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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.
TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VE ÜRÜN
TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER;


Ürününüzün içerisinde tüketicinin bakım yapabileceği bir
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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.
2.

Cihazı Şarjdan ayırınız.
Ürününüzün tüm parçalarını toplayıp orjinal paketine

yerleştiriniz.
3.

Ürünü aldığınız yere tekrar götürürken fiş veya faturanızın
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yanınızda olmasına dikkat ediniz.
Garanti Kapsamı Dışında;
1.
2.

Cihazınızın elektirik gücünü kesiniz.
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.
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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.



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.
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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
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
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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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GENELBAKIŞ
Kulaklık girişi

Soket Girişi

ANTEN
POWER Tuşu
Ses seviyesini
değiştirmek
Için çeviriniz.

Alıcı LED
Bir sinyal aldığında
yanıp söner

PTT Tuşu
Bağlantı kurulurken
Basın ve basılı tutun
MONITOR tuşu
Kanaldaki sinyalleri
kontrol etme tuşu

LOCK tuşu
Tuşları kilitleme
Veya kilidi açma tuşu
.
Zil sesi göndermek
için MENU tuşu
Kanalları,
alt-kanalları
Ve modları değiştirme
Tuşu

CALLtuşu
Diğer telsizlere zil
sesi yollar

UP/DOWN tuşu
Hoparlör
ses
değişimi
ve
Menüiçersinde iken
kanal
değiştirme
tuşu.
Mikrofon

Ekranda ne var?

3 Kanal Numarası (1’den 8)
32 Alt-Kanal numarası (0’dan 38).
Pil durum göstergesi. Seviye azalırsa,
cihazınızın şarja ihtiyacı vardır.
Bağlantı esnasında ve arama esnasında
ekrana gelir.
Dual watch-İkili İzleme.
VOX modunda (ses aktivite özelliği ).
Ünite tüm kanalları aradığında ekranda belirir.
Tüm tuşlar kullanıma kilitli.
Arama sinyali ON/açık konumda olduğunda
Titreşim özelliği açık olduğunda
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.
1.Pilleri Yerleştirme
Laxon LR8 telsiz cihazınız her ünite için
bir pil paketi mevcuttur.
Kemer klipsini çıkarma
Pillerinizi kemer klipsini üniteden çıkardıktan
sonra yerleştiriniz.
Pilleri Yerleştirme
1.Kilit mandalını açınız ve pil yuvası
kapağını çıkarınız.
2.Pilleri doğru oklar yönünde yerleştiriniz.
3.Kapağı kapatınız.
.
Kemer klipsini takma
Kemer klipsini düzgün bir şeklide klips yerine
oturtunuz.

■

■
■

■

■

Telsizinizi şarj ünitesine yerleştirdiğiniz zaman,
sadece paket içeriğinden çıkan yeniden şarj
edilebilir
pilleri kullanınız. .
Pilleri şarj ederken pil kapağının düzgün bir
şekilde kapatıldığından emin olunuz.
Ömürleri tükenmiş pilleri yasal çerçeveler
doğrultusunda yok ediniz.
Bitmiş pilleri telsizinizin içersinde bırakmayınız,
bu piller akabilir.
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2. Pilleri Şarj Etme
Adaptörünüz ile
Elünitesiniz arasındaki bağlantısını
sağlayın. (Resimde görüldüğü gibi)
Ana adaptörü 230V AC prize takınız.
PMR telsiziniz ana adaptor kullanılarak şarj
edilmelidir. Paket içersinden çıkan adaptor
dışında farklı bir adaptor kullanımı cihazınızda
geri dönülemez hasarlara yol açabilir ve bu
durumda cihaz garanti kapsamı dışında kalır.

Telsizleri şarj yuvasına
Yerleştirme:

Elüniteleri şarj yuvasına
Koyulduğunda, şarj ışığı
Yanar.

