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LAXON LR8 Pro
PMR EL TELSİZİ
Kullanıcı Kılavuzu
1. Anten
2. Güç / Ses düğmesi
AÇMAK / KAPATMAK için saat yönünde yada tersi yönde çevirin.
3. Kulaklık / mikrofon / şarj soketi
4. LCD ekran
Mevcut kanal seçimini ya da diğer radyo sembollerini gösterir.
5. Yayın ( LED )
6. Menü Tuşu
Modlar arasında seçim yapmak için basınız
7. MİK ( Mikrofon )
8. PTT ( bas konuş ) düğmesi
Yayın için basılı tutunuz.
9. Arama düğmesi
Diğer PMR birimlerine çalma tonu göndermek için basınız.
10. Yukarı / aşağı düğmeleri
Programlama sırasında ayarları seçmek, ses seviyesini ve kanalı
değiştirmek için basınız.
11. Hoparlör
1.LCD Ekranı

Kanal numarası kullanıcının tercihine bağlı olarak 1 ila 8
arasında değişir.
____________________________________________________

CTCSS kodu. Kullanıcının tercihine bağlı olarak 1 ila 38
arasında değişir.
Dijital kod. Kullanıcının tercihine bağlı olarak 1 ila 83 arasında değişir.

TX
RX

Batarya şarj seviyesini gösterir. Bölmeler boş ise bu bataryanın şarj olması
gerektiğini gösterir.
Sinyal yayınlanırken belirir.
Sinyal alınırken belirir

CTCSS Mevcut hoparlör ses seviyesini gösterir.
DCS

Dijital kod sistemi açıldığında belirir.

VOX

VOX özelliği kullanımdayken belirir.

SCAN

PMR tüm kanallarda arama yaparken belirir.

DCM

Çift yönlü izleme fonksiyonu açıldığında belirir.
Tuş kilidi özelliği aktif hale getirildiğinde belirir.
Arama sinyali açıkken belirir.
Titreşim özelliği aktif haldeyken belirir.
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2. Kemer Kancası Montaj
2.1 Kemer kancasının çıkarılması
a. Kemer kancası sürgüsünü
çekerek çıkarınız.
b. Kemer kancası sürgüsünü
çıkarırken, şekil 1 de gösterildiği
gibi yukarı doğru bastırın.
2.2 Kemer kancasının takılışı
a. Şek. 2 de gösterildiği gibi
kemer kancasını yuvaya oturtturun
b. Kemer kancası yerine oturduğunda bir “klik” sesi duyacaksınız.
2.3 Bataryanın takılması

UYARI: Bataryaları yuvalarına yerleştirirken kutupların doğru yere geldiğinden emin
olunuz. Yanlış pozisyonlandırma hem cihaza hem de bataryanın kendisine zarar verebilir.
a. Batarya kapağını aşağı doğru kaydırın.
b. 4xAAA cinsindeki bataryayı yerine takın. Bataryayı “+” ve “-“
kutuplarına uygun gelecek şekilde takınız. Şekil 3 e bakınız.
c. Batarya kapağını takınız. Şekil 4 e bakınız.
ÖNEMLİ UYARILAR
Bataryayı şarj etmeden önce güvenlik uyarılarını okuyunuz.
LR8 Pro modelinizi şarj ederken, cihaz ile birlikte size verilmiş olan kullanıcı talimatlarında
ki listede yer alan güç kaynaklarını kullanınız.
Tekrar şarj edilebilir olmayan pilleri şarj etmeye kalkışmayınız.
Bataryaları şarj ederken, batarya kapağının güvenli şekilde kapalı ve kilitli olduğundan
emin olunuz.
Kullanılmış ve ömrü dolmuş pilleri doğaya zarar vermeyecek şekilde Atık Ambalaj konunları
çerçevesinde ilgili çöp kutularına atınız. Asla pilleri yakmaya çalışmayınız ya da
yanabilecekleri, yarılabilecekleri herhangi bir yere koymayınız.
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LR8 Pro içerisinde tarihi geçmiş pil bulundurmayınız, sızıntı meydana getirebilir ve
cihaznızın bozulmasına sebep olabilir.

LAXON LR8 Pro , size temin edilen ana adaptör ile şarj edilmelidir. Başka bir adaptörün
kullanımı, EN60950 -1 standartlarına göre uyumsuzluk doğuracak ve tüm garanti servis
hizmetlerini geçersiz kılacaktır.

