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ÖNEML� GÜVENL�K TAL�MATLARI 

1 ÖNEML� GÜVENL�K TAL�MATLARI 
 
Telefon ekipman�n� kullan�rken; yang�n, elektrik �oku ve yaralanma riskini azaltmak için a�a��dakiler de dahil 
olmak üzere temel güvenlik önlemleri al�nmal�d�r: 
1) Tüm talimatlar� okuyunuz ve anlay�n�z. 
2) Ürün üzerinde yer alan tüm uyar� ve talimatlara uyunuz. 
3) Temizlik i�lemi öncesinde bu ürünü prizden ç�kar�n�z. S�v� temizlik maddeleri ya da aerosol temizlik 

maddelerini kullanmay�n�z. 
4) Bu ürünü su yak�n�nda kullanmay�n�z (örne�in bir küvet, mutfak lavabosu, yüzme havuzu yak�n�nda). 
5) Yang�n ya da elektrik �oku riskine yol açaca��ndan duvar prizlerine ya da uzatma kablolar�na a��r� yükleme 

yapmay�n�z. 
6) A�a��da belirtilen durumlarda bu ürünü duvar prizinden ç�kar�n�z ve servis i�lemi için Laxon’a ba�vurunuz: 

� Güç kayna�� kablosu ya da duyu zarar gördü�ünde ya da a��nd���nda. 
� ��letim talimatlar�na uygun olarak hareket edilmesine ra�men ürün normal �ekilde çal��mad���nda.  
� Ürün dü�ürüldü�ünde ve kabin hasar gördü�ünde. 
� Ürünün performans�nda gözle görülür bir de�i�iklik oldu�unda. 

7) Elektrik f�rt�nas� esnas�nda telefonu kullanmaktan kaç�n�z. Y�ld�r�mdan kaynaklanan elektrik �oku riski 
olu�abilir. 

8) Gaz kaça��n� rapor etmek için, kaça��n yak�n�nda telefonu kullanmay�n�z. 
9) Yaln�zca temin edilen NiMH (Nikel Metal Hidrit) bataryalar� kullan�n�z! Telefonlar için çal��ma periyotlar�, 

yaln�zca varsay�lan batarya kapasitesi için uygulanabilmektedir.  
10) Ba�ka batarya tiplerinin ya da �arj edilemeyen bataryalar�n/ birincil (primer) pillerin kullan�m� tehlike 

yaratabilir. Bu bataryalar�n kullan�m� parazite ve/veya ünite hasar�na neden olabilir. Bu tür uygunsuz 
kullan�mlardan kaynaklanan hasarlar için üretici firma sorumlu tutulamaz. 

11) Üçüncü �ah�s �arj yuvalar�n� kullanmay�n�z. Bataryalar hasar görebilir. 
12) Bataryalar� yerle�tirirken lütfen kutuplar� do�ru yerle�tirmeye dikkat ediniz. 
13) Bataryalar� suya bat�rmay�n�z, ate�e atmay�n�z. 
 
Bu ürünle ilgili sorular�z varsa ya da kurulum veya i�letimle ilgili problemler ya��yorsan�z 
Laxon Mü�teri Servisine a�a��da ki numaradan ula�abilirsiniz. 
Mü�teri Teknik Destek Servisi Tel: 0 312 230 0777 
 
Telefonun Kurulumu 
Paketin �çindekiler 
Laxon TD99’un paket içeri�inde a�a��daki parçalar bulunmaktad�r. 
 
 
Laxon TD99 
* 1 adet Elseti 
* 1 adet Baz �stasyonu 
* 1 adet AC güç adaptörü 
* 1 adet hat kablosu 
* 2 adet �arj edilebilir batarya 
* 1 adet kullan�c� k�lavuzu 
* 1 adet Garanti belgesi 
 
Konum 
Baz istasyonu ve Elseti aras�ndaki maksimum çekim alan� (kapsama alan�), aç�k alanda yakla��k 300 metre, 
kapal� alanda ise yakla��k olarak 50 metredir. Mekânsal ve yap�sal faktörlerin yan� s�ra ortam ko�ullar�na da ba�l� 
olarak bu çekim alan� azalabilmektedir.  
 
Telefon Ba�lant�s�n�n Yap�lmas� 
Not: Ürününüzü telefon a��na ba�lamadan önce bataryay� �arj ediniz. Telefonunuz yaln�zca tamamen �arj 
edilmesi durumunda çal��acakt�r. 
 
Telefonunuzu kullanmaya ba�lamadan önce, telefon ba�lant� kablolar�n� ve elektrik kablolar�n� takman�z 
gerekmektedir. 
 
Baz �stasyonun Ba�lanmas� 
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1) Adaptör güç kayna�� ve hat kablosunu baz istasyonuna tak�n�z. 
2) Adaptör güç kayna�� ve hat kablosunu duvar prizine tak�n�z. 
3) Yaln�zca kutu içerisinde temin edilen kablolar� kullan�n�z. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Bataryalar�n yerle�tirilmesi ve �arj edilmesi 
 

1) Batarya bölmesi kapa��n� kayd�rarak aç�n�z. 
 

2) 2 adet bataryay� belirtilen �ekilde yerle�tiriniz. Pil Kutuplar�n� do�ru yerle�tirmeye dikkat ediniz.Aksi 
durumda telefonunuz çal��mayacakt�r. 

 
3) Batarya bölmesi kapa��n� arkaya do�ru kayd�r�n�z. 

 
4) Elsetinizi  baz istasyonu üzerine yerle�tiriniz ve ilk kullan�m öncesinde telefonunuzu kesintisiz 16 saat 

�arj ediniz. Sesli uyar�, telefonun baz ya da �arj cihaz� üzerine do�ru �ekilde yerle�tirildi�ini 
belirtmektedir. 

 
Yaln�zca baz istasyonu için temin edilen güç kayna��n� kullan�n�z. 
 
Yaln�zca NiMH �arj edilebilir bataryalar� kullan�n�z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefon ba�lant� 
kablosu için 
yuva 

Elektrik kablosu için yuva 
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Telefon Özelliklerinin Ö�renilmesi 
Telefon Hakk�nda Genel Aç�klama 
 

Bir ça�r� esnas�nda: Telefon Rehberi/ Yeniden Arama Listesi/ Ça�r� Listesi’ne eri�im için bas�n�z 
 

Bo� modda: Ba�ka bir telefona dahili arama yapmak için bas�n�z 
 

Zil esnas�nda: Zil ses düzeyini artt�rmak için bas�n�z 
 

Zil esnas�nda: Zil ses düzeyini dü�ürmek için bas�n�z 
 

Zil esnas�nda: Bir ça�r�y� yan�tlamak için bas�n�z 
 

Menü/ düzenleme modunda: Önceki menüye geri dönmek için bas�n�z 
Bo� modda: Telefonu kapatmak için bas�l� tutunuz 

 
 

 
8. Hoparlör Dü�mesi 
Görü�me esnas�nda telefon hoparlörünü açar ve kapat�r. 
 
9. TELEFON REHBER� 
Bo� modda: Telefon rehberi listesine eri�mek için bas�n�z 
 
10. FLA� (FLASH) 
Bo� modda/ Ön çevirme modunda: Bir fla� eklemek için bas�n�z 
Bir ça�r� esnas�nda: Fla� tu�lamak için bas�n�z. 
 