Eğer piller tümü ile boş ise, yeniden şarj olmaları ortalama 10 saat
sürer. Yeni pillerin şarj dolum süresi ortalama 14 saat sürebilir.
Pil Göstergesi
Pil göstergesi LCD ekran üzerinde sol köşede yer almaktadır. Bu gösterge
üç seviyeden oluşmaktadır ve pil durumunu göstermektedir. Pil tümü ile
bittiğinde bu ikon görülmeyecektir. Pil azaldığında, cihazınızda 2 defa bip
uyarı sesi duyarsınız ve cihaz otomatik olarak kapanır.

. Pil Ömrü
Cihazınız pilleri daha uzun süre kullanma amacıyla özel bir enerji tasarrufu
özelliğine sahiptir.
Tavsiyemiz, cihazı kullanmadığınız sürede kapalı konuma getirmenizdir.

3. Telsiz Kullanımı
Kapsama Alanı
Kapsama alanı çevresel ve çoğrafi koşullara bağlıdır.
Maksimum çekim gücü açık alanda 8 km civarındadır. (Herhangi bina
veya tepelik yok ise)
Lütfen iki telsizi 1,5 metreden (5 adım) kısa mesafede kullanmayınız bu
parazitlenmeye yol açar.
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Önemli Güvenlik Önlemleri

Cihazını kullanırken radyo frekansından korunmak için,telsizi yüzünüzden
5 cm uzakta tutunuz.
Fırtınalı ve yağmurlu havalarda telsizi dışarıda asla kullanmayınız.
Cihazınız ıslanırsa, ilk once cihazı kapalı konuma getiriniz ve ardından
pilleri çıkarınız. Pil yuvasını kurulayınız ve bu bölüm tümüyle kuruyana
kadar bekleyiniz.
Cihazınızı bebeklerin ve küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutunuz

ON/OFF Açma ve Kapama
PMR telsizi açmak için:
Kanal numarası ekranda belirene kadar POWER tuşunu saat
yönünde çeviriniz. Bir bip sesi duyacaksınız.

OFF kapatmak için
POWER tuşunu aksi saat yönünde, ekranda boşluk olana
kadar çeviriniz.
Ses Kontrolü

Sesi artırmak için saat yönünde, azaltmak için saatin ters
yönünde çeviriniz.

Kanal ve Alt-Kanal Değiştirme
Cihazınız 1’den 8’e kadar, 8 adet kanala sahiptir. İki telsiz ile karşılıklı
konuşabilmek için, her iki cihazında aynı kanala ayarlı olduğundan emin
olunuz.

MENU tuşuna bir kez basınız.
Geçerli kanal numarası ekranda belirir.
UP veya DOWN tuşlarını kullanarak istediğiniz kanalı seçin

PTT tuşu ile yapılan kanal ayarlamasını onaylayın.
Her kanal ayrıca 38 adet Alt-Kanala sahiptir. ( CTCSS kodu olarakta
geçebilir) Bu alt kanallar , aynı kanalda çok fazla kullanıcı olduğunda, özel
görüşmeleriniz için tercih edilebilir.
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Alt-Kanal özelliğini kapatma: Sadece Alt-Kanal ayarını
0 (sıfır)
konumuna getirin. Bu durumda Alt-Kanal ayarını kapalı konuma getirmiş,
aynı kanal kullanıcıları ile görüşebilirsiniz.( Veya cihazında Alt-Kanal ayarı
olmayan kullanıcılar ile.)
MENU tuşuna iki kere basınız.
Geçerli Alt-Kanal numarası ekranda belirir.
UP veya DOWN tuşlarını kullanarak istediğiniz Alt-Kanalı
seçiniz.

PTT tuşu ile yapılan kanal ayarlamasını onaylayın.

Başka bir telsiz kullanıcısı ile görüşme
PTT tuşuna basın ve basılı tutun ekranda Transmitting
(
) sembolü belirir.
Mikrofona doğru bağırmadan, normal bir ses tonu ile
konuşun,

Konuşmayı sona erdirdikten sonra PTT tuşuna basmayı
bırakın.

