
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

TD126 Kullan m K lavuzu 
TD126 Kablosuz ahize ile TD126 baz istasyonu için

Bataryalar  ilk kez değiştirirken;
 Ahizede ilk kez kullanacağ n z bataryalar  en az 15 saat şarj ediniz. Bataryalar n tam olarak 
şarj edilmesi önemlidir. 

 

■ Bataryalar ahizeye doğru olarak yerleştirildiğinde bir bip sesi duyacaks n z. 
■ Ahizeyi kullanmad ğ n zda (geceleri veya d şar  ç kt ğ n zda) bataryalar  şarj etmek için şarj 

stand na yerleştiriniz. 
Telefonunuzu kullanmadan önce kullan m k lavuzunu dikkatlice okuyunuz. TD1260 Kablosuz 
ahize TD126 baz istasyonuna kay tl  halde temin edilir, kablosuz ahizeyi kullanarak 
arama yapmak ve arama cevaplamak için baz istasyonunun güç 

■

kaynağ na ve telefon hatt na
bağlanm ş olmas  gerekir. 



 

 

•

•

•

•

•

 
•

•

 

•
 

•  

•    

• 

•

 

• 

 
 

• 

•  

•
 

•

•  

•
 

 

•
•

 
•     

•
 

 

•    

• 

•
 

Telefon Fonksiyon Tuşları

LCD Ekran
Tekrar arama/
Silme tuşu

Hafıza kontrol edilirken hafızayı
tuşuna basınız 
Bir numara veya isimdeki rakam veya 
harfi silmek için sil tuşuna basın

r te Bu fonksiyona eğe lefonunuz bir 
faxa bağlıysa ya da BT Arama 
Özelliklerini kullanıyorsanız 
ihtiyacınız olabilir. 

KONUS Eller Serbest  
Kulaklıktan arama yapmak ya da 
arama cevaplamak içi n bas
Konuşma modunda hoparlörü aç
kapamak için basın ız. 

/

Tuş kilidini açıp kapamak i
saniye boyunca basılı tutun
Konferans yaparken basıl tutun. 
Darbeli arama modundan t
arama moduna geçmek için
basınız. 

YILDIZ/ Kilit

Mute 
  Bir arama esnasında 
mikrofonun sesini kısmak için 
basınız. 

AGIZLIK

Menu/OK
Bekleme modundan menü 
fonksiyonlarına girmek &
seçimleri onaylamak için 
basınız. ASAGI / Arayan Kimligi

 

Listelerde ve menü seçeneklerinde aşağı
 kaydırma yapmak için basınız. 

nda, Konuşma modu esnası
kulaklıktaki/hoparlördeki sesi azaltmak 
için basınız. 

ği listesini incelemek için basınız. Arayan Kimli

 

Rehber / Ç k s

Rehber kayıtlarına ulaşmak için 
basınız. 
Bulunduğunuz menüden çıkmak 
için basınız. 

UP/CID
Listelerde ve menü seçeneklerinde 
yukar  kayd rma yapmak için bas
Konuşma modu esnasında, 
kulaklıktaki/hoparlördeki sesi artırmak 
için basınız. 

i listesini incelemek için Arayan Kimliğ
basınız. 

Interkom

Diğer ahizeleri aramak için basınız. 
Konuşma modunda, 
aramayı başka bir ahizeye 
transfer etmek için basınız. 

Zil Sesi Aç k / Kapal 
Ahize harici zil sesini açıp 
kapamak için basılı tutun. 

MESGULE ALMA/ 

K ma modunda, aramayı onuş
sonlandırmak ve bekleme moduna

ınız.
A
sn basılı 

hizeyi açıp kapamak için 3 
tutunuz. 

Açma/Kapama/ C

geri dönmek için bas

KULAKLIK
Yeniden Çevir/ Beklet 

modunda, son aranan

 
yeniden çevirmek içi

Ara vermek için bir numarayıçevirirken 
basınız. 
Son yeniden çevirme listesini 

için basınız.mek gör

Konuşma 
numaraları
basınız.
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Ekranda ne var?

Telefonunuzun ekranı tek satır simgelerden, tepedeki saat/tarih, tek satır 
metin ve tek satır boşluktan oluşur. 

Simgeler ve saat/tarih  

  Karakter Alanı :  Menüyü, 
isimleri ve arama 
durumunu gösterir.   
Numara Alanı :telefon 
numaralarını ve arama 
zamanını gösterir    

Bekleme modunda ekran 

1. Saat ve tarih 
2. Anten sinyal seviyesi 
3. Batarya seviyesi 
4. Ahize ismi 
5. Telefon durumu 
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Sembol anlamları

Anten sinyal 
seviyesi 

 

 Baz ünitesi ile ahize arasındaki sinyal 
kuvvetini gösterir ve baz ünitesinin menzili 
dışındaysanız yanıp söner (ekranda ayr
“BASE 1”yazısı belirecektir. 

 Seviye düşükse veya sembol yanıp 
sönüyorsa, baz ünitesine yaklaşın. 

Batarya 
seviyesi 

 Bu sembol ‘empty’ gösterdiğinde 
bataryaları doldurmak için ahizeyi şarj 
standı üzerine koyunuz. 

 Bataryalar şarj olurken, seviye göstergesi 
değişecektir. 

P.M. Bu gösterge 12'lik saat modunda 
P..M dilimindeyse belirecektir.

A.M. Bu gösterge 12'lik saat modunda A.M 
dilimindeyse belirecektir.

Konuş Bu gösterge ahize ile bir konuşma 
yaptığınızda belirecektir. 

Tuş kilidi Tuşlar kilitli 

Alarm

Rehber

Eller 
serbest

 

Bu gösterge hoparlör kullanımdayken belirir.

Arayan 
Kim ği

 

li
Seri

Arayan Kimliği ya da Yeniden Çevirme seri 
numarasını belirtir.

Tekrarlana
n Yeni 

Bu gösterge aynı kişi birden çok arama yaptı ve 
bunlar henüz okunmadıysa belirecektir.

Yeni 
Arayan 
Kimliği

 
Bu gösterge yeni bir Arayan Kimliği kaydı
varsa ya da mevcut bir tanesi 
görüntüleniyorsa belirecektir.

Sesli posta Bu gösterge yeni bir Sesli posta aldığınızda 
belirecektir. (Bu bir arayan kimliği servisidir ve 
İngilteredeki servis sağlayıcılarında genellikle 
mevcut değildir.)

Bu gösterge rehberdeyseniz ya da rehber 
hafızasını inceliyorsanız belirecektir.

Zil Sesi 
kapalı

Bu gösterge zil sesi kapalı iken belirecektir. 

 Bu gösterge bir alarm kurulu ise belirecektir. 
 Bu gösterge alarm devreye girdiğinde 

yanıp yanıp sönecektir. 
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1. İçindekiler 

Telefonunuzun Fonksiyon Tuşları 
Ekranda ne var? 
Sembol anlamları 

Bataryanın takılması 2
• Bataryaları oturtun. 2
• Bataryaları şarj edin 2

Kullanmadan önce okuyun 3 
• Radyo sinyalleri ahize ve baz istasyonu

3
• Parazitlenme 3
• 'Kapsama alanı dışında uyarısı ’ 3
• Batarya güvenliğ i 3

Ahize temel ayarları 4
• Açma/Kapama 4
• Kilitleme/Kilidi açma 5
• Saati ve tarihi ayarlama 5
• Alarmı ayarlama 6

Arama yapma ve arama cevaplama 6
• Arama yapma 6
• Arama cevaplama 7
• Yeniden çevirme listesinden arama 

yapma 
• Arayan kimliği listesinden arama yapma

                                                             
• Arama esnasında sessize alma/ sesi açma
                                                              

Hafıza/Rehber yönetimi 7
• Rehber hafızasını inceleme 8
• Rehber hafızasına ekleme 9
• Rehber hafızasında değişiklik yapma 9
• Rehberden bir kaydı silme 10
• Rehberdeki tüm kayıtları silme 10
• Rehber hafızası durumunu inceleme 10

Son yeniden çevirme numarasını rehbere 
kaydetme 

Arayan Kimliği (CID) 
• Yeni CID listesi 
• CID listesini inceleme 12
• Bir CID listesini silme

Tüm  CID listelerini silme  
• Bir CID’yi rehbere kaydetme 

Ahize sesleri ve ses seviyesi ayarları 14
• Kulaklık ses seviyesini ayarlama 14
• Ahize zil sesi melodisini ayarlama 14
• Ahize zil sesi seviyesini ayarlama 14
• Ahize ses TONUnu seçme 15
Çoklu ahize kullanımı  
• Dahili arama yapma 17
• Bir aramayı aktarma 17

Üç yollu konferans görüşmesi yapma 
Ahize Kaydı 18

• Bir ahizeyi baz istasyonuna kaydetme 18
• Baz seçimi 1 9
•
Telefonunuzu kişiselleştirme  20
• Ahize ismini değiştirme 20
• Ahize Oto-cevaplama 21
• Ahize dili seçimi 21
• Arama engelleme ayarları  21
• Ahizeyi fabrika ayarlarına geri döndürme

 Baz istasyonu temel ayarları  22
•   Tuşlama modu seçimi (darbeli/tonlu) 22
•   Aydınlatma süresi ayarı  23
•  Pin kodunu ayarlama 23 
•  Baz istasyonunu fabrika ayarlarına geri 

döndürme 24
Sorun Giderme 25

Temizleme ve Bakı

Uygunluk Beyanı  27

Garanti ve Servis 28
Teknik Detaylar 29
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• 18

Bir ahizenin kaydını iptal etme 1 9
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2. Bataryanın takılması 

Bataryaları kablosuz ahizeye oturtma 
Bölüm kapağına 
bırakın ve 
düzgünce yerine 
oturana kadar 
ilerikaydırın. 

