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TELEFON SUNUM 

Telefonunuzun Tuş Planı 
  

1. Konuş 
2. Sağ / Çağrı Tanıma/ Eller Serbest 
3. Sol / Tekrar Arama / Tonlu- Darbeli Arama 
4. Telefon Rehberi 
5. Menü/ TAMAM 
6. Dâhili Telefon sistemi (İnterkom) / ÇIKIŞ 
7. Silme / Sessiz 
8. Sayısal tuşlar 
9. * / Zil Açık-Kapalı 
10. # / Tuş Takımı Kilidi 
11. Zil Melodisi/Melodi Ses Seviyesi/ Alıcı Sesi 
12. Son Numarayı Tekrar Arama (LNR)  Duraklatma 

Flaş uzun-kısa 
 

 
Baz İstasyonu Sunum 

 
 Baz ünitesinde hoparlör tuşu ve LED 

bulunmamaktadır.  
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1. LCD Görünümü ve İkonlar 
 
1 sıra 12 basamak 14 dilim + dik açılı 1 ikon sırası 32 x 10mm’dir.  

 
 

2. Zayıf Pil Gösterimi 
Pil boş olduğu zaman, telefonunuzun işlem yapması mümkün değildir. Pil tamamen boş 
olduğu ve telefonunuzu kısa bir zaman dilimi için baz istasyonuna yerleştirdiğiniz de, Pil 
ikonu tamamen dolu gibi görünmesine rağmen aslında şarj gerçekleşmemiştir. Müteakip 
kullanımlarda Pilin kapasitesi hızlı bir biçimde azalacaktır. Buna sebep vermemek için 
Telefonuzu baz istasyonunda 12 saat süreyle şarj etmeniz gerekmektedir, telefonunuzun 
ancak bu durumda tamamen şarj olması mümkündür. 
 

• Pil dolu       • Pil boş 
 
Konuşma esnasında pil boş ise,  telefonunuzdan bir uyarı sinyali duyulacaktır. Bu 
durumda Telefonunuzu şarj olması için baz istasyonuna  yerleştiriniz.  
 
Not: Almış olduğunuz üründe 1,2 Volt şarj edilebilen piller kullanılmaktadır. Pilleri El Seti’ne 
yerleştirdikten  sonra Baz İstasyonu üzerinde 15 saat şarj ettikten sonra kullanmaya  
başlayabilirsiniz. 
 
LÜTFEN DİKKAT 
1- El Setini sürekli olarak Baz İstasyonu üzerinde şarjda tutmayınız. 
2- Pillerin daha uzun ömürlü olması ve sıhhatli çalışması için periyodik olarak şarj edilmesi 
gerekmektedir. 
3-Cihazınızda kesinlikle 1,5 Volt Alkalin piller kullanmamalısınız, Bu pilleri kullanmak 
cihazınızda onarılması imkansız hasarlara yol açabilir. 
 
NOT: Cihazınızın çalışabilmesi için elektrik enerjisine ihtiyaç olduğundan cihazınızın 
adaptörü sürekli olarak prize takılı olmak zorundadır. 
 

3. İşlemler 
3.1 Menü Kullanımı 
Joy, kolay kullanılabilir bir menü sistemine sahiptir. Her bir menü, size bir seçenek listesi 
sunmaktadır. Menüye girmek için Menü düğmesine basınız ‘’MENÜ’’ İstediğiniz menü 
seçeneğine ulaşmak için Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanınız. Daha fazla seçeneğe 
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ulaşmak için ‘’MENÜ’’  tuşuna tekrar basınız ve gösterilen ayar biçimini onaylayınız. 
Menü içerisinde geriye gitmek için “Esc-INT” (Çıkış-Dâhili) tuşuna basınız.  
 
3.2 Dil Ayarı 
‘’MENÜ’’ tuşuna basınız  Dil seçeneğine  ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını 
kullanarak ‘’EL SETİ AYAR’’ bölümünü seçerek ‘’MENÜ’’ tuşuna  basınız. “DİL” 
seçeneğine  ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız ve ‘’MENÜ’’ tuşuna tekrar 
basınız.  
İstediğiniz dile Sağ veya Sol yön tuşlarını kullanarak ulaşınız  dil onayı için tekrar 
‘’MENÜ’’ tuşunu seçiniz.  
 