11. M�KROFON (MICROPHONE) 
12. KULAKLIK (EARPIECE) 
 

SOL ��LEV DÜ�MES� (MENÜ/OK) 
Bo� moddayken: Ana menüye eri�mek için bas�n�z 
Alt menu modundayken: Seçimi onaylamak için bas�n�z 

SA� ��LEV DÜ�MES� (S�L/ GER�/ SESS�Z/ ENTERKOM)
Ana menu modundayken: Bo� ekrana geri dönmek için bas�n�z 
Alt menu modundayken: Önceki seviyeye geri dönmek için bas�n�z 
Alt menu modunda: Bo� ekrana dönmek için bas�l� tutunuz 
Düzenleme/ ön çevirme modunda: Bir karaketeri/ rakam� silmek için bas�n�z 
Düzenleme/ ön çevirme modunda: Tüm karakterleri/ rakamlar� silmek için bas�l� tutunuz 
Bir ça�r� esnas�nda: Mikrofonun sesini kapamak/ açmak için bas�n�z 

YUKARI TU�U 
Bo� modda: Ça�r� listesine eri�mek için bas�n�z 
Menü modunda: Menü maddeleri içerisinde yukar� hareket etmek için bas�n�z 
Menü modunda: Menüyü sürekli olarak yukar�ya do�ru kayd�rmak için bas�l� tutunuz 
Telefon rehberi listesi/ Yeniden çevirme listesi/ Ça�r� listesinde: Listeyi yukar�ya do�ru kayd�rmak için bas�n�z 
Bir ça�r� esnas�nda: Ses düzeyini artt�rmak için bas�n�z 

A�A�I TU�U 
Bo� modda: Yeniden çevirme listesine eri�mek için bas�n�z 
Menü modunda: Menü maddeleri içerisinde a�a��ya hareket etmek için bas�n�z 
Menü modunda: Menüyü sürekli olarak a�a��ya do�ru kayd�rmak için bas�l� tutunuz 
Telefon rehberi listesi/ Yeniden çevirme listesi/ Ça�r� listesinde: Listeyi a�a��ya do�ru kayd�rmak için bas�n�z 
Bir ça�r� esnas�nda: Ses düzeyini dü�ürmek için bas�n�z 

5. KONU� TU�U 
Bo�/ ön çevirme modunda : Bir ça�r� yapmak için bas�n�z 
Yeniden çevirme listesi/ Ça�r� listesi/ Telefon Rehberi giri�inde:  Listeden seçilen giri�i aramak için bas�n�z 

6. KONU�MA SONLANDIRMA TU�U 
Bir ça�r� esnas�nda: Ça�r�y� sonland�rmak ve bo� ekrana geri dönmek için bas�n�z 

Bo� modda: (Telefon kapat�lm��sa) Telefonu açmak için dü�meyi bas�l� tutunuz 

7. ALFASAYISAL KLAVYE, * (YILDIZ), # (KARE)
Bir harf/ karakter eklemek için bas�n�z * / # 
Bo� modda #  tu�u: Zili kapatmak için bas�l� tutunuz 
Bir ça�r� esnas�nda * tu�u (Sinyal modunda): Ton moduna geçmek için bas�n�z 
Bo� modda * tu�u: Tu� tak�m� kilidini etkinle�tirmek için bas�l� tutunuz 
Bo�/ ön çevirme/ numara düzenleme modunda * tu�u: Duraklama yapmak için bas�l� tutunuz 
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Telefon Özelliklerinin Ö�renilmesi 
 
Baz �stasyonu Hakk�nda Genel Aç�klama 
 
1. ÇA�RI TONU (PAGE) 
Telefonunuzun ça�r� tonu vermesi için baz istasyonu üzerindeki Page (Ça�r� Tonu) tu�una bas�n�z. Bu tu�, 

yakla��k 60 saniye boyunca çalacakt�r. Ça�r� tonunu durdurmak için telefon üzerindeki  tu�una ya da baz 

istasyonu üzerindeki tu�una bas�n�z. 
 
 
2. Telefon için �arj yuvas� 
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Telefon ekranlar�n�n, tu�lar�n�n, sembollerinin tan�t�m� 
LCD ekran, telefonun mevcut durumu hakk�nda size bilgi sunacakt�r.  
 

 
 
 
 
 
Simgelerin Aç�klanmas� 
 

 
Menü maddelerini/ Telefon Rehberi Listesini/ Tekrar Arama  Listesini/ Ça�r� listesine yukar�ya/ a�a��ya 
do�ru kayd�r�r 

 
 
 

El seti, baz istasyonunun kapsama alan�ndayken sabittir. Baz�n kapsama alan� d���na ç�k�ld���nda ya 
da baza kay�t yap�lmad���nda ekranda yan�p söner.  

 Bir dahili arama sürdürülmekteyken sabittir. 
Gelen bir dahili arama oldu�unda yan�p söner. 

 
 

Bir ça�r�n�n sürdürülmekte oldu�unu belirtir. 
 

 
 
 

Zilin kapat�lm�� oldu�unu belirtir. 

 
 
 

Alarm ayarland���nda sabittir. Alarm zaman� gelmeden önce yan�p sönmeye ba�lar. 

 
 
 

Tu� tak�m�n�n kilitlenmi� oldu�unu belirtir. 

 
 
 

Bataryan�n tam olarak �arj edildi�ini belirtir. 
Batarya ilk �arj i�lemini yürütürken yan�p söner.  

 
 
 

Bataryan�n �arj edilmesi gerekti�ini belirtir. 
Dü�ük batarya güç seviyesi tespit edildi�inde yan�1p söner. 

 
 O anda gösterilmekte olan metinden önce daha fazla karakter bulundu�unu gösterir. 

 
 O anda gösterilmekte olan metinden sonra daha fazla karakter bulundu�unu gösterir. 

 
 
(MENU) 

Mevcut ise daha fazla menü seçene�ini seçmek için<MENÜ> tu�una bas�n�z 

 Mevcut ise o anda yap�lm�� olan seçimi onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z 

Ça�r� tonu dü�mesi 

�arj Yuvas� 
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(INT) 

Bo� modda iken , dahili arama yürütmek için <          INT>   tu�una bas�n�z (yaln�zca ikili ve üçlü 
versiyonlar için) 

        
 
 
(BACK) 

Önceki menü seviyesine dönmek ya da mümkünse mevcut i�lemi iptal etmek için  <  C       >tu�una 
bas�n�z 

 Bir karakteri silmek ya da mümkünse alarm� durdurmak için <C> tu�una bas�n�z; ça�r� esnas�nda ses 
kapatmak/ açmak için bas�n�z. 

 
 

TELEFONUN KULLANIMI 
Arama Yapma 

Haz�rl�k Niteli�inde Tu�lama 

Telefon numaras�n� giriniz ve numaray� çevirmek için <KONU�>   tu�una bas�n�z. Giri�i silmek için 
<KONU�MAYI SONLANDIR>tu�una bas�n�z. 

Do�rudan Çevirme 

Hat almak için “KONU�”  tu�una bas�n�z ve numaray� giriniz. 

Telefon rehberinden arama yapma 
Telefon rehberine eri�mek için “TELEFON REHBER�”  tu�una bas�n�z ve istedi�iniz telefon rehberi giri�ini 
seçmek için <YUKARI/A�A�I>  tu�una bas�n�z.  Seçilen telefon rehberi giri�ini aramak için “KONU�” 

tu�una bas�n�z.  Alternatif olarak, istenilen telefon rehberi giri�ine eri�mek için <Menü/OK> tu�una bas�n�z. 

