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KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR; 

 Ürününüzü kullanmadan önce Kullanma Kılavuzunu dikkatlice 

okuyunuz. 

 Ürünü ısı kaynaklarından uzak tutunuz. 

 Ürününüzü sıvı temasından uzak tutunuz. 

 Ürününüzü su ve neme maruz bırakmayınız. Aksi takdirde elektrik 

çarpma tehlikesi ile karı karşıya kalabilirsiniz. 

 Ürününüzü toza maruz bırakmayınız. 

TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR; 

 Ürününüzü taşınma sırasında herhangi bir darbeye maruz 

bırakmayınız. Ürünü kutudan dikkatlice çıkarınız. Aksesuarlarının 

kaybolmaması için kutuda muhafaza ediniz. Ürününüzü nakliye 

hasarlarına karşı teslim edildiği sırada Kontrol ediniz. Satın alsığınız 

ürününüz hasarlı veya çalışmıyorsa derhal satın aldığınız yeri 

bilgilendiriniz. Şayet ürününüz doğrudan size gönderildiyse, vakit 

kaybetmeden gönderici firmaya konuyu habe veriniz. Yalnızca Alıcı 

( ürünü alan müşteri veya firma) nakliyat zararı için hak talep edebilir. 

PERİYODİK BAKIM GEREKTİREN DURUMLAR; 

 Ürününüz kullanım kılavuzunda belirtilen esaslara uyulduğu taktirde 

bakım gerektirmemektedir. Ürünün hatalı çalışması veya hiç 

çalışmadığı durumlarda  yetkili servisler tarafından bakımı 

yapılmalıdır. Garanti sonrası teknik bakım sadece yetkili servis 

istasyonlarında yapılması gerekmektedir. 
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TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VE ÜRÜN TEMİZLİĞİNE 

İLİŞKİN BİLGİLER; 

 Ürününüzün içerisinde tüketicinin bakım yapabileceği bir tesisat 

bulunmamaktadır. Arıza durumunda yetkili servis istasyonlarına veya 

ürününüzü temin etmiş olduğunuz yetkili satıcıya müracaat ediniz. 

BAĞLANTI VE MONTAJ; 

Bağlantı ve montaj tüketici tarafından kulanma klavuzunda belirtilen Telefon 

Kurulumu başlığı içeriğinde anlatıldığı şekilde yapılır. Bağlantı ve montajda 

yaşanabilecek sorunlara karşı yetkili servis stasyonu ile irtibata geçebilirsiniz. 

 

GARANTİ VE SERVİS 

 Ürününüz ile ilgili aldığınız tarihten sonra 2 yıl içerisinde bir problem 

yaşanması durumunda, fatura ve garanti belgesi ile birlikte servis 

istasyonumuza gönderiniz. 

 Hatalı kullanım sonucu ortaya çıkan problem veya arızalar garanti 

kapsamı dışında kalır. 

 Ürün üzerinde ki darbe, kırık, yanık ve bilgimiz dahilinde ki servisler 

dışında sisteme herhangi bir teknik müdahale ürünün garanti dışı 

sayılmasına yol açar. 

 Ürününüze taşıma esnasında gelecek zararlardan firmamız sorumlu 

değildir. 

 Servise getirilen ürünlerin arıza durumlarını ve arızalanma şekillerini 

açık ve detaylı biçimde belirtiniz. 

 Servise gönderilen ürünlerin en geç 1 ay içerisinde alınması 

gerekmektedir. 

NOT: Garanti Kapsamında Hizmet Alabilmek İçin; 

1.  Cihazı Şarjdan ayırınız. 

2.  Ürününüzün tüm parçalarını toplayıp orjinal paketine yerleştiriniz. 

3.  Ürünü aldığınız yere tekrar götürürken fiş veya faturanızın yanınızda 

olmasına dikkat ediniz. 
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Garanti Kapsamı Dışında; 

1.  Cihazınızın elektirik gücünü kesiniz. 

2.  Ürününüzün tüm parçalarını toplayıp orjinal 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 Medimarka  El telsiziniz daha önceden belirttiğiniz adrese 

gönderilecektir. 

 

HASAR TEKNİK DESTEĞİ; 

Garanti kapsamında ki ürünün yetkili servisi dışında herhangi bir teknik serviste 

yada bir başkası tarafından açılması  veya aşağıda ki şartlardan  birinin ya da 

hepsinin olması durumunda ürün garanti kapsamından çıkmaktadır. Aşağıda ki 

şartlardan bir veya bir kaçının olması durumunda ürünü güç kablosundan ve 

bağlantı kablolarından çıkartınız ve yetkili teknik servisinizden destek alınız. 

