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ŞARJ YUVASI - input 230V AC 50Hz,
output 6V DC
200mA.
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2.1

Paket aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır.
Tekli

Enleri

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

1 Ahize
1 Baz İstasyon
1 Ana güç adaptörü
1 Telefon hat kablosu
2 şarj edilebilir pil
1 Kullanım kılavuzu

1 Ahize
1 Baz İstasyon
1 Ana güç adaptörü
1 Telefon hat kablosu
4 şarj edilebilir pil
1 Kullanım kılavuzu
Ana güç adaptörlerine bağlı
2 şarj yuvası

Üçlü

Dörtlü

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

3 Ahize
1 Baz İstasyon
1 Ana güç adaptörü
1 Telefon hat kablosu
6 şarj edilebilir pil
1 Kullanım Kılavuzu
Ana güç adaptörlerine bağlı
2 şarj yuvası

1 Ahize
1 Baz İstasyon
1 Ana güç adaptörü
1 Telefon hat kablosu
8 şarj edilebilir pil
1 Kullanım kılavuzu
Ana güç adaptörlerine bağlı
3 şarj yuvası

Baz istasyon ile el ahizesi arasındaki en fazla mesafe yaklaşık olarak
300 metredir. Çevre koşullarına ve hava ve yapısal koşullara bağlı olarak, bu
mesafe azalabilir. Kapalı alanlarda mesafe, normal durumlarda açık
alanlardakinden daha azdır; bu fark 50 metre kadardır.
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TELEFONUNUZUN KURULUMU

1) Güç kaynağını ve hat kablosunu baz istasyona
bağlayınız.
2) Güç adaptörünü 230Vac,
50Hz şebeke soketine takınız.
3) Telefon hat prizinize, her zaman kutuda bulunan
kabloları ve hat kablolarını kullanınız.
Uyarı: Yalnızca kutuda bulunan adaptörü kullanınız;
diğer güç kaynaklarını kullanmak hasarlara neden olabilir.
Uyarı: Güç adaptörü cihaza yakın olarak kurulmalıdır
ve erişimi kolay olmalıdır.
2.2 Pillerin takılması ve şarj edilmesi
1) 2 pili şekilde gösterildiği gibi, kutuplarının doğru
olduğuna emin olarak takınız.
2) Pil bölmesinin kapağını tekrar kapayınız.
3) El ahizesinin baz istasyona koyunuz ve ilk sefer için
15 saat şarj ediniz. Bip sesi, el ahizesinin baza ya da şarj
aletine düzgün olarak yerleştiğini gösterir.

Yalnızca NiMH şarj edilebilir piller kullanınız.
Telefonunuzu genişbant bir bağlantıya
bağlarsanız, telefonunuz ile telefon hattınız
arasında bir mikrofiltre yerleştirmeniz
gerekmektedir. Aksi takdirde, telefon ile
genişbant arasında sorun oluşturabilecek
kesintiler gerçekleşebilir.

El Seti Genel Bakış

Sol Yumuşak Tuş(MENU/OK)

İşlem yapılmayan modda:
menüye basarak giriniz.
Alt Menü modunda:
Yaptığınız seçimi teyit etmek için
basınız.
Arama sırasında: interkom, Telefon Defteri
Redial ve arama listesine girmek için
basınız.

18
18
19
19

................................................................................ 20

Sağ yumuşak tuş(Sil/Geri/Sessiz/İnterkom)

Ana menü modunda: görünen ekrana gitmek için basınız.
Alt menü modunda: önceki düzeye gitmek için basınız.
Alt menü modunda: görünen ekrana gitmek için basılı tutunuz.
Arama öncesi modda düzenleme: bir karakteri silmek için basınız
Arama öncesi modda düzenleme: karakterlerin tamamını silmek
için basılı tutunuz.
Görüşme esnasında: mikrofonu kapalı açık hale getirmek için
basınız.

3.2

ÇAĞRI
El ahizelerinize çağrıda bulunmak için
Page tuşuna basınız.
Yaklaşık 60 saniye süre ile çalacaktır.

2.

ŞARJ YUVASI

3.3

Gösterilmekte olan karakterlerin önünde daha çok karakter veya sayı
olduğunu gösterir.
Gösterilmekte olan karakterlerin önünde daha çok karakter veya sayı
olduğunu gösterir.
Ana menüye girmek için Menü/Ok tuşuna basınız.
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MİKRO FİLTRE

Genişbantlı bir evde, yalnızca modeminizin takılı olduğu telefonda değil her
telefonda bir mikrofiltre takılı olmalıdır. Daha fazla genişbant mikro filtresine
gereksinim duyarsanız, genişbant tedarikçiniz ile görüşünüz.

Konuşma kapalı

Intercom araması geldiğinde sürekli yanar.
Bir dahili arama geldiğinde yanıp söner.
Zil sesinin kapalı olduğunu göstermektedir.
Bu, o ahizede bir aramanın beklediğini göstermektedir.

Yeni Arama

Alarm kurulduğunda sürekli yanar. Alarm çalarken yanıp söner.

işlem yapılmayan modda yeni bir arama
yapmak için basınız.
Görüşme sırasında yeniden arama yapmak
için basınız.h

İşlem Yapılmayan modda en son aranan numarayı yeniden
aramak için basınız.

(INT)

İnterkom araması başlatma için C/Mute tuşlarına basınız.

Tuş takımının kilitli olduğunu göstermektedir.
Yeni sesli mesajınızın olduğunu göstermektedir.
(Bu bir arayanı gösterme hizmetidir ve İngiltere şebekeleri tarafından
desteklenmemektedir.)

1. Bir karakter seçildiinde cursor kısa duraklamadan sonraki pozisyonunu alır.
2. Aynı zamanda cursoru aşağı veya yukarı yönlendirerek metni düzenlenbilir.
3. C tuşuna basarak son karalteri silebilirsiniz.
4. C tuşuna basılı tutarak tüm karakterleri silinebilir.
3.5.1

Latin Harfleri

El Seti içine Alfanumerik isim girişi

Yukarı / Aşağı

Tuşa Bas <MENU>

Alth
menu

Aşağıdaki tablo alfanumerik tuş takımını kullanarak karakter ve sayıların nasıl
girilebileceğini göstermektedir. Bu size telefon rehberine isim girerken yardımcı
olacaktır. Düzenleme modunda, mevcut girilmiş metin ya da sayıları belirtir.
Son girilmiş karakterin sağ tarafında görünür.

Menü Yapısı
Herhangi bir işlem yapılmayan modda, arama listesi menüsüne girmek için
Menü/Ok tuşlarına basınız. Menü yapısı için aşağı bakınız.

Ana
Menü

3.5 Tabloya sayı ve Karakter Girişi

Yazı Karakterleri

Arama listesinde yeni bir aramayı gösterir.

El ahizesi baz istasyonun kapsamında iken menü kısımlarında, telefon
defteri listesinde,yeniden arama listesinde, çağrı listesininde aşağı
yukarı yönlerde hareket edebilirsiniz.
Baz istasyonun kapsamı dışında ve baza kayıt olmamış iken ışık
yanmaktadır.

Görüşme sırasında görüşmeyi bitirmek
için basınız
Menü modunda önceki menüye dönmek
için basınız
İşlem yapılmayan modda: telefon cihazı
kapatıldığında cihaza elektrik gelip açılması
için basılı tutunuz

Redial

Mevcut sistemi teyit etmek için Menü/Ok tuşuna basınız.