3.3 Giden çağrılar 
Telefon görüşmesi yapmak için 
‘’HAT’’  tuşuna basınız. Çevir sesini duyacaksınız. Arzu ettiğiniz telefon numarasını 
giriniz.  Çağrıyı sonlandırmak istediğiniz zaman ‘’HAT’’  tuşuna tekrar basınız.  
Arzu ettiğiniz telefon numarasını giriniz. Yanlış bir numaranın “SESSİZ” tuşu 
vasıtasıyla düzeltilmesi mümkündür. Herhangi bir düğmeye 20 saniye basmadığınız 
zaman, daha önce girmiş olduğunuz numara kaybolacak ve telefonunuz, bekleme 
moduna geri dönecektir.   
Son çevirdiğiniz numarayı tekrar çevirmek için ‘’HAT ‘’  tuşuna basınız. Çevir sesini 

duyacaksınız. ‘’TEKRAR ARAMA’’   tuşuna basınız. Son çevirdiğiniz numara otomatik 
olarak tekrar çevrilecektir.  
En son çevirdiğiniz 3 numaradan birisini tekrar çevirmek için 

‘’TEKRAR ARAMA’’  tuşuna basınız. Son aradığınız numara ekranda görünecektir. En 
son çevirdiğiniz 3 numaradan bir tanesini çevirmek istediğiniz takdirde, ekranda görünen 
arzu ettiğiniz numarayı seçmek için, Sol veya Sağ yön tuşlarına basınız.’’ HAT ‘’  
tuşuna basarak aramayı gerçekleştiriniz. Ekranda gösterilen numara otomatik olarak 
aranacaktır. Aramanızı bitirdikten sonra kapatmak için ‘’HAT’’  tuşuna  basarak 
aramayı sonlandırınız. 
 
3.4 Gelen çağrılar 
Gelen çağrıyı cevaplamak için telefonunuz çalarken ‘’HAT’’   tuşuna basınız.  
3.5 Eller Serbest Fonksiyonunun Aktif hale getirilmesi/Devre dışı 
bırakılması 
Bu fonksiyon, size elsetinizi kulağınızda tutmaksızın iletişim kurma imkânı sağlamaktadır. 
Görüşme esnasında ,eller serbest fonksiyonunu etkinleştirmek için sağ ok üzerinde 
bulunan ‘’ELLER SERBEST’’tuşuna basınız. Eller serbest fonksiyonunu devre dışı 
bırakmak için aynı tuşa tekrar basınız.  
 
3.6 Sessiz (Mute) fonksiyonu 
Bir konuşma sırasında mikrofonu devre dışı bırakmak mümkündür. Mikrofonu devre dışı 
bıraktığınız zaman (sessiz modunda) telefonda konuştuğunuz kişi sizi duymadan serbest 
bir şekilde konuşabilirsiniz. Bir konuşma sırasında ‘’SESSİZ’’ tuşuna basınız. Mikrofon 
devre dışı kalacaktır. Konuşmaya devam etmek istediğiniz zaman, ‘’SESSİZ’’  (Mute) 
tuşuna tekrar basınız. 
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3.7 Ses Ayarı 
Bir konuşma sırasında, sesi telefonunuzun en alt sol butonu olan “SES” düğmesine 
basarak ayarlayabilirsiniz. Sesi tercihinize bağlı olarak 1 ve 5 numaraları arasında 
ayarlayabilirsiniz. Ayrıca bu işlemi gerçekleştirmek için  sol/sağ yön tuşlarınıda 
kullanabilirsiniz.  
 
4. Telefon  Ayarları 
4.1 Zil Sesi ve Melodisinin Ayarlanması 
Zil melodisini, gelen (harici) veya  (dâhili) çağrılar için farklı tonlarda ayarlayabilirsiniz.  
4.1.1 Telefon melodisi 
‘’MENÜ’’  tuşuna  basınız. 
“ELSETİ AYAR”  bölümüne ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız ve tekrar 
‘’MENÜ ‘’ tuşuna basınız.  
“ZİL TONU” bölümüne ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak 
için ‘’MENÜ ‘’ tuşuna basınız.  
“HARİCİ” veya “DÂHİLİ” bölümlerine ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız 
kullanınız ve ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız.  
İstediğiniz melodiyi seçiniz ve onaylamak için tekrar ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız.  
Bu yöntemin dışında harici arama melodisinin aşağıdaki şekilde ayarlanması da 
mümkündür:  
Geçerli melodi duyuluncaya kadar melodi tuşuna   basılı tutunuz. Sağ – Sol yön 
tuşları vasıtasıyla arzu ettiğiniz melodiyi (1-10) seçiniz. Daha sonra seçiminizi onaylamak 
için tekrar melodi tuşuna   basınız.  
 