 Çalışma talimatlarına uyulmamasından dolayı ürünün çalışmaması  

 Ürünün düşürülmüş yada zarar görmüş olması  

 Yanlış, dikkatsiz ve özensiz kullanımdan kaynaklanan durumlar 

 Güç kaynağının yada bağlantı kablosunun zarar görmesi 

 Sıvı dökülmesi veya içine obje kaçması 

 Etiketlerden herhangi birinin açılması veya çıkarılması  

 Ürünü açmaya çalışmak veya üzerinde değişiklik yapılmaya çalışıldığını 

gösteren belirtiler. 

KULLANIM HATALARI 

 Ürünün kılavuzda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan 

hatalar. 

 Aşırı sıcak ve nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman ürünün kısa devre 

yapması. 

 Ürün kutusu içerisinde üretici firma tarafından verilen bağlantı 

kabloları dışında ek bağlantı kabloları kullanmak. 

 Kullanıcı yada yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler 

veya parça eklenip çıkarılması. 

 Ürünlere dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar. 
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 Ürünün seri numarasının tahrip edilmesi yada sökülmesi. 

 Orjinal sarf malzemesi kullanılmamasından meydana gelen arızalar. 

 Yangın, yıldırım, sel, su basması, deprem gibi doğal afetlerden oluşan 

hasarlar. 

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA İLİŞKİN UYARILAR 

Ürününüzü radyatör, fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutunuz. İnsan ve çevre 

sağlığına ilişkin içerdiği zararlı bileşenlerin olumsuz yan etkilerinden dolayı, 

elektronik ürününüzün çöp kutusuna değil, geri dönüşüm kutularına atılması 

gerekmektedir. 

GÜVENLİK TALİMATLARI; 

Yangın, elektrik çarpması ve yaralanma riskini en aza indirmek için cihazınızı 

kullanmadan önce lütfen aşağıda ki temel güvenlik önlemlerini takip ediniz. 

 Ürün çalıştırılmadan önce tüm güvenlik uyarıları ve kullanım 

talimatları okunmalıdır. 

 Ürün üzerinde işaretlenmiş tüm uyarıları ve bilgilendirmeleri takip 

ediniz. 

 Ürününüzün etrafında gaz kaçağı problem ile karşılaşırsanız, cihazınızı 

ihbar için kullanmayınız. 

 Ürününüzü nemli ortamlardan uzak tutunuz. Sert Kullanıma ve neme 

karşı koruyunuz. 

 Ürün içerisine sıvı dökmeyiniz. Bu durum elektrik çarpmalarına, kısa 

devrelerde hasar veya yangına sebep olabilir. Bu gibi durumlarda 

cihazınız garanti kapsamına girmez. 

 Ürününüzü temislerken fişini prizden çekiniz. Temizlik için nemli bez 

kullanınız.Sıvı yada aerosol içeren temizleyiciler kullanmayınız. 

 Doğrudan güneş alan yerlerden uzak tutunuz ve direct gün ışığına 

maruz bırakmayınız. 

 Sabit pozisyonu olmayan masa vb. Yerlerin üzerine ürününüzü 

konuşlandırmayınız. Ürün düşebilir, zarar görebilir. 

 Cihazınızın kurulumunu güvenli sakin bir alanda yapınız. Kablo ve 

kordonların ayak altında olmadığından emin olunuz.Aşındırma ve 

zarara nedne olabilecek objeleri kabloların üzerine koymayınız. 

 Cihazınızın içerisine herhangi bir obje sokmayınız. İçerisine 
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soktunuğunuz objeler tehlikeli voltaj noktalarına dokunabilir yada 

yangın ve elektrik çarpması riskine yol açabilecek parçaları dışarı 

çıkarabilir. 

 Cihazınızın kablosunu çok güçlü bir şekilde çekerek cihazınızın 

kablosunun zarar görmesine  neden olmayınız. 

 Prizlere ve ara bağlantı kablolarına aşırı yükleme yapmayınız yoksa 

elektrik çarpması ve yangın riskine yol açabilirsiniz.   

 Ürününüzü elektriklenmeden veya yüksek sıcaklığın sebep olabileceği 

kazalardan korumak için alt kapağını sakın açmayınız. Tamir 

gerektiğinde uzmana veya teknik servis noktalarına başvurunuz. 

 Parçaların değişimi yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Bir başkası 

tarafından                                                                        

değiştirilen parçalar ürününüze zarar verir ayrıca garanti kapsamı 

dışına çıkarır. 

 Tamir ve bakım gerektiğinde cihazınızı ilgili teknik servislere 

götürünüz. 

 Şimsek ve yıldırımlı havalarda cihazınızı kullanmaktan kaçınınız. 

Yıldırım sonrasında hafif de olsa elektrik şoku riski buşunmaktadır. 

 Aşağıda ki durumlarda telefonu prizden çıkartıp yetkili servis 

personeline başvurunuz. 

ÖNEMLİ UYARI: Lütfen yanlızca kutudan çıkan orjinal şarj kablosunu 

kullanınız. 
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GENEL BAKIŞ 
ANTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  LCD ekran 
 
Kanal no. Kullanıcının seçimine göre 
1'den 8'e kadar değiştirilir. 
 
