1:V1.6.1.2005
 EN 301489-6:V 1.2.1:2002
 Elektriksel Güvenlik: EN 60950-1:2001+All:2004
Üretici
İthalatçı
Binatone Electronics International Ltd
Floor 23A, 9 Des Voeux Road West HK
Tel: (852) 2802 7388 Fax (852) 2802 8138

Teleses Telekom. A.Ş.
GMK Bulvarı No:70 Maltepe Ankara Türkiye
Tel: (312) 232 0808 Fax (312) 232 4499

Uygunluk beyanı
sembolüyle tescil edilmiştir.
NOT: 2002/96/EC kararına uygun olarak, aşağıdaki sembolü üstünde taşıyan hiçbir
ürünü ve hiçbir parçasını normal atıklarla beraber çöpe atamazsınız.
Bu ürünü veya herhangi bir parçasını bölgenizde bulunan bir geri dönüşüm kutusuna
atmanız tavsiye edilir.
Geri dönüşüm kutularının yerleri hakkında yerel yönetimlerinizden bilgi alabilirsiniz.

Atık elektrik ürünleri ev atıkları ile birlikte imha edilmemelidir. Bu
donanımlar daha güvenilir işlem için yerel geri dönüşüm merkezine götürülmelidir.
Bakanlıkça tespit ve ilan Edilen Kullanım Ömrü 7 Yıldır.
TEKNİK SERVİSLER
ANKARA
Teleses 0 312 232 0808 GMK Bulvarı No:70 Maltepe Ankara
ADANA
Bulut Elektronik 0 322 234 3379 Toros Mah. 42 Sok. No20/A Seyhan Adana
TRABZON
As-Orhon Elektronik 0 462 230 9795 Fatih Mah. Ayasofya Cami Sok. No:50 Trabzon
GAZİANTEP
Japon Hasan 0 342 218 0281 Sarıgüllük Mah. Kılıçali Cad. No:11 Gaziantep
ELAZIĞ
Sanaç Elektronik 0 424 212 1009 Üniversite Mah. Hulusi Sayın Cad. No:88 Elazığ
ÇANAKKALE
Ses Elektronik 0 286 212 6264 İsmet Paşa Mah. Bursa Cad. No:4/A Çanakkale
DENİZLİ
Soymaç Isıtma Soğutma 0 258 261 6707 Murat Dede Mah. 379/1 Sokak No:7/A Denizli
ANKARA
RS Teknoloji 0 312 232 0808 GMK Bulvarı No:70 Maltepe Ankara