4.1.2 Telefon zil sesi seviyesi 
‘’ MENÜ ’’ tuşuna  basınız.  
“EL SETİ AYAR” ikonuna ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarınıkullanınız ve 
arardından onaylamak için ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız.  
“ZİL TONU”na ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız ve “MENÜ ” tuşuna  
tekrar basınız.  
“ZİL SESİ” tuşuna ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız ve “MENÜ” tuşuna  
basınız.  
İstediğiniz ses seviyesini seçiniz ve daha sonra “MENÜ” tuşuna onaylamak için basınız.  
veya 
Bekleme konumunda iken ses düğmesine basınız. Telefon geçerli ses seviyesinde 
çalacaktır. Arzu ettiğiniz ses seviyesini (0-5) seçmek için sağ - sol yön tuşlarını kullanınız. 
Seçilen ses seviye ayarını onaylamak için tekrar ‘’MENÜ’’  tuşuna basınız.   
Not: Ses seviyesi “0 ”a ayarlandığı zaman, gelen bir çağrı olduğu takdirde telefon 
çalmayacak ve ekranda ikonu belirecektir.   
 
4.2 Tuş Kilidi 
Tuş takımı kilitlendiği zaman, bekleme modunda iken herhangi bir tuşa basılmasının 
hiçbir etkisi olmayacaktır  
 tuşunu basılı tutmanız durumunda ekranda ikonu görünecek ve tuş takımı 
kilitlenecektir.  
 Tuş takımının kilidini açmak için, tuşunu tekrar basılı tutunuz.  
Gelen çağrı olduğu zaman, ‘’HAT ‘’  basarak çağrıyı tuş takımının kilitli olması 
durumunda  cevaplamanız mümkündür.  
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Çağrı sırasında, tuş takımı normal olarak işlevini yerine getirecektir. Çağrı sona erdiği 
zaman, tuş takımı tekrar kilitlenecektir.  
 
 
4.3 Telefon İsmi 
Telefon ekranında görülen Telefon ismini arzu etmeniz durumunda değiştirebilirsiniz 
(maksimum 9 karakter)Bu değişimi yapmak için aşağıdaki işlemi takip etmeniz 
gerekmektedir. 
‘’MENÜ’’ tuşuna basınız.  
“EL SETİ AYAR” bölümüne ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız ve 
ardından “MENÜ” tuşuna basınız.  
“ELSETİ ADI” bölümüne ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız ve 
onaylamak için ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız.  
Geçerli telefon ismi görüntülenecektir. Karakterleri ‘’SESSİZ ‘’  tuşu vasıtasıyla siliniz. 
Yeni isim girişi için tuş takımını kullanınız. Onaylamak için ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız.  
 
Not: Elsetiniz bekleme modunda iken, zil sesi seviyesini ‘’YILDIZ*’’  tuşunu basılı tutarak 
basitçe Açıp – Kapatmak  mümkündür.  
Bekleme modunda iken, 2 saniye müddetle tekrar arama/flaş “R” tuşuna kazara basarak 
telefonun çevirme modunu değiştirebilirsiniz. Bu durum, numaranın doğru bir biçimde 
veya hiç çevrilmemesine sebebiyet verecektir.  
 
4.4 Tuş sesinin açılması/kapatılması 
Telefonu, herhangi bir tuşa bastığınız zaman ses çıkartacak şekilde ayarlamanız mümkündür.  
‘’MENÜ’’ tuşuna  basınız. 
“EL SETİ AYAR ” bölümüne ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız ve 
onaylamak için ‘’MENÜ” tuşuna basınız.  
“TUŞ SESİ” bölümüne ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak 
için ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız. 
“AÇIK” seçeneğini seçmek  için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız daha sonra 
onaylamak için  “MENÜ” tuşuna basınız. 
 