2.3

Bataryanın şarj edilmesi
a. Ana adaptörde bulunan küçük ucu, masaüstü şarj cihazınızın arkasında yer alan güç
girişi bağlantı yerine takınız.
b. Ana adaptörü, 240 V AC, 50 Hz gerilimine sahip anahtarı kapalı konumda olan prize
takınız.
c. Prizin anahtarını açınız.
d. LR8 Pro Elsetlerini, porta dik gelecek biçimde oturtunuz.
Bu işlem sonrasında Şarj gösterge LED’leri yanacaktır.
e. Eğer tamamen boşalmış ise, bataryanın tam olarak şarj olması yaklaşık 10 saat
sürecektir. Yeni(Sıfır) bataryaların şarj olması ise yaklaşık 14 saat sürer.
Priz
Önemli:
Şarj edilirken PMR cihazınızı kapatınız. Bu işlem şarj
süresini kısaltacaktır.

Uyarı: Bataryanın şarj edilmesi ( adaptör kullanılarak ) yapılabilir.
Cihaz in sağ yanında yer alan şarj giriş kapağını kaldırınız.
Adaptörün 9.0V DC / 300 mA lık bağlantı ucunu
şarj girişine takınız.
Şarj girişi
Mikrofon / Kulaklık girşi

Ana adaptörü, (240 V AC, 50 Hz)prize takınız. Yalnızca
kullanıcı talimatlarında listelenmiş olan güç
kaynaklarını kullanınız.
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Batarya Göstergesi
Batarya ikonu LCD panelin sol alt köşesinde yer almaktadır. İçinde 3 bölme barındıran bir ikon
şeklinde belirir. Bu kullanılabilir enerji miktarını gösterir. PMR cihazınız çalışır vaziyette iken,
batarya güç seviyesi minimuma ulaştığında 2 bipleme sesinden sonra cihaz otomatik olarak
kapanır.
LR8 Pro batarya şarjını 4 seviye içinde algılar;
Batarya şarjı yüksek seviyede.
Batarya şarjı orta seviyede
Batarya şarjı düşük seviyede. Bu seviyede iken, normal modda LR8 Pro her
10 saniyede bir bipleyecektir.
Önemli: Cihazı 10 ila 14 saat şarj ediniz.
Batarya şarjı çok düşük seviyede. LR8 Pro da, batarya şarjı çok düşük
seviyede iken, cihaz 2 adet bipleme sesi verdikten sonra otomatik olarak
kapanacak ve izleme moduna geçecektir.

UYARI
Batarya farklı bir tip ile değiştirilmişse patlama tehlikesi söz konusu olabilir. Kullanılmış
bataryayı talimatlar yönergesinde atınız.

Batarya (pil) ömrü
LR8 Pro daha uzun ömürlü kullanım için güç tasarruf özelliği barındırır. Batarya gücünden
tasarruf etmek için, cihazı kullanmadığınız zaman kapatmanız önerilir.
3. Kullanımı
3.1 Yayın alanı
İletişim alanı, çevre ve topolojiye bağlıdır. Herhangi bir tepe yada yapı gibi engeller
olmaksızın, geniş açık alanlarda 10 km çapa kadar genişleyebilir. Aralarında 1,5 m ( 5 adım )
den daha az mesafe var ise cihazları kullanmayınız. Bu parazitlenmelere sebebiyet verebilir.
 Güvenlik Uyarısı
. LR8 Pro Cihazınızı kullanırken, radyo frekansına maruz kalmayı azaltmak için, cihazı
yüzünüze en az 5 cm (2 inç ) lik mesafede bulunsun.
. Olası bir fırtına söz konusu ise, LR8 Pro’nuzu açık alanda kullanmayınız.
. LR8 Pro ‘nuzu yağmur altında kullanmayınız.
. LR8 Pro’nuz ıslanırsa, cihazı kapatın ve bataryayı çıkartın. Batarya ünitesini kurulayın ve
kapağı açık halde birkaç saat kurumaya bırakınız. Tamamen kuruyuncaya kadar cihaz tekrar
kullanmayınız.
. LR8 Pro cihazınızı çocukların ve bebeklerin ulaşamayacağı yere koyunuz.
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3.2 Cihaz in Açılması / Kapatılması
Açmak için;
a. LCD ekran açılana ve mevcut kanalı gösterene kadar GÜÇ /SES düğmesini
saat yönünde çeviriniz.
Kapatmak için;
b. LCD ekran kapanana dek, GÜÇ / SES düğmesini saat yönünün tersine
doğru çeviriniz.
Not: Cihazı açmak için, GÜÇ / SES düğmesini çevirdiğiniz her seferde, ses de açılır. Ses
seviyesi, GÜÇ / SES düğmesinin çevrilmesiyle azalır ya da artar.