Bataryalar şarj olurken 
batarya seviyesi 
sembolündeki çubuklar 
sürekli olarak değişir. 

Bataryaları 15 saat şarj edin 
Kablosuz ahizeyi ilk kullanımdan önce, 
bataryalarını tamamen şarj etmeniz önemlidir. 
  
Ahize doğru şekilde şarj standına konulduğunda 
bir ‘bip’ sesi duyarsınız. 
 
Ahizeyi 15 saat boyunca şarj standında 
bırakın. 
Bataryaları dolu tutmak için, ahizeyi 
kullanmadığınız her zaman şarj standı üzerinde 
bırakın. 

2 Kullanımdan Önce Okuyun

Administrator
椭圆形

Administrator
椭圆形
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3. Kullanımdan önce okuyun 

Ahize ile baz istasyonu arasındaki radyo sinyalleri
Kablosuz ahizeniz ile baz istasyonunuzu beraber kullanmak için aralarında bir radyo 
bağlantısı sağlamanız gerekmektedir. 
Ahize ile baz istasyonu arasındaki sinyal aralığı Binaton telefonları için belirtilen 
standartlara uyumludur. 

• Maksimum aralık:   Dışarıda 300 metre 
• Maksimum aralık:   İçeride 50 metre 

Normal kullanım esnasında sinyal aralığı düşebilir. Buzdolabı gibi herhangi  geniş metal 
nesne,  ayna,  dolap, metal dolap  ya da donatılı beton gibi nesneler baz istasyonu ile 
ahize arasındaki radyo sinyallerini bloke edebilir. Sinyal kuvveti ayrıca duvar gibi diğer sabit 
yapılardan, ya da radyo veya elektriksel etkileşimlerden dolayı da düşebilir. 

 Daha kuvvetli radyo sinyali için,  telefonunuzun mümkün olduğunca yüksekte olması önerilir.  
Eğer bir radyo sinyali alınmıyorsa, ekranda ‘Base 1’ yazısı belirir ve sinyal seviyesi 
sembolü yanıp söner. 
Parazitlenme 
Eğer bir arama esnasında gezinirken ses kalitesi düşmeye başlarsa, bu muhtemelen 
ahize ile baz istasyonu arasındaki bir parazitlenmedendir, belki başka bir telefona ya 
da elektrik ekipmanına yakınsınızdır. 
Parazitlenmeyi gidermek için yer değiştiriniz. Hareket etmezseniz, bağlantı aksayabilir ya da kopabilir. 

'Kapsama alanı dışında uyarısı’ 
Bir arama esnasında uyarı sesi duyarsanız, ya da kulaklıktaki ses kesilir veya bozulursa, 
baz istasyonunun kapsama alanı dışına çıkıyor olabilirsiniz. 
20 saniye içinde baz ünitesine ses kalitesi artana dek yaklaşın. Aksi takdirde aramanız kesilebilir.

 

Batarya güvenliği 
YALNIZCA ahize ile birlikte gelen şarj edilebilir bataryaları kullanın. 
Şarj edilemeyen bataryaları KULLANMAYIN- patlayabilir ve telefonunuza zarar verebilirler. 
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 4. Handset basic settings
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4. Ahize temel ayarları

Ahizeyi açma ve kapama

1) Ahizeyi kapamak için  (batarya gücünü saklamak için): “Power on/off” 
tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutun. Ekran kapanacaktır. 

2). Ahizeyi tekrar açmak için: 
“Power on/off” tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutun ya da ahizeyi şarj standına 
koyun. 
Ekrana görüntü gelecektir. Ahize baz istasyonunu ararken “BASE 1” kısa 
süre yanıp sönecektir. 
Ahize baz istasyonu ile bağlantı kurunca, bir müzik sesi duyulur ve ahize ekranı 
bekleme moduna geçer. 

  Notlar:   ■ Ahize kapalı iken, acil aramalar dahil görüşme yapmak için 
kullanılamaz.     

 ■ Ahize kapalı iken gelen aramalar için çalmaz; ancak, baz ünitesi hala 
çalar. 

■ Ahize kapalıyken bir arama cevaplamak için tekrar açmanız 
gerekmektedir. Unutmayın ki ahizenin baz ünitesi ile tekrar bağlantı
kurması biraz zaman alacaktır. 

Notlar:       Eğer bataryalar tamamıyla tükenmişse (ya da ahize kapalı ise) ve 
ahizeyi şarj standına koyarsanız, baz istasyonu ile tekrar bağlantı 
kurması yaklaşık 5 dakikayı bulabilir. Eğer bu süre boyunca ahizeyi 
kaldırırsanız, baz ünitesi ile bağlantı kurmaya çalışacaktır. 

! Baz ünitesine giden ana elektriğin açık olduğundan emin olun. CC2300 
kablosuz ahizesi kablolu baz ünitesinin açılması ve arama yapılabilmesi ve 
cevaplanabilmesi  için ana elektrik akımına ihtiyaç duyar. 

Tuşları kilitlemek için: 

tuşuna 2 saniye boy nca bas ı l ı tutun.   u

Bir bip sesi duyacaksınız, ekranda   simgesi belirecek ve “HS LOCKED” 
ekranda kısa süreliğine yanıp sönecektir. Tuşlar kilitliyken, herhangi bir tuşa 
basarsanız, ahize size bir çifte uyarı tonu verecek ve ekranda “HS LOCKED” 
kısa süreliğine yanıp sönecektir. 

 tuşuna 2 saniye boyunca bas ı l ı tutunuz.

Bir bip sesi duyacaksınız, ekrandaki  simgesi yok olacak ve ekran bekleme 
moduna geri dönecektir.    

Tuşların kilidini çözmek için: 

beilguest
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Saati ve tarihi ayarlama 
Aşağıdaki menü işlemlerini uygulayarak saat ve tarihi bekleme modundayken 
ayarlayabilirsiniz: 

 

      basın.  >  “PHONEBOOK”
 2. 3 defa basın. > "HS SETTINGS" 

3.    basın >  "ALARM" 

4. 7 kez     basın > "DATE & TIME" 

5. basın. Ekranda DATE & TIME belirir, yıl yanıp yanıp söner.    
Yılı ayarlamak için ya da tuşuna  basın. 
Onaylamak için   basın.  
“Ay” yanıp yanıp sönecektir.  

“Saat” yanıp yanıp sönecektir.  
Saati ayarlamak için ya da  basın.  
Onaylamak için  basın.  
“Dakika” yanıp yanıp sönecektir.  

Dakikayı ayarlamak için ya da  basın.   
6. Saat ve tarih ayarlarını yaptıktan sonra   basın, ekran bir önceki menüye 

dönecektir.  
* Bekleme moduna dönmek için  basın.  

Saat formatı : SS:DD(12  saatlik mod)  
Tarih formatı: AA/GG  YYYY. 

1. 

Ayı ayarlamak için ya da  tuşuna basın.   
Onaylamak için  basın.  
“Gün” yanıp yanıp sönecektir.  
Günü ayarlamak için ya da  basın.  

Onaylamak için  basın.  

Notlar:  1).  Arayan kimliğini etkinleştirirseniz, TD126’nızın saat ve tarih 
ayarları bir arama geldiğinde otomatik olarak alınacaktır. 

  Arayan Kimliği servisi yalnızca ay ve günü gönderir, yılı değil, yani 
hala yılı ayarlamanız gerekebilir, çünkü bu özellik telesekreterin 
cevaplama zaman damgasının hesabı için kullanılmaktadır. 

2). Eğer kablosuz ahizede saat ve tarih ayarlıysa, otomatik olarak baz   
istasyonunda da ayarlanacaktır. (ya da tam tersi) 
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Alarmı ayarlama Alarmı ayarlama 
Her günün belirli bir zamanında alarm vermesi için ahizenizde alarm fonksiyonunu 
ayarlayabilirsiniz. 
Alarm 45 saniye boyunca ya da herhangi bir ahize tuşuna basılana dek tekrarlayan bip 
sesi verir 
Eğer “ertele” AÇIKSA, bu işlem bir saat boyunca her 5 dakikada tekrarlanacaktır, bu 
sürede alarm sembolü de yanıp yanıp söner. 
Eğer “ertele” KAPALIYSA, alarm yaln ızca bir sefere mahsus 45 saniye boyunca çalar.

1.   basın > “PHONEBOOK” 
basın   > "HS SETTINGS" 

 basın                >   "ALARM" 
 basın                >   "OFF" (eğer bir alarm kurulu değilse) 
basın            >    "ON" 

 basın                 >   "12-00AM" (örneğin) saat yanıp yanıp söner. 
Saati değiştirmek için ya da  bir defa basın                                                            
Onaylamak için   basın  ve dakika yanıp yanıp sönmeye başlar.                   
Dakikayı  değiştirmek için ya da  basın.                                                                        
Onaylamak için   basın  ve dakika yanıp yanıp sönmeye başlar.                  
AM ile PM arasında geçiş yapmak için ya da   basın.                          
Onaylamak için   basın  ve ekranda “SNOOZE ON” yazısı belirecektir.             
Ertelemeyi açıp kapamak için ya da   basın  
Alarm kurulduğunda  sembolü ekranın en üstünde belirecektir.                                                       

2. 3 defa  
3.
4. 
5. 

6
7.

8.

