TD16 SMS DECT

KULLANIM KLAVUZU

Bu telefon ile elektrik kesildiğinde arama
yapılamaz. Acil aramamlar için alternatif iletişim
araçlarını bulundurmanız gerekmektedir.

Ü r ü n ü k u l l a n m a d a n ö n c e b u klavuzu
dikkatl ice okuyunuz.

Önemli Not — Acil aramalar
Laxon TD16 ile elektrik kesildiğinde arama yapılamaz. Acil
aramamlar için alternatif iletişim araçlarını hazır
bulundurmanız gerekmektedir.

(Bunun anlamı, elektrikle çalışmayan bir telefonunuz
olursa, hattınıza bağlanabilir böylelikle elektrik
kesintilerinde arama yapabilirsiniz.)
Yardıma ihtiyacınız olduğunda…
Laxon yardım hattı hafta için saat 09:00 ile 19:00 saatleri arasında
hizmetinizdedir. Laxon Yardım Hattı (0312) 232 0808

Veya Laxon web sitesini ziyaret
edebilirsiniz
http://www.laxon.net

Laxon TD16 paketinden çıkarın
Paketin içerisinde:
n Telsiz el seti
n Baz ünitesi
n İki adet şarj edilebilir pil ve bir pil
yuvası kapağı.
n Baz ünitesi için bir hat kablosu
n Baz ünitesi için bir adet güç adaptörü
n Garanti belgesi ve kullanım kılavuzu
Ürünü daha sonar değiştirmek veya iade etmek
için tüm paketleme materyallerini saklayınız.
Ayrıca fatura veya satış fişinin garanti belgesi
ile ibraz edilmesi zorunlu olduğunudan
saklamanız gerekmektedir. Eğer satış fişi
veya faturası ibraz edilmezse ürününüz
garanti dışı kalır.

Ne nerede bulunur

Arayan numarayı gösterme ve çağrı bekletme gibi özellikleri kullanıma
açabilmeniz için Türk Telekom’un 4441444 numaralı çağrı merkezini
arayınız. Bu özellikleri kullanabilmeniz için telefonunuzda ayrıca bir ayar
yapmanıza gerek yoktur.

Ekran
Ekran üzerindeki arka planın nasıl
değiştirileceği konusunda, menülere
ulaşmada hızlı menü bölümünde
Arkaplan fonksyionları bölümüne
bakınız.
Sol ve sağ kısayol
tuşları
Ekran üzerinde kendileri ile atanmış
görevleri yapar (örneğin, Menü veya

Ok

Alt
ve Üst ok tuşlarına basarak
konuşma esnasında ses seviyesini
ayarlayabilirsiniz.
Ya da menüde gezinmek için bu tuşları
kullanabilirsiniz.
Kısayolları kullanmak için yön tuşlarını
kullanabilirisiniz.

Geri ).

EllerSerbest

tuşu

Konuşma esnasında harici hoparlörü
açmak veya kapamak için basınız.
b
tuşu
ARAMA
Bir arama yapmak veya cevaplamak için
basınız
(Eğer şarj seviyesi düşükse harici
hoparlör çalışmayacaktır)
INT

tuşu

CID

(Intercom) tuşu

Bir intercom (dahili) arama yapmak için
2 saniye süreyle basılı tutunuz. (Eğer
birden fazla el seti varsa
intercom araması
yapabilirsiniz).
Kullanımda göstergesi
Telefon hattına bağlandığında yanıp
söner..
Yeni mesaj(lar)ınız varsa yanıp söner.

KAPATMA
/C/
tuşu
Bir çağrıyı sonlandırmak için.
Menüde gezinirken bir işlemi iptal
etmek ve bekleme konumuna dönmek
için.
2 saniye süreyle basılı tutulduğunda El
seti kapanır.
R (Recall) # tuşu
Bir Recall sinyali göndermek için basınız.
ŞARJ göstergesi
El setiniz şarj durumunda iken bu
gösterge ışığı yanar.
ELSETİ bulma tuşu

Eğer ekran kapalı görünüyorsa

KAPAMA

butonuna basarak elsetinizi açınız.

El setinizle arama yapmaya başlamadan önce sayfa 5-6’da
gösterildiği şekilde el setinizi tam olarak şarj etmiş olmanız
gerekmektedir.

Bu tuşa basıldığında baz ünitesine kayıtlı
elsetleri çalacaktır. (El setini bir yerde
unuttuğunuzda ya da ortamda
kaybettiğinizde oldukça kullanışlıdır.)

Kısayollar
SMS
Için bu tuşa

mesajlarına gitmek
basınız.

En son arama
Listesine gitmek
Için bu tuş
Basınız.
CID

Arayan gösterme listesini
görmek için bu tuşa
basınız.

İçindekiler
Önce bu notları okuyunuz
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Baz ünitesi için yer seçimi
3
El seti ve baz ünitesi arasındaki
bağlantı sinyali
3
Montaj ve kurulum
Başlamadan önce
Elektrikten korunma8
Parazit 8
‘Kapsama alanı dışı’uyarısı8
Ekranı tanıyalım
Kısayol tuşları 9
Tuşları kitlemek için10
El setini açmak ve kapamak için
Zil sesi melodileri ve seviyesi11

Kaydedilmiş bir numaranın
değiştirilmesi20
Telefon rehberi girişinin silinmesi 21
Arayanın görünmesi

4
8

Arama Ekranı listesindeki seçenekler24
… Telefon rehberine bir numaranın kaydedilmesi için24
24

9

11

22

Arayan Ekranı kayıtlarının gözden
geçirilmesi (kısayol)
23

… listeden bir girişin silinmesi için

… listeden tüm girişlerin silinmesi için
Çoklu-telefon sistemi kullanımı
25
Dahili arama yapmak 25
Dahili aramayı sona erdirmek için25
Bir çağrıyı aktarmak için26

İsmi değiştirin

12

Saat ve Tarih

13

İki çağrı arasında gidip gelme27

Arama yapma ve cevaplandırma

14

Baz ünitesinden tüm telefonların çağrılması

Arama yapmak için14
Bir çağrıyı cevaplandırmak
için14
15
Bir çağrıyı sonlandırmak için
Hoparlör15
Mikrofonun sesinin
kapatılması15
Kulaklığın sesi15
Son Numaranın Yeniden
18
aranması16
… Yeniden Arama listesindeki
seçenekler16
Telefon Defteri (hafıza araması)
Telefon Rehberini açmak için

Laxon Yardım Hattı:

Üç yönlü bir konferans araması düzenlemek için26

28
Telefon Kaydı
Yeni bir telefonun 1 kaydedilmesi veya yeniden
kaydedilmesi28
Farklı bir temel birim markasına kayıt yapmak için29
SMS metin mesajı- ilk once bunu
okuyun

30

Arayanın Görünmesi30
SMS Hizmetine kaydolma 30

SMS Gönderme ve Alma
Numaraları 31
SMS Mesaj kutusu 31

0312 232 0808
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içindekiler

33
SMS metin mesajı
Metin mesajının yazılması ve
gönderilmesi 33
Eğer bir hata sesi duyarsanız35
Mesajlarınızı okumak için35
…Telefon Rehberinde arayanın
numarasını kaydetmek için
36
… veya Gelen Kutusundan bir mesajı
silmek için36
Bir mesajı yanıtlamak için 37
aşka bir
kullanıcıya bir
mesajı iletmek için
37
Taslak Kutusundan Mesaj silmek için

Gönderi ve Alım numaraların kontrol
edilmesi veya değiştirilmesi38
Gönderi Sunucusunu seçmek için39
SMS alımını açmak iiçin 39
Yazı formatını değiştirmek için39
Menülere hızlı ulaşma kılavuzu

40

Arıza Giderme

45

Temizlik ve bakım

51

Teknik Detaylar

53

38

Kullanım için bağlantı ve şartlar

Laxon TD16 doğrudan şebeke hattına kendine ait telefon numarası ile
bağlanabildiği gibi, onaylanmış ve uyumlu herhangi bir telefon santraline dahili
telefon olarak da bağlanabilir. TD16’yı kontorlü bir telefona dahili olarak
bağlamayınız.
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Önce bu notları okuyunuz
Baz ünitesi için
yer seçimi

Baz ünitesinin yeri aşağıdaki şartlara uygun olarak
seçilmeli::
n 220V AC elektrik soketine kolayca ulaşılabilir bir
konumda olmalı. Adaptör kablosunu uzatmaya
çalışmayınız.
n Baz ünitesine bağlanan telefon kablosu kolayca hat
soketine de bağlanmalı.
n Başka bir telefona yakın olmamalı, bu parasite yol
açar.
n Lavabo, duş gibi suyla temas edebileceği
heryerden uzak olmalı.
n
Buzdolabı, çamaşır veya bulaşık makinesi,
mikrodalga fırın, florasan lamba, Televizyon gibi
diğer elektrikli ev aletlerinden de uzak olmalı.

!

Eğer SMS mesajlaşma hizmetini kullanıyorsanız ve
hattınıza birden fazla SMS uyumlu telefon bağlıysa, bu
telefonlardan sadece bir tanesi SMS alıp gönderebilir.
Dolaysıyla Laxon TD16 ile aynı aynı hatta başka bir
SMS uyumlu telefon bağlamayınız.

El seti ve baz
ünitesi
arasındaki
bağlantı
sinyali

El setinizi ve baz ünitesini birlikte kullanabilmeniz
için aradaki bağlantının kesilmediğinden emin
olmanız gerekir. Dolaysıyla:
n El ile baz ünitesei arasında kalan buzdolabı, ayna
gibi herhangi bir metal içeren nesne baz ünitesi ile
el seti arasındaki bağlantıyı engelleyebilir.
n Duvar, sütun gibi metal içeren diğer blok
yapılar da sinyaline zayıflamasına yol açar.

Elektrik
bağlantısı

ÖNEMLİ — Laxon TD16 için ürün kutusundan çıkan
adaptor kulanılmalıdır. Başka bir adaptörün
kullanılması EN60950 standardına aykırıdır ve
ürünü garanti dışı bırakır.

Laxon Yardım Hattı:

0312 232 0808
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Montaj ve kurulum

1

Baz ünitesi için uygun bir yer
seçiniz
Bakınız sayfa 3

2 Hat kablosunu ve
adaptor soketini baz
ünitesinin altındaki
yerlerine takınız.

Sadece ürünle birlikte
gelen hat kablosunu
kullanınız, başka bir
hat kablosu
kullanmayınız.

Sayfa 3’e
bakınız.

3

Adaptörünüzü 230 V AC, 50 Hz elektrik prizine priz
anahtarı kapalı konumda iken takınız.

4

Priz anahtarını açık konuma getiriniz.

4
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Montaj ve kurulum

5 Eğer bir veya birden fazla şarj üniteniz
varsa …
Adaptörünüzü 230 V AC, 50 Hz elektrik prizine
priz anahtarı kapalı konumda iken takınız.

Sayfa 3’teki
notlara bakınız

6

Priz anahtarını açık konuma getiriniz.