3.3 Kanalların Değiştirilmesi
LR8 Pro , 968 adet kanal kombinasyonu içerir.
LR8 Pro 8 ana kanala sahiptir, kapsama alanı içinde kalan diğer LR8 Pro
kullanıcıları ile iletişime geçmek için, tüm LR8 Pro birimlerinin aynı kanalda
olmaları gerekmektedir.
a. (Menü) tuşuna basınız, LCD üzerinde yer alan mevcut kanal ikonu yanıp
sönmeye başlayacaktır.
b. Kanal ikonu yanıp sönerken arzu edilen kanal için aşağı
yada yukarı tuşlarına basınız. Kanal, 1 ila 8 değerleri arasında
değişecektir.
c. Kanal ayarlamasını onaylamak için PTT tuşuna basınız.
Not: Detaylı Frekans listesi için Kullanıcı el kitabında yer alan
“Kanal Tablosu” kısmına bakınız.
3.3.1 CTCSS alt kanalının ayarlanması
Her kanal, aynı kanalda yer alan daha fazla kullanıcı ile özel iletişim için 38 adet alt kanal
barındırır. Eğer belirli bir alt kanalın ayarlamalarını yapmış iseniz, yine yalnızca aynı kanal ve
alt kanalda bulunan PMR kullanıcıları ile iletişim kurabilirsiniz.
Alt kanal fonksiyonunu kapatmak için,
Yalnızca alt kanalı sıfıra getirmeniz yeterlidir. Bu şekilde, aynı kanalda yer alan ve alt
kanal fonksiyonunu kapatmış bir başka LR8 Pro veya cihaz kullanıcısı ile iletişim
kurabilirsiniz.
a. MENU tuşuna iki kere basınız, mevcut CTCSS alt kanal numarası LCD ekranda
belirecektir.
b. 38 adet CTCSS alt kanalından birini seçmek için AŞAĞI ya da YUKARI tuşlarına
basınız.
c. Alt kanal ayarlamasını onaylamak için PTT tuşuna basınız.

3.3.2 DCS ileri dijital kodun ayarlanması
Belirli bir grup kullanıcı ile daha fazla güvenli özel iletişim kurmanıza olanak sağlamak
için, her kanal 83 dijital koda sahiptir.
a. MENU tuşuna 3 kere basınız. Mevcut DCS kodu LCD ekranda belirecektir.
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b. Seçmeyi arzu ettiğiniz DCS kodunu belirlemek için YUKARI ve AŞAĞI tuşlarına basınız.
c. DCS kanal ayarlamasını onaylamak için PTT tuşuna basınız.
Yayın yapmak ve almak
. LR8 Pro yayını “her seferde 1 kere” dır. Konuşuyor iken herhangi bir yayın alamazsınız.
3.4 Karşılamak (yayın almak)
Cihaz çalışır durumda ve yayın yapmıyor iken daima alıcı konumdadır. Aynı kanaldan
herhangi bir sinyal alındığında, “RX” ikonu LCD ekranda belirecek ve alıcı LED ışıkları
yanacaktır.
3.5 Yayın yapmak ( konuşma göndermek )
a. Sesinizi iletmek için PTT (bas konuş ) tuşunu basılı tutunuz. Sinyal gönderiliyor
ikonu “TX” LCD ekranında gösterilecektir.
b. Mikrofon ile ağzınız arasında 5 cm mesafe olacak biçimde cihazı dik pozisyonda
tutunuz. PTT tuşunu basılı tutuyor iken mikrofona doğru normal bir tonda
konuşunuz.
c. Yayınınız (iletiminiz) tamamlandığında PTT tuşunu serbest bırakınız.