CTCSS kodu. Kullanıcının seçimine göre 
1'den 38'e kadar değiştirilir. 
 
Pilin şarj düzeyini gösterir. Çubuklar 
azaldığında, piller şarj edilmelidir.  

 
     TX   Bir sinyal iletilirken gösterilir. 

 
RX   Bir sinyal alırken gösterilir. 

 
DCM  İkili İzleme fonksiyonu açıkken gösterilir. 

 
DCS  Dijital Kod Sistemi (Digital Code System) açıkken gösterilir. 

 
VOX  VOX özelliği etkinleştirildiğinde gösterilir. 

 
SCAN PMR tüm kanalları tararken gösterilir. 

      
Tuş kilidi özelliği etkinleştirildiğinde gösterilir. 

      
Mevcut hoparlör ses düzeyini gösterir. 

      
Çağrı sinyali AÇIK konumdayken gösterilir. 

      
Titreşim özelliği etkinleştirildiğinde gösterilir. 

LCD ekran 
- Mevcut kanal  
seçimini ve diğer  
telsiz simgelerini  
gösterir. 

PTT tuşu 
(Bas-Konuş)  
-İleti göndermek için 
basılı tutun. 

Çağrı tuşu 
-Diğer PMR 
telsizlere 
Çağrı uyarı sesi 
göndermek için 
basın. 

MENÜ tuşu 
-Modlarda gezinerek 
değiştirmek için 
basın. 

Hoparlör 

Şarj /Kulaklık 
girişi 

PWR/VOL Düğmesi 
- Telsizi ON veya OFF 
(Açık/Kapalı) konuma 
getirmek için  
saat yönüne/saat 
yönünün tersine 
döndürün. 

MIC (Mikrofon) 

YUKARI/AŞAĞI 
Tuşları -  
Kanalları ve ses 
düzeyini 
değiştirmek ve de 
programlama 
sırasında ayar 
seçmek için basın. 

Fener Tuşu -  
Feneri açmak ve 
kapatmak için bu tuşa 
basın.   

FM tuşu 



Laxon İletişim Hattı 0 312 232 0808                                Laxon Premium Kullanma Klavuzu   

9 
 

 
 FM  FM etkinleştirildiğinde gösterilir. 

 
      RM Oda İzleme etkinleştirildiğinde gösterilir. 
 
 
2. Kurulum 

2.1 Kemer Klipsinin Çıkarılması 
a. Kemer Klipsi mandalını PREMIUMın   
aksi yönüne doğru yukarı çekin. 
b. Kemer Klipsi mandalını çekerken,  

kemer klipsini Şekil 1'deki  
gibi yukarı itin. 
 

2.1 Kemer Klipsinin Takılması 
a. Kemer klipsini Şekil 2'deki gibi  
yuvasına kaydırın.  
Bir «klik» sesi kemer  

      klipsinin oturduğuna işaret eder 
 

2.3 Pil Takımı Kurulumu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uyarı: Pilleri takarken kutupları doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olun. 
Yanlış şekilde takmanız durumunda hem piller hem de telsiz hasar görebilir. 
 
a. Pil bölmesinin kapağını aşağı doğru kaydırın. 
b. Şarj edilebilir pil takımını Şekil 3'teki yönlere takınız (ok yukarıyı 

göstermektedir.) 
c. Pil bölmesinin kapağını yerine oturtun. Bakınız Şekil 4. 
 
                          Önemli 
Pilleri şarj etmeden önce bu Güvenlik Uyarılarını okuyun. 
PREMIUM'ı şarj cihazına takarken, sadece PREMIUM ile beraber verilen 
kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynaklarını kullanın   
Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeye çalışmayın. 
Pilleri şarj ederken pil bölmesinin kapağının yerine tam kapalı konumda 
oturduğuna emin olun. 
Kullanılmış pilleri güvenli ve çevreye zarar vermeyecek bir biçimde 
aksi takdirde yanabilir veya delinebilirler. 
Bitmiş pilleri PREMIUM telsizleriniz içerisinde bırakmayın 
yoksa sızıntı oluşabilir. 
 

 
2.4 Pillerin şarj edilmesi 
a. Elektrik şebekesi adaptörünün ucundaki küçük fişi, 
     şarj konsolunun arkasındaki güç bağlantı girişine takın. 
b. Soketin üzerindeki elektrik düğmesi OFF konumundayken, 
     şebeke adaptörünü 240V AC, 50Hz ana prize takın. 
c. Ana priz üzerindeki elektrik düğmesini ON konumuna getirin. 
 

Kemer Klipsi 
mandalı 

Şekil 1 Şekil 2 

Şekil 3 Şekil 4 
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PREMIUM, yanında verilmiş olan şebeke adaptörüyle şarj edilmelidir. 
Başka herhangi bir adaptörün kullanılması EN60950-1 ile 
uygunsuzluk teşkil ederek tüm onay ve garantileri geçersiz kılacaktır. 
 