 

Ça�r� Listesinden arama yapma 
Ça�r� listesine eri�mek için <YUKARI>  tu�una bas�n�z ve istenilen Ça�r� listesi giri�ini seçmek için <YUKARI/ 

A�A�I>  tu�una bas�n�z.  Seçilen Ça�r� Listesi giri�ini çevirmek için <KONU�> tu�una bas�n�z.  

Yeniden Çevirme Listesinden arama yapma 
Yeniden çevirme listesine eri�mek için <A�A�I>  tu�una bas�n�z ve istenilen yeniden çevirme numaras�n� 
seçmek için <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z.  Seçilen yeniden çevirme numaras�n� çevirmek için 

<KONU�> tu�una bas�n�z. 

Ça�r� Sayac� (Ça�r� Sürelerini Kaydetme Fonksiyonu) 
Telefonunuz tüm ça�r�lar�n süresini otomatik olarak kaydetmektedir. Ça�r� sayac�, ça�r� bittikten birkaç saniye 
sonra gösterilecektir. Saat, dakika ve saniye format�nda (SA: DK: SN) gösterilmektedir. 
 
Bir Ça�r�n�n Cevaplanmas� 
E�er telefon �arj yuvas�nda de�ilse: 

Telefon çald���nda, ça�r�y� cevaplamak için <KONU�> tu�una bas�n�z. 
 
E�er telefon �arj yuvas� ya da baz istasyonu üzerindeyse ve e�er <OTOMAT�K CEVAPLAMA >özelli�i AÇIK 
durumdaysa: 
Telefon çald���nda, ça�r�y� cevaplamak için Elsetini kald�r�n�z. 
 
Bir Ça�r�n�n Sonland�r�lmas� 
Bir ça�r� ba�lant�s� esnas�nda, ça�r�y� sonland�rmak için <GÖRÜ�MEY� SONLANDIR>tu�una bas�n�z. 
YA DA 
Ça�r�y� sonland�rmak için telefonu baz istasyonuna yerle�tiriniz. 
 
Kulakl�k ve Eller Serbest Ses Düzeyinin Ayarlanmas� 
Kulakl�k ve eller serbest ses düzeyi için seçilebilecek 5 seviye (SES DÜZEY� 1 ila SES DÜZEY� 5) mevcuttur. 
 
Bir ça�r� esnas�nda: 
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1-5 aras�nda ses düzeyi seçmek için <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z.  Mevcut ayarlama gösterilmektedir.  
Ça�r�y� sonland�rd���n�zda, ayarlama seçilen son seviyede kalacakt�r. 
 
Bir Ça�r� Esnas�nda Sesin Kapat�lmas� 
Görü�me esnas�nda arayan ki�i sizi duymadan, yak�n�zdaki bir ki�iyle konu�abilirsiniz. 
Bir ça�r� esnas�nda: 
Mikrofonu kapamak için <C >tu�una bas�n�z; LCD ekranda  <SESS�Z> yaz�s� gösterilecektir. Arayan ki�i sizi 
duyamaz. Mikrofon sesini açmak için yeniden <C> tu�una bas�n�z. 
 
Sessiz Modun Ayarlanmas� 
Telefon zilini kapatmak için, bo� modda <KARE>  tu�unu bas�l� tutunuz. LCD üzerinde “Z�L KAPALI” simgesi 
gösterilecektir. 
 
Tu� Tak�m� Kilidinin Aç�lmas� 
Bo� modda, tu� tak�m� kilidini açmak için <YILDIZ>  tu�unu bas�l� tutunuz. LCD üzerinde “TU� TAKIMI K�L�D�” 

 simgesi gösterilecektir. 
Tu� tak�m� kilitleme modundayken, tu� tak�m� kilidini açmak için <YILDIZ > tu�unu bas�l� tutunuz. “TU� TAKIMI 
K�L�D� ” simgesi kaybolacakt�r. 
 
Dahili Arama Yap�lmas� 
Bu özellik, baza kay�tl� en az iki adet telefon bulundu�unda uygulanabilmektedir. Dahili aramalar yapman�za, 
harici aramalar� bir telefondan di�erine aktarman�za ve konferans görü�meleri yapman�za imkan sunmaktad�r. 
E�er aranan telefon 20 saniye içerisinde aç�lmazsa, aranan telefon çalan zili kesecek ve arama yapan telefon 
bekleme moduna dönecektir.   
 
Ba�ka Bir Telefona Dahili Arama Yapma  

1. Bo� modayken< C > tu�una bas�n�z; bu i�lemin ard�ndan arama yapan d���ndaki tüm kay�tl� telefonlar 
gösterilecektir. 

2. Dahili arama yapmak istedi�iniz telefonun numaras�n� giriniz. 

3. Aranan telefon çalacakt�r; dahili aramay� kurmak için arama yapan telefon üzerinde “KONU�”  
tu�una bas�n�z. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YEN�DEN ÇEV�RME 
Son Numaran�n Yeniden Aranmas� 
Aranan son 5 numaray� yeniden arayabilirsiniz. E�er numarayla birlikte telefon rehberine bir isim de 
kaydettiyseniz, numara yerine isim gösterilecektir. Aranan en son numara, yeniden arama listesinin en ba��nda 
gösterilecektir. 

Yeniden Çevirme Listesinden Bir Numaran�n Aranmas� 
1. Bo� moddayken, yeniden çevirme listesine eri�mek için < A�A�I>   tu�una bas�n�z. 
2. Yeniden çevirme listesini taramak için <YUKARI/ A�A�I>    tu�una bas�n�z. 

3. Seçilen yeniden çevirme numaras�n� aramak için <KONU�> tu�una bas�n�z. 

Yeniden Çevrilen Bir Numaran�n Telefon Rehberine Kaydedilmesi 
1. Bo� moddayken, yeniden çevirme listesine eri�mek için < A�A�I> (DOWN)  tu�una bas�n�z. 
2. �stenen numaray� seçmek için <YUKARI/ A�A�I> (UP/DOWN) tu�una bas�n�z. 
3. <NUMARA KAYIT> seçene�ini seçmek için <OK > ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
4. �smi girmek için <OK > tu�una bas�n�z. 
5. Yeniden çevrilen numaray� telefon rehberine kaydetmek için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
6. Telefon rehberi melodisini seçmek için <OK/MENÜ>tu�una bas�n�z. 
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7. Melodi listesini taramak için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. Melodi listesini 
tararken ilgili melodi çalacakt�r. 

8. Onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 

Yeniden Çevrilen Numaran�n Silinmesi 
 
1. Bo� moddayken, yeniden çevirme listesine eri�mek için < A�A�I> (DOWN)  tu�una bas�n�z. 
2. �stenen numaray� seçmek için <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3. <S�L> seçene�ini seçmek için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z ve ard�ndan <YUKARI/ A�A�I> tu�una 
bas�n�z. 
4. Onaylamak için tekrar <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 

Yeniden Çevirme Listesinin Tümünün Silinmesi 
1. Bo� moddayken, yeniden çevirme listesine eri�mek için < A�A�I> (DOWN)  tu�una bas�n�z. 
2. �stenen numaray� seçmek için <YUKARI/ A�A�I> (UP/DOWN) tu�una bas�n�z. 
2.  <TÜMÜNÜ S�L>seçene�ini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3.  Onaylamak için <OK/MENÜ>tu�una bas�n�z. 
4.  Yeniden onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
 
Ça�r� Listesi 
Arayan Ki�i Ekran� (a�a ba��ml�) 
Bu özelli�i kullanabilmeniz için, a� servisi tedarikçinizin Arayan Ki�i Hat Tan�mlama servisine abone olman�z 
gerekmektedir.  Telefonunuz, maksimum 101 adet gelen aramay�, tarih/saat bilgisi ile Ça�r� Listesine 
kaydedebilmektedir. Telefon çald���nda, numara Ekran üzerinde gösterilecektir. Numara Özel Telefon Rehberiniz 
içerisindeki giri�lerden biriyle e�le�iyorsa, numaraya alternatif olarak özel telefon rehberinde kay�tl� olan isim 
gösterilecektir. Telefonunuz, telefon rehberi giri�i ile ili�kilendirilmi� melodi ile çalacakt�r.  
 