7

Yeniden şarj edilebilir pilleri elsetine takınız
A. Pilleri yuvasına yerleştirirken,
pillerin + ve
– uçlarını gösterildiği şekilde
yerleştiriniz.
B. Pil kapağını yerine
yerleştiriniz ve sıkıca
kapandığından emin olunuz.

Pil güvenliği
Uyarı : ASLA şarj-edilemeyen piller
kullanmayınız — geri dönülemez hasara
serbep olabilirsiniz. Sadece ürünle birlikte
gelen yeniden şarj edilebilir pilleri kullanınız.

Laxon Yardım Hattı:

0312 232 0808
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Montaj ve kurulum

8

Pilleri 15 saat şarj ediniz.
İlk kullanımdan once pilleri tam olarak
şarj etmiş olmanız çok önemlidir.
Şarj ünitesine el setinizi doğru olarak
yerleştridiğinizde bir onay tonu
duyacaksınız.

Pil seviyesi
göstergesi.

CID

El setini şarj yuvasında 15saat süreyle
bırakınız.
Eğer boş pilleri şarj ediyorsanız, pil
seviyesi göstergesi her yarım saatte
bir, bir bar yükselecektir. Eğer
göstergenin doğru gösterdiğini
düşünmüyorsanız, pilleri çıkarın ve
yeniden yerine yerleştirin.

Şarj ışığı
yanacaktır..

Şarjı hep dolu tutmak


El setini kullanmadığınızda (örneğin
geceleri ya da dışarı çıktığınızda), şarj
olması için el setinizi baz üzerindeki
şarj yuvasına koyunuz.

(
)
 Pil seviyesi göstergesi
düşük bir seviyeyi gösterdiğinde el setinizi
yeniden şarj olması için şarj yuvasına
yerleştiriniz.

9 Telefon hattının bağlanması
Elektriği kesiniz. Hat kablosunu hat
soketine takınız. Elektriği tekrar açınız.

6
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Montaj ve kurulum

10 Bir internet bağlantınız varsa..
Eğer telefon hattınıza bağlı bir internet bağlantısı varsa, olası karışıklığı ve
paraziti önlemek için baz ünitesi ile hat soketi arasına bir mikrofiltre
bağlamanız gerekir (kutu içerisinden çıkmaz).

CID

Telefon hattından internet kullanan herkes bir spliter kullanmalıdır. Sadece telefon hattına
değil, modem bağlantı kablosu için de spiltera ihtiyacınız olacaktır. Bu konuda internet
servis sağlayıcınız ile görüşünüz.

Laxon Yardım Hattı:

0312 232 0808
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Başlamadan önce
Elektrikten
korunma

n

n

n

!

8

Baz ünitesinin suya düşmesi halinde, baz ünitesinin
elektrikle irtibatını kesmeden ve hat kablosunu
çıkarmadan ASLA sudan uzaklaştırmaya çalışmayınız.
TD16’yı hiç bir zaman dışarıda yağmurlu havada
kullanmayınız. Havanın yağmurlu olduğu günlerde baz
ünitesini fişten çekin. Yıldırım düşmesinden kaynaklanan
arızalarda cihazınız garanti dışı kalacaktır.

Eğer harhangi bir görüşme esnasında etrafta
dolaşırken, ses kalitesi kötüleşiyorsa bu muhtemel el
seti ile baz ünitesi arasındaki bir parazitden
kaynaklanmaktadır. Belki başka bir telefona ya da
elektrikli bir cihaza çok yakınsınızdır.

Parazit

‘Kapsama
alanı dışı’
uyarısı

ASLA baz ünitesinin veya şarj ünitesinin
ıslanmasına izin vermeyiniz. Islak olarak
kullanıldığınızda elektrikli cihazlar ciddi
yaralanmalara neden olabilir.

Bu durumda konumunuzu değiştirin. Konumunuzu
değiştirmemeniz halinde görüşmeniz yarıda
kesilebilir.
El seti ile baz ünitesi arasındaki bağlantı bazen ortamdaki
radyo dalgalarından dolayı kesintiye uğrayabilir. Bağlantı
yeniden kurulana kadar ekranda Arıyor uyarısı
görünecektir.

Eğer görüşmeniz esnasında kulaklık sesi gitgide zayıflıyor ve
kesintiye uğruyorsa ve/veya bir uyarı tonu duyuyorsanız,
muhtemelen baz ünitesinin kapsama alanı dışına çıkıyorsunuz
demektir. Uyarı tonu kesilene kadar 20 saniye içinde baz ünitesi
kapsama alanına girmelisiniz. Aksi takdirde görüşmeniz kesintiye
uğrayabilir.

http://www.laxon.net/

Ekranı tanıyalım
Uyuma modunda iken …

Ekranda seçtiğiniz arka plan görünürken (sayfa 53’e
bakınız), şarjın çabuk bitmemesi için ekran ışığı kapalıdır.
Ayrıca:
Baz ünitesi ile el seti
arasındaki sinya gücü.
El seti ismi ve
numarası
Jane

2 cevapsız
çağrı

CID

1

2
02:33PM

20/05

Menu

Zaman ve Tarih
(örneğin,burdaki format
CID

Şarj durum göstergesi.
Gösterge bitmeye
yakın (
)
görünüyorsa,
baz
ünitesinin üzerine
koyarak yeniden şarj
ediniz..
Cevapsız bir
çağrıda
görünür

12saat )

Cevapsız çağrı varsa görünür.
Sağ kısayol tuşuna basarak telefon defterini aktive
edeceğiniz anlamına gelir.
Menu Sol kısayol tuşuna basarak menu seçeneklerini
aktive edeceğiniz anlamına gelir.

Zaman ve tarih ayarlarının nasıl yapılacağı konusunda sayfa 13’e bakınız.
Bekleme konumundan uyuma moduna geçmek için:

w

KAPATMA

w

YA DA elsetini baz ünitesindeki şarj yuvasına yerleştiriniz.

tuşuna basınız.

(VEYA herhangi numara tuşuna basınız — ancak bu sağ kısa yol
tuşuna basarak Sil ile tuşladığınız numarayı silmeniz
gerekecektir.)

Laxon Yardım Hattı:
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Ekranı tanıyalım

Kısayol
tuşları

Bekleme veya uyku konumunda iken,
Tuşuna basarak doğrudan SMS menüsüne gidebilrisiniz.
Tuşu ile arama kayıtlarında gezinebilirsiniz.
CID

tuşu ile doğrudan arayan numara (CID) listesine ulaşabilirsiniz.

Herhangi bir adımda geri dönmek için Menü kısa
yol tuşuna basınız veya

Bir adım geri gitmek için
KAPATMA/C (Cancel) tuşuna basınız.

Tuşları
kitlemek
için

w

Tuşları kitlemek için:
Sol Menu kısayol tuşuna bastıktan sonra
2 saniye içinde yıldız

w

tuşuna basınız.

Tuş kilidini açmak için:
Sol Menu kısayol tuşuna bastıktan sonra
2 saniye içinde yıldız

tuşuna basınız.

Ya da el setini baz ünitesindeki şarj yuvasına
koyunuz.

10
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Açma ve kapatma
El setini açmak
ve kapamak için

El setini kapamak istediğinizde:
KAPATMA tuşuna 2 saniye süreyle basılı
tutun.
Ekran kararacaktır.

El setini tekrar açmak için:
KAPATMA tuşuna kısa süreyle basılı tutun.
El seti bir müzik eşliğinde açılacak ve uyku
konumuna geçmden Arıyor yazısı
görünecektir.

Notlar

n
n

n

!
Zil sesi
melodileri ve
seviyesi

El seti kapalı iken, acil aramalar dahil hiç bir arama
yapılamaz.
El seti kapalı iken gelen aramalarda çalmayacaktır.
Ancak baz ünitesi gelen aramalar için ayarlanmış zil
tonu ile uyaracaktır. :Çağırıyı cevaplayabilmeniz için el
setini tekrar açmanız ve baz ile bağlantıyı sağlayana
kadar bir sure beklemeniz gerekir.
Eğer şarj tamamen bitmiş (veya elseti kapanmış ise) ve
el setini şarj yuvasına yerletirmişseniz, baz ünitesi ile
tekrar bağlantı sağlanması için 5 dakika kadar bir süre
geçmesi gerekebilir. Eğer bu sırada el setini
kaldırırsanız, bağlantı kurmayı denemeye devam
edecektir.
Baz ünitesine elektrik gittiğinden emin olun.TD16
sadece şarj için değil, normal çalışması için de
enerjiye ihtiyaç duyar.

Zil sesinin nasıl değişitirileceği ve diğer ayarlar için
“Zil Sesi ayarları” ile ilgili bölüme bakınız. (41 ve 43.
sayfalar)

Laxon Yardım Hattı:
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El setinizin ismi
TD16’ınızı kullanmaya başlamadan önce, özellikle birden
fazla el seti kullanıyorsanız, el setinize 12 karaktere kadar
bir isim tanımlayıp kişiselleştirebilirsiniz.

İsmi değiştirme
için
1

2

Sol kısayol tuşuna basarak Menü’yü seçin.
Üst ok
veya
alt ok tuşlarına
basarak ES Ayarlar ı seçiniz.

3

Sol kısayol tuşuna basarak Seç yapın.

4

Üst ok

veya

alt ok tuşlarına basarak
ı seçiniz ve sonra soldaki
kısayol tuşuna basınız.
u Ekranda mevcut el seti ismini görürsünüz
(varsayılan olarak Handset ).
Elsetini Adlandırı

5

Sağ kısayol tuşunu kullanarak harfleri silip
kendi el seti isminizi giriniz.
Bu kılavuzun arkasında girebilecek karakterlerle
ilgili bir liste bulunmaktadır.
Varsayılan olarak her kelimenin ilk harfi büyük, kalan
harfler küçük olacak şekilde ayarlanmıştır. Büyük ve
küçük harfler arasında geçiş yapmak için kare #
tuşunu kullanınız.

12

5

İşiniz bittikten sonra yaptığınız değişikliği
onaylamak için sol kısayol tuşuna
kullanarak OK’yi seçiniz.

6

Sağ kısayol tuşuna iki kere basarak uyku
konumuna tekrar dönebilirsiniz.

http://www.laxon.net/

Zaman ve Tarih
Arayan numarayı gösterme hizmetini açtırdığnızıda, Türk
Telekom şebekesi tarafından telefonunuza ilk gelen
arama ile saat ve tarih bilgisi otomatik olarak gelecektir
(sayfa 22’ye bakın).
Laxon TD16’nızı kurduktan sonra ve pillerinizi şarj
ettikten sonra birinden sizi aramasını rica ediniz.

1

Tarih ve saati aşağıda belirtildiği şekilde kendiniz
ayarlayabilirsiniz:
Sol kısayol tuşuna basarak Menü ‘yü seçiniz.
Üst ok
ve alt ok tuşlarına basarak
Saat/Alarm menüsünü seçiniz.
Sol kısayol tuşuna basarak Seç yapınız.