 

 
d. PREMIUM telsizleri şarj konsolunda 14 saat boyunca dik ve dışarıya bakacak 

şekilde tutun. 
  LED şarj göstergelerinin ışığı yanacaktır. 
e. Tamamen boş durumdaysa, piller yaklaşık 10 saat içerisinde tamamen dolar. 

Yeni pillerin tamamen şarj olması ise 14 saate kadar sürer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
f. Pillerin şarj edilmesi (adaptör kullanımı)  
Ahizenin üst tarafında yer alan şarj  
kapağını kaldırın. 
 
9.0V DC/300mA adaptörün 
yuvarlak bağlantı elemanını şarj 
girişine takın. 
 
Soketin üzerindeki elektrik 
düğmesi OFF konumundayken, 
şebeke adaptörünü 240V AC, 
50Hz ana prize takın.  Sadece 
kullanıcı talimatlarında listelenen 
güç kaynaklarını kullanın    
Sonra ana priz üzerindeki elektrik düğmesini ON konumuna getirin. 
 
 
 
Pil göstergesi 
Pil göstergesi, LCD ekranın sol köşesinde yer alır. Üç adet çubuk bulunan bir 
pil görünümündedir. Bu çubuklar, mevcut güç düzeyini gösterir. PMR 
açıkken pil minimum düzeye indiğinde, telsiz iki defa bip sesiyle otomatik 
olarak kapanacaktır.  

PREMIUM pil şarj durumunu 4 düzeyde tanımlar 
Pil şarjı yüksek düzeyde. 
Pil şarjı orta düzeyde. 
Pil şarjı düşük düzeyde. Düşük düzeye geldiğinde, PREMIUM 
normal moddaki her 10 saniyede bir «bip» sesi çıkarır. 
 Önemli: Telsizi 10-14 saat boyunca şarj edin. 
Pil şarjı çok düşük düzeyde. PREMIUM açık moddayken pil 
minimum düzeye indiğinde, telsiz iki defa bip sesiyle otomatik 
olarak kapanarak izleme moduna geçer.  

 Önemli: Telsizi 10-14 saat boyunca şarj edin.  
 
UYARI: Pilin yanlış tipteki bir pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi 
barındırır. Kullanılmış pilleri talimatlar doğrultusunda atın. 
 

 
Pil ömrü 
PREMIUM, pillerin daha uzun sürede bitmesi için dahili güç özelliği kullanır. 
Ancak telsizleri kullanmadığınız zamanlarda pil tasarrufu için Off konumuna 
alın. 

 

Mikrofon/ 
hoparlör 

girişi 

 Önemli:  
Şarj ederken her zaman için 
PMR telsizleri  
kapatın. Bu sayede 
şarj süresi azalır. 

Ana priz 

Şarj girişi 



Laxon İletişim Hattı 0 312 232 0808                                Laxon Premium Kullanma Klavuzu   

11 
 

3. Çalıştırma 
 
3.1 Haberleşme menzili 
Konuşma menzili, çevreye ve araziye bağlıdır. Tepe veya bina gibi engellerin 
bulunmadığı geniş açık alanlarda yaklaşık 10 km'ye ulaşır. Birbirlerine 1,5 
metreden (5 fit) daha yakınken iki PMR telsizi kullanmaya çalışmayın. Aksi 
takdirde parazitle karşılaşabilirsiniz. 
 
 Önemli güvenlik uyarısı: 
PREMIUM'ı kullanırken telsiz frekansına maruziyeti azaltmak için, telsizi 
yüzünüzden en az 5 cm (2 inç) uzaklıkta tutun. 
PREMIUM'ı asla fırtınalı havalarda dışarıda kullanmayın. 
PREMIUM'ı yağmurda kullanmayın. 
PREMIUM ıslanırsa, kapatarak pillerini çıkarın. Kurulayıp kapağı birkaç saat 
açık bırakın. Tamamen kuruyana dek telsizi kullanmayın. 

   PREMIUM'ı bebeklerin ve küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 
 
3.2 Telsizin On/Off konumuna getirilmesi (Açma/Kapama) 

Açmak (On) için; 
a.  LCD ekran AÇIK konuma gelerek mevcut kanalı gösterene dek 
POWER/VOL tuşunu saat yönüne döndürün. 
Kapatmak (Off) için; 
b.  LCD ekran kapanana dek POWER/VOL tuşunu saat yönünün 
tersine döndürün. 

 
Not: Power/Vol tuşunu telsizi Açmak için her döndürdüğünüzde, ses de 

açılacaktır. Power/Vol tuşunu döndürerek sesi açabilir veya kısabilirsiniz. 
 