1

Görüntü İkonları ve Semboller

3.4

Aşağı

TELEFON DUVAR
SOKETİ

4

Önceki menü düzeyine geri dönmek veya mevcut eylemi iptal etmek için
(BACK)
C/Mute tuşuna basınız.
Görüşme sırasında karakteri silmek alarmı durdurmak veya kulaklığı
sessiz/sesli yapmak için C/mute tuşlarına basınız.

İşlem Yapılmayan modda
Arama listesine girmek için basınız.
Menü Modunda
Menü içinde gezinmek için basınız.
Arama listelerinde gezinmek için basınız.
Görüşme sırasında: kulaklık ses seviyesi
için basınız.
Telefon çalması durumunda
telefon zil sesini ayarlamak için basınız

İşlem yapılmadığı modda
Son aranan numarayı tekrar arama
Menü modunda:
menü içinde aşağı gitmek için basınız.
Telefon defteri listesi içinde gezinmek
için basınız
Görüşme esnasında
Kulaklık ses düzeyi için basınız.
Çalması sırasında
Zil sesini azaltmakiçin basınız.

11) Diğer şarj etme ortamlarını kullanmayınız. Bu, pillere zarar verebilir.
12) Pillerin doğru kutuplarda takıldığından emin olunuz.
13) Pilleri güvenle çıkarınız. Suya daldırmayınız, yakmayunuz ya da zarar
görebilecekleri yerlere koymayınız.

Baz istasyona Bir Bakış

1.

LCD ekranı telefonun güncel durumu hakkında bilgi vermektedir.
Arama öncesi modda:
Arama yapmak için basınız.
Redial, arama ve telefon defterinden
arama yapmak için
: numarayı seçiniz.
Listede seçmiş olduğunuz numarayı
aramak için basınız.
Telefonun çalması esnasında:
Cevap vermek için basınız.

10) Diğer pil çeşitlerinin ya da şarj edilemeyen pillerin kullanımı tehlikeli olabilir.
Bu, cihazın ya da çevresininzarar görmesine neden olabilir. Buna
uymamaktan doğabilecek zararlardan dolayı üretici yükümlü tutulamaz.

3

Yukarı

Konuşma Açık

7) Acil olmadığı sürece, cihazınızı yıldırımlı havalarda kullanmaktan kaçınınız.
Yıldırım sonucu elektirk çarpması riski oluşabilir.
8) Yakınlarda bir sızıntı meydana geldiğinde, gaz sızıntısını bildirmek için
telefonu kullanmayınız.
9) Yalnızca temin edilen NiMH (Nikel Metal Hidrit) pilleri kullanınız! El ahizeleri
için çalışma süreleri yalnızca varsayılan pil kapasiteleri ile geçerlidir.
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Paket İçeriği
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ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Cihazınızı kullanırken, yangın, elektrik çarpması ve yaralanma risklerini azaltmak
için, aşağıdaki temek güvenlik önlemleri daima göz önünde bulundurulmalıdır:
1) Bütün talimatları okuyup anladığınızdan emin olunuz.
2) Üründe işaretlenen bütün uyarılara ve talimatlara uyunuz.
3) Temizlemeden önce cihazı duvar elektrik bağlantısından çekiniz.
Sıvı temizleyiciler ve aerosol temizleyiciler kullanmayınız.
Temizlik için nemli bir bez kullanınız.
4) Bu cihazı sulu ortamların yakınında kullanmayınız. örneğin, banyo küveti
yakınında, mutfak tezgahında, yüzme havuzunda).
5) Yangın ve elektrik çarpması tehlikesine karşı, duvar prizlerine ve uzatma
kablolarına aşırı yüklenmeyiniz.
6) Aşağıdaki durumlarda cihazı prizden çekiniz ve Tamirat Merkezimize servis
hizmeti için başvurunuz:
• Güç kablosu zarar gördüğünde ya da yıprandığında.
• Belirtilen çalışma koşullarında cihazın çalışmaması durumunda.
• Cihaz düşürüldüğünde ve gövdesinin zarar gördüğünde.
• Cihaz çalışmasında sıradığı değişiklikler gözlemlendiğinde.

<Yukarı
Aşağı>

<Yukarı
Aşağı>

Çağrı Listesi Telefon Defteri
TeL Def. Ekle
Sil
Tümünü Sil
Ayrıntılar

<Yukarı
Aşağı>

BS Ayarları
Ahize Sil
Arama Modu
Işık Süresi
PIN Değiştir

Telefon
Defrerine Bak:
VIE EKLE
GÖRÜNTÜLE
DÜZENLE
SİL
TÜMÜNÜ SİL
TELEFON DEFTERİ DURUMU

<Yukarı
Aşağı>

HS Ayarları
Alarm
Zil Ayarlama
Ton Ayarlama
Lisan
Ahize Adlandırma
Ahize Göster
Otomatik Yanıt
Taih&Saat

Kayıt
PIN???

<Yukarı
Aşağı>
Varsayılan
PIN???

Tuşa Bas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*
#

1st
Boşluk
-

A
D
G
J
M
P
T
W
0
*
#

2 nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th
1
B C 2
E F 3
H
I
4
K L
5
N O 6
Q R S
7
U V 8
X Y Z
9
?
‘

/
,

\
-

(
.

)

Telefon Numarası, Tarih,
Zaman Girişi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0, Duraklatma
*
#

Pillerin tam olarak dolduğunu göstermektedir.
Piller dolarken bütün ikon yanar.
Piller son dolum aşamasında iken dahili blok ikonu yanar.
Pillerin şarj edilmesi gerektiğini göstermektedir.
Düşük güç seviyesi durumunda yanmaktadır.
6
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3.5.2

4

Leh Harfleri
Alfanümerik Düzenleme Telefon defteri
isim düzenleme Ve telefon adlandırma için)

Tuş
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*
#

3.5.3

1st
SP
A
D
G
J
M
P
T
W
0

2 nd 3rd
1
B
C
E
F
H
I
K
L
N
O
Q
R
U
V
X
Y

4th
2
3
4
Ł
6
S
8
Z

5th

6th 7th

8th 9th 10th
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0, Duraklatma
*
#

5
7
9

Norveç Harfleri
Alfanümerik Düzenleme Telefon defteri
isim düzenleme Ve telefon adlandırma için)

Tuş
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*
#

3.5.4

1st
SP
A
D
G
J
M
P
T
W
0

2 nd 3rd
1
Æ B
E
F
H
I
K
L
N
O
Q R
U
V
X
Y
Ø

4th

5th

C
3
4
5
6
S
8
Z

2

6th 7th

Numara Düzenleme(Telefon
düzenleme, alarm, saat düzenleme)

8th 9th 10th
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0, Duraklatma
*
#

7
9

Yunan Harfleri
Alfanümerik Düzenleme Telefon defteri
isim düzenleme Ve telefon adlandırma için)

Tuş
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*
#

Numara Düzenleme(Telefon
düzenleme, alarm, saat düzenleme)

1st
SP
A
Δ
H
K
Ν
Π
Τ
Χ
0

2 nd 3rd
1
B
2
Ζ
E
I
Θ
Λ
Μ
Ξ
Ο
Ρ
Σ
Υ
Φ
Ψ
Ω

4th

5th

6th 7th

Numara Düzenleme(Telefon
düzenleme, alarm, saat düzenleme)

8th 9th 10th
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0, Duraklatma
*
#

Γ
3
4
5
6
7
8
9
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TELEFONUNUZUN KULLANIMI