Arayan ki�inin numaras�nda, ki�i bilgilerinin gönderilmesi etkin de�ilse, “G�ZLENM��” yaz�s� gösterilecektir. 
Arayan numara temin edilmiyorsa, “BULUNAMADI” yaz�s� gösterilecektir. 
Arayan Ki�i a� kamu telefon �ebekesindense, “KAMU” yaz�s� gösterilecektir. 
Bekleme modun da, e�er üç adet cevaps�z ça�r� al�nm��sa, “03 YEN� ÇA�RI”  yaz�s� gösterilecektir. 
 
Arama Listesinin �ncelenmesi 
En son arama listenin en ba��na koyularak, gelen tüm aramalar Ça�r� Listesinde saklanmaktad�r. Ça�r� listesi 
doldu�unda, en eski ça�r� yerine yeni ça�r� koyulacakt�r. Okunmam�� cevaps�z ça�r�, ekran�n alt sat�r�n�n 
ortas�nda <* simgesi> ile gösterilecektir. 
 
1.   Arama listesine eri�mek için <YUKARI>  tu�una bas�n�z. 
Yada  <ARAMA L�STES�N�> seçmek için, <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
2. �stenilen giri�i seçmek için <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
 
 
Arama Listesindeki Bir Numaran�n Telefon Rehberine Kaydedilmesi 
1.   Ça�r� listesine eri�mek için <YUKARI>  tu�una bas�n�z. 
Yada  <Ça�r� Listesini > seçmek için, <OK/MENÜ>ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. Onaylamak için 
<OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
2. �stenilen giri�i seçmek için <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3. <NUMARA KAYIT > seçene�ini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
4.  �smi girmek için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
5.  <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z; seçilen ça�r� listesi numaras� gösterilecektir. 
6.  Gerekliyse numaray� düzenleyiniz. 
7.  Melodiyi seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I>  tu�una bas�n�z. 
8.  Onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
 
Arama Listesindeki Bir Giri�in Silinmesi 
1.   Ça�r� listesine eri�mek için <YUKARI>  tu�una bas�n�z. 
Yada <ARAMA  L�STES�N�> seçmek için, <OK/MENÜ>ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. Onaylamak 
için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
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2. �stenilen giri�i seçmek için <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3.  <S�L> seçene�ini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
4.  Onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
 
Arama Listesinin Tamam�n�n Silinmesi 
1.   Ça�r� listesine eri�mek için <YUKARI>  tu�una bas�n�z. 
Yada <ARAMA L�STES�N�> seçmek için, <OK/MENÜ>ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. Onaylamak 
için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
2. �stenilen giri�i seçmek için <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3.  <TÜMÜNÜ S�L> seçene�ini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> seçene�ini seçiniz. 
4.  Onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
5.  Yeniden onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
 
Arama Listesindeki Bir Numaran�n Telefon Rehberine Kaydedilmesi 
1.   Ça�r� listesine eri�mek için <YUKARI>  tu�una bas�n�z. 
Yada <ARAMA L�STES�> ‘ni seçmek için, <OK/MENÜ>ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. Onaylamak 
için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
2. �stenilen giri�i seçmek için <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3.  <NUMARA KAYIT > seçene�ini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3.  �smi girmek için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
4.  <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z; seçilen ça�r� listesi numaras� gösterilecektir. 
5.  Gerekliyse numaray� düzenleyiniz. 
 
Arama Listesi Giri�inin Detaylar�n�n �ncelenmesi 
1.   Arama listesine eri�mek için <YUKARI>  tu�una bas�n�z. 
Yada  <ARAMA L�STES�>’ni seçmek için, <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. Onaylamak 
için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
2. �stenilen giri�i seçmek için <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3. <DETAYLAR>seçene�ini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> seçene�ini seçiniz. 
4. Seçilen ça�r� listesi giri�inin tarih ve zaman�n� görüntülemek için  tu�una bas�n�z. 
 
TELEFON REHBER� 

ÖZEL TELEFON REHBER� 
Telefonunuz isimleri ve numaralarla birlikte maksimum 20 özel telefon rehberi giri�ini depolayabilmektedir. Her bir 
telefon rehberi giri�i, telefon numaras� için maksimum 20 rakama, isim için maksimum 12 karaktere sahip 
olabilmektedir. Telefon rehberi giri�leriniz için ayr�ca farkl� zil tonlar� seçmeniz de mümkündür. Telefon rehberi 
giri�leri isme göre alfabetik olarak da saklanabilmektedir. 
 
Yeni Bir Telefon Rehberi Giri�inin Eklenmesi 
Bo� modda: 
1.  Telefon rehberine eri�mek için < TELEFON REHBER�> tu�una bas�n�z. 
YA DA  
< REHBER > ana menu maddesini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z ve 
ard�ndan telefon rehberine eri�mek için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
2.  <YEN� KAYIT > seçene�ini seçmek için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
3.  �sim girmek için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
4.  Numara girmek için <OK >tu�una bas�n�z. 
5.  Telefon rehberi giri�iniz için istenilen zil tonunu seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una 
bas�n�z. 
6.  Telefon rehberi giri�ini saklamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
 
Bir Telefon Rehberi Giri�inin Düzenlenmesi 
Bo� modda: 
1.  Telefon rehberine eri�mek için < TELEFON REHBER�>  tu�una bas�n�z. 
2.  �stenilen telefon rehberi giri�ini seçmek için <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3.  <DÜZENLE>seçene�ini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
4.  <OK/MENÜ>tu�una bas�n�z ve seçilen telefon rehberi giri�inin mevcut içerikleri gösterilecektir. 
5.  �smi düzenleyiniz ve <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
6.  Numaray� düzenleyiniz ve <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
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7.  Zil tonunu seçiniz ve onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
 
Bir Telefon Rehberi Giri�inin Silinmesi 
Bo� modda: 
1.  Telefon rehberine eri�mek için < TELEFON REHBER�> tu�una bas�n�z. 
2.  �stenilen telefon rehberi giri�ini seçmek için<YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3.  <S�L> seçene�ini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
4.  Onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
 
Özel Telefon Rehberinin Tümünün Silinmesi 
1.  Telefon rehberine eri�mek için < TELEFON REHBER�> tu�una bas�n�z. 
2.  <TÜMÜNÜ S�L> seçene�ini seçmek için <OK >ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3.  Onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
4.  Yeniden onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
 
Telefon Rehberi Kullan�m�n�n Kontrol Edilmesi 
Telefonunuzdaki telefon rehberi giri�lerinin kaç�n�n dolu oldu�unu ve kaç�n�n yeni kay�tlar için kullan�labilir 
durumda oldu�unu kontrol edebilirsiniz. 
1. Telefon rehberine eri�mek için < TELEFON REHBER�>  tu�una bas�n�z. 
2. <REHBER  DURUM > ikonunu seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3. Onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
 
 
Metin ve Rakam Giri� Tablosu 
A�a��daki tablo her bir harf ve noktalama i�aretinin nerde bulunaca��n� göstermektedir. �lgili karakter tablosu, 
ba�lant�l� menü dili seçildi�inde kullan�lacakt�r. Bu durum, telefon rehberine bir isim kaydederken ve telefonunuza 
yeni ad verirken yard�mc� olacakt�r. 
 