2
3
4

Üst ok

ve

Tarih / Saati Seç

Ekranda

5

Üst ok

Saat Biçimi
BiçimiAyarla
Tarihi Ayarla
Saati Ayarla

alt ok tuşlarına basarak
sonra Seç ile seçiniz.
u Ekran geçerli tarih biçimini gösterir.
Ayarla

6

ve

Tarih

Tarihi tuş takımını kullanarak giriniz ve OK ile
onaylayınız.
Tarih Biçimini 4. adımda GG: AA veya
AA: GG şeklinde seçebilirisiniz.

7

Üst ok
ve
adımdaki Saati

8

9

Tarih

alt ok tuşlarına basarak
ile seçiniz

alt ok tuşlarına basarak 4.
Ayarlanın üzerine geliniz.

Zamanı dört basamaklı olarak giriniz. (24saat) sonar OK ile onaylayınız.
4. adımdaki zaman biçimine 12 saat veya 24
saat olarak karar veriniz.
Sağ kısayol tuşuna basarak uyku konumuna
geçiniz.
*Eğer zaman biçimi olarak 12 saat biçimini seçmişseniz
AM veya PM biçimi alt ve üst oklara basarak
belirleyiniz.

Laxon Yardım Hattı:

0312 232 0808
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Arama yapma ve çağrı cevaplandırma
Arama yapmak için

2

Telefon numarasını tuşlayınız
Eğer bir hata yaparsanız sağ kısayol tuşu Sil ile
ekrandan numaraları silebilirsiniz
ARAMA tuşuna basınız
(Eğer çevir sesni duymak istiyorsanız ARAMA tuşuna
bastıktan sonra da numarayı çevirebilirsiniz. (Numarayı
çevirmeden ARAMA tuşuna basarsanız herhangi bir
hatalı girişi silemezsiniz.)
u Birkaç saniye sonra, ekranda çağrının süresi
dakika ve saniye olarakgörünecektir.

Gelen bir arama olduğunda, ekranda gelen arama veya
telefon numarası görünecektir.Eğer arayan numaranın
görünmesi ile ilgili bir aboneliğiniz var ise.( bkz. sayfa
22); eğer numara Telefon Defterinizde kayıtlı ise (bkz.
sayfa 18), arayanın adı da ekranda görünecektir.

Bir çağrıyı
cevaplandırmak
için

Baz ünitesi ve el seti çalacaktır (zil sesi kapalı olmadığı
sürece). Eğer Telefon Defterine arayanın numarasını
kişisel bir melodi ile kaydetmişseniz (bkz. sayfa 18) ve
Arayanın Kimliğini görebiliyorsanız, telefon özel bir melodi
ile çalacaktır

w

Çağrıyı cevaplamak için ARAMA tuşuna veya Kabul et sol
kısayol tuşuna basınız.

w

Çağrıyı harici hoparlörden cevaplamak için ELLER
SERBEST tuşuna basınız
Not —Laxon TD16 hattınıza bağladığınız diğer bir
telefondan birkaç saniye sonra çalmaya başlamaktadırBu bir arıza değildir — bu sistemin bir parçasıdır ve
amacı SMS alımını sağlamaktır.

14
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Arama yapma ve çağrı cevaplandırma

Bir çağrıyı
sonlandırmak için

KAPATMA düğmesine basın böylece baz
ünitesindeki “kullanımda ışığı” sönecektir
Veya el setini baz ünitesiin üzerine
yerleştirin.

w
w
Harici
Hoparlör

Harici Hoparlörü kullanarak, bir aramayı el setini
kulağınıza yaklaştırmadan da görüşme yapabilirsiniz.
Harici hoparlörü arama sırasında açıp kapatmak için:
ELLER SERBEST düğmesine basınız
Ekranda hoparlör simgesi

görünecektir ve ses

seviyesini de
yukarı ve
aşağı ok tuşları ile
(seviye 1den 5’e kadar) ayarlayabilirsiniz.

!

Şarj düşük seviyede ise harici hoparlör çalışmayacaktır.

Mikrofonun
sesinin
kapatılması

Görüşme sırasında, sol kısayol tuşunun üzerinde “Sessiz”
seçeneği belirecektir, böylece mikrofonun sesini
kapatabilirsiniz ve karşınızdaki kişi sizin sesinizi duymaz
fakat siz onun sesini duyabilirsiniz.
Mikrofonun sesini kapatmak veya açmak için:
Sol kısayol tuşu Sessiz’e basınız
u Ekranda mikrofon sessiz görünecektir ve
açtığınızda simge kaybolacaktır

Kulaklığın sesi

Arama sırasında kulaklık sesini ayarlamak için
yukarı
ve aşağı ok tuşlarına basınız.
Beş adet ses seviyesi bulunmaktadır.
Görüşmeniz bittikten sonra, kulaklık sesi
ayarladığınız seviyede kalmaya devam
edecektir.

Laxon Yardım Hattı:

0312 232 0808
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Sesi

Arama yapma ve çağrı cevaplandırma

Son Numaranın
Yeniden aranması

1
2
3

…
Yeniden
Arama
listesindeki
seçenekler

TD16 telefonunuz son aradığınız 5 numarayı
kaydetmektedir.
Yeniden arama yapmak için navigasyon
tuşlarının
sağ tuşuna basınız
u Ekranda son aranan 5 numara
görünecektir.Yukarı
ve
aşağı ok
tuşları ile aramak istediğiniz numaranın
üstüne geliniz .
Numarayı tekrar aramak için .ARAMA tuşuna
basınız veya numarayı aramadan beklme
konumuna dönmek için sağ kısayol “Geri” tuşuna
basabilirsiniz.
Ekranda yeniden arama listesi göründüğü
zaman sağ kısayol tuşunun üzerinde “Seç”
görünecektir

1

2

Yukarı
ve
aşağı ok tuşları ile istediğiniz
seçeneğe gidiniz ve sol “Seç “ kısayol tuşuna
basınız.
Menü seçeneklerini görüntülemek için Menü
yazan sol kısayol tuşuna basınız:
Telefon Defterine Kayıt Ekle— Daha sonra
kullanmak için bu numarayı telefon defterine
kaydet.
Sil — Yeniden arama listesinden bu
numarayı sil.
Tümünü sil—Yeniden arama listesini sil.
Telefon Defterine numaraları nasıl
kaydedeceğinize ilişkin ayrıntıları öğrenmek için
sayfa 18’e bakınız
Sil seçeneğini seçtiyseniz SİL? Sorusu
sorulacaktır

w
16

Seçili kaydı silmek için sol kısayol tuşu TAMAM’a
basınız ve bu kaydı siliniz veya sağ kısayol tuşu
ile geri dönüp iptal ediniz.
http://www.laxon.net

Arama yapma ve çağrı cevaplandırma

Yeniden
Arama
listesindeki
seçenekler
devamı
w

Laxon Yardım Hattı:

Tümünü Sil seçeneğini seçtiyseniz TUMUNU
SİL? Sorusu sorulacaktır
Tümünü silmek için sol kısayol tuşu TAMAM’a
basınız ve listedeki tüm girişleri siliniz veya sağ
kısayol tuşu ile geri dönüp iptal ediniz.

0312 232 0808
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Telefon Defteri(hafıza araması)

Her TD16 telefonunun defterine 100’e kadar isimleri ve
numaraları kaydedebilirsiniz. Her isimin uzunluğu 12
karaktere kadar (boşluklar dahil) ve her numara 24
haneye kadar olabilir.

Telefon Defterini
açmak için 1

Soldaki kısayol tuşuna basın Menu çıkacaktır ve
Telefon Defterine getirin daha sonra soldaki kısayol
tuşu ile defteri açmak için seçim yapın
Ekran size beş seçenek sunmaktadır —Kayıt Ekle,
Düzenle, Kaydı Sil, Tümünü Sil, PB Durumu
Telefon defterinde eğer hiçbir girişiniz yoksa, ekran
yalnızca Kayıt Ekle ve PB Durumu seçeneklerini
gösterecektir.

2
3

Seçenekler arasında gezinmek için:
Üst
Veya
tuşlarına basınız.
İstediğiniz seçeneği seçmek için:
Soldaki kısayol tuşu TAMAM’a basınız
Eğer “PB Durumu” yi seçtiyseniz, 100 telefon
numarası alan hafızanın kaç tanesinin
kulllanıldığını göreceksiniz.

Bir numara
kaydetmek için

2

3

Sol kısayol tuşu Menüye basınız daha sonra Telefon Defterine
geliniz ve Telefon defterini açmak için sol kısayol tuşu TAMAM’a
basınız.
Yeni Kayıdın üzerine geliniz ve bunu sol kısayol tuşuna
basarak seçiniz.
Ekranda şunlar görünmektedir:
Kayıt Ekle:
İsim:
Numara:
Melodi:
Mel1

İlk satıra numaralı tuşları kullanarak ismi girin eğer tuşları
kullanmayı bilmiyorsanız( bkz. sayfa 67)

18
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Telefon Defteri (hafıza araması)

Eğer bir hata yaparsanız, hatalı karakterleri silmek için,
sağ kısayol tuşuna yani “SİL” tuşuna basınız
Numaraya gitmek için soldaki kısayol tuşu TAMAM’a
basınız
Numaralı tuşları kullanarak telefon numaralarını giriniz.
Eğer bu numaraya SMS mesajı göndermek
istiyorsanız (bkz. sayfa 30 ila 39), aynı şehirde
bir numara olsa dahi ülke kodu ve alan
kodunun tamamını girmelisiniz.

4
5

Melodi seçeneğine gitmek için sol kısayol tuşu
TAMAM’a basınız
Sağı ve Sol ok tuşlarını kullanarak
.
Yeni melodi seçebilirsiniz. Herhangi birisi bu
numaradan arama yaptığında ayarlanan melodi
çalacaktır.

6

7

Girişi onaylamak için ve yeni giriş menüsünden
çıkmak için sol kısayol tuşu TAMAM’a basarak kaydı
onaylayınız ve Yeni Kayıt menüsünden çıkınız.

Hafıza araması
yapmak için
1
Kısayol
yöntemi

u Sağ kısayol tuşuna basınız
Ekranda isimlerin bir listesi görünecektir

2

Yukarı
ve
aşağı ok tuşları ile istediğiniz
ismin üzerine geliniz.

3

Numarayı çevirmek için ARAMA tuşuna basın
Veya sağdaki Geri kısayol tuşuna iki kez
basarak arama yapmadan bekleme konumuna
geri dönün.

w

.