4.1 Arama Yapma
4.1.1 Hazırlık Araması
Telefon numarasını giriniz ve hatta bağlanıp numarayı çevirmek için <TALK ON>
tuşuna basınız. Numarayı girerken herhangi bir yanlışlık yaparsanız, numara
silmek için <C> tuşuna basınız.
4.1.2 Doğrudan Arama
Hatta bağlanmak ve ardından telefon numarasını girmek için <TALK ON> tuşuna
basınız. (Not: bu durumda yanlış numara girerseniz <C> tuşu ile düzeltmeniz
mümkün değildir.)
4.1.3 Telefon defterinden arama yapma
Telefon defterine erişmek için <PHONEBOOK> tuşuna basınız ve istenen telefon
defteri kaydını bulmak için <UP/DOWN> tuşuna basınız.
Seçilen telefon defteri girişini aramak için <TALK ON> tuşuna basınız.
Not: Telefon defterine, <MENU/OK>, <DOWN>,<MENU/OK> tuşlarına basarak da
erişebilirsiniz.
Not: İlgili harf ile başlayan girişlere ulaşmak için alfanümerik tuşlar bir kısayol
oluşturmaktadir.
4.1.4 Çağrı listesinden arama yapmak (Arayanı gösterme özelliği ile mümkündür)
Çağrı listesine erişmek için <UP> tuşuna basınız ve istenen Çağrı Listesi girişini
bulmak için <UP/DOWN> tuşlarına basınız.
Seçilen çağrı listesi girişini aramak için <TALK ON> tuşuna basınız.
Not: <MENU/OK> tuşuna iki kere basarak da çağrı listesine erişebilirsiniz.
4.1.5 Yeniden Arama Listesinden Arama
Yeniden arama listesine erişmek için <DOWN> tuşuna basınız ve istenen Yeniden
arama Listesi girişini bulmak için <UP/DOWN> tuşlarına basınız.
Seçilen yeniden arama listesi girişini aramak için <TALK ON> tuşuna basınız
Not: <REDIAL> tuşuna basarak da yeniden arama listesine erişebilirsiniz.
4.1.6 Calltımer
El ahizeniz, her bir aramanın zamanını otomatik olarak kayıt eder.
Call timer aramanın ardından 15 saniye sonra ekrana yansır ve arama bittikten
sonra 5 saniye süre ile ekranda kalır. Formatı saat, dakika ve saniyedir.
(SS:DD:SS) format(HH:MM:SS).
4.2 Aramaya Yanıt Verme
El ahizesi şarj yuvasında değilken:
Telefon çalıyorken yanıt vermek için <TALK ON> tuşuna basınız.
Not: Eğer AUTO ANSWER ayarı ON, konumunda iken, el ahizesini yuvasından
kaldırmanız ile çağrı otomatik olarak yanıtlandırılır ve herhangi bir tuşa
basmanıza gerek kalmaz.
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4.3 Aramayı Sonlandırma
Arama sırasında <TALK OFF> tuşuna basarak aramayı sonlandırabilirsiniz.
YA DA
El ahizesini baza ya da şarj yuvasına koyarak da aramayı sonlandırabilirsiniz.
4.4 Ses Şiddetinin Ayarlanması
Ahize ya da hoparlör sesi için 5 ses kademesi (VOLUME 1 ve VOLUME 5 arası)
mevcuttur.
Arma sırasında:
Volume 1 ila 5 arasında seçim yapmak için <UP/DOWN> tuşlarına basınız.
Mevcut seçim ekranda gösterilecektir. Aramayı sonlandırdığınızda son seçilen
kademede ayarlı olarak kalacaktır.
4.5 Aramayı Sessize Alma
Bir arama sırasında, konuştuğunuz kişi duymadan yanınızdaki birileriyle de
konuşabilirsiniz. Arama sırasında:
Arama sırasında:
Mikrofonu kapamak için <C> tuşuna basınız; "MUTED" ibaresi LCD ekranda
belirecektir.
Konuştuğunuz kişi sizi duyamaz. Mikrofonu tekrar açmak için <C> tuşuna tekrar
basınız.
4.6 Sessiz Moda Ayarlama
Boş konumda iken, el ahizesi sesini kapamak için <KARE/#> tuşunu basılı
tutunuz. LCD üzerinde "RINGER OFF" ibaresi belirecektir.
Not: Zil sesi kapanmış olsa da, arama geldiğinde, gösterge Çağrı işaretini,
Arayan numarasını göstermeye devam edecektir. Zil sesini tekrar açmak için
tekrar açmak için <KARE/#> tuşunu tekrar basılı tutunuz.
4.7 Tuş Kilidini Açma
Tuş kilidini aktif hale getirmek için <YILDIZ/*> tuşuna basınız.
LCD üzerinde “LOCK" ikonu belirecektir.
Not: El ahizesi çalıyorken <TALK ON> tuşu ile hala aramalara yanıt verebilirsiniz.
Tuş kilidini kapalı konuma getirmek için tekrar <YILDIZ/*> tuşunu basılı tutunuz.
4.8 Son Numarayı Tekrar Arama
Daha önce aradığınız 5 numaradan herhangi birini arayabilirsiniz. Bu numara ile
telefon defterinde bir isim tanımladı iseniz, numara yerine isim belirecektir. En
son aranan numaralar son arama listesinin en üstünde yer alır.
4.8.1 Yeniden Arama Listesinden bir Numara Arama
1. Boş konumda iken, son arama listesine erişmek için <DOWN> tuşuna basınız.
Not: Eğer son arama listesi bir isim belirtiyorsa, <Kare/#> tuşuna basarak bu
girişin numarasını görüntüleyebilirsiniz.
2. Yeniden arama listesinde dolaşmak için <UP/DOWN> tuşlarına basınız.
3. Seçilen yeniden arama numarasını tekrar aramak için <TALK ON> tuşuna
basınız.
Not: Yeniden arama listesinde herhangi bir numara olmaması halinde
"EMPTY"ibaresi belirir.
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4.8.2