4.5 Manüel Seçim 
Telefonunuzu  “manüel seçim” e ayarlamanız  durumunda , telefonunuz sadece ayarlamış 
olduğunuz baz ünitesini seçecektir.  
‘’ MENÜ’’ tuşuna  basınız. 
“ELSETİ AYAR” bölümüne ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız onaylamak 
için  “MENÜ” tuşuna basınız.  
“BAZ SEÇ” bölümüne ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak 
için  “MENÜ” tuşuna basınız. 
“MANUEL” veya “OTOMATİK” opsiyonları seçmek için Sol veya Sağ yön tuşlarını 
kullanınız .   
Ayarlarınızı ‘’MANUEL MOD’’ olarak yapmak istiyorsanız “MANUEL” i seçiniz.  
 
Not: Kaldırma prosedürünü gerçekleştirmek için kullandığınız telefonun değil, sadece başka bir telefonun 
aboneliğini (bağlantısını) iptal edebilirsiniz.  
Otomatik baz  seçimini aktif hale getirdiğiniz ve telefon geçerli baz ünitesinin kapsama alanı dışında kaldığı zaman, 
en güçlü baz istasyonu sadece bekleme durumunda iken arayacaktır (iletişim sırasında değil).  
Dikkat: Baz istasyonunu seçmeden önce, telefonun ilk önce söz konusu baz ünitesine sağlayıcısına abone 
ettirilmesi (kaydettirilmesi, bağlantısının yapılması) gerekmektedir.  
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4.6 Otomatik cevaplama 
Gelen çağrı olduğu ve elseti baz istasyonu üzerinde iken , elseti baz istasyonu üzerinden 
alındığı zaman  otomatik olarak hattı bulacaktır bu fonksiyonun  açılması veya kapatılması 
mümkündür.  
‘’MENÜ’’ tuşuna basınız. 
“ELSETİ AYAR’’ bölümüne ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını  kullanınız ardından 
onaylamak için’’MENÜ’’ tuşuna basınız, 
“OTOMATİK CEVAP’’  bölümüne ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız  ve 
onaylamak için ‘’MENÜ’’ tuşunu kullanınız. 
“AÇIK” seçeneğini seçmek için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız.   
 
5. Alfanümerik tuş takımının kullanılması 
Telefonunuz ile alfanümerik (hem alfabetik hem sayısal) karakterleri de girmeniz 
mümkündür. Bu ise, bir ismi telefon rehberine girerken veya telefona bir isim verirken 
veya benzeri işlemleri yaparken gerekli olacaktır. 
Bir harfi seçmek için, karşılık gelen tuşa gerekli olduğu kadar sayıda basınız. Örneğin, “A” 
harfini seçmek için “2” tuşuna bir kez, “B” harfini seçmek için ise “2” tuşuna iki kere 
basınız ve aynı işlemi diğer harfler için de belirtilen yöntem dâhilinde uygulayınız. “A” ve 
sonrasında “B” harfini birbiri arkasına seçmek için, “A” harfini seçiniz, imleç bir sonraki 
karakter üzerine hareket edinceye kadar bekleyiniz ve sonra “2”ye iki kez basınız.  
Boşluk bırakmak için “1”e basınız.  
Tuş takımı karakterleri aşağıdaki şekildedir:  
1 + - / 1 Boşluk 
2 A B C 
3 D E F 
4 G H I 
5 J K L 
6 M N O 
7 P Q R S 
8 T U V 
9 W X Y Z 
0 _ 
 

6. Telefon rehberi 
Telefonun hafızasına 20 adet isim  girişi yapmanız mümkündür. İsimlerin 16 karakter 
uzunluğuna ve sayıların 24 basamağa kadar girilmesi mümkündür. 
  
6.1 Telefon rehberine giriş yapılması 
Telefon rehberi düğmesine  basınız.   
‘’MENÜ’’ tuşuna basarak onaylayınız, bu durumda “EKLE”görüntülenecektir. Daha 
sonra onaylamak için tekrar 
‘’MENÜ’’ tuşuna basınız ve alfanümerik tuş takımını kullanarak ismi giriniz.  
Girdiğiniz ismi onaylamak için ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız.  
Telefon numarasını giriniz ve girdiğiniz numarayı onaylamak için ‘’MENÜ’’tuşuna basınız. 
Daha sonra kaydetmek için ‘’MENÜ’’ tuşuna tekrar basınız. 
 