 
3.3 Kanal Değiştirme 
PREMIUM'ta 8 kanal mevcuttur ve belirli bir menzil içerisindeki diğer 
PREMIUM kullanıcıları ile haberleşmek için tüm kullanıcıların 
PREMIUM'larını aynı kanala ayarlaması gerekir. 

a. MENÜ tuşuna bir defa bastığınızda, mevcut kanal LCD ekranda 
yanıp sönecektir. 

b.İstediğiniz kanalı seçmek için YUKARI veya AŞAĞI tuşuna basın. 
Kanal 1'den 8'e doğru ya da tam ters yönde değiştirilebilir. 

 
c. Ayarınızı onaylamak için PTT tuşuna basın. 

 
 
Not: Ayrıntılı frekans listesi için Kullanıcı El Kitabında «Kanal Tablosu» 

kısmına bakın. 
 
 
3.3.1 CTCSS Alt kanal Ayarı 
Her kanal, aynı kanaldaki kullanıcılarla daha özel bir iletişim 
sağlayabilmeniz için 38 alt kanaldan oluşur. Alt kanala geçerseniz, sadece 
aynı kanala ve alt kanala geçen diğer PMR kullanıcılarıyla iletişim 
kurabilirsiniz. 
 
Alt kanal fonksiyonunu kapatmak için, alt kanalı 
0'a (sıfır) getirmeniz yeterlidir. Alt kanalı kapatmış olan ve sizinle aynı kanal 
ayarını yapan (ya da PREMIUM'ında bu alt kanal özelliği bulunmayan) tüm 
PREMIUM kullanıcılarıyla iletişim kurabilirsiniz.   

 
a. MENÜ tuşuna iki defa bastığınızda, mevcut CTCSS alt kanal 

numarası LCD ekranda yanıp söner.   
b. 38 CTCSS alt kanalından birisini seçmek için Yukarı veya Aşağı 

tuşuna basın. 
c. Ayarınızı onaylamak için PTT tuşuna basın. 
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3.3.2 DCS ayarlama (İleri Düzey Dijital Kod) 
Her kanal, bir grup kullanıcıyla daha güvenli biçimde özel iletişim kurmanızı 
sağlamak amacıyla 83 dijital kod içerir. 
 
 

a.  Menü tuşuna 3 defa basın. DCS kodu LCD ekranda 
   yanıp sönecektir. 
b.  İstediğiniz DCS kodunu seçmek için 
   Yukarı veya Aşağı tuşuna basın. 
c.  DCS kanal ayarınızı onaylamak için PTT tuşuna 
   basın. 

 
 

 
-İleti gönderimi ve alımı 

PREMIUM «bir defada tek yöne» ileti gönderimine izin verir. 
Konuştuğunuz sürece ileti alamazsınız. 
PREMIUM açık ruhsatlı bir banttadır. Aynı kanalda ileti gönderirken 
her zaman kendinizi tanıtın. 

 
3.4.3 İleti (konuşma) gönderimi 
Telsiz On modundayken ve ileti göndermezken sürekli alım modundadır. 
Mevcut kanalda bir sinyal alındığında, LCD ekranda «RX» simgesi görünür. 
  
3.4.3 İleti (konuşma) gönderimi 

a. -Sesinizi göndermek için PTT (Bas-Konuş) tuşunu basılı tutun. 
LCD ekranda «TX» simgesi 

   görünür. 
b. MIC (mikrofon) ağzınızdan 5 cm uzaktayken 
  telsizi dik konumda tutun. PTT tuşunu  
  basılı tutarken, mikrofona normal  
  bir ses tonuyla konuşun. 
c. İletiyi bitirdiğinizde PTT tuşundan parmağınızı 
  kaldırın. 

 
3.6 Kanal İzleme 
Mevcut kanaldaki zayıf sinyalleri kontrol etmek için İzleme özelliğini 
kullanabilirsiniz. 

a.  MON(Monitör) tuşunu basılı tuttuğunuzda LCD ekranda «RX» 
simgesi görünür. PREMIUM'ınız, arka plan sesleri de dahil 
olmak üzere mevcut kanaldaki sinyalleri toplayacaktır. 

b.  İzlemeyi durdurmak için Menü tuşuna 
tekrar basın. 

 
 

3.7 VOX (Sesli Aktivasyon) Duyarlılığı 
VOX modundayken, PREMIUM sadece sizin sesinizle veya etrafınızdaki 
diğer seslerle etkinleşerek ileti gönderir. Konuşmayı durdursanız bile  
telsiz 2 sn. daha gönderime devam eder. 
 