Yeniden Arama Numarasını Telefon Defterine Kaydetme

1. 4.8.1’deki ilk iki adımı izleyiniz.
2. <MENU> ve <UP/DOWN> tuşlarına basarak ADD TO PB seçimini yapınız.
3. <OK> tuşuna basınız ve ardından telefon defterinde görünmesini istediğiniz
ismi giriniz.
4. Gerekli ise, numarayı düzenlemek için <OK> tuşuna basınız.
5. <MELODY 1>i göstermek için <OK> tuşuna basınız.
6. Zil sesi listesini incelemk için <UP/DOWN> tuşuna basınız. Üzerine gelinen
zil sesi çalacaktır.(Not: Seçilen melodi sadece arayan numarası gösterme
hizmeti var iken ve numara doğru olarak eşleştiğinde çalacaktır.)
7. Doğrulamak için <OK> tuşuna basınız; giriş kaydedilmiştir.
4.8.3 Yeniden Arama Numarasının Silinmesi
1. 4.8.1’deki ilk iki adımı izleyiniz.
2. <MENU> ve <UP/DOWN> tuşlarına basarak DELETE seçimini yapınız.
3. Doğrulamak için <OK> tuşuna basınız, giriş silinmiştir.
4.8.4 Bütün Son Arama Listesini Silme
1. 4.8.1’deki ilk iki adımı izleyiniz.
2. <MENU> ve <UP/DOWN> tuşlarına basarak DELETE ALL seçimini yapınız.
3. <CONFIRM?> sorusu için <OK> tuşuna basınız.
4. Doğrulamak için <OK> tuşuna basınız, bütün girişler silinmiştir; ekranda
<EMPTY> ibaresi belirecektir.
4.9 El Ahizesinin Bulunması
Baz istasyonda <PAGE> tuşuna basarak al ahizesinin yerini tespit edebilirsiniz.
Bütün el ahizeleri, çağrı sesi çıkaracaktır ve ekranlarında “PAGING” ibaresini
gösterecektir. Herhangi bir ahizede <TALKON>/ <TALK OFF> /<C> tuşlarına
basarak ya da bazda <PAGE> tuşuna tekrar basarak susturabilirsiniz.
Not: Çağrı sırasında gelen bir arama olması durumunda, telefon çağrı yerine
gelen arama modunda çalacaktır.
4.10 Dahili Arama Yapma (Yalnızca Çoklu Ahize Modellerinde)
Bu özellik, en az iki adet el ahizesi kayıtlı ise yapılabilmektedir. Bu, bir el
ahizesinden diğerine dahili arama yapabilme, harici aramaları aktarabilme ve
konferans aramaları yapma olanağı tanır. Aranan ahize 60 saniye içerisinde
yanıt vermezse, çalma kesilir ve arayan ahize standby konumuna geçer.
Not: Baz istasyona yalnızca bir ahize kayıtlı ise, <C/MUTE/INT> tuşuna
basıldığında, "NOTPOSSIBLE" EKRANI BELİRİR.

14

9

4.10.1 Bir Başka Ahize ile Intercom Bağlantısı
1. Boş konumda iken <C/MUTE/INT> tuşuna basınız ve bütün diğer kayıtlı el
ahize numaraları “9” ile birlikte belirecektir.
2. Aramak istediğiniz ahizenin numarasını giriniz ya da bütün ahizeleri aramak
için “9” tuşuna basınız.
3. Aranan el ahizesi çalar ve intercom araması kurabilmek için <TALK ON>
tuşuna basılmalıdır.
Not: Baz istasyona yalnızca iki ahize kayıtlı ise, <C/MUTE/INT> tuşuna basmak
doğrudan diğer ahizeyi aramayı sağlayacaktır
4.10.2 Bütün Ahizeleri Ara
1. Boş konumda iken <C/MUTE/INT> tuşuna basınız; bütün kayıtlı ahizeler
belirecektir.
2. Bütün kayıtlı ahizeleri aramak için “9” tuşuna basınız.
4.10.3 Harici bir aramayı başka bir ahizeye aktarma
Harici bir arama sırasında:
.
1. INTERCOM’u seçmek için <MENU> ve <UP/DOWN> tuşlarına
basınız.
2. <OK> tuşuna basınız; bütün diğer kayıtlı el ahize numaraları “9” ile birlikte
belirecektir.
Aramayı transfer etmek istediğiniz ahizenin numarasını giriniz.
3. Harici arama otomatik olarak aktarılır ve aranan ahize çalar.
4. Aranan ahize ile bir dahili arama kurmak için <TALK ON> tuşuna basınız.
5. Harici taraf ile görüşmeyi sonlandırmak için, arayan ahizede <TALK OFF>
tuşuna basınız ya da ahizeyi yuvaya koyunuz.
6. Harici arama aranılan ahizeye aktarılmıştır.
4.10.4 Üçlü Konferans Araması Yapma
Konferans arama özelliği bir harici aramanın iki adet ahizeyle paylaşılmasını
sağlar (intercom ile).
Üç taraf görüşebilir ve bunun için herhangi bir üyelik gerekmemektedir.
Harici arama sırasında:
1. Bölüm 4.10.3’telki 1 ile 4 arası maddeleri takip ediniz.
2. Arayan el ahizesinde <YILDIZ> tuşuna basarak konferans araması başlatınız.
Herhangi bir ahize, <TALK OFF>, tuşuna basarak görüşmeden ayrılabilir; bu
sırada diğer ahize hatta kalmaya devam eder.
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ÖZEL TELEFON DEFTERİ

Her bir el ahizesi, 20 kayda kadar bir özel telefon defterini isim ve numaraları ile
saklayabilir. Her bir telefon defteri kaydı, numara için 20, isim için 12 haneye
kadar alan sağlamaktadır. Telefon defteri için her bir numaraya farklı bir çalma
sesi atayabilirsiniz. . (Not: Arayanı gösterme özelliğine sahip iseniz ve saklanan
numara ile eşleşme halinde özel zil sesi devreye girer.) Telefon defteri kayıtları,
isme göre alfabetik olarak sıralanır.
5.1 Yeni Telefon Defteri Girişi Ekleme
Boş konumda iken:
1. Telefon defterine girmek için <PHONEBOOK>tuşuna basınız.
YA DA
PHONEBOOK seçim için <MENU> ce <UP/DOWN> tuşlarında, ardından
<OK> tuşuna basınız.
2. ADD ekranını göstermek için <MENU> tuşuna basınız.
3. <OK> tuşuna basınız ve ardından isim giriniz.
4. <OK> tuşuna basınız ve ardından numara giriniz.
5. Telefon defteri girişiniz için <OK> ve <UP/DOWN> tuşları ile istenilen zil
sesini seçiniz. phonebook entry.
6. Telefon defteri kaydını girmek için <OK> tuşuna basınız.
5.2 Telefon Defteri Girişi Arama
Boş konumda iken:
1. Telefon defterine girmek için <PHONEBOOK>tuşuna basınız.
2. Alfanümerik tuşlardan aradığınız ismin ilk harfini giriniz ve ardındna istediğini
girişi bulmak için <U P/DOWN> tuşlarına basınız.
5.3 Telefon Defteri Girişi Görüntüleme
Boş konumda iken:
1. Telefon defterine girmek için <PHONEBOOK>tuşuna basınız.
2. İstenen telefon defteri kaydını bulmak için <UP/DOWN> tuşlarına basınız.
3. VIEW’ı seçmek için <MENU> ve <UP/DOWN> tuşlarına basınız.
4. İsmi, numarayı ve zil sesini görmek için <OK> ve <UP/DOWN> tuşlarına
basınız.
Not: Numara 12 haneden büyük ise, <SOL YUMUŞAK TUŞ> YA DA
<SAĞ YUMUŞAK TUŞ> a basınız.

5.4 Telefon Defteri Girişinin Düzenlenmesi
Boş konumda iken:
1. Telefon defterine girmek için <PHONEBOOK>tuşuna basınız.
2. İstenen telefon defteri kaydını bulmak için <UP/DOWN> tuşlarına basınız.
15
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3.
4.
5.
6.
7.

Düzel
Mevcut ismi görüntülemek için <OK> tuşuna basınız.
İsmi düzenleyiniz ve <OK> tuşuna
. basınız.
Numarayı düzenleyinizr ve <OK>>tuşuna basınız.
<UP/DOWN> tuşuna basarak zil sesini seçiniz ve onaylamak <OK> tuşuna
basınız.