Düzenleme modunda, mevcut metin giri� pozisyonunu belirtmek için bir imleç gösterilecektir. Bu imleç, girilen son 
karakterin sa� taraf�nda yer alacakt�r.   
Yazma �p Uçlar�: 
1. Bir karakter seçildi�inde, imleç k�sa bir duraklaman�n ard�ndan sonraki pozisyona geçecektir.   
2. Metin giri�ini de�i�tirmek için, imleci metin içerisinde <YUKARI/A�A�I> tu�lar� ile hareket ettirebilirsiniz.  
3. Son karakteri silmek için <C> tu�una bas�n�z.   
4. Tüm metin dizisini silmek için <C>tu�unu bas�l� tutunuz. 
Özel tu� karakterleri tablosu: 
 

Tu� 
Alfasay�sal Düzenleme 

(Telefon rehberi isim düzenlemesi ve telefona yeni isim verilmesi için) 
 

Numara Düzenleme 
(Telefon rehberi numaras� 

düzenleme, tarih/saat 
düzenlemesi için) 

Tu�a 
basma 
say�s� 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.  

1 space - 1        1 
2 A B C 2       2 
3 D E F 3       3 
4 G H I 4       4 
5 J K L 5       5 
6 M N O 6       6 
7 P Q R S 7      7 
8 T U V 8       8 
9 W X Y Z 9      9 
0 0          0, P (Duraklama) 
* * ? / \ ( )     * 
# # ‘ , - . &     # 

 
Baz Ayarlar� 
Tu�lama Tipi <TON > seçene�ine önceden ayarlanm��t�r) 
 
Tu�lama Modunun De�i�tirilmesi 

1. <BAZ AYARLARINI > seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
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2. <ARAMA MODU>’nu  seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3. TON ve  DARBEL� (TONE- PULSE) seçene�ini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ 

A�A�I> tu�una bas�n�z. 
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 

 
Sistem P�N Kodunun De�i�tirilmesi 
Baz istasyonunun sistem ayarlar�n� de�i�tirmek için 4 haneli bir sistem P�N kodu kullan�lmaktad�r. Bu kod, 
telefonunuzu izinsiz kullan�mlara kar�� korumak için kullan�lmaktad�r. Varsay�lan sistem P�N kodu 0000’d�r. 

1. <BAZ AYARLARINI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
2. <P�N DE���T�R> seçene�ini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3. <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z; bunun ard�ndan 4 haneli sistem P�N’ini girmeniz istenecektir. 
4. Eski sistem P�N’ini giriniz. 
5. <OK/MENÜ>tu�una bas�n�z ve yeni sistem P�N’ini giriniz. 
6. <OK/MENÜ>tu�una bas�n�z ve yeni sistem P�N’ini yeniden giriniz. 
7. Onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 

 
Telefonun Bulunmas� 
Baz istasyonu üzerindeki <PAGE> (ÇA�RI) tu�una basmak suretiyle telefonun yerini bulabilirsiniz. Baza 
kaydedilmi� olan tüm telefonlar ça�r� tonu verecektir ve EKRAN  üzerinde “ÇA�RI TONU VER�L�YOR” (PAGING) 

yaz�s� gösterilecektir. Herhangi bir telefon üzerindeki <KONU�>   tu�una basarak ya da baz üzerindeki 

<ÇA�RI> (PAGE) tu�una yeniden basarak ça�r� tonunu durdurabilirsiniz. 
Not:  E�er ça�r� tonu esnas�nda gelen bir arama olursa, telefon ça�r� tonu yerine gelen arama tonu ile çalacakt�r. 
 
Sistem P�N Kodunun De�i�tirilmesi 
Baz istasyonunun sistem ayarlar�n� de�i�tirmek için 4 haneli bir sistem P�N kodu kullan�lmaktad�r. Bu kod, 
telefonunuzu izinsiz kullan�mlara kar�� korumak için kullan�lmaktad�r. Varsay�lan sistem P�N kodu 0000’d�r. 

8. <BAZ AYARLARINI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
9. <P�N’i DE���T�R> seçene�ini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
10. <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z; bunun ard�ndan 4 haneli sistem P�N’ini girmeniz istenecektir. 
11. Eski sistem P�N’ini giriniz. 
12. <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z ve yeni sistem P�N’ini giriniz. 
13. <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z ve yeni sistem P�N’ini yeniden giriniz. 
14. Onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 

 
<ELSET�N� > ’nin S�L�NMES� 
1.  <BAZ AYARLARINI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
2.  <ELSET� S�L> seçene�ini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3.   <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z; bunun ard�ndan 4 haneli sistem P�N’ini girmeniz istenecektir. 
4.  4 haneli sistem P�N’ini giriniz. 
5.  <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z; bunun ard�ndan kay�tl� telefonlar�n bir listesi gösterilecektir. 
6.  Kayd�n� silmek istedi�iniz telefonlardan birini seçmek için <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
7.  Onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
 
Not: Kullan�lmakta olan telefonun kayd�n� silmeniz mümkün de�ildir. 

 (Fla�) Süresinin De�i�tirilmesi 

1.  <BAZ AYARLARINI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
2.  <FLA� ZAMANI>ikonunu  seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3.  �stedi�iniz fla� süresini ( KISA,ORTA,    UZUN) seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I>  tu�una 
bas�n�z. 
4.  Onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
 
Telefon Ayarlar� 
Alarm Ayarlar� 
 
Alarm Ayarlar� 
Bir alarml� saat ayarlamak için, bu telefonu kullanabilirsiniz. Bir alarm ayarland���nda, EKRAN üzerinde <ALARM 

simgesi> gösterilir.  Alarm saati geldi�inde, EKRAN üzerinde <ALARM simgesi>  ve “ALARM AÇIK” 
yaz�s�, bir alarm melodisi ile birlikte 45 saniye yan�p söner.  Alarm�n etkinli�ini kald�rmak için herhangi bir 
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dü�meye basabilirsiniz. Erteleme fonksiyonu etkinle�tirilirse, yedi dakikal�k erteleme periyodu sonunda alarm 
yeniden verilecektir.   
Ayr�ca erteleme fonksiyonunu iptal etmek için  (KAPALI) tu�unu bas�l� tutabilirsiniz.  
 

Alarm�n Aç�lmas�/ Kapat�lmas�  

1. <<EL SET� AYARLARI> ‘n�  seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
2. <ALARM> ikonunu seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3. <AÇMA/ KAPAMA >seçene�ini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 

Alarm Saatinin Ayarlanmas� (E�er Alarm <AÇIK >seçene�ine ayarlanm��sa) 

1. <<EL SET� AYARLARI>’ n� seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
2. <ALARM>’� seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3. <AÇMA/ KAPAMA> seçene�ini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I>  tu�una bas�n�z. 
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
5. Alarm saatini giriniz. 
 