Diğer bir telsiz kullanıcısını dinleme
PTT tuşuna basmadığınızdan emin olunuz.
Diğer kişi konuşurken (
) sembolü ekrana gelir. Konuşmasını bitirene
kadar bağlantı kurmaya çalışmayınız.
Geçerli Kanalı İzleme
Genelde cihazınız çok zayıf sinyalleri almaz.Fakat geçerli kanalda
tüm sesleri gözlemleyebilirsiniz.
Geçici İzleme Öelliğini Aktive Etme
Tuşuna basın ve 2 saniye kadar basılı tutun. Ekrana
(
) sembolü gelecektir..
Telsiziniz geçerli kanaldan herhangi bir sinyali
alacaktır.(Arkamekan sesleri dahil)
İzlemeyi sona erdirmek için MONITOR/PTT/MENU basın
ve basılı tutun.
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VOX(Ses Aktivite Özelliği )modu
VOX modunda telsiziniz PTT tuşuna basılı değilken,konuşma sesi ile
aktive olur ve gönderim yapar. Konuşmayı sona erdikten sonra bile, 2
saniyede bağlantı kurulur.
VOX duyarlılığı ekranda numaralarla gösterilir.
En yüksek seviyede, cihazınız en kısık sesleri bile ( çevreden gelen ses
dahil) algılar. En düşük seviyede iken, sadece yüksek sesleri algılar.

VOX modu ON ve OFF (Aç/Kapat):
MENU tuşuna 3 kez basınız.
VOX ikonu ekrana gelir ve OFF ikazı ekrana gelir.
Duyarlılık ayarı için UP tuşuna basın.(3 maximum)
Eğer DOWN tuşuna OF yazısı ekrandan kaybolana kadar
basarsanız, VOX modu kapanır.
Yapılan ayarları onaylamak için PTT tuşuna basın.
Cihazınız VOX modunda olduğu sürece, VOX yazısı ekranda
olacaktır.

Titreşim ve Arama Alarmı
Cihazınız gelen bir sinyali sesli arama tonu gibi veya titreşim sinyali gibi
iletir.
Zil tonu
Kapsama alanı içersinde olduğunuz, diğer aynı kanal kullanıcılarına
(eğer müsait ise) bir arama zili gönderebilirsiniz.Bu yolladığınız zil
sinyali ile beraber karşı taraf sizin onlarla iletişim kurmak istediğinizi
anlar.
CALL tuşuna basın ve bırakın.
Yaklaşık bir 2 saniye bir zil tonu duyacaksınız ve ekranda
(
)Sembolü belirecektir.Kapsama alanı içersinde
olduğunuz ve aynı kanalı kullandığınız kanallar bu zil sesini
duyacaktır..
Zil Sesi Seçme
MENU tuşuna 4 kez basınız, telsiziniz Call-Ring arama
CA
moduna geçecektir.Ekranda 1 ikazı yanıp sönerken 1
ikazı belirecektir.
UP veya DOWN tuşlarını kullanarak 5 farklı zil tonları
arasından seçim yapabilirsiniz.(Bu zil tonlarını şarj dolum
esnasında dahi duyabilirsiniz.)
İstediğiniz zil tonunu seçtikten sonra PTT tuşuna basarak
yapılan ayarları onaylayabilirsiniz Ekranda （
）ikonu
devamlı olarak belirir.

Laxon Yardım Hattı 0 312 232 0808

15

Laxon LR8 Kullanım Klavuzu

Zil Sesi Kapatma

Bir zil sesi yolladığınız zaman bunu aynı zamanda telsizinizde de
duyarsınız. Eğer duymak istemezseniz, lütfen aşağıdaki adımları
tekrarlayınız:
MENU tuşuna 4 kez basınız, telsiziniz Call-Ring ayar
moduna geçecektir.
CA
.
Ekranda OF yazısı belirene kadar UP veya DOWN tuşlarına
basınız.
PTT tuşuna basarak yapılan ayarlarınızı onaylayınız.