VOX duyarlılık düzeyi, LCD ekrandaki bir sayıyla gösterilir.  En üst 
düzeydeyken telsizler daha yumuşak gürültüleri (arka plan gürültüsü dahil) 
alacakken; en alt düzeydeyken ise sadece oldukça yüksek sesleri alır. 
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a. Menü tuşuna 4 defa basın, «VOX» simgesi görünerek LCD 

ekranda «OFF» yanıp sönecektir. 
b. VOX duyarlılığını maksimum düzeye getirmek için Yukarı tuşuna 

basın (maksimum düzey “3 ”tür.) Fonksiyonunu devre dışı 
bırakmak için, Aşağı tuşuna LCD ekranda «OFF» çıkana kadar 
basın. 

c. Ayarınızı onaylamak için PTT tuşuna basın. VOX özelliği etkin 
olduğu sürece «VOX» LCD ekran 

 
PREMIUM gürültülü veya rüzgarlı bir ortamda kullanılacaksa, VOX tavsiye 
edilmez. 

     
3.8 Otomatik Kanal Tarama 
Kanal taramada tüm 8 kanal, 38 CTCSS kodu ve 83 DCS kodu boyunca aktif 
sinyaller sonsuz bir döngü halinde aranır. 

a.  Menü tuşuna 5 defa basın. 
 LCD ekranda «SCAN» simgesi çıkacaktır. 

b.  Kanal taramayı başlamak için Yukarı veya Aşağı tuşuna 
basın, 
 aktif bir sinyal tespit edildiğinde tarama bu aktif kanalda 
duraklar. 

c.  Menü tuşuna 6 defa basın. CTCSS, LCD ekranda yanıp 
sönecektir. CTCSS'yi 1-38den taramayı başlatmak için Yukarı 
veya Aşağı tuşuna basın. 

d.  Menü tuşuna 7 defa basın. DCS, LCD ekranda yanıp 
 sönecektir. DCS kodunu 1-83’ten taramayı başlamak   için 
Yukarı veya Aşağı tuşuna basın, 

e. Ayarınızı onaylamak için PTT tuşuna basın. 
 

39. Titreşim ve Çağrı Uyarısı 
Duyulabilir bir çağrı sesi ve titreşim sinyali çıkararak, X-360 sizi gelen 
sinyaller için uyarabilir. 

 
4 Çağrı Uyarı Sesi 

Diğer PMR kullanıcılarına onlarla iletişime geçmek istediğiniz 
uyarısında bulunmak için bir çağrı uyarı sesi gönderebilirsiniz. 
Çağrı tuşuna basma 
İki saniye boyunca bir uyarı sesi duyacaksınız ve LCD ekranda 
«TX» simgesi belirecek. İletim menzilindeki ve aynı kanal ve de 
(uygulanabilirse) alt kanaldaki tüm diğer telsizler uyarı çağrı 
sesini duyacaktır. 
 

4.1 Çağrı uyarı sesinin seçilmesi 
PREMIUM’ta 15 farklı türde çağrı uyarı sesi mevcuttur 

a. Menü tuşuna 8 defa basın, “C01” simgesi 
   görünecek ve LCD ekranda yanıp sönecektir. 
b. İstediğiniz çağrı uyarı tuşunu seçmek için Aşağı veya 
  yukarı tuşuna basın. Farklı uyarı sesleri çalacaktır.  
c. Ayarınızı onaylamak için PTT tuşuna basın. 
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4.2 Titreşim modunu etkinleştirme 
a. Menü tuşuna 9 defa basın; LCD ekranda «1» yanıp 
  sönecektir. 
b.  Titreşim modunu etkinleştirme için Aşağı veya Yukarı tuşuna 

basın. 
c. Ayarınızı onaylamak için PTT tuşuna basın. 

 
 
   Not: Titreşim ve Çağrı özellikleri eşzamanlı olarak etkinleştirilebilir. 
 

4.3 İletim sonu sesini ayarlama 
İletim sonu sesinden parmağınızı her çektiğinizde otomatik olarak bir 
iletim sonu sesi çıkar. Bu, alıcı tarafı sizin kasten iletimi sonlandırdığınız ve 
artık alıcı modunda olduğunuz konusunda uyarır. 

a.  MENÜ tuşuna 10 defa bastığınızda «ON» simgesi LCD ekranda 
yanıp söner. 

b.  İletim sonu sesini açmak/kapatmak için Yukarı veya Aşağı 
tuşlarına basın. 

c.  Ayarınızı onaylamak için PTT tuşuna basın. 
 
 
 
4.4 Tuş sesini açma veya kapatma 
Bu özellik sayesinde PREMIUM her tuşa basmanızın ardından bir onay sesi 
çıkarır. 

a.  MENÜ tuşuna 11 defa bastığınızda «ON» simgesi LCD ekranda 
yanıp söner. 

b.  Tuş sesini On/Off (Açık/Kapalı) konuma almak için Yukarı veya 
Aşağı tuşlarına basın. 

c.  Ayarınızı onaylamak için PTT tuşuna basın. 
 