Not: 
a. Telefon tu� kilidi etkinse ve alarm saati gelmi�se tu�lar kullan�labilir hale gelecektir. 
b. Alarm ses seviyesi, telefon zilinin ses düzeyi ile ayn�d�r. Telefon zili SES KAPALI seçene�ine ayarlanm��sa, 

alarm SES DÜZEY� 1’de verilecektir. 
c. Bir alarm ayarlanm��sa ve harici ya da dahili arama esnas�nda alarm zaman� gelirse, <ALARM simgesi> 

 ve <ALARM AÇIK > yaz�s� yan�p sönecektir. Kullan�c�ya alarm saatine ula��ld���n�n bildirilmesi için 
kulakl�ktan bir alarm tonu verilecektir. Kullan�c� alarm etkinli�ini kald�rmak için herhangi bir tu�a bast���nda ya 
da <KONU�MAYI SONLANDIR>  tu�unu bas�l� tuttu�unda, ça�r� süresi ekran�na geri dönülecektir. 

d. Ça�r� tonu ya da zil esnas�nda, alarm zaman�na ula��lmas� durumunda alarm uyar�s� verilmeyecektir. Ancak 
erteleme fonksiyonunun etkinle�tirilmesi durumunda, temin edilen erteleme periyodunun ard�ndan alarm 
uyar�s� yeniden verilecektir. 

 
Zil Ayarlar� 

Dahili Aramalar �çin Zil Melodisinin Ayarlanmas� 

1.  <<EL SET� AYARLARI>‘n�  seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
2.  <Z�L SES� >’ni seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3.  <DAH�L� Z�L>’i seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
4.  Dahili aramalar için zil melodisini ayarlamak üzere istedi�iniz melodiyi seçmek için (seçiminize sunulmu� 
toplam 10 melodi) <OK/MENÜ>ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z.  
5. Onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
 
Not: Melodi listesi taran�rken ilgili zil melodisi çalacakt�r. 
 

Harici Aramalar �çin Zil Melodisinin Ayarlanmas� 

1.  <<EL SET� AYARLARI>‘NI>’n� seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
2.  <Z�L SES� >’ni seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3.  <HAR�C� Z�L> Seçmek için <OK/MENÜ>ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
4.  Harici aramalar için zil melodisini ayarlamak üzere istedi�iniz melodiyi seçmek için (seçiminize sunulmu� 
toplam 10 melodi) <OK/MENÜ>ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
Not: Melodi listesi taran�rken ilgili zil melodisi çalacakt�r. 
5.  Onaylamak için <OK/MENÜ>tu�una bas�n�z. 
 

Zilin Ses Düzeyinin Ayarlanmas� 

1.  <EL SET� AYARLARI>’n� seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
2.  <Z�L SES�>’ni seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3.  <Z�L SES GÜCÜ >’nü seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
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4.  �stedi�iniz zil ses düzeyini seçmek için <SESS�Z> seçene�i de dahil olmak üzere toplam 5 zil ses düzeyi) 
<OK/MENÜ>ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
Not: Seçim esnas�nda ilgili zil ses düzeyi çalacakt�r. 
<SESS�Z > seçene�inin seçilmesi durumunda, <Zil Kapal�> simgesi gösterilecektir. 
5.  Onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 

Ton Ayarlamas� 

Bir tu�a bast���n�zda tek bir uyar� tonu verilmektedir.  Tu� tonunu kapat�p açman�z mümkündür. Dü�ük batarya  

ya da kapsama alan� d���nda kalma durumlar� için de uyar� tonlar�n� açabilirsiniz.  
 
Tu� Tonunun Ayarlanmas� 
1.  <EL SET� AYARLARI>’n� seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
2.  <TON AYARI>’ n� seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3. <TU� TONU>’nu seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
4. Bu tonlar� açmak ya da kapatmak için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
5. Onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
 
 
Batarya Tonunun Ayarlanmas� 
1.  <EL SET� AYARLARI> ‘n�  seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
2.  <TON AYARI>’n�  seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3. <P�L SES�> ‘ni seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
4. Bu tonlar� açmak ya da kapatmak için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
5. Onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
 
Kapsama Alan� D���nda Verilecek Tonun Ayarlanmas� 
1.  <EL SET� AYARLARI>’n�  seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
2.  <TON AYARI>’n�  seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3. <KAPSAM DI�I>  seçene�ini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
4. Bu tonlar� açmak ya da kapatmak için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
5. Onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 

Telefon Dilinin Ayarlanmas� 

1.  <EL SET� AYARLARI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
2.  <D�L> seçene�ini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3.  �stedi�iniz dili seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
4.  Onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z 

Telefon Ad�n�n De�i�tirilmesi 

1.  <EL SET� AYARLARI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
2.  <ELSET� ADI DE���T�R> için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3.  <OK > tu�una bas�n�z ve telefon ad�n� giriniz. 
4.  Onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
 
 
Telefon Ekran�n�n Ayarlanmas� 
Bo� ekranda saati ya da telefon ad�n� seçebilirsiniz. 
1.  <EL SET� AYARLARI > Seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
2.  <ELSET� EKRANI> seçene�ini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3.  <ELSET� ADI>’n�  ya da <SAAT>i seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
4.  Onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
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Otomatik Cevaplama Özelli�inin Ayarlanmas�  
E�er Otomatik Cevaplama özelli�ini açarsan�z, herhangi bir tu�a basmaks�z�n ça�r�y� �arj yuvas�ndan 
cevaplayabilirsiniz. 
1.  <EL SET� AYARLARI >seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
2.  OTOMAT�K CEVAPLAMA (OTO CEVAP.) özelli�ini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> 

tu�una bas�n�z. 
3.  Otomatik cevaplama özelli�ini açmak ya da kapatmak için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una 
bas�n�z. 
4.  Onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
 
TAR�H VE SAAT AYARLARI : 
Tarih Format�n�n De�i�tirilmesi 
1. <EL SET� AYARLARI > seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
2. <TAR�H VE SAAT>’i seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3. <TAR�H FORMATI>’n� seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
4. �stedi�iniz tarih format�n� (GÜN- AY- YIL ya da AY- GÜN- YIL) seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ 

A�A�I> tu�una bas�n�z. 
5. Onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
 
Not: E�er saat önceden ayarlanm��sa, geçerli saat gösterilecektir; aksi taktirde “SAAT: DAK�KA” gösterilecektir. 

Saat ( Zaman)  Format�n�n De�i�tirilmesi 

1. <EL SET� AYARLARI>’n� seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
2. <TAR�H VE SAAT>’i seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3. <ZAMAN FORMATI>’n�  seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
4. �stedi�iniz saat format�n� seçmek için (12 saat ya da 24 saat) <OK/MENÜ>ve <YUKARI/ A�A�I> 

tu�una bas�n�z. 
5. Onaylamak için <OK/MENÜ>tu�una bas�n�z. 
 

Saatin Ayarlanmas� 

1. <EL SET� AYARLARI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
2. <TAR�H VE SAAT>’i  seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3. <SAAT(ZAMAN) AYARI>’n�  seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
4. Saat bilgisini girmek için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z.  Girilen saat, daha önce ayarlam�� oldu�unuz formatta 

olmal�d�r 
5. Onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
Not: E�er saat önceden ayarlanm��sa, geçerli saat gösterilecektir; aksi taktirde “SAAT: DAK�KA” gösterilecektir. 
 