3.6 Monitör

LR8 Pro , sesli arama tonu sinyali çıkartarak, sizi sinyal geldiği yönünde uyarır.
a. MENU ve AŞAĞI tuşlarına aynı anda basınız. “RX” ikonu LCD ekranda
belirecektir. Arka seslerde dahil olmak üzere, LR8 Pro , aynı kanal içinde yer
alan bir sinyali seçecektir.
b. Kanal görüntülemesini sonlandırmak için MENU tuşuna basınız.
3.7 VOX hassasiyetinin ayarlanması ( SESLİ)
VOX modunda iken, LR8 Pro yalnızca sizin sesiniz ya da etrafınızda ki sesler ile aktif
hale geldiğinde yayın yapacaktır. Konuşmanızı sonlandırsanız bile cihaz 2 saniye daha
yayın yapıyor olacak.
VOX hassasiyetinin seviyesi LCD ekranda bir numara ile gösterilir. En yüksek
seviyesinde, cihaz en hassas sesleri dahi algılayacak ( alt seslerde dahil olmak üzere );
en düşük seviyesinde ise, oldukça yüksek sesleri algılayacaktır.
a. MENU tuşuna 4 kere basınız. VOX ikonu LCD ekranda belirecek ve “OFF” yazısı
yanıp sönecektir.
b. Arzu edilen hassasiyet için, YUKARI tuşuna basarak seviyeyi belirleyiniz. ( En üst
seviye “3” tür). VOX fonksiyonunu kapatmak için, LCD ekranda “OFF” yazısı
belirene kadar AŞAĞI tuşuna basınız.
c. Ayarlarınızı onaylamak için PTT tuşuna basınız. “VOX” yazısı bu özellik açık
olduğu süre boyunca LCD ekranında olacaktır.
NOT: Rüzgârlı ya da gürültülü bir ortamda VOX özelliğinin aktif hale getirilmesi
önerilmez.
3.8 Otomatik Kanal Arama Fonksiyonunun Etkin Hale Getirilmesi
Kanal arama aktif hale getirildiğinde kesintisiz döngüsel şekilde, 8 kanalı, 38 CTCSS
kodunu ve 83 DCS kodunu aktif sinyal için tarar.
a. MENU tuşuna 5 defa basınız, LCD ekranda “SCAN ( arama ) “ ikonu belirecektir.
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b. Kanalları taramaya başlamak için AŞAĞI ya da YUKARI tuşlarına basınız. Aktif bir sinyal
yakalandığında, kanal arama aktif sinyalin olduğu kanalda sabitlenir.
c. MENU tuşuna 6 defa basınız, CTCSS ikonu LCD ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır.
1 ila 83 arasındaki CTCSS leri aramaya başlamak için AŞAĞI ya da YUKARI tuşlarına
basınız.
d. MENU tuşuna 7 defa basınız, DCS ikonu LCD ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır. 1
ila 83 arasındaki CTCSS leri aramaya başlamak için AŞAĞI ya da YUKARI tuşlarına
basınız.
e. Ayarlarınızı onaylamak için PTT tuşuna basınız.

3.9 Titreşim ve Çağrı Alarmı
LR8 Pro , herhangi bir sinyal aldığında, sesli arama tonu ve titreşim ile sizi uyarır.
4. Arama – Çalma Tonu
Diğer PMR kullanıcılarına, iletişim kurmak isteğinizi gösteren, 15 farklı tipte
arama-çalma tonu gönderebilirsiniz.
ARAMA tuşuna basınız.
2 saniyeliğine bir çalma tonu duyacaksınız; LCD ekranda “ TX” ikonu belirecektir.
Yayın alanı içinde, aynı kanal ve alt kanalda (eğer varsa ) yer alan herhangi bir birim
arama – çağrı tonunu duyacaktır.

4.1 Arama – Çalma Tonu Seçimi
LR8 Pro 15 farklı tipte arama- çalma tonuna sahiptir.
a. MENU tuşuna 5 defa basınız, LCD ekranda “C 01 “ ikonu belirecek ve yanıp
sönmeye başlayacaktır.
b. Arzu edilen arama – çalma tonunu seçmek için AŞAĞI ve YUKARI tuşlarına
basınız. Birinden diğerine geçtikçe üstünde durulan ton çalacaktır.
c. Ayarlarınızı onaylamak için PTT tuşuna basınız.