 

  4.5 İkili Kanal Modu Ayarı (DCM) 
Mevcut olan ve bir başka (ikili izleme) kanal olmak üzere, PREMIUM iki 
kanal izleyebilir. Telsizin iki kanaldan herhangi birisinde bir sinyal tespit 
etmesi durumunda, durarak bu sinyali alacaktır. 
 

a. Menü tuşuna 12 defa basın. LCD ekranda «DCM» simgesi 
görünecek ve  “OFF ” yanıp sönecektir. 

b. İkili İzleme kanalını seçmek için Aşağı veya Yukarı tuşuna 
basın (mevcut kalan haricinde 1-8) 

c. CTCSS kodunu değiştirmek için Menü tuşuna basmaya 
devam edin. 

d. İstediğiniz CTCSS kodunu seçmek için (1-38)Aşağı veya Yukarı 
veya Aşağı tuşuna basın. 

e. DCS kodunu değiştirmek için Menü tuşuna basmaya devam 
edin. 

f. İstediğiniz DCS kodunu (1-38) seçmek için basın (1-83) 
g. Ayarınızı onaylamak için PTT tuşuna basın. 
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4.6 Ortam sesi dinleme ayarı (Bebek İzleme) 
PREMIUM odada olanları takip edebilir. Bu da en çok bebek odası dinleme 
için uygundur. VOXfonksiyonu ile etkinleştirilebilir. 

a.  Menü tuşuna 13 defa basın. LCD ekranda «RM» simgesi 
görünecek ve «OF» simgesi yanıp sönecektir. 

     b.  Oda dinlemeyi açmak veya kapatmak için 
              Yukarı veya Aşağı tuşlarına basın. 
          c.  Ayarınızı onaylamak için PTT tuşuna basın  
 
 

 
 
 
5 Yardımcı Özellikler 
5.1 Tuş Kilidi 

Tuş kilidi özelliği, PREMIUM ayarlarının kazayla, değiştirilmesini 
engellemek için kullanıcının Yukarı, Aşağı ve Menü tuşlarını 
devre dışı bırakmasını sağlar.   
a. Tuş kilidi özelliğini etkinleştirmek için, LCD ekranda Tuş kilidi 

“       ” simgesi görünene dek Menü tuşunu 
basılı tutun. 

b. Tuş kilidi özelliğini devre dışı bırakmak için, LCD ekranda Tuş 
kilidi “          ” simgesi  kaybolana 
dek Menü tuşunu basılı tutun. 

Not: Tuş kilidi özelliği etkinleştirilse bile PTT, Çağrı ve Güç 
tuşları  kapanmaz. 

 
5.2 LCD ekran arka ışığı 

(PTT ve Çağrı tuşları haricinde) bir tuşa her bastığınızda,  LCD 
ekran arka ışığı 4 saniyeliğine yanacaktır.   
 

 
5.3 Mikrofon/ Kulaklık / Şarj girişi 

PREMIUM, PTT tuşunun tam ters tarafında bulunan bir 
yardımcı mikrofon,    kulaklık ve şarj girişine sahiptir.   

 
    

  6. Teknik özellikler 
Mevcut Kanallar 8 Kanal 
CTCSS Alt kanal Her kanal başına 38 alt 

kanal 
Çıkış Gücü (TX) 0.5 W 
Menzil 10 kilometreye kadar 

  Kanal Frekans Tablosu 
Kanal Frekans (MHz) Kanal Frekans (MHz) 

1 446.00625 5 446.05625 
2 446.01875 6 446.06875 
3 446.03125 7 446.08125 
4 446.04375 8 446.09375 
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7. Güvenlik  
                         UYARI 
                      Hasarlı Anten 
Anteninde hasar bulunan hiçbir PREMIUM’ı kullanmayın. Hasarlı bir 
antenin ciltle temas etmesi önemsiz bir yanığa neden olabilir. 
 
                          Piller 
Takı, anahtar veya zincir gibi iletken materyaller açık kutuplara temas 
Ederse tüm piller eşyalara ya da vücuda yanık gibi zararlar verebilir. 
Materyal bir elektrik devresinin tamamlanmasına (kısa devre) neden olarak 
fazla ısınabilir. Şarjı dolu pillere, özellikle de cebinize, çantanıza veya metal 
Nesne içeren başka herhangi bir yere, Koyarken şarjı dolu pillere özen 
gösterin. 
                         

 UYARI 
                  Hava Yastığı Bulunan Araçlar: 
PREMIUM’u bir hava yastığının üzerindeki ya da hava yastığının 
şişme alanı içindeki herhangi bir yere koymayın. Hava yastıkları şiddetle 
şişmektedir. Hava yastığı şişme alanı içine bir PREMIUM bırakılmış 
haldeyken hava yastığının şişmesi durumunda, 
 
PREMIUM ileriye hızla fırlayarak araç içerisindekilerin yaralanmasına 
neden olabilir. 
 