! Not: Bir alarm kurduysanız, alarm kurulan saatte çalacaktır. Çaldığında ahize 
üzerindeki herhangi bir tuşa basarak kapatabilir ya da ahizeyi şarj stand
üzerine geri koyabilirsiniz. Eğer kapatmazsanız alarm 45 saniye boyunca çalmaya 
devam edecektir. 
Alarm fonksiyonunu devre dışı bırakmak isteseniz, Alarm menüsüne 
tekrar girmeniz ve OFF’u seçmeniz gerekecektir.

5. Arama yapma ve arama cevaplama
Arama yapma 
1.  Bekleme modundayken telefon numarasını girin. Bir hata 

yaparsanız haneleri tek tek silmek için "  " tuşuna basınız. 
Tüm haneleri bir seferde silmek için  tuşuna basın. 

2.  tuşuna basın ve ekranda "LINE IN USE" yazısı belirecektir, 
numara aranacak ve ekranda arama süresi belirecektir. 

3. Eğer hoparlörü kullanmak isterseniz herhangi bir zamanda 
tuşuna tekrar basın ve ekranın sağ üst köşesinde  sembolü 
belirecektir. 

4.  Aramayı bitirdikten sonra,  tuşuna kısa basın ya da ahizeyi şarj 
standına geri bırakın.
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1.

 

Bir aramayı cevaplama 
Ahize ve baz istasyonu çaldığında: 

 tuşuna basın ve ekranda "LINE IN USE" yazısı belirecektir. 
 Aramayı bitirdikten sonra,   tuşuna kısa basın 
ya da ahizeyi şarj standına geri bırakın. 

Yeniden çevirme listesinden arama yapma  
  Yeniden çevirme listesini görmek için “            “  tu şuna basın. 

Aramak istediğiniz kişinin ismi ve/veya numarasını görene kadar “ ?? “  
tuşuna ardından  " ??"  basın. Seçtiğiniz numara otomatik olarak aranacak 
ve ekranda  "LINE IN USE" yazısı belirecektir. 

 
  

Arayan kimliği (CID) listesinden arama yapma 
Bekleme modunda, CID listesine girmek için “         “  ya da “       “  basın ve 
sonra aramak istediğiniz kişinin ismi ve/veya numarasını 
görene kadar “         “  ya da “        “ tuşuna basarak kaydırın. 

“          “ ya basın, seçtiğiniz numara otomatik olarak aranacak 
ve ekranda “LINE IN USE" yazısı belirecektir. 

2.

1.
2.

1.

2.

Ağızlığı susturma 
A ğızlığı susturmak için “                    ” tuşuna basın. 
Ağızlık susturulduğu sürece hattın diğer ucundaki kişi sizi duyamaz, ekranda 
"MUTE"  belirecektir ve başka numara çeviremezsiniz. 
Ağızlığın sesini açmak için tekrar "MUTE" tuşuna basın, ahize ekranında "LINE IN 
USE" belirecektir. 

1.

2.

 

6. Telefon Rehberi ( Hafızadan Arama) 
Her ahizenin Telefon Rehberi (hafıza)ne 150 ye kadar numara kaydedebilirsiniz. Her 
numara en fazla 20 haneden oluşabilir, ve rakamlar dahil bir ismi 12 karaktere 
kadar kaydedebilirsiniz. (Daha fazla kaydetmeye çalışırsanız, ahize k
sesi verir ve fazla harf/rakamlar hafızaya kaydedilmez) 
Ayrıca, her kayıt için farklı tonda bir zil sesi seçebilirsiniz, ancak 
bunu yalnızca CID ‘yi etkinleştirirseniz yapabilirsiniz (bkz. Sayfa 
11). 
Karakter yazımı  
Karakterleri kullanmak için karakteri üzerinde gördüğünüz 
tuşa basarsınız. Örneğin, ‘A’ harfini yazmak için bir defa 
basarsınız, ‘B’ için iki defa, ‘C' içinse üç defa, gibi..Eğer 'AA' 
yazmak isterseniz ilk 'A'nın yanıp sönmesinin bitmesini 
bekledikten sonra ikinci ‘A’ yı girmelisiniz.  

beilguest
附注
“beilguest”设置的“Marked”

beilguest
附注
“beilguest”设置的“Marked”

beilguest
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“beilguest”设置的“Marked”

beilguest
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“beilguest”设置的“Marked”
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, and then search as above.

Rehber hafızasını inceleme (isim ve numara) : 
Not: Rehber hafızasını incelemenin iki yolu vardır, 
 (1). Kısayol  

Bekleme modunda,  tuşuna basın, ve ahize ekranında rehberdeki ilk kayıt

Rehber hafızasını tek tek incelemek için ya da  basın, 
ya da doğrudan bir isme gitmek için, o ismin ilk harfinin bulunduğu tuşa basıp, yukarı 
aşağı kaydırarak incelemeye devam edin. 

(2). Rehber menüsü: 
           basın      >    “PHONEBOOK”                                                                                                        

 basın      >   “LIST” 
           basın      >      Rehber hafızasındaki ilk kaydı görün, ardından yukarıdaki 

gibi arama yapın. 

      

İstediğiniz zaman bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın. *
Rehber alt menü yapısı: 

Kablosuz ahizenin rehberi daha kolay kullanabilmeniz için 
geliştirilmiş bir rehber alt menüsüne sahiptir. 
"LIST"—tüm rehber hafızasını tek tek görüntüler. 
"NEW ENTRY"— yeni bir rehber kaydı girin. 
"EDIT RECORD"— mevcut bir kaydı düzenleyin. 
"DEL RECORD"--— bir rehber kaydını silin. 
"DELETE ALL"— tüm rehber hafızasını silin. 
"MEM STATUS"— rehberdeki kayıt sayısını gösterir. 

belirecektir.



 

 

*
9

 

Bir rehber kaydı ekleme: 
1.  basın  > "PHONEBOOK”  
2.  basın > “LIST”   

 1 defa  basın  >  “NEW ENTRY” 
4.   basın ve isim satırının başında yanıp sönen bir imleç belirecektir.   
5. İsmi tuşlayın (maksimum 12 karakter) 

Eğer yanlış bir karakter tuşlarsanız,  tuşuna basarak bir harfi 
silebilirsiniz. 

6. 

 basarak onaylayın, ve imleç numara satırının başına 

7. Numarayı girdiğinizde  basarak onaylayın ve  ekranda 
melodi eşliğinde "MELODY 1" yazısı belirecektir.  

8. ya da  basarak zil melodileri arasında gezin. 
Not: Seçtiğiniz melodi yalnızca CID (bkz sayfa 11) yi 
etkinleştirirseniz ve rehber numarası Arayan Gösterimi 
ekranındakiyle uyuşuyorsa çalacaktır. 

9. Melodiyi onaylamak için  tuşuna basın, yeni kayıt rehberde saklanır. 
Ekran bir önceki menüye geri dönecektir. 
İstediğiniz zaman bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.  

3. 

İsmi girdiğinizde  basarak onaylayın, ve imleç numara satırının başına 
atlayacaktır. Telefon numarasını tuşlayın. (maksimum 20 hane) 

*
Rehber hafızasını düzeltme 

1.  basın  > "PHONEBOOK” 
2. basın > “LIST” 
   2 defa  basın   > "EDIT RECORD" 

Rehberdeki ilk kaydı görüntülemek için  basın. 
Değiştirmek istediğiniz kayda gelmek için ya da   basın. 

6.  basın ve imleç mevcut ismin sonunda yanıp sönecektir.  
7. Numaraları tek tek silmek için  basın, ardından yeni isim girmek için 

karakterleri tuşlayın. 
İsmi onaylamak için  basın, ve imleç mevcut numaranın sonunda 
yanıp yanıp sönecektir.Numaraları tek tek silmek için  tuşuna basın, 
ardından istediğiniz başka bir numarayı ekleyin. 
Numarayı onaylamak için  tuşuna basın, ve ekranda 
“MELODY1” belirecektir. 

ya da   basarak zil melodileri arasında gezin. 
Melodiyi onaylamak için  tuşuna basın, değiştirilen kayıt rehberde saklanır. 

 İstediğiniz zaman bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın 

3. 
4. 

5. 

8. 

9. 

10. 

11. 
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Rehberden bir kaydı silme 
1.  basın  > "PHONEBOOK”  
2.  basın > “LIST”   
  3 defa  basın   > "DEL RECORD" 

Rehberdeki ilk kaydı görüntülemek için  basın. 
Silmek  istediğiniz kayda gelmek için ya da   basın. 

 basın  > “CONFIRM?” 
7. Silmeyi onaylamak için  basın   

Ekranda   "DEL RECORD" belirecektir. 
İstediğiniz zaman bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın 

3. 
4. 
5. 

6. 

*
Rehberden tüm kayıtları silme 

 basın  > "PHONEBOOK”   
  basın  > “LIST”     

4 defa  basın   > "DEL ALL" 
 basın  > “CONFIRM?” 

Silmeyi onaylamak için  basın. 
Ahize kısa bir onay bip sesi verecek ve ekranda "DELETE ALL" belirecektir. 
 İstediğiniz zaman bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

*
Rehber hafıza durumunu inceleme (toplam miktar) 
Bu size rehberde toplamda kaç tane kayıt olduğunu görme izni 
verir, rehberde 150’ye kadar isim ve numara saklayabilirsiniz. 

 basın  > “PHONEBOOK”  

  basın  > “LIST”  
5 defa  basın   > "MEM STATUS" 

 basın  > rehber hafıza durumu gösterilecektir. 
Örnek:  "05"/"150" :   “05” ahize rehberinde 5 saklı kayıt olduğunu, "150" 
rehberde maksimum 150 kayıt saklanabileceğini anlatır. 
İstediğiniz zaman bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın. 