6.2 Telefon rehberi kaydının çevrilmesi 
Telefon rehberine girmek için telefon rehberi düğmesine  basınız.   
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Çevirmek istediğiniz telefon numarasına karşılık gelen ismin ilk harfini alfanümerik tuş takımı 
vasıtasıyla giriniz. 
Listedeki söz konusu harfle başlayan ilk isim ekranda görünecektir.  
Çevirmek istediğiniz numaraya karşılık gelen ismi aramak için sol ve sağ yön tuşlarını 
kullanarak bulunuz.  
‘’HAT’’  tuşuna basınız; bu durumda numara otomatik olarak çevrilecektir. Çağrıyı 
sonlandırmak istediğiniz zaman ‘’HAT’’  tuşuna tekrar basınız.  
 
6.3 İsmin veya numaranın düzenlenmesi 
Telefon Rehberine girmek için Telefon Rehberi düğmesine  basınız.   
Düzenlemek istediğiniz ismi aramak için sol veya sağ yön tuşlarına  basınız.   
Telefon Rehberi Menüsüne girmek için ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız.   
“DÜZELT” bölümünü seçmek için sol veya sağ yön tuşlarını kullanarak tekrar ‘’MENÜ’’ 
tuşuna basınız.   
‘’SESSİZ’’  tuşu ile karakteri siliniz.  � Yeni ismi girmek için tuş takımını kullanınız.  
Onaylamak için  ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız.  
Telefon numarasını da  aynı işlemle düzeltebilir yada silebilirsiniz.Numara düzeltme işlemi 
de tamamlandıktan sonra  onaylamak için ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız. 
  
6.4 Kaydın silinmesi  
Telefon Rehberine girmek için ‘’Telefon Rehberi’’   tuşuna basınız.   
Silmek istediğiniz ismi aramak için sol veya sağ yön tuşlarını kullanınız.   
Telefon Rehberi Menüsüne girmek için ‘’MENÜ’’ tuşuna  basınız.   
“SİL” bölümünü seçmek için sol veya sağ yön tuşlarına  basınız.   
Onaylamak için ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız; bu durumda telefon sizden kayıt silme işlemini 
tekrar onaylamanızı isteyecektir.’’SİL?’’  
Onaylamak için ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız. 
 
6.5 Tüm kayıtların silinmesi 
Telefon Rehberine girmek için ‘’Telefon Rehberi ’’ tuşuna  basınız.   
Telefon Rehberi seçeneklerine girmek için ‘’MENÜ’’tuşuna basınız.   
“HEPSİNİ SİL” seçeneğini seçmek için sol veya sağ yön tuşlarını kullanınız.   
Onaylamak için ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız; bu durumda telefon sizden kayıt silme işlemini 
tekrar onaylamanızı isteyecektir.’’HEPSİNİ SİL?’’  
Onaylamak için tekrar ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız. 

 
7 Çağrı Bilgisi fonksiyonu 
JOY, gelen çağrı numaralarını ekranda göstermektedir. Bu fonksiyon, ancak bu servisi 
sağlayan telefon santralinin desteklemesi ile mümkündür. Daha fazla bilgi için telefon 
hizmeti sağlayıcınız ile bağlantı kurmanız gerekmektedir Türk Telekom iletişim hattı  
(444 1 444 ). Herhangi bir çağrı aldığınız zaman, numaralar Çağrı Listesine 
kaydedilmektedir. Listenin 20 adet telefon numarası saklaması mümkündür(her biri 
maksimum 23 basamaklı). Numara 12 basamaktan daha uzun olduğu takdirde, diğer 
basamakları görmek için Telefon Rehberi tuşuna basabilirsiniz! 
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7.1 Yeni çağrılar 
Cevapsız bir çağrı aldığınız zaman,’’ CID’’ sembolü yanıp sönecek ve ekranda “XX 
KAÇIRILDI” uyarısı görüntülenecek olup, buradaki “XX” kaçırılan çağrıların sayısını 
göstermektedir.  
 
7.2 Çağrı Listesine başvurulması 
Çağrı Günlüğü  tuşuna ‘’CID’’ tuşuna basınız. En son gelen çağrı ekranda 
görüntülenecektir. Liste boş olduğu takdirde, ekranda ‘BOŞ’ uyarısı görüntülenecektir. 
Aksi takdirde (boş değilse), ismi, numarayı ve tarihi/saati görmeniz mümkündür.  
‘’TELEFON REHBERİ’’  tuşuna basarak ekranda aşağıdakileri görüntülemeniz 
mümkündür:  
TELEFON REHBERİ  tuşuna basarak isimden, numara ve tarih-saat’e kaydırma 
yapabilirsiniz.  Bir sonraki çağrıya geçmek için sol ok tuşunu kullanınız. Bir önceki 
çağrıyı görmek için ise Sağ yön tuşunu kullanınız.   
‘’INT ‘’ tuşuna basarak Çağrıdan ayrılabilirsiniz.  
 