5.5 Telefon Defteri Kaydını Silme
Boş konumda iken:
1. Telefon defterine girmek için <PHONEBOOK>tuşuna basınız.
2. İstenen telefon defteri kaydını bulmak için <UP/DOWN> tuşlarına basınız.
3. <MENU> ve <UP/DOWN> tuşları ile DELETE’i seçiniz.
4. Onaylamak <OK> tuşuna basınız, giriş silinimiştir..
5.6 Telefon Defterinin Bütün Kayıtlarını Silme
1. PHONEBOOK seçeneğine gelmek için <MENU> ve <UP/DOWN> tuşlarına
basınız ve telefon defterine erişmek için <OK> tuşuna basınız.
2. <MENU> ve <UP/DOWN> tuşları ile DELETE ALL’ı seçiniz.
3. <OK> tuşuna basıp <CONFIRM?> mesajını alınız..
4. Onaylamak <OK> tuşuna basınız; bütün girişler silinmiştir;<EMPTY> mesajı
belirecektir.
5.7 Telefon Defteri Kullanımının Kontrol Edilmesi
Ahizenizde kaç adet telefon defteri kaydının bulunduğunu ve kaç kayıt daha
yapma alanınızın olduğunu öğrenebilirsiniz..
1. Telefon defterine girmek için <PHONEBOOK>tuşuna basınız.
2. <MENU> ve <UP/DOWN> tuşları ile PB STATUS’ü seçiniz
3. <OK> tuşuna basıp kaç kaydın olduğunu görüntüleyiniz.
örneğin,<14/20USED> 20 toplam boş alanda 14 adet girişin yapıldığını
göstermektedir.
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ARAYANI GÖSTERME (ŞEBEKEYE BAĞLIDIR)

Bu özellik ağ hizmeti sağlayıcınız ile Arama Hattı Tanımlama Servisine abone
olduğunuz koşulda kullanılabilirdir. Telefonunuz Arama Listesinde tarih/saat
bilgisi ile birlikte 10 adet arayan kaydını depolamaktadır. Telefonunuz çaldığında
arayan numara telefon ekranında gösterilecektir. Arayan numara Kişisel Telefon
Defterinizdeki herhangi bir numara ile örtüşüyor ise, kişisel telefon defterinde
kayıtlı olan bu kişinin adı numara ile dönüşümlü olarak gösterilecek ve
telefonunuz telefon defterindeki söz konusu kayıt ile ilişkilendirilmiş olan
melodiyi çalacaktır.
Arayan kişi numarasını gizlemiş ise, ör: 141’I tuşlayarak, “GİZLİ NUMARA”
ibaresi görünecektir.

6.3 Arama listesinden kayıt silme
1. 6.1.’de tanımlanan 1. Ve 2. Aşamalarını
.
izleyiniz.
2. DELETE seçeneğine erişmek için <MENU>’yü ve <UP/DOWN>‘ı
.
tuşlayınız.
3. Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.
6.4 Arama Listesinin Tamamının Silinmesi
1. 6.1.’de tanımlanan 1. Ve 2. Aşamalarını izleyiniz.
2. TÜMÜNÜ SİL seçeneğine. erişmek için <MENU>’yü ve <UP/DOWN>‘ı
tuşlayınız.
3. Onaylamak için <OK> tuşuna basınız.
4. Onaylamak için <OK>’ye basınız. Tüm kayıtlar silinecektir ve ekranda
<BOŞ> ibaresi görünecektir.

Arayan kişi kapsama alanı dışında ise, ör: yurtdışı aramaları ya da özel
santraller, “KAPSAMA ALANI DIŞINDA” ibaresi görünecektir.
Yeni arama gösterici kayıtlarına sahip iseniz, telefonunuz bekleme modunda
“X YENİ ARAMA” ekranınınzda görünecektir. Yeni aramalar göstergesi yeni
aramalar görüntülene kadar ekranda kalacaktır.
6.1 Arama Listesini Görüntüleme
Tüm arayan numaralar en son arama en üstte olacak şekilde Arama Listesi’nde
görüntülenecektir. Arama listesi dolduğunda en eski arama kaydı yeni bir arama
ile yer değiştirecektir. Görüntülenmeyen cevapsız aramalar telefonun alt
çizgisinin ortasında <*> ikonu ile gösterilmektedir.
1. Arama listesine ulaşmak için <Yukarı> ‘yı tuşlayınız.
Ya da arama listesini görüntülemek için <MENU>’yü
,
ve <UP/DOWN>‘ı
tuşlayınız, sonrasında da OK’yi tuşlayınız.
2. İstenilen girişe erişmek için <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
3. Erişilebilir olan arayan numarayı görüntülemek için <#>’yi tuşlayınız.
4. Detayları görüntülemek için <MENU>, <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız ve sonra
arama tarihini ve zamanını görüntülemek için <OK>’yi tuşlayınız. Bir önceki
ekrana dönmek için tekrar <OK> ‘yi tuşlayınız.

TELEFON AYARLARI

Telefonunuz size kullanmak istediğiniz şekilde değiştirerek
kişiselleştirebileceğiniz birtakım ayar seçenekleri ile ulaşmaktadır.
7.1
Tarih Ve Zaman Ayarları
Arayan göstergesine abone olduğunuzda, gelen bir aramanız olduğu anda saat
ve tarih ayarları otomatik olarak ağ tarafından güncellenecektir. Arayan
göstergesi hizmeti sadece ay ve tarih bilgisini, yıl bilgisi hariç, iletmektedir, bu
nedenle yıl ayarı yapmanız gerekebilir. (Bu sadece onaylı yanıtlama makine
modellerinin gününü hesaplamak için kullanılmaktadır.
7.1.1 Tarih Formatının Değiştirilmesi
1. HS AYARLARINA erişmek için <MENU>’yü ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
2. TARİH & SAAT seçeneğine erişmek için <OK>’yi ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
3. TARİH FORMATI’na erişmek için <OK>’yi ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
4. İstenilen tarih formatına erişmek için <OK>’yi ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
(DD-MM-YYorMM-DD-YY).
5. Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.
7.1.2 Saat Formatının Değiştirilmesi
1. HS AYARLARINA erişmek için <MENU>’yü ve <UP/DOWN>‘ı
.
tuşlayınız.
2. TARİH & SAAT seçeneğine erişmek için <OK>’yi ve <UP/DOWN>‘ı
.
tuşlayınız
3. SAAT FORMATI’na erişmek için <OK>’yi ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
4. İstenilen saat formatına erişmek için <OK>’yi ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız
(12HRor24HR).
5. Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.
7.1.3 Saatin Ayarlanması
1. HS AYARLARINA erişmek için <MENU>’yü ve <UP/DOWN>‘ı
.
tuşlayınız.
2. TARİH & SAAT seçeneğine erişmek için <OK>’yi ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
3. SAAT AYARI’na erişmek için <OK>’yi ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
4. <OK>’yi tuşlayınız ve 24 saat formatına uygun olarak saat bilgisini giriniz.
5. Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.
Not: Saat daha önceden ayarlanmış durumda ise, mevcut saat bilgisi
görüntülenecektir, aksi koşulda “HH:MM” ibaresi görünecektir.

6.2 Telefon Defterine Arama Listesinden Numara Kaydetme
1. Bölüm 6.1.’deki 1. Ve 2. Aşamaları takip
ediniz.
.
2. TELEFON DEFTERİNE EKLE’yi görüntülemek için <MENU>’yü ve
<UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
3. <OK>’yi tuşlayınız ve kaydedilecek ismi giriniz.
4. <OK> >’yi tuşlayınız ve tanımlanan arama listesi numarasını seçiniz.
5. Gerekli ise numarayı düzenleyiniz.
6. Melodi belirlemek için <MENU>’yü ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
7. Telefon defteri girişini kaydetmek için <OK>’yi tuşlayınız ve aramalara
listesine geri dönünüz. .