Tarihin Ayarlanmas� 

1. <EL SET� AYARLARI>’n� seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
2. <TAR�H VE SAAT>’i  seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
3. <TAR�H AYARLARI> seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
4. Tarih bilgisini girmek için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z.  Girilen tarih, daha önce girmi� oldu�unuz formatta 

olmal�d�r. 
5. Onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
Not: E�er tarih önceden ayarlanm��sa, geçerli tarih gösterilecektir; aksi taktirde “GÜN- AY- YIL” gösterilecektir. 
 
Telefonunuzun S�f�rlanmas� (Varsay�lan(RESET) Ayarlar�n Yüklenmesi) 
Telefonunuzu varsay�lan ayarlara döndürmeniz mümkündür. S�f�rlaman�n ard�ndan, tüm ki�isel ayarlar�n�z ve 
ça�r� listesi giri�leriniz silinecektir; ancak telefon rehberi üzerinde de�i�iklik yap�lmayacakt�r. 
 

1. <(RESET)VARSAYILAN > seçene�ini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una 
bas�n�z. 

2. <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z; bunun ard�ndan 4 haneli sistem P�N’ini girmeniz istenecektir. 
3. 4 haneli sistem PIN’ini giriniz. (0000) 
4. Onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
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5. Yeniden onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 
 
Kay�t 
Telefonunuz ve baz istasyonunuz önceden kayda al�nm��t�r. Tek bir baz istasyonuna maksimum 5 adet telefon 
kaydedilebilmektedir. E�er baz� nedenlerle telefon baz istasyonuna kaydedilemezse, telefon baz istasyonunun 

yan�nda olsa bile sembolü yan�p söner. Telefonunuzu a�a��da aç�klanan prosedüre uygun olarak 
kaydediniz. 
 

� Baz istasyonu üzerindeki tu�unu yakla��k be� saniye boyunca bas�l� tutunuz. Baz istasyonu kay�t 
moduna girecektir. 

� <KAYIT>seçene�ini seçmek için <OK/MENÜ> ve <YUKARI/ A�A�I> tu�una bas�n�z. 
� <OK/MENÜ>tu�una bas�n�z; bunun ard�ndan 4 haneli sistem P�N’ini girmeniz istenecektir. 
� 4 haneli sistem P�N’ini giriniz. 
� Onaylamak için <OK/MENÜ> tu�una bas�n�z. 

 

Telefon kayd� i�lemi ba�ar�l� olursa, bir onay tonu duyacaks�n�z ve  sembolü yan�p sönmeyi kesecektir. 
Telefona otomatik olarak kullan�labilir durumda olan bir sonraki numara tahsis edilecektir. Bu telefon numaras� 

bekleme modundayken ekranda gösterilecektir. Telefon kay�t i�lemi ba�ar�s�z olursa, sembolü yan�p 
sönmeye devam edecektir.  
 
Varsay�lan Ayarlar 
ELSET� AYARLARI   
ELSET� ADI Elseti 1 Harici Zil Tipi Melodi 1  
Dil Türkçe Alarm Melodisi Melodi 4  
Dahili Zil Ses Düzeyi 
Ayar�  

Ses Düzeyi 3  Tarih Format� GÜN-AY-YIL (DD-MM-
YYYY) 

Harici Zil Ses Düzeyi 
Ayar� 

Ses Düzeyi 3  Saat Format� 24 SAAT  

Kulakl�k Ses Düzeyi Ayar� Ses Düzeyi 3  Ayarlanm�� Tarih 01/01/2009 
Eller Serbest Özelli�i Ses 
Düzeyi Ayar� 

Ses Düzeyi 3  Elseti ECO Mod Özelli�i Aç�k  

Dü�ük Batarya Uyar�s� Aç�k  Telefon Rehberi 
Kapasitesi 

20 

Kapsama Alan� D���nda 
Kal�nd� Uyar�s� 

Kapal� Yeniden Çevirme 
Kapasitesi 

5 

Tu� Tonu Aç�k  CID Kapasitesi 10 
Onay Tonu Aç�k  BAZ Ayarlar� 
Tu� Kilidi Kapal� Varsay�lan Fla� Süresi Orta  
Alarm AÇIK Kapal� Tu�lama Modu Ton  
Otomatik Cevaplama Aç�k  Telefon/ Baz için P�N 0 
Dahili Zil Tip Melodi 2  Baz ECO Mod Özelli�i Aç�k  
 
SORUN G�DERME 
 
Telefonunuzla ilgili problem ya��yorsan�z, lütfen a�a��da listelenen önerileri dikkate al�n�z: 
 
Problem Neden Çözümler 

tu�una bas�ld���nda çevir tonu 
gelmiyor 

a. Baz istasyonunun ba�lant� 
kablosu tak�l� de�ildir. 
b. Adaptör kablosu baz istasyonuna 
do�ru �ekilde tak�lmam��t�r. 
c. Ba�ka bir telefon kullan�lmakta 
oldu�undan hat me�guldür. 
d. Yanl�� ba�lant� kablosu E 

a. Ba�lant�lar� kontrol ediniz. 
Kabloyu ç�kar�n�z ve yeniden prize 
tak�n�z. Telefon hat kablosunun baz 
istasyonuna ve telefon yuvas�na 
do�ru �ekilde tak�l�p tak�lmad���n� 
kontrol ediniz. 
b. Baz istasyon duyunu ve 220V 
duyu kontrol ediniz (ç�kar�p yeniden 
tak�n�z) 
c. Hat bo�alana (uygun hale 
gelene) kadar bekleyiniz. 
d. Orijinal ba�lant� kablosunu 
kullan�n�z. 

Bir PBX’e ba�lan�ld���nda, 
çevirmenin ard�ndan ba�lant� yok 

Alan kodunun girilmesi 
gerekmektedir 

Alan kodunu giriniz 
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ya da yanl�� ba�lant� 
“TARAMA YAPILIYOR’’ yaz�s� 
gösteriliyor. 

a. Baz istasyonu kapsama alan� 
d���ndad�r. 
b. Baz istasyonu �ebekeye 
ba�lanmam��t�r. 

Baz ile telefon aras�ndaki mesafeyi 
azalt�n�z. 
Baz istasyonunu �ebekeye 
ba�lay�n�z. 

Ça�r� yap�lam�yor Servis etkinle�tirilmemi�tir ya da 
yanl�� operatör veya yanl�� ayar 
durumu vard�r 

A� aboneli�inizi kontrol ediniz ya 
da çevirme modunu de�i�tiriniz. 

Ekran çal��m�yor Bo� batarya Bataryay� �arj ediniz. 
 
 
Lütfen daha fazla bilgi için a� tedarikçinizin teknik destek departman� ile temasa geçiniz. 
Bu telefon, topraklama fonksiyonuna sahip de�ildir. Bu nedenle, PBX sistemlerinde kullan�ld���nda baz� 
fonksiyonlar k�s�tlanabilir. 
Teknik destek için, Laxon Teknik Destek Servisini aray�n�z. Yard�m Hatt� Tel: 0312 230 0770 
 
 
 
 
 
 
Teknik Özellikler 
 
Standart: DECT Batarya �arj Süresi: Yakla��k 16 saat 
Kanal Say�s�: 10 Baz �stasyon Boyutlar�: 
 Geni�lik/ derinlik/ yükseklik: 87,5 x 87,5 x 102,5 mm 
 
Frekans: 1.88 GHZ ila 1.9 GHZ Telefon boyutlar� 
 Geni�lik/ derinlik/ yükseklik: 46,6 x 29 x 156 mm 
 
 
Çekim Mesafesi: 
Aç�k alanda 300 metreye kadar (D�KKAT : Ortam ko�ullar�na göre bu mesafe dü�ebilmektedir.) 
Kapal� Alanda 50 metreye kadar (D�KKAT : Ortam ko�ullar�na göre bu mesafe dü�ebilmektedir.) 
 