4.2 Titreşim Modunun Aktif Hale Getirilmesi
a. MENU tuşuna 9 defa basınız, LCD ekranda “3 “ belirecektir.
b. Titreşim modunu aktif hale getirmek için AŞAĞI ve ya YUKARI tuşlarına
basınız.
c. Ayarlarınızı onaylamak için PTT tuşuna basınız.
Not: Titreşim ve arama tonu aynı anda aktif hale getirilebilir.
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4.3 Anlaşıldı Sesinin Ayarlanması
PTT tuşundan elinizi çektiğiniz her seferde otomatik olarak anlaşıldı sesi çalar.
Bu sinyal alıcı diğer birime, sizin yayınınızın bitmiş ve sinyal almaya hazır hale
geldiğinizi belirtir.
a. MENU tuşuna 10 defa basınız, LCD ekranda “ON “ ikonu belirecek ve yanıp
sönmeye başlayacaktır.
b. Anlaşıldı sesini AÇMA ya da KAPATMAK için AŞAĞI veya YUKARI tuşlarına
basınız.
c. Ayarlarınızı onaylamak için PTT tuşuna basınız.

4.4 Tuş seslerinin açılması yada kapatılması
LR8 Pro bu özellik ile sizin her bir tuşa basışınızdan sonra bir bildirim sesi çıkarır.
a. MENU tuşuna 11 defa basınız, LCD ekranda “ON “ ikonu belirecek ve yanıp
sönmeye başlayacaktır.
b. Tuş seslerini AÇMAK ya da KAPATMAK için AŞAĞI veya YUKARI tuşlarına
basınız.
c. Ayarlarınızı onaylamak için PTT tuşuna basınız.

5. Çift yönlü izleme modunun ayarlanması
LR8 Pro iki kanalı ayna anda görüntüleyebilir, bunlar mevcut ve diğer kanaldır. Eğer birim,
diğer bir kanaldan sinyal alırsa, mevcut kanaldan çıkıp diğer kanalda sinyali karşılayacaktır.
a. MENU tuşuna 12 defa basınız, LCD ekranda “OFF “ ikonu yanıp sönerken
“DCM” ikonu da görüntülenecektir
b. Çift yönlü izleme kanalını seçmek için AŞAĞI ya da YUKARI tuşlarına basınız.
(1 ila 8, mevcut kanal hariç olmak üzere)
c. CTCSS kodunu değiştirmek için MENU tuşuna basınız.
d. Arzu edilen CTCSS kodunu seçmek için AŞAĞI ya da YUKARI tuşlarına basınız
(1 ila 38 ).
e. DCS kodunu değiştirmek için MENU tuşuna basınız.
f. Ayarlarınızı onaylamak için PTT tuşuna basınız.

6. Yardımcı özellikler
6.1 Tuş kilidi
Tuş kilidi özelliği, Laxon LR8 PRO modelinizin ayarlarının yanlışlıkla değiştirilmesini
önlemek için size MENU, AŞAĞI ve YUKARI tuşlarını işlemez hale getirme şansı verir.
a. Tuş kilidi özelliğini aktif hale getirmek için,
kadar MENU tuşunu basılı tutunuz.
b. Tuş kilidi özelliğini de aktif hale getirmek için,
kaybolana kadar MENU tuşunu basılı tutunuz.

ikonu LCD ekranda belirene
ikonu LCD ekrandan

Not: Tuş kilidi özelliği aktif hale getirilse bile, PTT ve CALL (arama) tuşları halen daha
kullanılır durumda olacaktır.
6.2 LCD ekranı arka ışığı
Herhangi bir tuşa basıldığında ( PTT ve CALL (arama) tuşları dahil olmak üzere ), LCD ekranı
arka ışığı 5 saniyeliğine açık kalacaktır.