1. 

2. 
3. 
4. 

*
Son bir yeniden çevirme numarasını rehbere kaydetme 

Bekleme modunda  tuşuna basın, ve çevrilen numaralar listesindeki ilk 
kayıt ekranda görüntülenecektir. 
Saklamak istediğiniz çevrilmiş numaraya gelmek için ya da 
tuşuna basın. 

1. 

2. 

beilguest
附注
“beilguest”设置的“Marked”
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 basın  > “ADD TO PB”  
 basın ve imleç isim satırının başında yanıp sönecektir. 

İsmi tuşlayın. 
İsmi onaylamak için  basın,gerekirse imleç ismi değiştirmenize 

 
İstediğiniz zaman bekleme moduna dönmek için   tuşuna basın

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

Numarayı onaylamak için  tuşuna basın, ve ekranda “MELODY1” belirecektir. 
ya da   basarak zil melodileri arasında gezin.

Melodiyi onaylamak için  tuşuna basarak yeniden çevirme numarasını 
rehberinize kaydedin. 

*
7. Arayan Kimliği kaydı (CID) 

Bu özelliği kullanabilmek için servis sağlayıcınızla temasa geçmelisiniz ve bu hizmet 
ücretlendirilebilir. 
CID ,siz aramalara cevap vermeden önce arayan kişilerin telefon numaralarını görmenizi 
sağlar. 
Baz istasyonu ve ahize birbirinden bağımsız olarak kendi CID listelerini saklayacaklardır.
Aranılan ve arayan numaralar, maksimum 20 tane olmak üzere saklanır.                                     
Arayan kimliği listesi dolduğunda, herhangi bir yeni kayıt en eski kaydın yerini alacaktır.
Arayan kimliği bilgileri aşağıdakileri içerir: 
• Arayanın numarası (20 basamağa kadar) 
• Arama saat ve tarihi 
• Eğer arayan numara rehberdeki bir kayıtla eşleşiyorsa (12 karaktere kadar) 

arayanın ismi 
Not: Eğer ağ tarafından gönderilirse arayanın ismi yine görüntülenecektir, 
ancak bu İngiltere’de mevcut değildir. 
Ekranda ayrıca şunlar da görüntülenebilir: 
UNAVAILABLE- arayan kişinin numarası mevcut değilse, örnek: uluslar arası aramalar 

  (Bu aynı zamanda bir numara ile de belirebilir, ağdan  arayanın numarası ile birlikte “name 
unavailable” yazısı da gönderilebilir. 
WITHHELD -  eğer arama, numarasını gizleyen birinden geliyorsa… 

Yeni CID listesi:   
Ekranda ARAYAN KİMLİĞİ bilgisi 
(1) Arama listesinde yeni bir aramanız varsa, ekranda NEW simgesi ve sağ 

üst köşede kaç tane yeni arama olduğunu belirten bir sayı belirecektir. 
(2) Eğer birden çok kez yeni arayan kimliği alırsanız, ekranda RPT ve NEW simgeleri telefon 

çalarken belirecektir;ancak, çalma bittikten sonra yeni CID sayısı artacaktır. 
Ayrıca arama listesinde arama ilk kez görüntülendiğinde de RPT ve NEW 
simgeleri gösterilecektir. 

beilguest
附注
“beilguest”设置的“Unmarked”

beilguest
附注
“beilguest”设置的“Marked”

beilguest
附注
“beilguest”设置的“Marked”
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*

CID listesini inceleme 
Kısayol tuşlarını kullanarak: ( ya da  ) 
Bekleme modunda  ya da  tuşuna basarsanız ekranda son gelen 
aramaya ait detaylar görüntülenecektir.  
Eğer görüntülenen arama yeni bir aramaysa, ekranın sağ üst köşesinde #  ve 
kaydın arama listesindeki pozisyonunu belirten bir sayı ile birlikte “NEW” belirecektir. 
Ayrıca aramanın saat ve tarihi de satırın üstünde yer alacaktır. CID listesinin 
geri kalanında gezinmek için ya da  tuşlarına basın.  

Arama Kayd  menüsünün kullan m :  
  basın  > "PHONEBOOK” 

  basın >  "CALL LOG" 
  basın >  "RECEIVED" 
  basın ve ekranda son gelen aramaya ait detaylar 

belirecektir (yukarıda anlatıldığı gibi)  
CID listesinin geri kalanında gezinmek için ya da   tuşlarına basın.  
İstediğiniz zaman bekleme moduna dönmek için   tuşuna basın.  
Eğer CID listesinden direkt arama yapmak isterseniz, aramak istediğiniz numara 
ekranda iken  tuşuna basın.  

1. 

2. 

*
*

Bir arayan kimliğini silme (“R” tuşu ile) 
Silmek istediğiniz kayıt ekranda görüntülenirken, tuşuna basın Kayıt 
derhal silinecek ve ekranda arama listesindeki bir sonraki kayıt 
görüntülenecektir. 

Listedeki tüm arayan kimliklerini silme:  
Arama listesini incelerken, "ADD TO PB"’yi görüntülemek için  tuşuna basın. 
"DELETE ALL ?" yazısını görene kadar ya da   tuşuna basın. 
"CONFIRM ?" ü görmek için  tuşuna basın ve onaylamak için tekrar  ye 
basın.    
Tüm kayıtlar silinecek ve bekleme moduna dönmeden önce  ekranda "EMPTY" 
belirecektir. 
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Bir Arayan Kimliğini rehbere kaydetme
 

Saklamak istediğiniz  kayıt ekranda görüntülenirken:  

1).  basın  > "ADDTOPB" 
2).   basın  ve imleç isim satırının başında yanıp sönecektir. İsmi tuşlayın. 

İsmi onaylamak için   basın,gerekirse imleç numarayı 
değiştirmenize izin vermek için mevcut numaranın sonuna 
atlayacakt ır. 

3). Numarayı onaylamak için   tuşuna basın, ve ekranda “MELODY1” 

ya da   tuşuna basarak zil melodileri arasında gezin. 
4). Melodiyi onaylamak için   tuşuna basarak CID numarasını

 rehberinize kaydedin.  
İstediğiniz zaman bekleme moduna dönmek için   tuşuna basın *

belirecektir.



 

.  
*

*
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8. Ahize zil sesleri ve ses şiddeti ayarı
Arama esnasında kulaklık ya da hoparlör ses şiddetini ayarlamak için 

Ahize ile arama yaparken ya da arama cevaplarken:
 Kulaklık ya da hoparlör sesini artırmak için  tuşuna, azaltmak için 

 tuşuna basın. 
Siz ayarlarken ekranda ses şiddeti seviyesi görüntülenecektir. Kulaklık 
sesi 1 den 5 e kadar, hoparlör sesi 1 den 6 ya kadar ayarlanabilir. Bu 
limitlerin dışına çıkmak istediğinizde bir uyarı tonu duyacaksınız.  

1. 

2. 

Ahize zil seslerini ayarlamak için 
Not: Aralarından seçebileceğiniz 10 değişik melodi seçeneği vardır. 1-5 

arası mono ton melodiler, 6-10 arası polifonik melodilerdir. 
Dahili arama için zil sesi seçimi 

   basın  > “PHONEBOOK”     
3 defa  basın   > "HS SETTINGS" 

  basın  >  "ALARM" 

Bir  defa  basın  >"RING SETUP" 

  basın  > "

  basın  > "MELODY" 

  basın  > "MELODY 1" 
10 zil melodisi arasında gezinmek için ya da  basın. 
Kendi numarası gösterildiğinde sırayla her biri çalacaktır.  
Seçili melodiyi onaylamak için  basın. 
İstediğiniz zaman bekleme moduna dönmek için   tuşuna basın   

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

9. 

Gelen Dahili Aramalar için zil sesi seçimi  
   basın  > “PHONEBOOK”   

3 defa  basın   > "HS SETTINGS" 
  basın  >  "ALARM" 

Bir defa  basın  > "RING SETUP" 

  basın  > " INT RING" 

  basın  > 

  basın  > "MELODY" 
  basın  > "MELODY 1" 

10 zil melodisi arasında gezinmek için ya da  basın. 
Kendi numarası gösterildiğinde sırayla her biri çalacaktır.  

Seçili melodiyi onaylamak için  basın. 
İstediğiniz zaman bekleme moduna dönmek için   tuşuna basın.            

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 
8. 
9. 

"EXT RING" 

10. 

   INT RING" 

beilguest
附注
“beilguest”设置的“Marked”



*

15

Ahize zil sesi seviyesini ayarlama 
Ahize için beş farklı zil sesi seviyesi  ve bir de tamamen kapatma 
seçeneği vardır.  Eğer zil sesini OFF konumuna getirdiyseniz, hiçbir melodi sesi 
alamazsınız.

(1). Gelen dahili aramalar için zil sesi seviyesi seçimi 
   basın  > “PHONEBOOK” 

3 defa  basın   > "HS SETTINGS" 
  basın  >  "ALARM" 

Bir defa   basın  >  "RING SETUP" 

  basın  > " INT RING" 
  basın  >  " EXT RING" 

  basın  > "MELODY" 
basın > "VOLUME” 

ya da  tuşuna basın >   "VOLUME1, 2, 3, 4,5 or OFF" 
10. Seçili ses seviyesini onaylamak için tuşuna basın. 

 
İstediğiniz zaman bekleme moduna dönmek için   tuşuna basın            

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

7. 
8. 
9. 