7.1.4 Tarihin Ayarlanması
1. HS AYARLARINA erişmek için <MENU>’yü ve <UP/DOWN>‘ı
.
tuşlayınız.
2. TARİH & SAAT seçeneğine erişmek için <OK>’yi ve <UP/DOWN>‘ı
.
tuşlayınız.
3. TARİH AYARI’na erişmek için <OK>’yi ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
4. <OK>’yi tuşlayınız ve tarih bilgisini giriniz.
Girdiğiniz tarih bilgisi Bölüm 7.1.1.’de belirlediğiniz formatta görüntülenecektir.
5. Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.
Not: Tarih daha önceden ayarlanmış durumda ise, mevcut tarih bilgisi
görüntülenecektir, aksi koşulda “DD-MM-YY” ibaresi görünecektir.
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7.2 Alarm Ayarları
Bu telefonda alarm zamanı ayarlayabilirsiniz. Bir alarm ayarlandığı zaman
telefon ekranında <ALARM Göstergesi> görünecektir. Alarm zamanı geldiğinde,
<ALARM Göstergesi> ve "ALARM ON" ibaresi telefon ekranında belirecektir ve
alarm melodisi 45 saniye boyunca çalacaktır. Alarmı sonlandırmak için herhangi
bir tuşa basınız. Erteleme fonksiyonu aktif ise, 7 dakikalık erteleme periyodunun
sonunda alarm tekrar çalacaktır. Ayrıca alarm çalarken erteleme fonksiyonunu
sonlandırmak için <SONLANDIRMA> tuşuna basınız.
Not:
a. Alarm çalarken tuşlar kilitli dahi olsa herhangi bir tuşa basmak alarmı
sonlandıracaktır.
b. Alarm ses seviyesi telefon melodi seviyesi ile aynıdır. Telefon melodisi
“SESSİZ” modda olduğu durumda, alarm SEVİYE 1’de çalacaktır.
c. Dış ya da iç bir arama esnasında, herhangi bir alarm ayarlı ise ve alarm
zamanı gelmiş ise, <ALARM Göstergesi> ve “ALARM ON" ibaresi telefon
ekranında belirecektir. Kullanıcıyı alarm zamanın geldiğine dair uyarmak için
alarm sesi kulaklıktan yayılacaktır. Kullanıcı alarmı etkisiz kılmak için
herhangi bir tuşa bastığında ya da “SESSİZ” moduna geçtiğinde, ekran
arama esnasındaki eski haline dönecektir.
d. Çağrı ya da arama esnasında alarma zamanı gelir ise alarm sesi
çalmayacaktır. Ancak, erteleme fonksiyonu aktif ise ve eş zamanlı herhangi
bir arama ya da çağrı yok ise, ertelemenin sonunda alarm tekrar çalacaktır.
7.2.1 Alarmın Açılıp Kapatılması
1. HS AYARLARINA erişmek için <MENÜ>’yü ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
2. ALARM seçeneğine erişmek için <OK>’yi ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
3. ON/OFF seçeneğine erişmek için <OK>’yi ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
4. Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.
Not: AÇIK seçeneği seçili ise, alarm zamanını seçmeniz gerekecektir.
7.2.2 Alarm Saatinin Kurulması
1. 7.2.1 Bölümündeki 1 – 4 aşamalarını takip ediniz.
2. 24 saat formatına uygun olarak alarm saatini belirtiniz.
3. “ERTELEME”’yi görüntülemek için <OK>’yi tuşlayınız..
4. Ertelemeyi AÇMA ya da KAPAMA seçeneklerine erişmek için <OK>’yi ve
<UP/DOWN>‘tuşlayınız.
5. Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.
7.3 El Ahizesi Ayarları
7.3.1 Dahili Aramalar İçin Çalma Sesinin Ayarlanması
1. HS AYARLARINA erişmek için <MENÜ>’yü ve <UP/DOWN>‘ı
.
tuşlayınız.
2. ALARM AYARLARI’na erişmek için <OK>’yi ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
3. İÇ MELODİ seçeneğine erişmek için <OK>’yi ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
4. Iç aramalar için duymak istediğiniz melodiyi seçmek için <OK>’yi ve
<UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
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Not: Melodiler listesini yüklerken her bir melodi çalacaktır.
5. Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.
7.3.2 Harici Aramalar İçin Çalma Sesinin Ayarlanması
1. HS AYARLARINA erişmek için <MENU>’yü ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
2. ALARM AYARINI’na erişmek için <OK>’yi ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
3. DIŞ ALARM’a erişmek için <OK>’yi ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
4. Dış aramalar için duymak istediğiniz melodiyi seçmek için <OK>’yi ve
<UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
Not: Melodiler listesini yüklerken her bir melodi çalacaktır.
5. Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.
7.3.3 Çalma Ses Şiddetinin Ayarlanması
1. HS AYARLARINA erişmek için <MENU>’yü ve <UP/DOWN>‘ı
.
tuşlayınız.
2. MELODİ AYARINI’na erişmek için <OK>’yi ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
3. MELODİ TÜR’üne erişmek için <OK>’yi ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
4. İstenilen melodi seviyesini seçmek için <OK>’yi ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
(Sessiz modunu da içeren toplam 6 melodi seviyesi )
Not: Her bir alarm türü seçim sırasında çalınacaktır. SESSİZ modu seçili ise,
<ALARM KAPALI> göstergesi belirecektir.
5. Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.
7.3.4 Alarm Tonlarının Ayarlanması
3 farklı alarm tonu geçerli kılınabilir, fakat istenilirse kapatılabilir.
Tuş Sesi – herhangi bir tuşa bastığınızda tek bir bip sesi gelecektir.
Düşük Batarya Sesi – Telefonla konuşma süresinde telefon bataryasının şarj
edilmesi gerektiğine dair kullanıcıyı uyarmak için oluşur.
Kapsam dışındaki sesi
1. HS AYARLARINA erişmek için <MENU>’yü ve <UP/DOWN>‘ı
.
tuşlayınız.
2. TON AYARLARI’ na erişmek için <OK>’yi ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
3. ANAHTAR TONU / BATERİ TONU /KAPSAM ALANI DIŞINDA
seçeneklerine erişmek için <MENU>’yü ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
4. Bu melodileri açmak ya da kapatmak için <MENU>’yü ve <UP/DOWN>‘ı
tuşlayınız.
5. Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.
7.3.5 El Ahizesi Lisanının Ayarlanması
1. HS AYARLARINA erişmek için <MENU>’yü ve <UP/DOWN>‘tuşlayınız.
2. DİL seçeneklerine erişmek için <OK>’yi ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.”
3. İstenilen dili seçmek için <OK>’yi ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
4. Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.
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Bakanlıkça tespit ve ilan Edilen Kullanım Ömrü 7 Yıldır.
7.3.6 El Ahizesinin Adlandırılması
1. HS AYARLARINA erişmek için <MENU>’yü ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
2. HS YENİDEN ADLANDIRMAK için <OK>’yi ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
3. <OK>’yi tuşlayınız ve el ahizenizin adını <C/MUTE> modunu ve yeni ad için 10
harf girişi yapmak için alfasayısal tuşları kullanarak değiştiriniz.
4. Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.
7.3.7 Boş Konumda Gösterilecek Bilginin Seçilmesi
Boş ekranınızda tarih ya da el ahizesi adının göstergelerini seçebilirsiniz.
1. HS AYARLARINA erişmek için <MENU>’yü ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
2. HS GÖSTERGESİ’ni seçmek için <OK>’yi ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
3. El ahizesi adını ya da zamanını belirlemek için <OK>’yi ve <UP/DOWN>‘ı
tuşlayınız.
4. Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.
7.3.8 Otomatik Yanıtın Ayarlanması
Otomatik yanıtlama seçeneğini aktif kıldığınızda hiçbir tuşa basmaksızın telefonu
haznesinden çıkartarak ya da şarj aletinden ayırarak bir aramayı otomatik olarak
cevaplayabilirsiniz.
1. HS AYARLARINA erişmek için <MENU>’yü ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
2. OTOMATİK YANITLAMA seçeneklerine erişmek için <OK>’yi ve
<UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
3. Otomatik yanıtlama seçeneğini aktif ya da pasif kılmak için <OK>’yi ve
<UP/DOWN>’ı tuşlayınız.
4. Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.
7.4 Baz Ayarları
7.4.1
El Ahizesinin Kapatılması
Bu operasyon sadece elahizenizin arızalı ya da kayıp olduğu durumlarda ve
değiştirlmesi gereken durumlarda gereklidir. Hazne bölmesinden el ahizenizi
ayırmak için 4 haneli system PIN numarası (mevcut PIN 0000’dır) girilmelidir.
Ayrılmış el ahizesi sinyal veren anten ve ekranda “SAVE” göstergesine sahiptir.
Not: Mevcut olarak kullanılan handseti ayıramazsınız.
1. BS AYARLARI için <MENU>’yü ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
2. HS SİL seçenekleri için <OK>’yi ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
3. <OK>’yi tuşlayınız ve gösterge “PIN?” ibaresini gösterecektir.
4. 4 haneli PIN numarasını giriniz.
5. <OK>’yi tuşlayınız ve ilk el ahizesi numarası görünecektir.
6. <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
7. Birden fazla el seti kullanımında, el seti listesine giriş ve el setlerini kaydetme
8. Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız, ve seçilen el ahizesi ayrılacaktır.
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GARANTİ VE SERVİS