Laxon Yardım Hattı: 0 312 232 0808

Laxon LR8 Pro Kullanma Klavuzu

9

6.3 Mikrofon / Kulaklık / Şarj girişi
LR8 Pro , PTT tuşunun karşısında yer alan, yardımcı mikrofon, kulaklık ve şarj girişine
sahiptir.
Not: Mikrofon / kulaklık kulanımı için 2,5 mm, 3 kutuplu soket bağlayıcısına gerek vardır.
Bu ekipmanlar LR8 Pro modelinizin Kutu içeriğinde yer almamaktadır..!
7. Özellikler
Mevcut Kanal Sayısı
Ana kanal sayısı
CTCSS ALT kanal sayısı
Dijital kod kanalları
Çıkış gücü (TX)
Yayın alanı

968 kanal kombinasyonu
8 kanal
Her kanal için 38 adet
Her kanal için 83 adet
0,5 W
8 km ‘ye kadar

Not:
38adet CTCSS alt kodu ve 83 adet DCS kodu kullanılabilir.
Bu nedenle toplamında;
1. 8 ana kanal kombinasyonu ve 38 CTCSS alt kodu – 304 kombinasyon.
2. 8 ana kanal kombinasyonu ve 83 DCS alt kodu – 664 kombinasyon.
Kanal Frekans Tablosu
Kanal
1
2
3
4

Frekans (MHz)
446.00625
446.01875
446.03125
446.04375

Kanal
5
6
7
8

Frekans (MHz)
446.05625
446.06875
446.08125
446.09375

Laxon LR8 Pro Modelinin kullanılabieceği Ülkeler
Avusturalya
Belçika
Bulgaristan
Hırvatistan
Kıbrıs
Çek cumh.
Danimarka
Estonya

√
√
√
√
√
√
√
√

Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan
İzlanda
İrlanda
İtalya

√
√
√
√
√
√
√
√

Letonya
Lihtenştayn
Lüksemburg
Hollanda
Norveç
Polonya
Portekiz
Slovenya

Laxon Yardım Hattı: 0 312 232 0808

√
√
√
√
√
√
√
√

İspanya
İsveç
İsviçre
Türkiye
Birleşik Krallık
Romanya
Slovakya

√
√
√
√
√
√
√
√
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8. Güvenlik

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

10. Arıza Tespit Kılavuzu
Bulgu
Güç yok (çalışmıyor)

Sinyal alımı zayıf

CTCSS alt kanalları
değiştirilemiyor

Yayın alanı limitli

Çözüm
. Bataryaların düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol
ediniz.
. Batarya güç seviyesi düşük olabilir.
. Eski bataryaları yenileriyle değiştirin.
. Alıcı ses seviyesini arttırmak için YUKARI tuşuna basınız.
. Gelen sinyal zayıf yada yayın alanının kapsamının dışında
olabilir.
. Eğer bu olursa, görüntüleme özelliğini aktif hale getirmek için
MENU ve AŞAĞI tuşlarına aynı anda basınız.
. Eğer LCD ekranında
(tuş kilidi) simgesi var ise, tuş kilidinin
kaldırılması gerekmektedir.
. CTCSS alt kanallarını değiştirmek için, MENU tuşuna iki kere
basınız, LCD ekranında CTCSS alt kanal numarası belirecektir.
CTCSS alt kanalını değiştirmek için YUKARI veya AŞAĞI tuşlarına
basınız.
. Bataryalar zayıf olabilir.
. Bataryalar zayıf olabilir.
. Şarj seviyesi düşük ise, bataryaları yenileriyle değiştiriniz.
. “Etkili yayın alanı “ diyagramına bakınız.
Maksimum yayın alanı topografya ve çevreye bağlı olarak
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Ses bozukluğu
problemleri

İletişim Kurulamıyor

değişkenlik gösterebilir.
. Açık alanlar maksimum yayın alanı sağlar, etraftaki metal
yapılar, bitki örtüsü, bina veya araç içi kullanım yayın alanını
daraltabilir.
. Cihazı vücudunuza çok yakın tutmak (cebinizde veya
kemerinizde takılı ise) bazen yayın alanını daraltabilir, bu
durumda cihazın yerini değiştirin.
. Eğer yayın yapıyorsanız, ağzınız mikrofondan 5 cm uzak olacak
şekilde, normal konuşma tonunda konuşun.
. Eğer yayın almaktaysanız, ses düzeyini alçaltınız.
. Cihaz ler birbirine çok yakın. Birimler arası mesafe en az 2 metre
olmalıdır, mesafeyi arttırınız.
. Cihaz ler birbirinden çok uzak. Yayında parazitlenme söz
konusu. Yayın alanı açık arazide 8 km ye kadar çıkabilir.
. Kanalı ve CTCSS kodu ayarlarını kontrol ediniz. Alıcı ve verici
PMR birimlerinin her ikisi de aynı kanal ve CTCSS kodu (eğer var
ise ) üzerinde olacak şekilde ayarlanmış olmalıdır.