*
(2). Dahili aramalar için zil sesi seviyesi seçimi 
1.     basın  > "PHONEBOOK"  
2.  3 defa  basın   > "HS SETTINGS" 
3.    basın  >  "ALARM" 
4.  Bir defa  basın  >  "RING SETUP" 
5.    basın  > " INT RING" 

6.  basın > " EXT RING" 
7.   basın  > "MELODY" 
8. 

  
basın 

 
>

 
"VOLUME” 

 9. ya da  tuşuna basın >   "VOLUME1, 2, 3, 4,5 or OFF"
10. Seçili ses seviyesini onaylamak için tuşuna basın.

İstediğiniz zaman bekleme moduna dönmek için   tuşuna basın.                                            

Ahize SES TONlar n  ayarlama 
Ahize menüsü yoluyla  açılıp kapatılabilecek üç ahize ses tonu vardır. Tüm bu tonlar 
fabrika ayarlarına göre ON’dur. 

 (1). Tuş Tonu açık/kapalı 
Her bir tuşa basışınızda, bir ton duyarsınız. İsterseniz bunu kapayabilirsiniz.

1.    basın  > 
2. 3 defa  basın   > "HS SETTINGS" 
3.   basın  >  "ALARM" 

"PHONEBOOK"  



*

*

When the battery level is low, as well as seeing the symbol(   )
display you also hear a tone. You can turn the tone off if you prefer.

on the 
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4. İki defa  basın > "TONE SETUP" 
5.  basın >  "KEY TONE" 
6.  basın >  "ON" 
7. “on” ya da “off” arasında seçim yapmak için ya da  tuşuna 

basın. (tuş tonu “ON”veya “OFF”) 
8. Bir tonu onaylamak için  tuşuna basın ve bekleme moduna geri 

dönülecektir.   
İstediğiniz zaman bekleme moduna dönmek için   tuşuna basın. *

 (2). Batarya zayıf uyarısını açma/kapama 
Batarya güç seviyesi düşükken ekranda (  ) sembolünün belirmesinin yanı
sıra  bir uyarı tonu da duyarsınız. İsterseniz bunu kapayabilirsiniz. 

1.    basın  >    
2. 3 defa  basın   > "HS SETTINGS" 
3.    basın  >  "ALARM"  

4.  İki defa  basın > "TONE SETUP"  

5.   basın >  "KEY TONE"  

6.  Bir defa   tuşuna basın > "BATTERY LOW" 
7.   tuşuna basın >  “ON” 
8.  “on” ya da “off” arasında seçim yapmak için ya da  tuşuna 

basın. 
9. Seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın.                                                
İstediğiniz zaman bekleme moduna dönmek için   tuşuna basın. 

"PHONEBOOK"  

(3). Kapsama alanı dışında uyarı tonunu açma/kapama: 
Ahize baz istasyonunun kapsama alanı dışına çıktığında, bir ton 
duyarsınız, isterseniz bu uyarı tonunu devre dışı bırakabilirsiniz. 

1.    basın  > 
2.  3 defa  basın   > "HS SETTINGS" 
3.   basın  >  "ALARM" 
4.  İki defa  basın > "TONE SETUP" 
5.   basın >  "KEY TONE”  

6.  İki defa  basın >   "RANGE ALARM" 
7.   tuşuna basın > "ON" 
8.  “on” ya da “off” arasında seçim yapmak için ya da  tuşuna basın. 
9. Seçiminizi onaylamak için  tuşuna basın, ekran bir önceki menüye 

geri dönecektir. 

                                                                                                                                                                         
İstediğiniz zaman bekleme moduna dönmek için   tuşuna basın.

 

"PHONEBOOK"  



  

 

*
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9. Çoklu ahize sistemi kullan
Eğer bir TD126 Twin,Triple ya da Quad sisteminiz varsa, zaten iki,üç ya da 
dört ahizeniz vardır. 
Baz istasyonuna kayıtlı 5 adede kadar ahizeniz olabilir. 
Baz istasyonunuza kayıtlı bir tek ahize ile: 
■  Bir ahizeden diğerine, ya da kablolu baz istasyonuna dahili arama yapabilirsiniz. 
■  Harici aramadayken bir dahili arama yapabilirsiniz. 
■  Bir ahizeden diğerine, ya da kablolu baz istasyonuna harici bir aramayı 

aktarabilirsiniz. 
■  Harici bir arayan ve başka bir ahize ya da kablolu bir baz istasyonu ile beraber 3 yollu 

bir konferans gerçekleştirebilirsiniz. 
Her ahizenin sağında yazılı kendine ait bir numarası — 1 , 2 , 3 ,4  or 5 — 
vardır, örnek: "HS1"

Lütfen dikkat  
Baz istasyonu ve ona kayıtlı ahizeler arasında, aynı anda yalnızca bir harici ve iki dahili 
arama yapılabilir. 
Bir kablosuz ahize ya da baz istasyonu dış hattı kullanıyorken, tuşuna 
basarak bir harici arama yapmak isterseniz diğer ahizenin ekranında "LINE BUSY " 
uyarısı belirecek ve bir uyarı tonu duyacaksınızdır. 
Ahizeniz "LINE BUSY"  uyarısını gösterirken hala başka bir ahizeye ya da baz 
istasyonuna dahili arama yapabilirsiniz, ancak bu cihazların bir harici arama yapmıyor 
olması lazımdır . 
Dahili arama yapma 
1). INTERKOM’a basın  > Kulaklıkta sabit bir ton duyarsınız ve ahizede 

arayabileceğiniz diğer ahizenin numarası ile birlikte  “HS” yazısını ve 
baz istasyonu için “0” ‘ı görürsünüz. 

2). Ahize rakamlarını kullanarak diğer ahizenin numarasını 0,1, 2,3, 4 ya da 5 
tuşlayın. Diğer ahize (ya da baz istasyonu) çalacak ve ekranda hangi ahizenin çaldığı 
belirtilecektir. 
Diğer ahize  tuşunu ya da  "INTERCOM" tuşunu 
kullanarak aramayı cevaplayarak konuşmaya 
başlayabilir. 

Bir aramayı aktarma 
Bir harici arama yaptığınızda ya da cevapladığınızda, bunu bir diğer 
ahizeye ya da baz istasyonuna aktarmak için: 
1). "INTERCOM"  tuşuna basın, ve aramayı aktarmak istediğiniz ahizenin 

numarasını (1-5) ya da baz istasyonunu (0) tuşlayın. 
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Bu esnada arama beklemeye alınır ve diğer ahize cevaplandığında 
kullanıcıyla konuşabilirsiniz. Eğer ahize cevaplanmazsa "INTERCOM"  
tuşuna basarak beklemedeki aramaya geri dönebilirsiniz. 30 saniye içinde 
herhangi bir işlem yapılmadığından beklemedeki aramaya geri dönülür. 
2.). Diğer ahize dahili aramanıza cevap verdiğinde, "HANG UP"  tuşuna 

basarak harici aramayı diğer ahizeye aktarabilir ve kendi ahizenizi 
kapayabilirsiniz. 

3). Diğer ahizenin cevap vermesini beklemeden aramayı aktarmak için "INTERCOM" 
 tuşuna basarak aramayı aktarmak istediğiniz ahizenin numarasını 

girdikten sonra "HANG UP"  tuşuna basınız. Eğer aktarılan ahize 1 dakika 
içinde cevap vermezse arama diğer tüm hatlara otomatik olarak aktarılır ve tüm 
ahizeler çalmaya başlar. Ancak aramaya birkaç dakika içinde cevap verilmezse 
arama kesilir.

 
Üçlü konferans arama ayarlar  
İki ahize ile bir harici arama arasında üçlü konferans yapılması için (yada bir 
ahize, baz istasyonu ve bir harici arama): 
1). Bir ahizeden arama yapınız yada gelen aramayı cevaplayınız. (örnek HS1), 
2). "DAHİLİ" COD tuşuna basarak konuşmaya dahil etmek istediğiniz ahizenin 

numarasını giriniz. (yada "0" a basarak baz istasyonunu seçiniz.) Bu esnada 
arama beklemeye alınacaktır. 

3). Diğer ahize (yada baz istasyonu) aramayı cevapladığında ahizenin sol alt 
köşesindeki YILDIZ tuşuna bastığınızda ahize ( örnek HS1) bu üç arama 
arasında bağlantı . 

4). Konferans aramasını sonlandırmak için iki ahizeden biri (yada baz 
istasyonu)  "HANG UP"  tuşuna basabilir. Böylece diğer ahize ile  
harici arama konuşmalarına devam edebilir. 