Laxon Yardım Hattı:

0312 232 0808
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Telefon Defteri (hafıza araması)

Kaydedilmiş bir
numaranın
değiştirilmesi

2

3

4

Sol kısayol tuşu Menü’ye basınız ve daha sonra
Telefon Defterine geliniz ve sol kısayol tuşuna
basınız
Kayıt Düzelt seçeneğine
h
bgeliniz
k ve sol kısayol
tuşu Seç'e basarak seçiniz
u Ekranda isimlerin listesi
görüntülenecektir
Yukarı
veya aşağı ok tuşları ile istediğiniz
kaydı seçiniz ve daha sonra Sol kısayol tuşu
seçiniz, ekranda Telefon Defteri girişi görünecektir.
Satır ve karakterler arasında
hareket etmek için bu tuşları
kullanınız
Ekrandan karakterleri Silmek için sağ
kısayol tuşu Sil’e basınız ve yeni karakterler
veya numaralar girmek için de numaralı
tuşları tuşlayınız

5

Melodiyi yukarı
değiştirin.

ve

aşağı ok tuşları ile

6

Değişikliği onaylamak için sol kısayol tuşu
TAMAM'a basınız
u Ekran Telefon Defteri seçenekleri
menüsüne dönecektir.
Uyku konumuna geri dönmek için sağ kısayol
tuşuna (Geri) iki kez basınız

20
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Telefon Defteri (hafıza araması)

Telefon defteri
girişinin silinmesi 1

2

3

4

Menü sol kısayol tuşuna basınız ve Telefon Defterine
geliniz, daha sonra Seç sol kısayol tuşuna basınız,
telefon defteri açılacaktır
Girişi siliniz kısmına gelin ve seç sol
kısayol tuşu ile seçeneği seçin
u Ekranda bir isim listesi belirecektir
Yukarı ve aşağı ok tuşları ile üzerine geldiğiniz
kaydı silmek için Seç sol kısayol tuşuna basınız
u Ekranda Sil? Sorusu belirecektir.
Onaylamak için TAMAM sol kısayol tuşuna basınız.
u Ekranda Silindi yazısı belirecektir ve
kaybolacaktır ve Telefon Defteri seçenekler
kısmına geri dönülecektir.

5

Tüm Telefon Defteri
Girişlerinin Silinmesi

1
2

Uyku Konumuna geri dönmek için sağ kısayol geri
tuşuna iki kez basınız

Menü sol kısayol tuşuna basınız ve Telefon Defterine
geliniz, daha sonra Seç sol kısayol tuşuna basınız, telefon
defteri açılacaktır “Seç” sol kısayol tuşuna basarak
Tümünü sil seçeneğini seçin
u Ekranda Sil? Sorusu belirecektir.
Onaylamak için TAMAM sol kısayol tuşuna basınız.

3

4

Laxon Yardım Hattı:

u Ekranda Silindi yazısı belirecektir ve
kaybolacaktır ve Telefon Defteri seçenekler
kısmına geri dönülecektir.
Uyku Konumuna geri dönmek için sağ kısayol geri
tuşuna iki kez basınız

0312 232 0808
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Arayanın Görünmesi
Bu ağ özelliği ekranda sizi arayan numaraların telefona
cevap vermeden önce görünmesini sağlayacaktır. Arayanın
Numaranın Görünmesine abone olmak için, Turk Telekom u
(4441444) aramanız yeterlidir, onlar bu özelliği sizin için aktif
hale getireceklerdir.
Arayanın Görünmesi ile TD16 son 20 arayanın
numarasını kaydedecektir böylece onları daha sonra
arayabilirsiniz.
20 arayan ekranı hafızası dolu olduğu zaman, sonraki
gelen numara en eski olanın üzerine
kaydedilecektir.Uyku Konumunda, ekranda kaç
aramayı cevaplamadığınız görünecektir
Arayanın
görünmesine
ilişkin örnekler
(her kayıp
çağrının tarihini
ve saatini de
göstermektedir)

2

İki çağrı aldığınızı belirtmektedir
Yeni bir çağrı için CID

CID

1

Jane

Listesine giriniz

2
20/05

02:33PM
Menu
CID

List

Wen
075583674215
02:30PM
Menu

075583674210
20/05
Back

CID
Withheld
02:30PM
Menu

İsmi ve numarası telefon defterinizde
kayıtlı birisince yapılan arama

Saat:

02:30PM

Tarih :

20/05

20/05
Back

CID

02:30PM
Menu

*

Yeni aramalar " " ile işaretlenmiştir.
Arayanın görünmesi için seç tuşuna
basınız

20/05
Back

İsmi ve numarası telefon defterinizde
kayıtlı olmayan birisince yapılan
arama

Saat:

02:30PM
20/05

Tarih :

numarasını gizlemiş birisinden bir
çağrı (veya servis sağlayıcısı numarayı
gizlemiş)

Saat:

02:30PM
20/05

Tarih :
Devamı diğer sayfada …

22
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Arayanın Görünmesi
CID
Out

of

02:30PM
Menu

Arayan Ekranı
kayıtlarının gözden
geçirilmesi (kısayol)
1

2

3

Arama Ekranı
listesindeki
seçenekler

1
2

3

Laxon Yardım Hattı:

20/05
Back

Numarası kullanılmayan birisince
yapılan bir çağrı (örneğin uluslararası bir
arama)
Saat: 02:30PM Tarih: 20/05

Uyku veya Bekleme Konumunda iken:
Düğmesine basınız
u Ekranda en eski Arayan
görünecektir. Yeni kayıtlar arasında gezinmek
için yukar
ı ve
aşağı ok tuşlarına basınız
Bir çağrıya geri dönmek için, kayıt ekranda iken:
ARAMA tuşuna numarayı çevirmek için basınız
Diğer seçenekler için aşağıdaki talimatlara
başvurunuz

Ekranda cevapsız aramalar veya Tüm
aramalar listesi göründüğü zaman, sol kısayol
tuşunun üstünde SEÇ seçeneği belirecektir
Seç sol kısayol tuşuna basınız
Menü seçeneklerini görüntülemek için sol kısayol
tuşu MENÜ’ye basınız
Telefon Defterine Ekle— daha sonraki
aramalar için numarayı telefon defterine
ekle
Sil
— listeden bu girişi sil
Tümünü sil — listeyi temizle
İstediğiniz seçeneğe gitmek için yukarı
ve
aşağı ok tuşlarını kullanınız ve daha sonrada Seç
sol kısayol tuşuna basınız.

0312 232 0808
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Arayanın Görünmesi

Eğer Telefon Defterine Kayıt Ekle seçeneğini
seçtiyseniz, ekranda şunlar görünecektir

… Telefon
defterine
bir
numaranın
kaydedilmesi
için

İsim:
Numara:
Melodi:

1
2

(Arayanın numarası)
Mel1

Bir isim girin (eğer gerekir ise diğer numaraları)
daha sonra sol kısayol tuşu TAMAM'a basın
Sol
ve Sağ
ok tuşları ile istediğiniz
melodiyi seçin ve daha sonra da Telefon
Defterini kaydetmek için sol kısayol tuşu
TAMAM’A basın
Telefon Deftere numara kaydetmenin ayrıntıları için
sayfa 18’e bakınız

I

… listeden bir
girişin silinmesi için

… listeden
tüm girişlerin
silinmesi için

24

Eğer Sil seçeneğini seçerseniz SİL?
Sorusu sorulacaktır
Bu girişi silmek için sol kısayol tuşu
TAMAM’a basın veya girişi silmemek için
Geri tuşuna basın ve işlemi iptal edin
Eğer Tümünü Sil seçeneğini seçerseniz SİL?
Sorusu sorulacaktır
Bu girişleri silmek için sol kısayol tuşu TAMAM’a
basın veya girişi silmemek için Geri tuşuna basın
ve işlemi iptal edin

http://www.laxon.net

Çoklu-telefon sistemi kullanımı
Eğer bir TD16 çoklu-telefona sahipseniz zaten sizin
baz ünitesine kayıtlı altı telefona sahipsiniz demektir.
İlave telefonlar kaydedebilrsiniz- hepsi birlikte bir baz
ünitesine bağlı altı elsetine kadar tanımlayabilirsiniz.
Bir veya daha fazla kaydedilmiş telefon ile,
aşağıdakileri yapabilirsiniz:
Elsetleri arasında INTERCOM (dahili) görüşme
yapabilirsiniz.
Telefonlar arasında harici bir aramayı aktarabilirsiniz
Üç yönlü bir konferans araması düzenleyebilirsiniz.
Bir harici arama ile bir dahili arama arasında geçiş
yapabilirsiniz.

!

Her telefonun numarası (1 ila 6) kendi ekranında görünmektedir.
Her seferinde dışarıya yalnızca tek bir telefon
bağlanabilmektedir. Diğer bir telefon hattı
kullanırken arama yapmaya çalışırsanız, hızlı “bip”
sesleri duyarsınız ve ekranda Baz Meşgul yazısı
görünür.

Dahili arama
yapmak içinbu
örnekte cihaz 1
cihaz 2’yi arıyor)

İki saniyeliğine INT tuşuna basınız ve basılı tutunuz
u Ekranda telefonların bir listesi görünecektir
Telefonun numarasını girin ve Seç sol kısayol
tuşuna basın
u Ekranda Telefon aranıyor yazısı
görünecektir Telefon 2’de Telefon 1arıyor
yazısı belirecektir ve telefon çalacaktır

3

Dahili aramayı sona
erdirmek için

Laxon Yardım Hattı:

Soldaki kısayol tuşuna basın ve çağrıyı cevaplandırın

KAPATMA tuşuna basın veya, telefonu
baz ünitesi yuvasına koyun.

0312 232 0808
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Çoklu telefon sistemi kullanımı

Dışarıyı aradığınız zaman veya dışardan gelen
bir aramayı cevaplandırdığınız zaman onu bir
başka telefona aktarmak için:

Bir çağrıyı
aktarmak için

1

2
3

2 saniyeliğine INT tuşuna basın, daha sonra diğer
telefonun numarasını girin
u Dış arama beklemeye alınmıştır ve diğer
telefon çalar
Diğer telefon cevap verdiğinde, onunla
konuşabilirsiniz
Eğer diğer kullanıcı telefona cevap vermez ise,
dışardan gelen aramaya istediğiniz zaman INT
tuşuna basarak veya sol kısayol Geri tuşuna
basarak geri dönebilirsiniz
Diğer kullanıcının cevap vermesini
bekleyiniz
KAPATMA tuşuna kapatmak ve çağrıyı aktarmak
için basın
Hem bir harici arama hemde bir dahili
arama söz konusu ise, üç yönlü bir
konfreans araması düzenleyebilirsiniz

Üç yönlü bir
konferans
araması
düzenlemek
için

Yukarıdaki 1. ve 2. adımları tekrar edin
Diğer kullanıcı cevap verdikten sonra sağ ok
tuşuna uzun sure basın

w

u Şimdi üç yönlü bir konferansa
bağlanmış bulunuyorsunuz
Telefon kullanıcılarından herhangi birisi konferansı
KAPATMA tuşuna basarak sonlandırabilir
Her ikiniz birden KAPATMA tuşuna bastığınız zaman
harici arama sonlandırılacaktır

26
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Çoklu-telefon sistemi kullanımı

Harici bir arama yaptığınız zaman veya
yanıtladığınız zaman daha sonra bir dahili
arama yaparsanız (yukarıdaki gibi), aramayı
aktarmak yerine, iki arama arasında gidip
gelebilirsiniz:

İki çağrı arasında
gidip gelme

w

Uzun sure sol ok tuşuna basın ve harici
çağrı ile görüşün ve aynı şekilde dahili
arama ile görüşün
u Hangi çağrıya bağlanırsanız, diğeri
beklemeye alınmaktadır
Harici aramaya bağlı iken KAPATMA
tuşuna basarsanız, harici aramanın
bağlantısını kesmiş olursunuz
Çağrınızı nasıl üç yönlü bir konferansa
dönüştürebileceğinize ilişkin detayları
öğrenmek için sayfa 26’ya başvurunuz

Baz
Ünitesinden
tüm
telefonların
çağrılması

Tüm kayıtlı telefonların çalmasını sağlamak için (telefonu nereye
koyduğunuzu unuttuğunuz zaman son derece kullanışlı bir
özellik):
Baz Ünitesi üzerindeki TELEFON KONUM
BELİRLEYİCİ düğmesine basınız
Telefon 30 saniyeye kadar çalmaktadır ve ekranda
Arama Çağrısı yazısı görünmektedir.
30 saniye geçmeden once zilin çalmasını
durdurmak için:
TELEFON KONUM BELİRLEYİCİ tuşuna yeniden
basınız veya telefon üzerindeki herhangi bir tuşa basınız

Laxon Yardım Hattı:

0312 232 0808
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Telefon Kaydı

!