                Patlama Potansiyeli Bulunan Ortamlar 
PREMIUM’ınız bu tür bir kullanıma özellikle yeterliliği bulunan bir tür 
değilse (örneğin Fabrika Ortak Onayı almamışsa) patlama potansiyeli 
bulunan ortamlarda cihazı kapatınız. Bu tür alanlardaki kıvılcımlar, 
yaralanmalara ve hatta ölüme sebebiyet veren patlama veya yangınlara yol 
açabilir. 
                         Piller 
Patlama potansiyeli bulunan ortamlarda pilleri değiştirmeyin ya da şarj 
etmeyin. Pillerin takılması veya çıkarılması sırasında temastan kaynaklanan 
bir kıvılcım Oluşarak patlamaya yol açabilir. 
 
                  Patlayıcı Kapsüller ve Patlama Alanları  
Patlayıcı içeren operasyonlarla olası bir etkileşimi önlemek için, elektrikli 
patlama kapsülleri yakınında veya bir «patlama alanında» ya da şu 
işaretlerin bulunduğu yerlerde PREMIUM’ı kapatınız: «Çift yönlü telsizleri 
kapatınız.» Tüm işaret ve talimatlara uyunuz. 
 
 
 
NOT: Patlama Potansiyeli Bulunan Ortamlar her zaman olmasa da sıklıkla açıkça 
işaretlerle belirtilir. Teknelerde güverte altı, yakıt veya kimyasal aktarım ve depolama 
tesisleri gibi yakıt alanları; havada kimyasal veya tane, toz ya da metal tozu gibi 
partikül bulunan alanlar ve normalde araç motorunuzu kapatmanız istenecek geri kalan 
tüm alanlar bunlara dahildir. 
 
 
7. Temizlik ve Bakım 

Laxon PREMIUM El telsinizi temizlemek için hafif nemli veya kuru yumuşak bir 

bez kullanın. Garanti kapsamında olmayan hasarlara neden olabileceği için, 

temizleyici veya çözücü madde kullanımından kaçının. Ayrıca hiçbir parçasını 

benzin, inceltici veya çözücü kimyasallarla temizlemeyiniz. Bu temizlik 
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maddelerinin kullanılmasıyla ortaya çıkabilecek hasarlar garanti kapsamı 

dışındadır. Telsizinizi gerektiğinde kuru bir bez vasıtasıyla temizleyiniz. 

 

 

Gerekliliklere uyumluluk           sembolüyle tasdiklenmektedir.  

 

 

ÖNEMLİ UYARI : Atık elektronik ürünler ev atıkları ile 

birlikte atılmamalıdır. Yerel Geri dönüşüm kurallarına 

uygun olan cope atınız. 

 

 

Üretici          

On Real Limited 

Unit 1015, 10F Technology Park 18 On Lai Street 

Shatin N.T Hong Kong  

Tel : (852) 2647 4029 Fax: (852)2647 4079      

İthalatçı 

Teleses Elektrik Elektronik Hab.Ürün. San Tic. Ltd.Şti 

GMK Bulv. No:70 Maltepe Ankara – Türkiye 

Tel: ( 312) 2320808 Fax: (312) 232 4499 

 

YETKİLİ SERVİS NOKTASI: 

Teleses Elektrik Elektronik Hab. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.    

İletişim : 0 312 232 0808 GMK Bulvarı No:70 Maltepe/ANKARA  

Bakanlıkça Tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 3 yıldır. 

ÖNEMLİ UYARI: 

Kanunun 11.inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik hakları; 

1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; 

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden 

dönme, 

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, 

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait 

olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, 
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ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, 

seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği 

bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. 

2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya 

ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda 

satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın 

kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği 

takdirde sorumlu tutulmaz. 

3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız 

güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya 

ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın 

tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın 

tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. 

 

4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin 

seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya 

yöneltilmesinden itibaren azami otuz is günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda 

ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci 

maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, 

tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi 

içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta 

serbesttir. 

5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını 

seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim 

tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. 

6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin 

seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri 

ile birlikte 11.1.2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca 

tazminat da talep edebilir. 

 

Tüketicinin diğer hakları 

1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 
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b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 

c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, 

üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumların da; 

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya 

imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep 

edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine 

getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen 

sorumludur. 

2) Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde 

getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında 

bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın 

ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici 

açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. 

3) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını 

seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim 

tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır. 

4) Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda 

satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin 

kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine 

getirmesi zorunludur. 

5) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden 

itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur. 

Ücretsiz onarım isteme hakkı 

1)Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz 

onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli 

ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını 

yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 

2) Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karsı da kullanabilir. 

Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen 

sorumludur. 
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Değiştirilen malın garanti süresi 

1) Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın 

kalan garanti süresi ile sınırlıdır. 

Kullanım hatası 

1)Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak 

kullanmasından kaynaklanan arızalarda garanti şartları uygulanmaz. 

2) Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, 

yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, 

ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi 

içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye 

verilmesi zorunludur. 

3) Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit 

yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem 

heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir. 

Tüketici şikâyet ve itirazlarını Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici 

Mahkemesine başvurabilir. 
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