Titreşim
MENU tuşuna 5 kez basınız.
Ekrana titreşim (
) gelir ve bu esnada OF yazısı yanıp
söner.
UP (
)uşunu kullanarak titreşim özelliğini active
ediniz.
DOWN (
) tuşunu kullanarak titrteşim özelliğini
kullanım dışı bırakınız..
Titreşim özelliği aktive olduğu sürece, ekranda（
）
sembolü yer alacaktır.
Roger Sinyali (Anlaşıldı/ Doğrulama Sinyali)
Roger sinyali otomatik olarak TALK tuşuna basmayı bıraktığınız
zaman duyulur.Bu sinyal karşı tarafa sizin konuşmayı bitirdiğinizi ve
şu esnada dinleme durumunda olduğunuzu bildirir.
Roger sinyalini Aktive Etme
MENU tuşuna ekranda
6 kez basınız.

“

On ” ikazı belirene kadar

UP veya DOWN tuşlarını kullanarak bu özelliği aktive
("ON"
ikazı ekrana gelir) veya iptal etmek için
("OF" ikazı ekrana gelir)
PTT tuşuna basarak yapılan ayarları onaylayınız.
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Tuş Kilidi ON/OFF (açık/kapalı)
Tuş Kilidini ON / OFF konumuna getirme
MENU tuşuna 7 kez basınız. "On " ikonu ekranda yanıp
sönecektir.
UP veya DOWN tuşlarını kullanarak ('On ') yazısı ekrana
gelecektir veya ('OF ') yazısı ekrana gelecektir) tuş kilidini
açık veya kapalı konuma getirebilirsiniz.
PTT tuşuna basarak ayarlarınızı onaylayınız.

Dual-Watch (İkili İzleme)
MENU tuşuna 8 kez basınız.
DCM yazısı ile beraber "OF " ikazı ekranda yanıp söner.
İstediğiniz 2.kanalı UP veya DOWN tuşlarını kullanarak
seçiniz.
MENU tuşunu kullanarak CTCSS kodunu değiştiriniz.
UP veya DOWN tuşunu kullanarak istediğiniz CTCSS
kodunu seçiniz.
PTT tuşuna basarak ayarları onaylayınız.
Ekranda geriye ve ileriye doğru iki kanal değiştirilebilir. Eğer cihazınınz
başka bir kanaldan bir sinyal alırsa, bu sona erecek ve bu sinyali
alacaktır. Dual watch özelliği kullanıldığı sürece ekranda DCM ikazı
ekranda yazacaktır.

Dual Watch modunu sonlandırma
MENU tuşuna 7 kez basınız.
Ekranda kanal numarası yanıp sönecektir..
UP veya DOWN tuşları ile ekranda "OF “ikazı belirene kadar
basınız.
PTT tuşuna basarak Dual Watch modundan çıkabilirsiniz.
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Kanal Arama
Scan (Arama) özelliği çaılışır konumda ise, telsiziniz sürekli olarak 8 ana
kanal ve 38 alt kanal arasında arama yapar.
MENU ve UP tuşlarına aynı anda basınız.
SCAN (Tara) yazısı ekranda belirir ve kanal numarası
değişir. Bir sinyal aldığında,telsiz bekleyecektir.

UP tuşuna basarak kanal aramasına devam edebilirsiniz.
DOWN tuşuna basarak Alt-Kanal aramasını yapabilirsiniz.
PTT tuşuna basarak aramayı sona erdirebilir ve iletişim
kurabilirsiniz veya
DOWN tuşuna basarak aramaya
devam edebilirsiniz.