10.Ahize kaydı  
Yeni ahizeyi baz istasyonuna kaydetmek için:
TD126 sisteminizle beraber temin edilen ahizeler otomatik olarak baz istasyonuna 
kayıtlı haldedir. Örnek; birinci ahize 1 olarak numaralandırılırken ikinci 2, üçüncü 
3…… olarak kaydedilmiştir. 
Bir problem yaşamadığınız sürece bu ahize(ler)i tekrar kaydetmenize gerek yoktur. 
Ahizenin kayıtlı olduğunu kontrol etmek için, ana güç kablosu baz istasyonuna 
takılı ve baz istasyonu açık haldeyken ahizenin çalışma aralığı içinde olduğundan 
emin olunuz. Ahize ekranında kayıt numarasıyla beraber sinyal seviyesini 
gösteren üçlü bir gösterge belirecektir. 
Eğer ekrada “UNREGISTERED”yazısı beliriyorsa aşağıda anlatılan adımları takip 
ederek ahizeyi tekrar kaydetmeniz gerekir. 



 present linked 

and 
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Bu işlem esnasında baz istasyonunu ve ahizeyi beraber kullanmak gerekir: 
1. Ahizede  tuşuna basınız > "PHONEBOOK" 
2. 2 defa için tuşuna basınız   >   "REGISTRATION" 
3.  basın  >  "BASE 1" 

Eğer ahize baz istasyonuna kayıtlı ise ekranın sağ tarafında "+" sembolü belirir. 
Eğer bu baz istasyonunu kaybetmek istemiyorsanız başka numaralı baz 
istasyonunu seçmeniz gerekir. 
Baz istasyonu numarası seçmek için   tuşuna basın (BAZ İSTASYONU 1, 2,
3 ya da 4) 

5.  basın    >  "PIN ?” 
4 basamaklı PIN kodunuzu giriniz. - CC2300 için fabrika ayarındaki PIN kodu

Onaylamak için  bastığınızda ekranda, "SEARCHING 1" (yada 2,3,4) yazısı 
yanıp sönmeye başlayacaktır. 
Bu esnada baz istasyonunda   tuşuna basınız > “PHONEBOOK” 

8. 2 defa için tuşuna basınız   >   "REGISTRATION" 

9.  tuşuna bastığınızda ekranda, "SEARCHING" yazısı yanıp sönmeye 
başlayacaktır. 

Kayıt işlemi başarıyla tamamlandığında bir süre sonra onay sesi duyacaksınız ve 
ahize ekranı bekleme moduna dönerek yeni kayıt sonrasındaki numarası belirecektir. 
(örnek: HS1, HS2). Baz istasyonu da bekleme moduna geri döner. 

0000’dır. 

Baz istasyonu seçimi 
Ahize birden çok baz istasyonuna kaydedilebilir (en fazla 4 tane) ve ahizenin beraber 
çalışmasını istediğiniz baz istasyonunu seçebilirsiniz.  
“AUTO”yu seçerseniz, ahize kaydedildiği baz istasyonlarından ilk bulduğuna bağlanacaktır. 
1.  basın > “PHONEBOOK” 
2. 3 defa  basın   > “HS SETTINGS” 

 basın                >   "ALARM" 
8 defa  basın    >  “SELECT BASE” 
Onaylamak için  tuşuna bastığınızda ekranda kullanmakta olduğunuz baz 
istasyonunun numarası belirir. “Örnek: "BASE 1 +" 

6. ya da   basarak istediğiniz baz istasyonunu seçiniz 
(BAZ İSTASYONU 1,2,3,4 yada OTOMATİK). Not: ahizenin bağlı 
olduğu baz istasyonu "+" sembolüyle gösterilir. 

7. İşlemi onaylamak için  bastığınızda ekranda "SEARCHING 1 " (yada 2,3,4) yazısı
belirir ve işlem tamamlandığında ahize ekranı bekleme moduna geri döner. 
Bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basınız. 

4. 

6. 

7. 

3. 
4. 
5. 

*
Ahize kayd n n silinmesi 
Bu işlem bozuk bir ahizeyi yenisiyle değiştirmek için kullanılır. Bir ahizenin kaydının silinmesi 
için 2 çeşit yol vardır: 



     

**

   

*

*
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(1). Ahize menüsü kullanarak ahize kaydının silinmesi  
1.  basın > “PHONEBOOK” 
2. 2 defa  basın   > “HS SETTINGS” 
3.  basın                >   “DELETE HS” 

4.  basın                  >"PIN ?" fabrika ayarlarında PIN kodu 0000’ı tuşlayınız 

5.  basın                 > " HS 1     +" 
6. ya da   basarak kaydını silmek istediğiniz ahizeyi seçiniz. 

7. Onaylamak için  bastığınızda seçili olan ahizenin kaydı silinmiş 
olacaktır. 
(Ahizenin kaydı silindiğinde ekranda “UNREGISTERED”yazısı belirecektir.) 
Bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basınız. 

şekilde ahize kaydının silinmesi için başka bir ahizeye daha ihtiyaç vardır, 
çünkü ahize kendi kaydını silemez. 
Bu 

(2). CC2300 baz istasyonu menüsünü kullanarak ahize kaydının silinmesi  
Bekleme modundayken,

1.  basın > “PHONEBOOK” 
2. 2 defa  basın   > "SETTINGS" 
3.  basın                >   “DELETE HS” 

4.  basın                >  " HS 1   " (yada  2, 3, 4, 5) 
ya da   basarak kaydını silmek istediğiniz ahizeyi seçiniz. 

      
       5. Onaylamak  bastığınızda seçili olan ahizenin kaydı silinmiş olacaktır. 

(Ahizenin kaydı silindiğinde ekranda "UNREGISTERED" yazısı belirecektir.) 
Bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basınız. 

11 Telefonunuzu kişiselleştirin 
Ahizenin ismini degistirme  
1.  basın > “PHONEBOOK” 
2. 3 defa  basın   > “HS SETTINGS” 
3.  basın                >   "ALARM" 

4. 4 defa  basın    >  "HS NAME" 

5.  bastığınızda yanıp sönen gösterge yerine ahizenin 
maksimum 10 karakterlik yeni ismini tuşlayınız. 

        6. Ahizenizin yeni ismini onaylamak için  basın.  
Bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basınız. 



 

*
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Otomatik cevaplamay  Açma/Kapama 
Bu fonksiyonla gelen aramaları sadece ahizeyi şarj standından alarak 
cevaplayabilirsiniz. Fabrika ayarlarında OFF (KAPALI) olan bu özelliği 
istediğinizde açıp kapayabilirsiniz..  

1.  basın > “PHONEBOOK” 
2. 3 defa  basın   > “HS SETTINGS” 
3.  basın                >   "ALARM" 

4. 5 defa  basın    >  “AUTO ANSWER” 
5.  basın >   “ON”veya “OFF” 
6. Otomatik cevaplamayı açıp kapamak için ya da   basın  

   7. Seçiminizi onaylamak için  basın   
Bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basınız. 

       Ahize ekran dili seçimi  
Ahize ekranı için 6 farklı dilden birini seçebilirsiniz.

1.  basın > “PHONEBOOK” 
2. 3 defa  basın   > “HS SETTINGS” 
3.  basın                >   "ALARM" 
4. 3 defa  basın    >  “LANGUAGE” 
5.  basın                >   “ENGLISH”(fabrika ayarı) 
6. İstediğiniz dili seçmek için ya da   basın 

7. Seçiminizi onaylamak ve bir önceki menüye dönmek için  basın.   
Bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basınız. 

  Arama engelleme fonsiyonu ayarları 
Arama engelleme için 4 numara (4 basamağa kadar) atayabilirsiniz. 
Arama engelleme “ON”ise, programlanan basamaklarla başlayan aramalar yapılamaz 
ve ekranda "ENGELLİ ARAMA" yazısı belirir.  

1.  basın > “PHONEBOOK” 
2. 3 defa  basın   > “HS SETTINGS” 
3.  basın                >   "ALARM" 

4. 6 defa  basın    >  “BARRING” 

5.  basın                  >"PIN ?" fabrika ayarlarında PIN kodu 0000’ı tuşlayınız 

6.  basın                  > "OFF" (fabrika ayarı) 
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7. Arama engellemeyi açıp kapamak için ya da   basın 
8. Seçiminizi onaylamak için  basın. Eğer arama engelleme açıksa 

da görünecektir.) Eğer ekranda beliren engellenen numarayı tekrar 
programlamak yada değiştirmek isterseniz  bastığınızda en alt satırda 
görünen numaranın yanındaki gösterge yanıp sönmeye başlayacaktır. 
R/DEL tuşlarını kullanarak programlamak istediğiniz numaraları yazınız. 
Dilediğiniz basamakları sildikten sonra yeni numarayı onaylamak için 
bastığınızda ekranda yeni girilen numaralar görünecektir. 
Eğer başka konumdaki numarayı değiştirmek istiyorsanız ya da 

  tuşlarına basarak NUMARA 1,2,3, veya 4’ten birini seçtikten 

sonra  basarak yukarıda anlatılan adımları uygulayınız. 
Bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basınız. 

ekranda "NUMARA 1" yazısı belirir. (Not: numara bu konumdaysa alt satırda 

Ahizenin fabrika ayarlarına geri dönme 
Bu özellik ile ahizenizin fabrika ayarlarına dönmesi mümkündür. Ahize menüsü 
başlangıçtaki fabrika ayarlarına geri dönerken CID ve yeniden arama listesi 
silinecektir. Rehber ve TAM ayarları fabrika ayarına geri dönerken 
değişmemektedir. 
1.  basın > “PHONEBOOK” 
2. 3 defa  basın   > “HS SETTINGS” 
3.  basın                >   "ALARM" 
4.  basın                > “HS DEFAULT” 

5.  basın                  > "PIN ?" fabrika ayarlarında PIN kodunu 0000 olarak 
tuşlayınız 

6. Seçiminizi onaylamak için  bastığınızda ahize yeniden 
başlayıp baz istasyonunu bulduktan sonra bekleme moduna 
dönecektir. 

12. AHİZEDEN TEMEL BAZ İSTASYONU AYARLARI 
Baz istasyonunun bazı temel ayarları kablosuz ahizeden yapılabilir. Baz 
istasyonu açık ve bekleme modunda olmalıdır, aksi takdirde  “BS SETTINGS”  
menüsüne girmek istediğinizde bir hata tonu duyarsınız.  