GARANTİ VE SERVİS
Laxon LR8 Pro cihazınızı satın aldığınız tarihten itibaren satın aldığınız ürünün faturasını
saklamanız durumunda 24 ay boyunca garanti kapsamındadır. Bu garanti kullanıcı hataları,
kazalar, dikkatsizlik ve yetkili olmayan servislerin oluşturacağı problemleri kapsamaz.
Garanti süreniz dolana kadar fiş, fatura ve orijinal paket ekipmanlarını saklayınız.
NOT: Garanti Kapsamında Hizmet Alabilmek İçin;
1. Cihazınızdan elektrik gücünü kesiniz.
2. Ürününüzün tüm parçalarını toplayıp orijinal paketine yerleştiriniz.
3. Ürünü aldığınız yere tekrar götürürken fiş veya faturanızın yanınızda olmasına dikkat
ediniz.
11.2 Garanti Kapsamı Dışında;
1. Cihazınızdan elektrik gücünü kesiniz.
2. Ürününüzün tüm parçalarını toplayıp orijinal paketine yerleştiriniz.
3. Ürünü aldığınız yere geri götürürken fiş/faturanızın yanınızda olmasına dikkat ediniz. Eğer
posta ile yollayacaksanız isminizi ve adresinizi tam ve eksiksiz olarak yazınız, ödemeyi ne
şekilde yapacağınızı belirtiniz. Tamir sonrasında Laxon LR8 Pro marka PMR El Telsiziniz daha
önceden belirttiğiniz adrese gönderilecektir.

DÜZENLEMELERE UYGUNLUK
Bu ürün Radyo ve Televizyon Terminal Cihazlar için gerekli düzenlemelere uygundur.
Uygunluk Taahhütnamesi
Laxon LR8 Pro olarak tanımlanan PMR El Telsiz Cihazı aşağıdaki önemli koruma gereklilikleri
ve hedefleriyle uyumludur:
Uyumluluk Raporları
Düşük Voltaj Direktifi 73/23/EEC
EMC Direktifi 1999/5/EC
EN 300 296-2 V1.3.1 (2010-07)
EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
Laxon Yardım Hattı: 0 312 232 0808
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RoHs Direktifi 2002/95/EC
Gerekliliklere uyumluluk

sembolüyle tasdiklenmektedir.

NOT: Yönerge 2002/96/EC uyarınca, yanda gösterilen sembolle gelen bir ürün aldığınızda
elektrikli ve elektronik malzemeleri ayrı çöp kutularına atmanız gerekmektedir,
altsistemleri ve sarf malzemeleri bu ürünün dahili bir parçasıdır ve bu ürünleri normal bir
çöp gibi atamazsınız. Bu malzeme ve tüm parçalarını atmaya karar verdiğiniz de uygun
bir şekilde atık hale gelmesi için mevcut düzenlemeler uyarınca yerel geri dönüşüm
merkezlerine götürmelisiniz. Bu merkezlerinin konumlarına ait detayları yerel
yönetimlerinizden alabilirsiniz
PAKET İÇERİĞİ
Kutu İçeriği
2 Adet El Seti
1 Adet Adaptör
8 x600Mah Ni-Mh Batarya
1 Adet Şarj Ünitesi
Kullanım Kılavuzu
Garanti Belgesi
Teleses Elektrik Elektronik Hab. Ürün. San. Tic. Ltd.Şti.
PMR El Telsizi Servis Noktası;
ANKARA
Teleses İletişim 0 312 232 0808 GMK Bulvarı No:70 Maltepe

Üretici
On Real Limited
Unit 1015, 10F, Technology Park, 18 On Lai Street , Shatin N.T
Hong KongTel: (852) 2647 5667 Fax: (852) 2647 0497
İthalatçı
Teleses Elektrik Elektronik Hab.Ürün. San Tic. Ltd.Şti
GMK Bulv. No:70 Maltepe Ankara – Türkiye
Tel: ( 312) 2320808 Fax: (312) 232 4499

Bakanlıkça Tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
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