��letim Süresi: 
Bekleme: Yakla��k 100 saat 
Konu�ma: Yakla��k 10 saat 
 
�arj Cihaz� ölçüleri: 
Geni�lik/ derinlik/ yükseklik: 72,9 x 66 x 72 mm 
 
Baz�n a��rl���: 115,1 gr (adaptör olmadan) 
 
Telefonun a��rl���: 119,1 gr (batarya olmadan 
 
�arj cihaz�n�n a��rl���: 47,5 gr (adaptör olmadan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Güç Adaptörü Bilgisi 
 
 Baz Adaptörü 
Güç  Giri�: 110-240 V 50/60 Hz 

Ç�k��: 6V 300 mA 
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 �arj Adaptörü (Sadece VT1050T için) 
Güç  Giri�: 110-240 V 50/60 Hz 

Ç�k��: 6V 300 mA 
 
Not: Yaln�zca temin edilen adaptörle birlikte kullan�n�z. 
 
Batarya Bilgisi 
Batarya Tipi NiMH (�arj edilebilir batarya) 
Güç 500 mAH 1.2 V 
 
Teknik Destek 
 
Lütfen bu telefonun seri numaras�n� Teknik Destek Merkezi’ne okuyunuz. 
Seri numaras�n�, bataryalar ç�kar�ld�ktan sonra batarya bölmesinin içerisinde bulabilirsiniz. 
Laxon Teknik destek için 0 312 230 0777  numaras�ndan Mü�teri Servis Departman�n� aray�n�z 
 
ÖNEML� UYARI: 
Not: Alm�� oldu�unuz üründe 1,2 Volt �arj edilebilen piller kullan�lmaktad�r. Pilleri El Seti’ne yerle�tirdikten  sonra 
Baz �stasyonu üzerinde 15 saat �arj ettikten sonra kullanmaya  ba�layabilirsiniz. 
 
LÜTFEN D�KKAT 
1- El Setini sürekli olarak Baz �stasyonu üzerinde �arjda tutmay�n�z. 
2- Pillerin daha uzun ömürlü olmas� ve s�hhatli çal��mas� için periyodik olarak �arj edilmesi gerekmektedir. 
3-Cihaz�n�zda kesinlikle 1,5 Volt Alkalin piller kullanmamal�s�n�z, Bu pilleri kullanmak cihaz�n�zda onar�lmas� 
imkans�z hasarlara yol açabilir. 
 
ÖNEML� UYARI: Cihaz�n�z�n çal��abilmesi için elektrik enerjisine ihtiyaç oldu�undan cihaz�n�z�n adaptörü sürekli 
olarak prize tak�l� olmak zorundad�r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEM�ZL�K VE BAKIM 
Laxon TD99 kablosuz DECT  telefonunuzun hiçbir parças�n� benzin, inceltici veya çözücü kimyasallarla 
temizlemeyiniz.Bu temizlik maddelerinin kullan�lmas�yla ortaya ç�kabilecek hasarlar garanti kapsam� d���ndad�r. 
Telefonunuzu gerekti�inde kuru bir bez vas�tas�yla temizleyiniz. 
Telefonunuzu ate�ten, sudan, nemden veya direkt güne� �����ndan koruyunuz. 
Telefonunuzun dayan�kl�l�k standartlar�na ula�mas� için tüm i�lemler yap�lm�� olmas�na ra�men e�er bir problem 
ya�arsan�z lütfen telefonunuzu kendiniz tamir etmeyiniz ve sat�n ald���n�z ma�azaya ba�vurunuz. 
 
GARANT� VE SERV�S 
Laxon TD99’u sat�n ald���n�z tarihten itibaren sat�n ald���n�z ürünün faturas�n�  saklaman�z durumunda 24 ay 
boyunca garanti kapsam�ndad�r. Bu garanti kullan�c� hatalar�, kazalar, dikkatsizlik, telefon hatt� sorunlar� ve yetkili 
olmayan servislerin olu�turaca�� problemleri kapsamaz. 
Garanti süreniz dolana kadar fi� veya faturan�z� saklay�n�z , orjinal paket ekipmanlar�n�n  da saklanmas� 
gerekmektedir. 
 
 
NOT: Garanti Kapsam�nda Hizmet Alabilmek �çin; 
1.  Baz istasyonunu  telefon hatt�ndan ay�r�n�z ve elektirik gücünü kesiniz. 
2.  Ürününüzün tüm parçalar�n� toplay�p orjinal paketine yerle�tiriniz. 
3.  Ürünü ald���n�z yere tekrar götürürken fi� veya faturan�z�n yan�n�zda olmas�na dikkat ediniz. 
 
11.2 Garanti Kapsam� D���nda; 
1.  Baz ünitesini telefon hatt�ndan ay�r�n�z ve elektirik gücünü kesiniz. 
2.  Ürününüzün tüm parçalar�n� toplay�p orjinal paketine yerle�tiriniz. 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           
Bakanlıkça Tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır. 
 
 

 
Uygunluk Taahhütnamesi  
 

LVD Yönergesi 72/23/EEC 
EMC Yönergesi 89/336/EEC 
EC R&TTE Yönergesi 1999/5/EC 

LVD: EN 60950-1:2006  
EMC: EN 301 489-01 V1.8.1:2008 

Radyo: EN 301 489-06 V1.3.1:2008 

UYGUNLUK 
 

 
Teknik detaylar 
Standart Kablosuz Telekomünikasyon  

olabilir.) 

Bekleme:   100 saat 

Depolama  20 °C - 60 °C 
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Üretici          
Vtech Telecommunications LTD. 
23/F Tai Ping Industrial Centre, Block 1 , 57 Ting Kok Road 
Tai Po, Hong Kong        
Tel: (852) 2680-1118 Fax: (852) 266 45738        

GMK Bulv. No:70 Maltepe Ankara – Türkiye 
Tel: ( 312) 2320808 Fax: (312) 232 44  99 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teleses Elektrik Elektronik Hab. Ürün. San. Tic. Ltd.Şti.
Kablosuz (DECT) Telefon Servisleri
ANKARA
Teleses İletişim 0 312 232 0808 GMK Bulvarı No:70 Maltepe
İZMİR
Datamer 0 232 464 1500 Talatpaşa Bulvarı No:62 Kat:1 D:3 Alsancak
BURSA
AKM Telekomünikasyon 0 224 223 3388 Cemal Nadir Cad. Sarıtaş Elektronikçiler Çarşısı No:8
ANTALYA
Serdar Elektronik 0 242 248 5757 Yener Ulusoy Bulvarı No:40/B
MALATYA
Yıldırım Elektronik 0 422 321 7911Nuriye Mahallesi Mimar Sinan Cad. No:79/1
SİİRT
Çapar Teknik 0 484 224 5870 Koop.Mah Nihat Aykut Cad.Murat Ap t.Altı
TRABZON
Kartel-Telsan 0 462 322 1144 Maraş cad. Onbaşı İş hanı Kat: 1 No:35
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