Satın aldığınız kutu ile birlikte gelen el seti veya el setleri
Baz Ünitesi ile tanımlanmış olarak gelmektedir. Sizin
yeniden kaydetmenize gerek yoktur.
Eğer ayrıca telefonlar satın alırsanız, onları kayıt
ettirmeniz gerekecektir. Her Baz Ünitesi için altı telefona
kadar tanımlayabilir ve her telefon da dört baz ünitesi
kadar tanımlayabilirsiniz.
Bir telefonun kayıtlı olup olmadığını anlamak için baz
ünitesine elektriğin gittiğinden ve telefonun kapsama
alanında olduğundan emin olun. El seti ismi
(varsayılan Laxon) ve numarası ekranda görünecektir.
Eğer ekranda devamlı olarak Aranıyor görünüyor ise,
telefonu kaydetmeniz gerekmektedir.
Her el seti 4 tane baz ünitesine kadar tanımlanabilir.

Yeni bir telefonun 1
kaydedilmesi veya
yeniden
kaydedilmesi

2

3

4

5

28

Baz Ünitesi üzerinde, TELEFON KONUM
BELİRLEYİCİ tuşuna basın ve kayıt tonunu
duyana kadar basılı tutun (tekrar eden
“bip”ler).
Telefonu kaydetmek için şimdi 60 saniyeniz
var Telefonun üzerinde, sol Menü
kısayol tuşuna basın kayıt seçeneği için
yukarı
veya
aşağı ok tuşlarına
basın
Soldaki Seç kısayol tuşuna basın
u Ekran Baz ünitesinin bir listesini
göstermektedir. Bu numaralardan herhangi biri
özel bir renge sahip ise, telefon o baz ünitesie
kayıtlı demektir
Işareti Temel:1’e getirin ve daha sonra soldaki seç
tuşuna basın
u Ekranda PIN: görünecektir
Baz ünitesinin Pin kodunu tuşlayın (varsayılan 0000)
Eğer Baz ünitesinin Pin kodu 0000’dan başka
birşeye değiştirilmiş ise (bkz sayfa 55), mevcut PIN
kodunu bilmeniz gerekecektir.
http://www.laxon.net
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Soldaki TAMAM kısayol tuşuna basınız
u Ekranda birkaç saniyeliğine Lütfen
Bekleyiniz görünecektir, bu arada telefon bir
Baz ünitesi arayacaktır
u Eğer kayıt başarılı ise, ekran tondan
sonra Bekleme Konumuna geçecektir

Yeniden Kayıt yapmak
veya yeni bir telefonu
kaydetmek için

Farklı bir baz
ünitesi
markasına kayıt
yapmak için

TD16 GAP-uyumlu herhangi bir Baz ünitesine
kaydedilebilir veya GAP uyumlu diğer telefonları da
TD16 baz ünitesine kaydedebilirsiniz
Başka üreticilerin donanımlarında tüm özellikleri
kullanabileceğinizi veya mesajları
görüntüleyebileceğinizi garanti edemeyiz
1 Baz ünitesi kayıt moduna getirmek için Baz ünitesinin
Kullanım Kılavuzundaki talimatları takip edin (örneğin
sayfa 28 adım 1)
2 Telefonu kaydetmek için Kullanım Kılavuzundaki
talimatları takip edin (örneğin sayfa 29, adım 2 ila 5).
Baz ünitesi için bir Pin kodu girmeniz gerekir ise, baz
ünitesinin Kullanım Kılavuzuna başvurun
Daha fazla bilgi için eğer problem yaşarsanız Laxon
Yardım Hattını arayabilirsiniz
0312 232 0808

Laxon Yardım Hattı:
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SMS metin mesajı- ilk once bunu okuyun
SMS kısa mesaj hizmeti içindir- ayrıca metin mesajı veya
metin yollama olarak da adlandırılmaktadır. SMS'I
destekleyen kullanıcı telefonları 160 karaktere kadar birbirne
mesaj gönderebilir (mobil telefonlar 140 karakter)

!

Arayanın
Görünmesi

SMS hizmetine
kaydolma

30

TD16 mobil telefonlardan ve uyumlu sabit hat telefonlarından
mesaj alabilir veya mobil telefonlara ve uyumlu sabit hat
telefonlarına mesaj yollayabilir. SMS olmayan telefonlara
da ayrıca mesaj gönderebilirsiniz, mesajlar konuşmaya
dönüştürülecektir
SMS hizmeti Turk Telekom tarafından sağlanmaktadır.

ÖNEMLİ — SMS hizmetinden faydalanmka için,
Arayanın Görünmesi hizmetine abone olmanız
gerekmektedir (ayrıca bakınız sayfa 22) SMS hizmetini
Arayanın Görünmesi özelliği olmadan kullanamazsınız

İlk SMS metin mesajını göndererek, otomatik olarak
hizmete kaydolursunuz ve size hoşgeldin diyen bir mesaj
alırsınız. Ayrıca hizmet hakkında bilgiler içeren başka
mesajlar da alabilirsiniz.

http://www.laxon.net

SMS metin mesajı-ilk once bunu okuyun

SMS
Gönderme ve
Alma
Numaraları

SMS hizmeti için TD16 iki telefon numarası ile önceden programlanmıştır.—
Gönderme ve Alma Numarası. Bunlar şöyledir:
Turk Telekom hizmet numaraları
Gönderme
numarası

Alma
numarası

* SMS hizmeti mesaj gönderdiğiniz zaman numaranız ağa
gönderilmiyor ise çalışmayacajktır.

Bu numaraları olduğu gibi bırakmak önemlidir. Eğer
yanlışlıkla değiştirilirlerse, sayfa 31’de açıklandığı
gibi onları yeniden giriş yapmanız gerekecektir.
SMS mesaj
kutuları

TD16 iki mesaj kutusuna sahiptir:
n Gelen kutusu: diğer insanlardan gelen mesajları barındırır
(gelen mesajlar).
n

Laxon Yardım Hattı:

Taslak Kutusu: daha sonra göndermek üzere
yazılı mesajların tamamını veya bir kısmını burada
saklayabilirsiniz. Mesaj kutularında saklanabilecek
toplam mesaj sayısı 20’dir. SMS hafızası dolu
olduğu zaman, telefonunun ekranında Kırmızı bir
ikon belirecektir ve telefonunuz artık yeni SMS
mesajı alamayacaktır

0312 232 0808
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SMS metin mesajı-ilk once bunu okuyun

SMS mesaj
kutuları

Eğer yer açmak için bazı mesajları silmezseniz (mesajların
nasıl silineceğine ilişkin detaylı bilgi almak için sayfa 36 ve 38’I
inceleyiniz).
SMS hafızası dolu olduğu zaman, herhangi bir mesaj
kutusundan bir mesajı gönderebilir veya iletebilirsiniz.
Ancak Giden Kutusunda mesaj gönderildikten sonra
hiçbir kopya kaydedilmeyecektir.

32
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SMS metin mesajı
SMS metin mesajı hizmetinin hattınızda düzgün çalışıp
çalışmadığını kontrol etmek için, ilk metin mesajını kendinize
gönderebilirsiniz. Kısaca aşağıdaki talimatları takip edin, telefon
numaranızı tuşlayın— tam çevirme kodunu 6. adımdaki gibi
girin. Kısa bir sure sonra mesaj gelen kutunuza ulaşacaktır.

Metin mesajının
yazılması ve
gönderilmesi 1

Yukarı

kısayol tuşuna basın

(Veya soldaki menu kısayol tuşuna basın,daha
sonra SMS seçeneğine ulaşmak için yukarı
aşağı
ok tuşlarını kullanın ve onu soldaki
TAMAM kısayol tuşu ile seçin)
u Ekranda şu seçenekler görünmektedir:
Mesaj Yaz

— mesaj yazmak için

Gelen Kutusu —

Gelen kutunuza gitmeniz için.
Mesajların sayısı ve yeni mesajların toplam
sayısı gelen kutunuzda gösterilmektedir
(örneğin (02/07) iki yeni mesajınızın ve
toplamda da yedi mesajınızın olduğu anlamına
gelmektedir)

Taslak

2

3

—

taslak kutusuna gitmeniz için

— SMS gönderme ve Alma
numaralarının kontrol edilmesi veya değiştirilmesi
için.

SMS

Ayarları

Mesaj Yaz seçeneğini seçmek için soldaki Seç tuşuna
basınız
Ekranda Mesajı Düzenle yazmaktadır
Mesajınızı yazın
Her tuşa bastığınızda, ekranın altındaki satır
girebileceğiniz karakterleri göstermektedir, bu tuşlara
tekrar tekrar basarak istediğiniz karakteri
girebilirsiniz.
…

Laxon Yardım Hattı:
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SMS metin mesajı

Yazı yazarken:

Metin mesajının
yazılması ve
gönderilmesi

# (Kare) tuşunu kullanarak büyük harf ve
küçük harf arasında değişim yapabilirsiniz
(Mesajın ilk harfi daima büyük harftir)
—

—

satırlar arasında dolaşmak için sağ
ok tuşlarını kullanabilirsiniz

ve sol

—

istenmeyen karakterleri silmek için soldaki
Sil tuşunu kullanınız.