   Arama modu ayarları  (TON yada DARBELİ) 
TD126 telefonunuzun arama modu fabrika ayarında TON olarak ayarlanmıştır.  
Ancak bazı eski telefon hatları veya PABX sistemleri dolayısıyla arama 
modunuzu darbeli tona çevirmeniz gerekebilir. 



*
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1.  basın > “PHONEBOOK” 
2. 2 defa  basın   > “BS SETTINGS” 
3.  basın                >   “DELETE HS” 

4. basın   > "ARAMA MODU" 
5.  basın                >   "TON" (fabrika ayarıdır) 

6. TON veya DARBELİ TONU seçmek için ya da  bir defa basın                                                              

7. Seçiminizi onaylamak için  basın.   
Bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basınız. 

 Flash zamanı ayarları 
Eğer BT arama fonksiyonlarını veya PABX bağlantısını kullanıyorsanız 
Yeniden Arama (Flash olarak da kullanılır) özelliğini kullanabilirsiniz.  
CC2300 telefonunuzun fabrika ayarı 100ms olarak yapılmıştır.  
Ancak telefon hattınıza veya PABX gereksinimlerine göre 100 ms, 250ms 
yada 600ms olan 3 farklı flash zamanından birini seçebilirsiniz.  
1.  basın > “PHONEBOOK” 
2. 2 defa  basın   > “BS SETTINGS” 
3.  basın                >   “DELETE HS” 
4. 2 defa  basın  > “FLASH TIME” 

5. Kul lan ımdaki Flash zamanını görmek için  basın, örnek; "100" ms. 
6. İstediğiniz flash zamanını (100, 250 or 600) seçmek için ya da                                  

7. Seçiminizi onaylamak ve bir önceki menüye dömek için  basın.   

Bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basınız. 

bir defa basın                                                         

 Pin kodunu degistirme 
Ahizenin ve baz istasyonunun bazı fonksiyonlarına ulaşmak için PIN kodu 
gerekir. Fabrika ayarlarında PIN  0000 olarak ayarlanmıştır ama 
istediğinizde 4 haneli kişisel bir PIN kodu oluşturabilirsiniz.

1.  basın > “PHONEBOOK” 
2. 2 defa  basın     > “BS SETTINGS” 
3.  basın                   >   “DELETE HS” 
4. 3 defa  basın      > “MODIFY PIN” 

5.  basın                    > "PIN ?" fabrika ayarlarında PIN kodu 0000’ı tuşlayınız 



 

*
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6.  basın >    "YENİ PIN" yazan yere kendi 4 basamaklı PIN 
kodunuzu tuşlayınız. 

7.  basın >    "TEKRARLA" yazan yere kendi 4 basamaklı PIN 
kodunuzu tekrar  tuşlayınız. 

8. Yeni PIN kodunu onaylamak için  basın. (Lütfen bu kodu unumamak 
ve TD126’nızın tüm özelliklerini kullanabilmek için not alınız.) 
Bekleme moduna geri dönmek için  tuşuna basınız. 

    Baz istasyonunun fabrika ayarlarına geri dönme  
 Bu özellik baz istasyonunu fabrika ayarlarına döndürmenize olanak verir. Baz 
istasyonu ayarları ilk ayarlarına geri döner ve CID ve yeniden çevirme listesi 
temizlenecektir. Rehber ve TAM ayarları değişmeyecektir. 

1.  basın > “PHONEBOOK” 
2.  2 defa  basın   > “BS SETTINGS” 
3.  basın                >   “DELETE HS” 

4.  4 defa  basın   > "BS DEFAULT SETTINGS" 

5.  basın                >"PIN ?" PIN kodunu 0000’ olarak tuşlayınız 

6. Seçiminizi onaylamak için  bastığınızda baz istasyonundan bir onay 
sinyali duyacaksınız ve ahizeniz bekleme moduna geri dönecektir. 
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Sorun giderme 

ızın kurulumunun kutu içindeki kullanım kılavuzuna uygun                       

 

TD126 baz istasyonunun kurulumu, 
• Tüm bağlantı kablolarının doğru soketlerde olduğundan emin olunuz 
• Ana güç kaynağının baz istasyonunda doğru sokete takıldığından emin 

olunuz 
• Ahizedeki bataryaların dolu bir şekilde doğru takıldığından emin olunuz 

Her zaman;                 •    TD126’n
olduğundan emin 
olunuz. 

Günlük kullan mda 
Batarya bağlantılarını kontrol ediniz, bataryalar doğru yerleşmemiş yada 
şarj standına doğru oturmamış olabilir. 

                                  • 
“Ahize çalışmıyor" 

•  Baz istasyonunun ana güç kaynağı bağlantılarını kontrol ediniz. Güç 
kaynağının bağlı olduğu ağ soketinine doğru voltajda elektrik 
verildiğinden emin olunuz. 

•  18/19’uncu sayfalarda anlatılan ahize kayıt prosedürünü tekrarlayınız. Eğer 
ahizenin ekranı boşsa kapatılmış olabileceğinden HANG UP/C tuşlarına 
basarak birkaç saniye bekleyiniz ve ahizeyi tekrar açınız. Ana güç 
adaptörünün baz istasyonuna bağlı olduğunu ve istasyonun açık 
olduğunu kontrol ediniz. Baz istasyonu telefon fonksiyonlarını 
gerçekleştirebilmek için güç kaynağına ihtiyaç duyar. 

"Ahize çalışıyor fakat 
baz istasyonuna 
bağlanmıyor" 

•   TD126’nıza uygun telefon hat kablosu kullandığınızdan emin olunuz. 
Diğer telefon hat kablolarıyla çalışmayabilir. 

•  Ahizeyi baz istasyonuna yakın tutunuz 
•  Ekrandaki batarya seviyesi sembolünü kontrol ediniz.  Eğer düşükse 

bataryaları şarj etmek için şarj standına yerleştiriniz. 
•  Ana güç kaynağı bağlantısını soketinden çıkararak 30 saniye 

bekleyiniz ve tekrar bağlayınız. Bu işlem problemi çözebilir. 
"Arama                         •    Ahizenin tuşları kilitli olabilir. Arama yapmak için kilidi açmanız gerekir 
yapamıyorum"  •    Dış hatta aynı anda sadece bir ahize (yada baz istasyonu) bağlı olabilir. 

Diğer ahize hattı kullanıyorsa aramanın bitmesini beklemeniz gerekir. 
"Tuşlara basınca            •     Ahizedeki bataryaların doğru yerleştirildiğinden emin olunuz. Eğer 
hiçbir şey olmuyor" ekrandaki sembol düşükse bataryaları şarj etmek için şarj standına  

yerleştiriniz.
       

 
•   Baz istasyonunu başka bir yere yerleştiriniz – mümkünse daha yüksek 

yada diğer elektrikli eşyalardan uzak bir yere 
 

•  Ahizeyi baz istasyonuna yaklaştırınız. 
 

•   Ana güç adaptörünün baz istasyonuna bağlı olduğunu ve istasyonun 
açık olduğunu kontrol ediniz. Baz istasyonu telefon fonksiyonlarını 
gerçekleştirebilmek için güç kaynağına ihtiyaç duyar. 
TD126’nız ile temin edilen telefon hat kablosunu kullandığınızdan 
emin olunuz. Diğer telefon hat kablolarıyla çalışmayabilir.

"Arama yapamıyor ve 
gelen aramaları 
cevaplayamyorum" 

"Arama yapmak için 
numaraları girdiğimde 
ekranda gözüküyor 
ama arama 
yapamıyorum.” 
 
"Telefon çalmıyor" 
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"Çalışma ralığından 
çıktığım için aramam 
kesildi ve şimdi 
ahize çalışmıyor” 
"Hatta parazit oluyor 
ve ses geliyor" 

"Arama esnasında 
ahizeden bir sesi 
geliyor" 

"Arayanı gösterme 
özelliği çalışmıyor" 

“Arama yapmak 
istediğimde meşgul 
tonu duyuyoum."  
"Arama sırasında 
kulaklıktan az ses 
geliyor" 

Arama yapmadan önce ahizeyi baz istasyonuna yakınlaştırınız yada 
başka bir yerde arama yapmayı deneyiniz. Baz istasyononu televizyon
ve bilgisayar gibi elektirikli eşyalardan uzağa yerleştiriniz.  

Baz istasyonunu ne kadar yüksek bir yere yerleştirirseniz o kadar iyi 
ses alabilirsiniz. Mesela iki katlı bir evde ikinci katın zeminine 
yerleştirilen baz istasyonunu en iyi sesi sağlar.

 
Baz istasyonu çalışma aralığı dışında olabileceğinizden aramanın 
kesilmemesi için baz istasyonuna yaklaşınız. 
Ekrandaki batarya seviyesi sembolünü kontrol ediniz. Eğer düşükse 
bataryaları şarj etmek için şarj standına yerleştiriniz. 
Arayanı gösterme özelliğini kullanmak için ağ servis sağlayıcınıza kayıtlı 
olmanız gerekmektedir. Ayrıntıları telefon faturanızda bulabilirsiniz. 
Arama yapan kişi gizli numara özelliği veya arayanın numarasını 
göstermeyen bir ağ kullanılıyor olabilir. (örnek: uluslararası arama olabilir.) 

TD126 çoklu ahize sistemi kullanıyorsanız diğer ahizelerden arama 
yapılmadına emin olunuz.  
Kulaklığı kulağınızı kaplayacak şekilde tutunuz. 

 Kulaklık sesini UP/DOWN tuşlarıyla istediğiniz gibi ayarlayınız.