Laxon TD94, satış belgenizde yer alan satınalma tarihinden itibaren 24 ay
boyunca garanti altındadır. Bu garanti, kazalar, yanlış kullanımlar, olağan
aşınmalar ve kırılmalar, ihmal ve telefon hattı ile ilgili hataları, yıldırımı
içermemektedir ve ekipmanın kurcalanması veya yetkili acentalar harici herhangi
bir onarım ya da düzenleme girişiminde bulunulması durumunda geçerli değildir.
Lütfen teslim alma belgenizi saklayınız. Orijinal paket ekipmanlarını da
bulundurmanız gerekmektedir.

11.1

Cihaz Garanti Kapsamında İken

1. Baz ünitesini telefon hattından ve ana elektrik bağlantısından çekiniz.
2. Laxon TD94 sisteminizi, orijinal paket ekipmanlarını kullanarak paketleyiniz.
3. Satınalma fişinizin yanınızda olduğundan emin olarak aldığınız yerel
mağazaya getiriniz.
Ana adaptörü de eklemeyi unutmayınız.
11.2

Garantinin Sona Ermesinin Ardından

Garantinin sonra ermesinin ardından, Cihaz Garanti Kapsamında iken uygulanan
ilk iki adımı takip ediniz. Ardından….
3. 0 312 232 0808 Laxon yardım hattını arayınız. Onarım bilgilerini ve
Laxon TD94 sisteminizi onarım için nereye göndermeniz gerektiğini öğreniniz.
4. Laxon TD94’un onarımı için şunları belirtmeyi unutmayınız.
Adınızı Soyadınız.
İletişim Bilgilerinizi (Adres, telefon)
5. Servis departmanı tarafından bildirilen adrese Laxon TD94 sisteminizi
gönderiniz.
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7.4.2

Arama Modunun Değiştirilmesi

7.5

Telefonunuzun sadece titreşim sinyallerini algılayan eski model santrale bağlı
olmadığı durumlar dışında dialing modunu başlangıç ayarlarındaki melodisinde
(DTMF diye adlandırılan) bırakmalısınız.
Not: Titreşimli arama ayarlı ise,aramanın devamı için * tuşunu tuşlayabilirsiniz.
1. BS AYARLARINA erişmek için <MENU>’yü ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
2. DIAL MODU için <OK>’yi ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
3. TONE ya da TİTREŞİM seçenekleri için <OK>’yi ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
(Mevcut ayar sağ tarafta bir yıldız işareti ile gösterilir. )
4. Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.

7.4.3 Yeniden Arama (Flash) Zamanının Değiştirilmesi
Telefonunuz PBX’e bağlı ise yeniden arama(flash) zamanını değiştirmeniz
gerekebilir. Yeniden arama zamanı seçenekleri KISA(geçerli değer 100ms),
ORTA(250ms) ya da UZUN(600ms)dir.
1. BS AYARLARINA erişmek için <MENU>’yü ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
2. FLAŞ ZAMANI için <MENU>’yü ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
3. Istenilen flaş zamanını seçmek için <OK>’yi ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız
(kısa, orta, uzun, sağ tarafta * yıldız işareti ile gösterilen mevcut ayar )
4. Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.
7.4.4 Sistemin Pın Kodunun Değiştirilmesi
4 haneli sistem PIN kodu hazne istasyonunun sistem ayarlarını değiştirmek için
kullanılır. Bu telefonunuzu kayıtsız kullanımlardan korumak için kullanılır.
Mevcut sistem PIN kodu 0000’dır.
1. BS AYARLARINA erişmek için <MENU>’yü ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
2. PIN DEĞİŞİMİ için <OK>’yi ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
3. <OK>’ye basınız ve size 4 haneli PIN tanımlamanız istenecektir.
4. Eski sistem PIN’ini giriniz.
5. <OK>’yi tuşlayınız ve yeni sistem PIN’ini giriniz.
6. <OK>’yi tuşlayınız ve yeni sistem PIN’ini tekrar giriniz.
Not: 6. aşamada girilen PIN 5. aşamada girilen PIN ile aynı değil ise, yeni sistem
PIN’ini 5. Aşamada tekrar girmeniz gerekmektedir.
7. Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız.
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Kayıt

Çoklu handset sistemine sahip iseniz, hazne ünitenizde tanımlı birden fazla
handsetiniz bulunuyor demektir.
Her bir taban ünitede 5 el ahizesi kullanmak için her bir el ahizesinin
numarası (1-5) ekranda görünecek şekilde ek el ahizeleri ekleyebilirsiniz.
(Not: her bir el ahizesi bir tabana kaydedilebilmektedir.)
Tabana yeni bir el ahizesi kaydetmek için:
1. Taban istasyonu kayıt moduna geçirmek için taban istasyondaki
<SAYFA> ikonuna 5 saniyeden fazla süreyle tıklayınız . 1 dakika kadar
kayıt modunda olacaktır, bu nedenle sonraki el ahizesi sıralaması bu sure
içinde tamamlanmalıdır.
2. KAYIT seçeneğine erişmek için <MENU>’yü ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
3. <OK>’yi tuşlayınız ve 4 haneli sistem PIN’inizi girmeniz istenmektedir.
4. 4 haneli sistem PIN’inizi giriniz.
5. Onaylamak için <OK>’ye basınız, ve SEARCHING ibaresi ekranda
belirecektir.
Handset kaydı başarıyla tamamlanmıştır, onay sesi duyacaksınız ve
“anten ikonu” nun yanıp sönmesi sonlanacaktır.
Handset otomatik olarak bir sonraki handset numarasını ayrılmıştır. Bu
handset numarası sabit modda handset ekranında görülecektir.
Handset kaydı başarısız olur ise “anten ikonu” yanmaya devam edecektir.
7.6 Telefonunuzun Sıfırlanması
Telefonunuzu başlangıç ayarlarına döndürebilirsiniz. Sıfırlamanın ardından
tüm telefon ayarlarınız ve arama listesindeki girişleriniz silinecektir, fakat
telefon defteriniz değişmeyecektir.
1. BAŞLANGIÇ AYARLARI için <MENU>’yü ve <UP/DOWN>‘ı tuşlayınız.
2. <OK>’yi tuşlayınız ve 4 haneli sistem PIN numaranızı girmeniz
istenmektedir.
3. 4 haneli sistem PIN’ini giriniz.
4. Onaylamak için <OK>’yi tuşlayınız ve telefonunuz başlangıç ayarına geri
dönecektir.
5. Fabrika ayarlarına dönüş için OK tuşuna basınız.
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SORUN GİDERME