Mesajınız hazır olduğu zaman —

4

5

6

Soldaki gönder tuşuna basınız
u Ekranda Mesajı Gönder Mesajı Kaydet
yazısı görünecektir.
Mesajı Gönder seçeneğini onaylamak için soldaki
Seç tuşuna basınız
u Ekranda numarayı girin yazısı
görünecektir
Alıcının telefon numarasını alan kodu tam olmak
kaydı ile girin (yerel bir numara olsa dahi ülke
kodunu girin)
Veya telefon Defterindeki bir numarayı
aramak için soldaki arama tuşuna basın

7

(Numara telefon defterinde alan kodu ile birlikte
kaydedilmiş olmalıdır, yerel bir numara olsa dahi)
Soldaki Seç kısayol tuşuna basın
u Ekran 6. adımda gönderdiğiniz numarayı
gösterecktir

8

34

Mesajı göndermek için soldaki Gönder tuşuna
basınız
u Mesaj gönderiliyor ......

http://www.laxon.net
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Baz ünitesiden eğer iki kez yüksek bir ses duyarsanız,
bu mesajın gönderilmediği anlamına gelmektedir.
Telefonunuz otomatik olarak mesajı Taslak Kutusuna
kaydedecektir, Taslak Kutunuza gidip bu mesajı
silebilirsiniz (bakınız sayfa 38). Olası nedenler için
sayfa 48 ve 49'u inceleyin.

Eğer bir
hata sesi
duyarsanız

Gelen metin mesajlarınız gelen kutunuzda
depolanmaktadır. Eğer gelen kutunuzda yeni
mesajlarınız var ise ekranda
zarf şeklinde bir
ikon yanıp sönecektir.

Mesajlarınızı
okumak için

1

Yukarı ve aşağı ok kısayol tuşuna basınız veya
soldaki menu tuşuna basınız daha sonra yukarı
ve aşağı ok tuşları ile SMS seçeneğinin üzerine
geliniz ve soldaki seç tuşu ile seçiniz

2

3

Yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak Gelen
Kutusu seçeneğinin üzerine geliniz ve onu seçmek
için soldaki Seç tuşuna basınız.
u Ekranda en yeniye doğru sıralanmış
mesaj listesi görünmektedir. Yukarı ve aşağı
ok tuşları ile mesajlarınız arasında
gezinebilirsiniz.

4

Metnin tamamnını, alış tarihini ve saatini
görüntülemek için soldaki Seç kısayol tuşuna
basınız
Bir mesaj görüntülenirken:
Seçenekler için soldaki Menü tuşuna basınız
u Ekranda dört seçenek belirecektir :
— kullanıcıya mesaj üzerindeki
ayrıntılı bilgilerin görüntülenmesini sağlar
Ayrıntı

— gönderene doğrudan cevap
vermek kaydı ile alınan bir mesaja yanıt
verilmesini sağlar

Yanıtla

— alınan mesajın başka bir
kullanıcıya iletillmesini sağlar.
Numarayı Kaydet — gönderenin numarasını
Telefon Defterine kaydeder
Mesajı İlet

Laxon Yardım Hattı:
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SMS metin mesajı
Mesajı Sil

— Gelen Kutusundan bu mesajı

siler.
Tümünü

Mesajlarınızı
okumanız için

Sil

—

Gelen

Kutusundaki

tüm

mesajları siler.

5

…Telefon
Defterinde arayanın
numarasını
kaydetmek için

2

İstediğiniz seçeneğe gitmek için yukarı aşağı ok
tuşlarını kullanın daha sonra o seçeneği seçmek için
soldaki seç kısayol tuşuna basın
Numarayı Kaydet seçeneğine ulaşmak için aşağı ve
yukarı ok tuşlarını kullanın daha sonra soldaki seç
kısayol tuşuna basın
u Ekranda yeni Telefon Defteri girişi yazısı
görünecektir
Bir isim girin daha sonra Telefon Defteri
girişini kaydetmek için soldaki seç kısayol
tuşuna basın
Telefon Defterine numaraların nasıl
kaydededileceğine ilişkin daha fazla bilgi
edinmek için sayfa 18’e başvurun

… veya
Gelen
Kutusundan
bir mesajı
silmek için

Eğer Mesajı Sil seçeneğini seçerseniz, Sil?
Sorusu ile karşılaşacaksınız.
Bu girişi silmek için soldaki seç kısayol tuşuna
basınız, veya mesajı silmeden geri dönmekk
için sağ kısa yol tuşu geriye basınız
Eğer Tümünü Sil seçeneğini seçerseniz, Sil?
Sorusu ile karşılaşacaksınız.
Tüm girişleri silmek için soldaki seç kısayol
tuşuna basınız, veya silmeden geri dönmek için
sağ kısa yol tuşu geriye basınız

36
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Yanıtlamak istediğiniz mesaja gidiniz daha
sonra soldaki Seç kısayol tuşuna basınız.

Bir mesajı
yanıtlamak için 1

Yanıtla seçeneği üzerine geliniz ve daha sonra
onu seçmek için soldaki Seç kısayol tuşuna
basınız

2
3

Mesajı karakterleri silerek ve eklemek
istediğinizi tuşlayarak düzenleyin

4

Soldaki seç kısayol tuşuna basınız ve Mesajı
Gönder seçeneği üzerine gelerek seçmek için
soldaki seç kısayol tuşuna basınız
u Ekranda size mesaj gönderen kişinin
numarası görünecektir
Soldaki Gönder tuşuna basarak mesajı gönderin

5
Başka bir
kullanıcıya bir
mesajı iletmek
için

1

2
3
4

5

6

Yanıtlamak istediğiniz mesaja gidiniz daha
sonra soldaki Seç kısayol tuşuna basınız.
Mesajı İlet seçeneği üzerine geliniz ve daha
sonra onu seçmek için soldaki Seç kısayol
tuşuna basınız
Mesajı karakterleri silerek ve eklemek
istediğinizi tuşlayarak düzenleyin
Mesajı Gönder seçeneği üzerine gelerek seçmek
içinsoldaki seç kısayol tuşuna basınız
u Ekranda Numara Girin yazısı
görünecektir
Alıcının numarasını tüm ülke ve alan kodları ile
birlikte girin
Veya Telefon Defterindeki bir numarayı
aramak için soldaki tuşa basın
(Numara telefon defterinde tüm ülke ve alan kodu
ile birlikte kaydilmiş olmalıdır, aynı şehirden bir
numara olsa dahi)
Soldaki Gönder düğmesine basarak mesajı
gönderin

Laxon Yardım Hattı:
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Taslak Kutusundan
1
Mesaj silmek
2
için

SMS seçeneğine girmek için yukarı ok tuşuna basınız
Taslak Kutusuna gelin ve soldaki kısayol
tuşuna basın

3

Yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak mesaja gelin

4

Menü seçenekleri için soldaki kısayol tuşuna
basın

5

6

Yukarı ve aşağı ok tuşları ile Mesajı Sil
seçeneğine gelin daha sonra onaylamak için
soldaki seç kısayol tuşuna basın
u Ekranda Sil? Sorusu görünecektir
Onaylamak için soldaki TAMAM kısayol
tuşuna basın
Bu numaraları normalde değiştirmeniz gerekmemektedir —
daima sayfa 42’de listelendiği gibi kalacaktır.

Gönderi ve
Alım
numaraların
kontrol
edilmesi veya
değiştirilmesi

2

Aşağı ok tuşuna basınız ve SMS menüsüne giriniz,
daha sonra SMS Ayarları seçeneğine geliniz ve onu
seçmek için soldaki Seç kısayol tuşuna basınız
Sunucu 1 veya Sunucu 2 seçeneğine geliniz
ve seçmek için soldaki seç kısayol tuşuna
basınız
u Ekranda şu seçenekler görünecektir:
Gönderi numarası
Alım numarası

3
4

İstediğiniz seçeneğin üzerine gelin ve onu
seçmek için soldaki seç kısayol tuşuna basın
Eğer gerekir ise, numarayı düzenleyin
Onaylamak için soldaki Kaydet tuşuna basın

5
38

http://www.laxon.net

SMS metin mesajı

Mesajların gönderileceği merkez numarası sayfa 49’da
açıklandığı biçimde girilebilir. Giden mesajlar için
maksimum iki servis merkezi desteklenecektir.

Gönderi
Sunucusu
nu seçmek
için

1

2

SMS menüsüne girmek için yukarı ok tuşuna basınız
SMS ayarlarına geliniz ve seçmek için soldaki Seç
kısayol tuşuna basınız
Sunucu Gönder seçeneğine geliniz ve soldaki seç
kısayol tuşuna basınız
u Ekranda aşağıdaki seçenekler belirecektir:
Sunucu 1
Sunucu 2

3
SMS alımını açmak
için

1

İstediğiniz seçeneğe geliniz ve onaylamak için
soldaki Seç kısayol tuşuna basınız
Yeni bir SMS mesajı alındığı zaman kullanıcıya sesli bir
ikaz verilecektir.
SMS menüsüne girmek için yukarı ok tuşuna basınız SMS
ayarlarına geliniz ve onu seçmek için soldaki Seç kısayol
tuşuna basınız

2

SMS alma seçeneği üzerine gelin ve soldaki Seç
kısayol tuşuna basın

3

AÇIK seçeneğine gelin ve soldaki Seç kısayol tuşu ile
seçiminizi onaylayın

Yazı formatını
değiştirmek için

Yen giden mesaj için You can allow to configure write
message format for new outgoing message.

1

SMS menüsüne girmek için yukarı ok tuşuna basınız
SMS ayarlarına geliniz ve onu seçmek için soldaki
Seç kısayol tuşuna basınız

2

Yazı Formatı seçeneği üzerine geliniz ve
soldaki seç kısayol tuşu ile seçiniz.

3

7GSM ve UNICODE arasında gezinmek için yukarı
ve aşağı ok tuşlarını kullanınız

4

İstediğiniz seçeneği seçmek için soldaki seç tuşuna
basınız ve onaylayınız.

Laxon Yardım Hattı:
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Menülere hızlı ulaşma kılavuzu
Bu hızlı ulaşma kılavuzu ile TD16’nın gelişmiş özelliklerine
gireceksiniz ve yukarı aşağı sağ ve sol ok yani yön tuşlarını
kullanacaksınız
Özet olarak —

Ekranın en alt satırında görüntülenen işlevleri
seçmek için sağ veya sol kısayol tuşlarına basın.
Sol kısayol tuşunun üzerinde Seç obsiyonu
göründüğü zaman seçiminizi veya girdiğiniz
bilgiyi onaylamak için bu tuşa basın
Sağ kısayol tuşu üzerinde Geri yazısı
göründüğü zaman, bir adım geriye gitmek
için veya Bekleme konumuna geri dönmek
için bu tuşa basınız.
Ekrandaki menünün içeriğinde gezinmek için
yukarı ve aşağı yön tuşlarına basınız.
Doğrudan Bekleme Konumuna geri dönmek için
C/KAPATMA tuşuna basınız.

w
w

Menü işlevlerini kullanmaya başlamak ve Menüyü seçmek
için sol kısayol tuşuna basınız daha sonra aşağı ve
yukarı yön tuşları ile gezinti yapınız
İstediğiniz menu seçeneğini seçmek için soldaki seç
kısayol tuşuna basınız

SMS

Bakınız sayfa 30 ila 39

CID

Bakınız sayfa 22 ve 24

Telefon
Defteri

Bakınız sayfa 18

40
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Saat/Alarm

Saat/Tarih

— Bakınız sayfa 13.

Alarm çağrısı olarak telefonun belirlenen bir zamanda
çalmasını sağlamak için:
Alarm Kapalı — alarmı kapatır
Alarm Açık — alarmı belirlenen saate
ayarlar.