Dahili arama ve aktarma 
"Aramaları  Diğer ahizenin baz istasyonunun çalışma aralığında olduğunu kontrol 
aktaramıyorum" 

Aramayı aktarmak istediğiniz diğer ahizenin numarasını doğru 
tuşladığınızdan     emin olunuz. 

"Ahize 15 saat şarj 
edilmesine rağmen 
çalışmıyor" 
"Ahize bataryaları 
bir iki saat içinde 
bitiyor”  
"Bataryaları şarj 
ettikten sonra bile 
batarya seviyesi 
düşük olarak 
görünüyor" 

Bataryalar
 

Bataryaları ahizeden çıkarıp birkaç saniye bekledikten sonra tekrar 
yerleştiriniz. Eğer problem devam ederse bataryaları yenileriyle

Ahizenin ilk kullanımından önce bataryaları tam olarak şarj etmek için 
15 saat boyunca baz istasyonuna veya şarj standına yerleştiriniz. 
Bataryaları yenileriyle değiştiriniz. 
Baz istasyonuyla ana güç soketi arasındaki bağlantıyı kontrol ediniz. 
Bataryaları yenileriyle değiştiriniz.  
Kullanılmış bataryaları belirtilen şekilde atınız – bataryaları asla 
yakmayınız yada  delmeyiniz 
TD126’nızda tekrar şarj edilmeyen bataryaları kullanmayınız bataryalar 
yanabilir ve hasara yol açabilirler. 

Eger sorun devam ederse 
•    TD126’nızı ve tüm elemanlarını sökerek başak bir telefonu ana telefon 

soketine bağlayarak aynı hatta arama yapmayı deneyiniz. Eğer 
arama yapılabiliyorsa hatta bir problem yoktur.

ediniz.

 değiştiriniz. 



• Disconnect the base unit from the telephone line and plug a different phone 
into the master telephone socket.  Try making a call.  If this works, the line is 
OK. 

• If the call does not work, and you are using a two-way socket adapter, 
remove it and plug a telephone directly into the socket.  If the call now works, 
the adapter may be faulty. 

• If you cannot make a call, the fault may be on the exchange line.  Contact the 
service provider (the BT engineers on 151 for UK only, or your cable 
company). 

• If you still cannot identify the cause of the problem, contact Binatone  on 
0845 345 9677 (UK only). 
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• Eğer arama yapılamazsa ve çift yönlü soket adaptörü kullanıyorsanız 
aradaki elemanı çıkararak telefon hattını sokete direkt olarak bağlayınız. Bu 
şekilde arama yapılıyorsa adaptörünüzde bir problem vardır. 

• Eğer arama yapılamıyorsa dış hattınızda bir problem olabilir. Bunun için servis 
sağlayıcınızla görüşünüz.  

Temizleme ve bak

 TD126’nızın hiçbir parçasını benzin, inceltici veya çözücü kimyasallarla temizlemeyiniz. – 
bu temizlik maddelerinin kullanılmasıyla ortaya çıkabilecek hasarlar garanti kapsamı 
dışındadır. Telefonunuzu gerektiğinde kuru bir bez vasıtasıyla temizleyiniz. 
TD126’nızı ateşten, sudan, nemden vaya direkt güneş ışığından koruyunuz.  
TD126’nızın dayanıklılık standartlarına ulaşması için tüm işlemler yapılmış olmasına 
rağmen eğer bir problem yaşarsanız lütfen telefonunuzu kendiniz tamir etmeyiniz ve satın 
aldığınız mağazaya başvurunuz.  

•

•

•

Uygunluk beyan

 TD126 olarak tanımlanan kablosuz telefon, aşağıdaki elemanların başlıca koruyucu 
gereksinimlerine ve amaçlarına uygundur.  
EC R&TTE Yönergesi 1999/5/EC 
EC Alçak gerilim yönergesi 2006/95/EC 
Aşağıdaki ilgili standartlarla uyumludur: 

Radyo: EN 301406 (TBR 6) EMC: EN 301489  

Güvenlik: EN 60950, EN 41003 
Belirtilen gereksinimlere uygunluk  sembolüyle belirtilmiştir. 

Bakanlıkça tespit ve ilan Edilen Kullanım Ömrü 7 Yıldır. 

Üretici   İthalatçı 
Binatone Electronics International Ltd Teleses Telekom. A.Ş. 
Floor 23A, 9 Des Voeux Road West HK GMK Bulvarı No:70 Maltepe Ankara Türkiye 
Tel: (852) 2802 7388 Fax (852) 2802 8138 Tel: (312) 232 0808 Fax (312) 232 4499 

NOT: 2002/96/EC yönergesine uygun olarak sağdaki sembolü taşıyan bir ürün 
aldığınızda tüm elektrik güç kaynaklarının ve elemanlarının atıklarını günlük 
atıklarınızda ayrı bir şekilde saklamalısınız. Bu ürün, ürünün tüm elemanları, alt 
sistemleri ve tüketilebilir materyalleri atık haline geldiğinde uygun geri dönüşüm 
kutularına atılarak geçerli kanunlara uygun geri dönüşüm merkezlerine 
gönderileceği düşünülerek üretilmiştir. Bu konu hakkındaki detaylı bilgiler yerel 
yönetimlerden alınabilir.  
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Garanti ve servis 

TD126 satış fişi üzerindeki tarihten itibaren 2 sene boyunca garanti altındadır. 
Bu garanti kazalar, yanlış kullanımlar, su ile olan temaslar, ihmal, telefon hattı
yıldırım, elemanlardaki onaysız değişiklik veya yetkili olmayan servislerin tamir ve 
bakımından dolayı ortaya çıkabilecek problemleri kapsamaz.  
Lütfen satış fişinizi ve ürünün orjinal paketini garanti süresi 
boyunca saklayınız. 

Garanti süresi içinde

1. Temel birimi telefon hattından ve ana güç kaynağından ayırınız.  
2. TD126’nızın tüm parçalarını orjinal paketi kullanarak toplayınız (ana 

güç adaptörü dahil)  
3. Ürünü satın aldığınız dükkana satış fişinizle beraber götürünüz.  

Garanti süresi doldugunda

Ürünün garanti süresi dolduğunda garanti süresi içinde uyguladığınız birinci ve ikinci adı
sonra ... 
1. Laxon Yardım Hattını arayınız 0 312 232 0808 ve onarım masrafları ile TD126’nızı 

onarım için göndereceğiniz adresi öğreniniz.  
2. TD126’nız ile birlikte, Adınız ve adresinizi Servis Departmanı’nca verilen adrese 

gönderiniz.  
 

TEKNİK SERVİSLER 
ANKARA 
Teleses 0 312 232 0808 GMK Bulvarı No:70 Maltepe Ankara 
ADANA 
Bulut Elektronik 0 322 234 3379 Toros Mah. 42 Sok. No20/A Seyhan Adana 
TRABZON 
As-Orhon Elektronik 0 462 230 9795 Fatih Mah. Ayasofya Cami Sok. No:50 Trabzon 
GAZİANTEP 
Japon Hasan 0 342 218 0281 Sarıgüllük Mah. Kılıçali Cad. No:11 Gaziantep 
ELAZIĞ 
Sanaç Elektronik 0 424 212 1009 Üniversite Mah. Hulusi Sayın Cad. No:88 Elazığ

 

ÇANAKKALE 
Ses Elektronik 0 286 212 6264 İsmet Paşa Mah. Bursa Cad. No:4/A Çanakkale 
DENİZLİ 
Soymaç Isıtma Soğutma 0 258 261 6707 Murat Dede Mah. 379/1 Sokak No:7/A Denizli 
ANKARA 
RS Teknoloji 0 312 232 0808 GMK Bulvarı No:70 Maltepe Ankara 
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Teknik ayr nt lar 

Standart Dijital  geliştirilmiş kablosuz telekominikasyon (DECT) 
Frekans aralığı 1.88 ile 1.9 GHz (bant genişliği = 20 MHz) 
Kanal bant geişliği 1.728 MHz 
Çalışma aralığı Dış mekanlarda 300 metreye iç mekanlarda 50 meyreye kadar 
Çalışma zamanı Beklemede: 150 saat 

Konuşurken: 9 saat (ilk bataryalar ile) 
Şarjdayken: 15 saat 

Isı aralığı Çalışırken 0°C ile 
40°C arasında 
Saklanırken 20°C ile 
60°C arasında 

Elektrik Gücü 
AHİZE – 2 adet AAA- 550mAH boyutunda NiMH 1.2V’luk tekrar şarj edilebilir 
bataryalar 
ŞARJ STANDI- girişi 230VC 50Hz ; çıkışı 6V DC - 200mA’lik adaptör 
Bağlantı tanımı  bağlantısı  (ana güç kaynağına bağlanan)  SELV bağlantısına 
uygun olarak EN41003 ile kullanılır. 
bağlantısı (telefon hattına bağlanan) TNV bağlantısına uygun olarak EN41003 
ile kullanılır. 
Faks ile uygunluk: (flash): 100ms’ye ayarlı (fabrika ayarı), 250ms yada 600ms 
Aralık uzunluğu: 3 saniye 
Çevirme tipi: Ton (DTMF, çok frekanslı ikili ton) yada Darbe (devre bağlantısı 
kesintisi). 
Ağ bağlantısı: Bu özellik sadece UK’de kullanılmak için tasarlanmıştır. 
Diğer ülkelerdeki kullanımlarda PSTN bitiş noktaları garanti edilemez. 
Sürekli gelişim stratejisiyle çalışan Binatone Telekom ürün ve/veya fonksiyonlarda 
habersiz değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  

Turkey (Laxon) Ver 1, Nov 2008
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