Ahmet 

                      
Telefon numarası, telefon rehberindeki isim ile uyuştuğu veya Çağrı Bilgisi ismi 
gönderildiği zaman 
 

3435367 

                     
Telefon numarası, telefon rehberindeki isimlerin hiçbirisi ile uyuşmadığı veya Çağrı 
Bilgisi isimsiz olduğu zaman. 
 
 

  01/12 12:23 

                     
Çağrının alındığı zamanı gösteren tarih ve saat 
 
Arama tarih ve zamanının ekranda görülmesi şebeke desteğine bağlıdır. 
 
7.3 Bir numaranın Çağrı Listesinden aranması 
Arzu ettiğiniz numara ekranda görüntülenene kadar Çağrı Listesinin içerisinde 
kaydırma yapınız. ‘’HAT ’’  tuşuna basınız. Numara otomatik olarak çevrilecektir.  
 
7.4 Bir numaranın Çağrı Listesinden silinmesi 
Arzu ettiğiniz numara ekranda görüntülenene kadar Çağrı Listesinin içerisinde 
kaydırma yapınız.  
‘’MENÜ’’ tuşuna basınız ve sonra “SİL’’ seçeneğini seçmek için sol veya sağ yön 
tuşlarını kullanınız.   
Sonra, numarayı silmek için ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız. 
 
7.5 Çağrı Listesinden tüm numaraların silinmesi 
Çağrı listesinden numaraları, Numaranın tümü okunduğu takdirde silebilirsiniz.  
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Arzu ettiğiniz numara ekranda görüntülenene kadar Çağrı Listesinin içerisinde 
kaydırma yapınız.  
‘’MENÜ’’ tuşuna basınız ve sonra “Hepsini Sil” seçeneğini seçmek için sol veya sağ 
yön tuşlarını kullanınız.    
Sonra, numarayı silmek için tekrar ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız. 
 
7.6 Çağrı günlüğündeki bir numaranın telefon rehberi hafızasına 
kaydedilmesi 
Arzu ettiğiniz numara ekranda görüntülenene kadar Çağrı Listesinin içerisinde 
kaydırma yapınız.   
‘’MENÜ’’ tuşuna basınız ve sonra “T.DEF.KAYIT” seçeneğini seçmek için sol veya 
sağ yön tuşlarını kullanınız.  
‘’MENÜ’’ tuşuna tekrar basınız. 
İşlemin yapılmasından sonra Mevcut Çağrı Bilgisi isminin son karakteri yanıp 
sönecektir, sonrasında ise isim bilgilerini düzenlemeniz mümkündür.   
İsmi kaydetmek için, ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız ve sonrasında telefon numarasını 
düzenleyebilirsiniz.  
Telefon numarasının son sayı karekteri  yanıp sönecektir, daha sonra  telefon 
numarasını düzenlemeniz mümkün olacaktır.  
Onaylamak ve çağrı listesine dönmek için ‘’MENÜ’’tuşuna tekrar basınız. 

 
8. Tarih ve Zaman Ayarı 
‘’MENÜ’’ tuşuna basınız.  “TARİH ZAMAN” seçeneğini seçmek için sol ve sağ tuşlarını 
kullanınız ve ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız.  
Yılı giriniz ve ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız.  
Ayı giriniz ve ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız.  
Tarihi giriniz ve ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız.  
Saati giriniz ve ‘’MENÜ’’ tuşuna  basınız.  
Dakikayı giriniz ve ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız.  
 
Telefon baz istasyonu ile bağlantı kuramadığı anda tarih ve saat ayarlarınız silinecektir, Elsetiniz baz istasyonu ile 
bağlantıyı tekrar  yakaladığında tarih ve saat ayrını tekrar ayarlamanız gerekecektir! 
Telefon hattınız  Çağrı bilgi özelliği taşıyor ise ve operatörün  tarih ve saat  gönderme özelliği var ise, saatiniz, gelen 
gelen bir çağrı ile birlikte otomatik olarak ayarlanacaktır.  