Alarm

HS

Telefonun yapılandırma biçiminin değiştirilmesi için

Akustik

Telefonun kulaklık ve mikrofon sesinin değiştirilmesi,
Hoparlör sesi- hoparlörün sesini ayarlar
Kulaklık sesi — kulaklık sesini ayarlar

Zil Ayarı

Telefonun zil sesini ve tonunu değiştirmek için seçenekler şunlardır:
Dahili Arama Melodisi — diğer telefonlardan
gelen dahili arama melodisi için
Harici Arama Melodisi — diğer telefonlardan
gelen harici arama melodisi için
UMelodiyi değiştirmek için seçenekler arasında gezinin
ve istediğiniz melodiyi bulduğunuz zaman Seç tuşu ile
onaylayın.

U Sesi değiştirmek için yukarı ve aşağı yön tuşlarını
kullanın.
Lütfen dikkat- eğer uzun bir melodi seçtiyseniz, TD16 telefonunuz diğer
bir telefon kullanarak cevapladığınız bir çağrıdan sonra birkaç
saniye daha çalmaya devam edebilir.

Laxon Yardım Hattı:

0312 232 0808

41

Menülere hızlı ulaşma kılavuzu

Zil sesi Ayarı

Telefonun zil sesini değiştirmek için
Tuş Sesi — telefondaki herhangi bir tuşa bastığınızda
duyduğunuz bip sesini açar veya kapatır.
Düşük Pil— Pil seviyesi düşük olduğunda duyduğunuz bip

sesini açar veya kapatır.
Kapsama Alanı alarmı- Telefon kapsama alanı dışında iken

duyduğunuz bip sesini açar veya kapatır.
u Zil sesini açmak veya kapamak için yukarı ve aşağı
yön tuşları ile açık veya kapalı seçeneğini işaretleyin ve
Seç kısayol tuşu ile seçiminizi onaylayın.
Dil

Telefonu İsimlendirin

Ekrandaki bilgilerin dilini seçmeye yarar. Varsayılan dil İngilizce’dir eğer
isterseniz başka bir dil de seçebilrsiniz.
Bakınız sayfa 12

Duvarkağıdı

Ekranın arkaplanı için iki seçenekten birisinin
seçilmesi. Seçenekleri görüntüleyin ve karar
verdiğinizde Seç kısayol tuşu ile seçiminizi onaylayın

Otomatik
Yanıtlama

Normal olarak bir çağrı geldiği zaman, onu cevaplamak için
ARAMA tuşuna basmanız gerekmektedir.Otomatik
yanıtlama ile telefon baz üniteside veya şarj yuvasında
olsa dahi telefonu elinize aldığınızda telefon açılacaktır.
Seç tuşu ile AÇIK veya KAPALI konuma getirebilirsiniz.

Çağrı
Engelleme

Belirli numaralarla başlayan telefonların çıkışını engellemek için kullanılır.
Örneğin eğer 00 ile başlayan telefon aramalarını engellerseniz tüm
uluslararası görüşmeleri engellemiş olursunuz. Eğer 09 ile başlayan
numaraların çıkışını engellerseniz Pahalı Orandaki telefonların çıkışını
engellemiş olursunuz.. Eğer Arama engellemeyi kullanmak istiyorsanız,
hangi numaraların engelleneceğini belirtmelisiniz. Dört tane engelli
numara ayarı yapabilirsiniz, her birisi de dört haneye kadar
olabilir.
Devamı diğer sayfada …

42

http://www.laxon.net

Menülere hızlı ulaşma kılavuzu

Seçenekler:
Engelleme Modu- Arama Engellemeyi açar

veya kapatır
Engellenen Numaralar — dört taneye kadar

engellenen numara girilebilir
Eğer telefonunuz birden fazla üniteye kaydolmuş ise,
hangisini istediğinize karar verip Seç kısayol tuşu ile
seçiminizi yapabilirsiniz

Baz ünitesii
seç

Tüm telefon ayarlarını varsayılan ayarlarına geri döndürmek içindir. Eğer bunu
seçerseniz, Pin kodunu girmeniz gerekmektedir (varsayılan 0000) daha sonra
Onayla? Sorusu sorulacaktır, sizde TAMAM veya GERİ tuşlarına basabilirsiniz.

HS

Yalnızca telefonunuzu değil sistemin tamamını etkileyecek baz
ünitesi ayarları

Baz ünitesi
HS’yi
Sonlandır

!
Zil Sesi
Ayarı

Bir telefonun kaydını silmek için
İleri aşamaya geçmek için onu tuşlamalısınız, baz ünitesiden telefonun
kaydının silinmesi seçeneğini seçin.
Eğer bir telefonun kaydını baz ünitesiden yanlışlıkla sildiyseniz
Onu tekrar baz ünitesine kaydetmeniz gerekecektir.
Baz ünitesinin zil sesi ve melodisini değiştirmek için:
Baz ÜnitesiMelodisi — 5 tane melodi bulunmaktadır. Onları
çalmak için seçenekler arasında gezinin istediğinizi
bulduğunuzda TAMAM tuşuna basınız
Baz Ünite Sesi — Beş tane ses seçeneği bulunmaktadır, isterseniz zil

sesinin tamamen kapatabilirsiniz. Telefonlar baz ünitesinin zil sesi
kapalı olduğunda hala gelen aramalar için çalmaya devam eder.
Çevirme Modu — D a r b e l i / T o n l u ( i k i ç e v i r m e m o d u n d a n b i r i s i

seçilebilir)
Lütfen dikkat- eğer uzun bir melodi seçtiyseniz,TD16
telefonunuz diğer bir telefon kullanarak cevapladığınız
bir çağrıdan sonra birkaç saniye daha çalmaya devam
edebilir

Laxon Yardım Hattı:

0312 232 0808
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Yanıp
sönme
süresi

Eğer PBX üzerinde bir TD16 kullanıyorsanız buna ihtiyacınız olmayacaktır
Yeniden arama sinyalinin uzunluğunu değiştirmek için,
varsayılan kısa ayarında bırakın ta ki PBX’iniz farklı bir
geri arama ayarı gerektirene kadar

PIN
Değiştirme

Baz ünitesinin PIN kodunu değiştirmek için: Varsayılan PIN 0000’dır ve onu herhangi bir dört
haneli sayı ile değiştirebilirsiniz:
n
n
n

Eski
Yeni

Pin:
Pin:

mevcut PIN’I giriniz ve TAMAM tuşuna basınız
yeni PIN’I giriniz ve TAMAM tuşuna basınız

Yeni PIN’I tekrar girin ve daha sonra TAMAM tuşuna basınız

SOS
Numaraları

Arama engellemenin dışında olan acil numaalardan 3 tanesini
ayarlayın böylece bu numaraları daima arayabilirsiniz
Eğer bunu seçerseniz, Pin kodunu girmeniz gerekmektedir
(varsayılan 0000) daha sonra Onayla? Sorusu sorulacaktır sizde
TAMAM veya GERi tuşlarına basabilirsiniz

İlk
Çalma

SMS abonesi için AÇIK programlama önerilmektedir ;

Temel
Varsayılan

Tüm telefon ayarlarını varsayılan ayarlarına geri döndürmek içindir.
Eğer bunu seçerseniz, Pin kodunu girmeniz gerekmektedir
(varsayılan 0000) daha sonra Onayla? Sorusu sorulacaktır sizde
TAMAM veya GERi tuşlarına basabilirsiniz

Kayıt

Bakınız Sayfa 28 ve 29.

SMS abonesi olmayanlar için KAPALI programlama
önerilmektedir
.
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!
İlk
olarak
DAİMA şunu
kontrol ediniz:

TD16 eğitimli mühendisler tarafından tamir edilmelidir.
Kendi kendinize asla herhangi bir tamir veya ayarlama
yapmayın- problemi daha kötü hale getirebilirsiniz ve
ürünün garanti dışı kalmasına neden olabilirsiniz.

TD16’yı kurarken ve ayarlarken sayfa 3 ila 7’ deki tüm
adımları takip edip etmediğinizi
n

n Tüm bağlantıların yerlerine düzgün bir şekilde takılıp
takılmadığını
n Baz ünitesine elektriğin geldiğinden emin olun.
n El setindeki pillerin doğru bir şekilde
yerleştirildiğinden ve şarjın dolu olmasında emin olun

Günlük Kullanım
“Telefon
açamıyorum
veya
telefonları
cevaplandıra
mıyorum.”

Eğer telefonun ekranı boş ise, kapalı olabilir.
AÇMA/KAPAMA düğmesine basarak telefonunuzu açın
Baz ünitesinin yalnızca bataryaları şarj etmek için değil.
Telefonun normal olarak çalışması için güce ihtiyacı vardır
güç adaptörünün takılı olup olmadığını kontrol edin ve
gücün açık olup olmadığını kontrol edin
TD16’nızla temin edilen bir telefon hattı kablosunu
kullandığınızdan emin olun. Diğer telefon kabloları
çalışmayabilir
Telefonunuzu baz ünitesinin yakınına getirin.
Ekranda Pil Seviyesini kontrol edin, eğer düşük ise,
telefonu baz ünitesinin üzerine veya şarj edici yuvaya
yerleştirin ve El setini şarj edin.

Laxon Yardım Hattı:

0312 232 0808
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Adaptörü prizden çekin, birkaç saniye bekleyin ve
daha sonra Takın. Bu sorunu çözebilir.

“Arama
yapamıyorum”

Telefonunuzun tuş takımı kilitli olabilir (bakınız sayfa 10) Bir
arama yapmadan once tuş kilidini açın.
Tek seferde dış hatta yalnızca bir hat bağlanabilir (veya bir
baz ünitesi). Eğer hattı başka bir telefon kullanıyor ise, onun
görüşmesini bitrimesini beklemek durumundasınız.
Arama engelleme özelliği açılmış olabilir (bakınız sayfa 42)

“Tuşlara bastığım
zaman hiçbirşey
olmuyor”

Pillerin telefonunuza doğru takıldığından emin olun.
Eğer ekranda Pil Seviyesi düşük görünüyor ise Pilleriı
şarj edin.

“Bir numarayı
tuşladığım
zaman
ekranda
görünüyor
ancak dış
arama
yapamıyorum”

Telefonu baz ünitesine daha fazla yaklaştırın.

“Telefon
çalmıyor”

Baz ünitesinin güç adaptörünün takılı olup olmadığını
kontrol edin ve elektriğin açık olup olmadığını kontrol
edin. Telefonun normal olarak çalışması için baz
ünitesinin elektriğe ihtiyacı vardır
— yalnızca bataryaları şarj etmek için değil.

Baz ünitesi için mümkünse daha yüksek bir yer ayarlayın
veya elektrikli aletlerden biraz daha uzaklaştırın.
Arama engelleme özelliği açılmış olabilir (bakınız sayfa
42)

TD16’nızla temin edilen bir telefon hattı kablosunu
kullandığınızdan emin olun. Farklı kablolarla
çalışmayabilir
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“Kapsama alanı
Tekrar bir arama denemesi yapmadan once Telefonu
dışına çıktığım
zaman telefonum baz ünitesine yaklaştırın.
kesiliyor, şimdi
telefonumu
kullanamıyorum”
“Hatta parazit
ve ses var.”