Sorun

9

Nedeni

Çözüm

c. Yanlış telefon kablosu
takılıdır.
d. Yanlış Telefon kablosu

a.Bağlantıları kontrol ediniz. Ana
kabloları çıkarıp tekrar takınız.
Telefon kablosunun baz istasyona
ve telefonun sokete takılı olduğunu
kontrol ediniz.
b.Baz istasyonun230V fişe takılı
olduğuna emin olunuz (çıkarıp
tekrar takınız).
c.Temin edilen orijinal telefon
kablosunu kullanınız
d. Telefonun orjinal hattına uygun
kabloyu kullanınız.

Aramadan sonra PBX’e
bağlanıyor.

Arama ön eki gerekmekte

Ön arama giriniz.

"SEARCHING" ibaresi

a. Baz istasyon çekmiyor.
b. Baz istasyon kapsam
dışında.

Mesafeyi azaltınız.

<TALK ON> butonuna
basıldığında arama
yapmıyor.

a.Kablo baz istasyona bağlı
değildir.
b.Adaptör, baz istasyon, hat
yanlış bağlanmıştır.

Arama yapılmıyor.

Hizmet aktif değil.
Yanlış operatör.

Şebeke üyeliğinizi kontrol

Gösterge Yok.

Bil boş

Pilleri şarj ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen ağ sağlayıcınızdan teknik destek talep ediniz.
Bu telefon topraklama fonksiyonu ile desteklenmemiştir! Bu nedenle, PBX
sistemi kullanılırken bazı fonksiyonlar kısıtlanabilir.
Teknik Destek
Sorun oluşur ise…
Icarus 2000 sistem tasarımcısı ile benzer sırada bütün parçaları kapatınız ve
telefon etmeye çalışınız.
Temel üniteyi telefon hattından ayırınız ve ana telefon soketine farklı bir telefon
monte ediniz. Telefon etmeye çalışınız. Çalışır ise hat sorunsuzdur.
Arama sonuç vermezse ve iki-girişli soket adaptör kullanıyor iseniz, parçayı
çıkarınız ve telefonu direk soketin içine yerleştiriniz. Arama sonuç verirse,
adaptor hatalı olabilir.
Arama yapamıyor iseniz, hata değişim hattında olabilir. Hizmet sağlayıcı ile
iletişim kurunuz. (BT mühendisleri için sadece İngiltere’de 151, ya da cable
firmanız)
Eğer hala problemin nedenini tanımlayamıyorsanız, lütfen telefonunuzun
üstündeki seri numarasını Müşteri Hizmetleri Merkezi’ne bildiriniz. Seri
numarasına bateri çıkarıldıktan sonra bateri bölümünden erişilebilir.
Teknik destek için, Müşteri Hizmetlerini 0845 345 9677’den (sadece İngiltere için)
arayınız.
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TEMİZLİK VE BAKIM

Laxon TD94 sisteminizin herhangi bir kısmını benzen, tiner ya da başka bir
çözücü kimyasal madde ile temizlemeyiniz. Bu, Garanti kapsamında
bulunmayan kalıcı zararlara neden olabilir.
Gerekli olduğunda nemli bir bez ile temizleyiniz.
Laxon TD94 sisteminizi sıcak, nemli ortamlardan ve güçlü güneş ışığından uzak
tutunuz ve ıslanmasına izin vermeyiniz.
Laxon TD94 sisteminizin yüksek derecede güvenlik standartı için her türlü
önlem alınmıştur.
Ancak, herhangi bir sorun oluşması halinde, kendiniz tamir etmeye çalışmayınız,
tedarikçinize başvurunuz ya da Yardım Hattını arayınız.
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UYGUNLUK BİLDİRİMİ

Ana Üretici / İthalatçı: Teleses Telekomünikasyon A.Ş., GMK Bulvarı 70, Maltepe, Ankara

Tek başına sorumluluğu altında, aşağıdaki ürünün:
Cihaz tipi:

Dijital kablosuz telefon

Model Adı:

Laxon TD94 Series

Menşei:

Çin

Marka:
Laxon
R&TTE Direktifi 1999/5/EC’nin Radyo Spektrumu Meseleleri üzerine Üye Devletlerin
uyumu ile ilgili gerekli koruma gerekliliklerine, Konsey Direktifi 89/336/EEC’nin
Elektromagnetik Uyumluluk üzerine (EMC) Üye Devletlerin uyumu ile ilgili gerekli koruma
gerekliliklerine ve Elektrik Güvenliği ile ilgili Avrupa Topluluğu Direktifi 2006/95/EC
hükümlerine uygunluğunu beyan eder.
R&TTE Madde 3 uyarınca temel gerekliliklere uyum değerlendirmesi,
Direktif 1999/5/EC’nin Ek III kısmı ve aşağıdaki standart üzerine temellendirilmiştir:

Radyo Spektrum :
EMC:
Elektrik Güvenliği:

EN 301406: V1.5.1:2003;
EN 301489-1:V1.5.1:2005;
EN 301489-6:V1.2.1;2002;
EN 60950-1:2006.

İthalatçı
Teleses Telekom. A.Ş.
GMK Bulvarı No:70 Maltepe Ankara Türkiye
Tel: (312) 232 0808 Fax (312) 232 4499
Üretici
Binatone Electronics International Ltd
Floor 23A, 9 Des Voeux Road West HK
Tel: (852) 2802 7388 Fax (852) 2802 8138

03 Nisan 2008
Tarih
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Gerekliliğe uyum CE

sembolü ile gösterilmektedir.

NOT: Direktif 2002/96/EC uyarınca, sağda gösterilen sembole sahip
bir ürün satın aldığınızda, elektrik ve elektronik ürünü ayrı atık toplama
kısımlarına göre ayırmanız gerekmektedir; ürünü normal bir ürün
gibi atığa ayıramazsınız.
Bu cihaz ve bütün bileşenleri, alt sistemleri ve sarf malzemeleri,
ürünün dahili parçalarını teşkil etmektedir ve bunları sökmek
istediğinizde uygun atık yok etme yöntemleri için yerel atık geri
dönüşüm merkezlerine mevcut düzenlemeler çerçevesinde
götürmeniz gerekmektedir. Bu merkezlerin yerleri hakkında ayrıntılar, yerel
yetkiliniz tarafından temin edilebilir.
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