 
9. El Seti Kayıt /Kayıt İptali 
9.1 Dijital  Kablosuz Telefon Baz Ünitesi Kayıt  
 
Bir adet baz istasyonuna  5 adet elseti tanıtabilirsiniz. Varsayılan olarak, her bir elseti, 
teslimat sırasında baz istasyonu üzerinde 1 numaralı elseti olarak bağlanmaktadır (1 
numaralı baz istasyonu).  
!!! Eğer:  
• El seti (bağlantısı), baz istasyonundan çıkartılmış ise (örneğin yeniden başlatmak için), 
• Söz konusu baz istasyonunu farklı bir elsetine tanıtmak istediğiniz takdirde 
 El setini tanıtmanız yeterli olacaktır.  
Bazın  gücünü açınız ve baz, bir dakika içinde kayıt modunda olacaktır.  
Bu zaman zarfında, baz istasyonu kayıt modunda olacak ve elsetini tanıtmak için  için 
aşağıdakileri yapmalısınız:  
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‘’MENÜ’’  tuşuna basınız. “KAYIT”  bölümünü seçmek için Sol veya Sağ yön tuşlarını 
kullanınız ve ‘’MENÜ’’ tuşuna  basınız. El Setine tanıtmak istediğiniz baz istasyonunun  
numarasını (1-5) seçmek için sağ sol yön tuşlarını kullanınız. Elseti, baz istasyonunu  
aramaya başlayacaktır,baz istasyonunu  bulduğu zaman ise Pin kodunu (4 basamaklı) 
girmenizi isteyecektir: 
Baz istasyonu Pin kodunu (0000) giriniz ve onaylamak için ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız.   
Pin kodu yanlış girildiği takdirde, telefon tekrar baz ünitesini aramaya başlayacaktır. El 
Seti kaydedildiği zaman, Elseti numarasını takiben “HS” ibaresini gösterecektir.  
 
9.2 Elsetinin Devre Dışı Bırakılması 
Baz İstasyonunuza Kayıtlı bir elsetini iptal ederek başka bir Elsetini Baz istasyonuna kayıt 
edebilmeniz mümkündür, bu işlemi yapabilmek için, 
‘’MENÜ’’ tuşuna basınız. 
“KAYIT SİL” seçeneğini seçmek için sol ve sağ yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için 
‘’MENÜ’’ tuşuna basınız.  
Pin kodunu (0000) giriniz ve tekrar “MENÜ” tuşuna basarak onaylayınız.   
Kaldırmak istediğiniz telefon numarasını (1-5) giriniz ve ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız. Söz 
konusu seçenek menü bölümüne geri dönecek olup, kaldırma bu şekilde işlemi başarılı 
bir biçimde gerçekleştirilmiş olacaktır.  
Aksi takdirde, telefon numarasını tekrar girmeniz istenecektir.  
Not: Kullanmakta olduğunuz elseti haricindeki mevcut elsetlerini kaldırmanız 
mümkündür.  
Bu fonksiyonlar, baz istasyonuna sadece birden fazla elseti (İkiz/Üçlü/Dörtlü 
versiyonlar gibi) kayıtlı olduğu zaman çalışmaktadır! 
 
 

10 İki telefon arasındaki çağrı transferi ve dâhili iletişim 
10.1 Harici bir çağrı sırasında çağrı transferi ve konferans transferi 
Harici bir çağrı sırasında, diğer elseti numarasını (1-5) takiben ‘’INT ‘’tuşuna basınız.  
Kodunu tuşladığınız diğer elseti çalmaya başlayacaktır:  
– Diğer elseti hattı aldığı zaman, dâhili olarak konuşabilirsiniz.  
Konuşmakta olduğunuz Elsetini kapatırsanız, harici hat, diğer elsetine  bağlanacaktır.  
2 saniye müddetle ‘’ INT’’ tuşunu basılı tutarsanız, ikinci elseti ve harici hat ile aynı anda 
görüşebilirsiniz (konferans çağrısı).  
– Veya harici çağrıya geri dönüş yapmak için tekrar ‘’INT’’ tuşuna basınız.  
Çağrıyı sonlandırmak için ‘’HAT ’’ tuşuna basınız.  
 