Telefonu baz ünitesine veya farklı bir pozisyona
yaklaştırın.
Baz ünitesinin televizyon veya bilgisayar gibi elektrikli
bir donanımın yanından uzaklaştırmaya çalışın
Eğer baz ünitesini mümkün olduğunca yükseğe
koyarsanız en iyi sonuçları alacaksınızdır. Örneğin iki
katlı bir evde baz ünitesii 1. kata koymak son derece
uygun olacaktır.

Baz ünitesinin kapsama alanının dışına çıkıyor olabilirsiniz. Daha
“Telefonla
yakına gelin aksi takdirde telefon görüşmeniz kesilebilir.
görüşürken
telefonumdan
Eğer ekranda PilSeviyesi düşük görünüyor ise bataryaları şarj edin.
bip sesleri
duyuyorum”
“Telefonun
ekranında
Aranıyor
yazısı
görünüyor”

Baz ünitesinin güç adaptörünün takılı olup olmadığını ve
gücün açık olup olmadığını kontrol edin
Telefonu baz ünitesine yaklaştırın.
Eğer orjinal TD16’nızın bir parçası olarak tedarik
edilmemiş olan yeni bir telefonunuz var ise Baz ünitesine
bu telefonu kaydetmeniz gerekmektedir (bakınız sayfa
28).
Eğer Piller tamamen bitmiş ise (veya telefon kapalı ise) ve
telefonu şarj yuvasına koyduysanız, baz ünitesi ile
bağlantının kurulması beş dakika sürebilir Bekleyin ve
tekrar deneyin.

Laxon Yardım Hattı:

0312 232 0808
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Turk Telekomdan Arayan Numarayı Gösterme özelliğine
“Arayan Görüntüsü
kaydolmanız gerekmektedir. ( 4441444 Turk Telekom Müşteri
Çalışmamaktadır.”
Hizmetleri)

“Arama yapmaya
çalıştığım zaman
Meşgul sesi
duyuyorum”
“Kulaklıktaki
ses seviyesi
düşük.”

TD16 çoklu-telefon sistemi kulanıyor iseniz, başka bir
telefonun meşgul edip etmediğini kontrol edin.

Kulaklığı doğru şekilde kulağınıza götürdüğünüzden
emin olun.
Yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak sesi ayarlayın

Dahili arama ve arama aktarma
“Aramayı
aktaramıyorum

Diğer telefonun baz ünitesinin kapsama alanında olup
olmadığından emin olun.
Diğer telefona ilişkin olarak doğru numarayı çevirip
çevirmediğinizden emin olun (1 ila 4).

SMS metin mesajı
“Metin mesajları
gönderemiyorum”

SMS metin mesajı hizmetinden yararlanmak için Turk Telekom Arayanın
Numaranın Görünmesi özelliğine abone olmanız gerekmektedir.
Mesaj kutularınız dolu olabilir-yer açmak için mesajları silin
(bakınız sayfa 36-38)
Alıcının numarasını girerken yerel bir numara olsa dahi
daima ulusal telefon kodunuda giriniz.
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Alma ve Gönderme numaralarının yanlışlıkla
değiştirilmediğinden emin olun. Sayfa 31’de listelenen
adımları takip edn ve eğer gerkir ise bu numaraları
düzeltin —
Gönderi:;
Terminal:

Laxon Yardım Hattı:

0312 232 0808

Alma:
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Piller
“Telefon bir iki
saatten fazla
şarj tutmuyor.”

Telefonu ilk kez kullanmadan once, şarj edici yuvasında 15 saate kadar
bırakmanız gerekiyordu. Böylece Piller tamamen dolacaktı.
Pilleri değiştirmeniz gerekebilir (sonraki sayfaya bakınız)
Pil şarj kontaklarını kuru bir bezle temizleyin.
Baz ünitesi ve güç kaynağı arasındaki bağlantıları kontrol edin.

“Pilleri
yeniden şarj
etmeye
çalıştım
ancak halen
düşük pil
uyarısı
almaya
devam
ediyorum”

Pilleri yenisi ile değiştirmeniz gerekiyor. Değişiklikleri nasıl
yapacağımızı konusunda Pazartesi Cuma mesai saatleri içerisinde
Laxon Yardım Hattı (0312 232 0808) arayabilirsiniz.
Kullanılmış pilleri güvenli bir şekilde imha edin — onları asla
yakmayın veya patlayabilecekleri yerlere koymayın.
Şarj edilemez pilleri kullanmayın— kusma yapabilirler ve hasara yol
açabilirler.

Eğer arıza devam ederse …
TD16 ile aynı hatta bağlı diğer tüm aletlerin bağlantısını kesin ve
arama yapıp yapamadığınızı tekrar kontrol edin
Telefon hattı ile baz ünitesi arasındaki 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. Turk
Telekom ile temasa geçin
Hala sorunun nedenini belirleyemediyseniz 0312 232 0808 Laxon
Yardım Hattı ile irtibata geçin.
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Temizlik ve bakım
n

n
n

TD16’nın 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.
TD16’nızı sıcak ve nemli ortamlardan, güçlü güneş
ışığından uzak tutun ve ıslanmamasını sağlayın.
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 çalışmayın- tedarikçinize veya Laxon Yardım
hattına danışınız.

Laxon Yardım Hattı:

0312 232 0808
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E C U y g un l u k Bi l di r i m i
B i z Ü r e ti c i / İ t h a l a t ç ? o l a r a k :

Teleses Telekomünikasyon A.Ş.
G M K B ul va ? 70
0 6 5 7 0 M a l te p e , A n k a r a
Türkiye
T e l: + 9 0 3 1 2 2 3 2 0 8 0 8
Fa x : +9 0 3 1 2 24 2 4 4 99

Aşağ?daki ürünün bizim sorumluluğumuz alt?nda
Donan?m?n türü:
Model Ad?:
M e n ş e i:
Markas?:

D i j i t a l k a b lo s u z t e l e f o n
T D 16
Çi n
La x on

Telsiz Spektrumu konular?nda Üye Devletlerin kanunlar?n?n uyarlanmas?na ilişkin 1999/5/EC R&TTE
Direktifinin, elektromanyetik uygunluk konular?nda Üye Devletlerin kanunlar?n?n uyarlanmas?na
ili ş k i n 8 9 / 3 3 6 / E E C K o n s e y D i re k ti f i n i n v e E l e k t r i k G ü v e n li ğ i k o n u s u n d a o l a n 2 0 0 6 / 9 5 / E C A v r u p a
Birliği Direktifinin (EMC) önemli koruma gerekliliklerine uygun olduğunu işbu belge ile onayl?yoruz
Ürünün Madde 3 R&TTE’ye gore önemli gerekliliklere uygunluğunun değerlendirmesi 1999/5/EC
Direktifinin 3. Ekine ve aşağ?daki standartlara dayand?r?lm?şt?r:
Te ls iz Sp e k tr u m u
EMC:
E l e k t r i k l e i lg il i

E N 30 1 4 06 : V 1. 5. 1: 2 0 03 ;
E N 3 0 1 4 8 9 -1 : V 1 . 6 . 1 : 2 0 0 5 ;
EN 301489-6:V1.2.1;2002;
E N 60 9 5 0- 1: 20 0 1 + A 1 1 2 00 4

Bakanl?kça tespit ve ilan Edilen Kullan?m Ömrü 7 Y?ld?r.
Üretici/İthalatçı

Binatone Electronics International Ltd
Floor 23A, 9 Des Voeux Road West
Hong Kong
Tel: (852) 2802 7388
Fax (852) 2802 8138

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

İ mz a

(Yetkili kişinin imzas?)

52

http://www.laxon.net/

Teknik Detaylar
Standart

Dijital Gelişmiş Kablosuz
Telekomünikasyonlar (DECT)

Frekans aralığı
MHz)

1.88 ila 1.9 GHz (bant genişliği = 20

Kanal bant genişliği

1.728 MHz

İşletim aralığı: dışarıda 300 metreye kadar; içerde 50 metreye kadar
Kablosuz telefon için standby: ortalama 80 saat
İşletim süresi
Konuşma: yaklaşık 8 saat
Sıcaklık aralığı
İşletim 0 C ila 40 C
Depolama -20C ila 60 C
Elektrik gücü
KABLOSUZ TELEFON-üç AAA 600 mAH NİMH şarj edilebilir bataryalar
BAZ ÜNİTESİ- 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:
Kısa veya uzun olarak programlanabilir (birçok PBX sistemi
için önerilmektedir).

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 Türkiye ’de kullanılmak için
tasarlanmıştır. Diğer ülkelerde çalışma durumunda PSTN
sonlandırma noktaları garanti edilemez.
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Metin karakterleri için olan tuşlar
İstediğiniz karakter görününceye kadar tuşa tekrar
tekrar basınız.
1 .,:;!? * & %

p q r s 7
7

P Q R S

a
B

b
C

c
2

2

A

t
U

d
E

e
F

f
3

3

D

w x y z 9
9

g
H

h
I

i
4

4

G

*

j
K

k
L

l
5

5

J

[boşluk] 0

m
N

n
O

o
6

M

Switch between upper-case

6

u
V

v
8

8

T
W X Y Z

- + = _ ()

# Büyük ve Küçük harf değişimi

Bir SMS metin mesajı yazarken, ekranın altında harfler ve semboller
görünmektedir, bastığınız tuşa bağlı olarak.
Bunlar o tuşa tekrar tekrar basarak tuşlayacağınız ekstra
karakterlerdir

Laxon Yardım Hattı:

0312 232 0808
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Atık

Gerekliliklere uyumluluk

sembolüyle tastiklenmektedir.

Atık elektrik ürünleri ev at?klar? ile birlikte imhar
edilmemelidir. Bu donan?mlar daha güvenili
muamele için yerel geri dönüşüm merkezine
götürülmelidir.

TEKNİK SERVİSLER
ANKARA

Teleses 0 312 232 0808 GMK Bulvar?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 Sar?güllük Mah. K?l?çali Cad. No:11 Gaziantep

ELAZIĞ

Sanaç Elektronik 0 424 212 1009 Üniversite Mah. Hulusi Say?n Cad. No:88 Elaz?ğ

ÇANAKKALE

Ses Elektronik 0 286 212 6264 İsmet Paşa Mah. Bursa Cad. No:4/A Çanakkale

DENİZLİ

Soymaç Is?tma Soğutma 0 258 261 6707 Murat Dede Mah. 379/1 Sokak No:7/A Denizli

ANKARA

RS Teknoloji 0 312 232 0808 GMK Bulvar?No:70 Maltepe Ankara

Laxon sürekli ürün geliştirme politikas?uygulad?ğ?ndan
dolay?üründe ve işlevlerinde bildirmeden değişiklik yapma
hakk?na sahiptir
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