Tuşları kilitleme
Tuşlar kilitli olduğunda siz hala görüşme yapabilir, sinyal alabilir veya
geçerli kanalı (MON) ekranda görebilirsiniz. Fakat ses düzeyini
değiştiremez
(
) veya MENU tuşlarını kullanamazsınız.
Tuşları kilitleme
LOCK tuşuna basın ve “
”
Ikonu ekrana gelene kadar basılı tutun.
Tuş kilidini açma
LOCK basın ve ekrandan“
”ikonu
Kaybolana kadar basılı tutun.

Kronometre
MENU tuşuna 3 saniye basın.
0
00
" 00 "ikonu ekrana gelir.
UP tuşuna basarak kronometreyi başlatın.
UP tuşuna basarak kronometreyi kapatın.
DOWN tuşu ile süreyi sıfırlayın.
MENU basın ve basılı tutarak kronometre modundan çıkın.
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Free Kit/ Kulaklık Kullanımı
Cihazınızın üst kısmında yeralan kulaklık girişine bir kulaklık takarak
konuşabilirsiniz. Kulaklık takılı konumda iken VOX modunuda
kullanabilirsiniz. Eğer bu özellik tam olarak çalışmıyorsa, VOX duyarlılığını
kapalı konuma getirebilir ve PTT tuşuna basarak bağlantıyı
sağlayabilirsiniz.
4. Temizlik ve Bakım
Cihazınızın temizliğinde lütfen hafif nemli bir bez kullanınız. Sakın
temizleyici veya çözücü bir kimyasal kullanmayınız. Bu durum cihazınızda
geri dönülemez hasarlara yol açar ve cihazınızı garanti kapsamı dışında
bırakır.
5. Teknik Özellikler
İşlem Frekansı 446.00625 dan 446.09375 MHz(8 Kanal)
Kanal Yeri 12.5 KHz
Çıkış Gücü 0.5 W
Kanal
1
2
3
4

Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Frekans(MHz)
446.00625
446.01875
446.03125
446.04375

Kanal
5
6
7
8

Frekans(Hz)
67.0
71.9
74.4
77.0
79.7
82.5
85.4
88.5
91.5
94.8
97.4
100.0
103.5
107.2
110.9
114.8
118.8
123.0
127.3
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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Frekans(MHz)
446.05625
446.06875
446.08125
446.09375

Frekans(Hz)
131.8
136.5
141.3
146.2
151.4
156.7
162.2
167.9
173.8
179.9
186.2
192.8
203.5
210.7
218.1
225.7
233.6
241.8
250.3
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6. Güvenlik
UYARI
Hasarlı Anten
Anteninde hasar bulunan hiçbir Laxon LR8’yi kullanmayın. Hasarlı
bir antenin ciltle temas etmesi 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:
Araç içerisinde Laxon LR8El telsinizi hava yastığına yakın yerlere
konumlandırmayınız. Özellikle hava yastığının açılıp şişme
yapacağı alanlardan kaçınmalısınız. Hava yastıkları şiddetle
açılmaktadir. Böyle bir durumda cihazınız ileriye hızla fırlayarak
araç içerisindekilerin yaralanmasına neden olabilir.
Patlama Potansiyeli Bulunan Ortamlar
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 değiştirmeyiniz ya
da şarj etmeyiniz. Pillerin takılması veya çıkarılması sırasında
temastan kaynaklanan bir kıvılcım oluşarak patlamaya yol
açabilir.
Patlayıcı Kapsüller ve Patlama Alanları
Patlayıcı içeren bölgelerde olası bir etkileşimi önlemek için,
elektrikli patlama kapsülleri yakınında veya bir «patlama
alanında «Çift yönlü telsizleri kapatınız.» Tüm işaret ve
talimatlara uyun.
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.
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7. Temizlik ve Bakım
Laxon LR8 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 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
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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,
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,
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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,
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
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ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı,
tüketicinin

talebini

getirilmemesi

reddedemez.

durumunda

satıcı,

Bu

talebin

üretici

ve

yerine
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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