10.2 Dâhili arama (İnterkom) 
• Bekleme modunda iken, diğer elseti numarasını (1-5) takiben INT tuşuna basınız.  
• Diğer elseti çalmaya başlayacaktır. Çalmayı, Hat (line) tuşuna basarak kesebilirsiniz.  
• Diğer çağrıya telefon hat (line) düğmesine  basarak cevap verilmesi durumunda, 
dâhili olarak konuşabilirsiniz.  
• Çağrıyı sonlandırmak için Hat (line) düğmesine  basınız.  

11 Telefonun yeniden ayarlanması 
Bu işlem tüm değişiklikleri geri alacak ve tüm ayarların (zil sesi seviyesi, zil melodisi... vb) 
varsayılan değerlere geri dönmesini sağlayacaktır.  
‘’MENÜ’’ tuşuna  basınız. “ELSETİ AYAR” bölümünü seçmek için sol veya sağ yön 
tuşlarını kullanınız ve onaylamak için ‘’MENÜ’’ tuşuna  basınız.   
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 ‘’RESET’’(YENİDEN AYARLAMA) bölümünü seçmek için sol ve sağ yön tuşlarını  
kullanınız ve onaylamak için ‘’MENÜ’’ tuşuna  basınız. Tuşa bastıktan sonra ‘’SIFIRLA?’’ 
ikonunu göreceksiniz 
Pin kodunu (0000) giriniz ve ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız. Ünite, bekleme konumuna geri 
dönecektir.  
 
Varsayılan telefon ayarları aşağıdaki şekildedir:  
Ayarlar 

Fonksiyon Varsayılan Değer 
Tonlu/Darbeli Tonlu 
Tuş Takımı Kilidi Kilitsiz 
Zil seviyesi Kullanıcı tanımlı 

Zil Melodisi 8 numaralı melodi veya Kullanıcı tanımlı 

Zil Açık/Kapalı Açık 
Uzun/Kısa Flaş Kısa veya Kullanıcı tanımlı 
Son Numarayı Tekrar Arama (LNR) İçeriği Boş 
Telefon Rehberi İçeriği Boş 
Çağrı Bilgisi İçeriği Boş 
Kayıt Bilgisi Saklanan Kayıtlar 
Alıcı Seviyesi 3 numaralı ses seviyesi veya Müşteri tanımlı 
Otomatik Konuşma KAPALI 

 
14.2 Çevirme modunun ayarlanması 
İki çeşit çevirme modu bulunmaktadır:  
DTMF (Çift Tonlu Çoklu Frekans/Tonlu çevirme (en genel) (varsayılan) 
Darbeli çevirme (daha eski teçhizatlar (cihazlar) için) 
14.2.1 Çevirme modunu değiştirmek için: 
‘’MENÜ’’ tuşuna basınız  
“BAZ AYAR” bölümünü ulaşmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanınız, onaylamak 
için ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız.  
“ARAMA MODU”nu seçmek için sol veya sağ yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak için 
‘’MENÜ’’ tuşuna basınız.  
“TON” veya “DARBE” seçeneklerini seçmek için sol veya sağ yön tuşlarını kullanınız 
seçtiğiniz seçeneği onaylamak için ‘’MENÜ’’ tuşuna  basınız.Veya 
Çevirme modları arasında değişim yapmak için flaş ‘’R’’ tuşunu basılı tutunuz: telefon 
darbeli çevirmeye ayarlandığı zaman “P” harfi, tonlu [Çift Tonlu Çoklu Frekans-DTMF] 
çevirmeye ayarlandığı zaman ise “T” harfi görünecektir. 5 saniye sonra ünite bekleme 
moduna geri dönecektir.  
 
14.3Flaş düğmesi (R) 
Konuşma sırasında ayrıca “flaş” veya “tekrar arama” olarak da adlandırılan ‘’R’’ tuşuna 
bastığınız zaman, ünite, hattın kısa bir süreliğine  kesilmesi sebep olmaktadır. (100 
milisaniyelik veya 250 milisaniyelik)  Bu işlem ise telefon sağlayıcınızın özel servislerini 
kullanmanıza ve/veya bir telefon santraline sahip olduğunuz zaman çağrı transferi 
yapmanıza imkân vermektedir. 
 
 



                                                                         

Laxon Yardım Hattı 312 2320808                      Laxon Joy Kullanım Kılavuzu 14 

Flaş zamanının ayarlanması 

Tekrar çevirme (redial) düğmesini  üç saniye müddetle basılı tutunuz. Ekran, 100 
milisaniye boyunca “S” harfini veya 250 milisaniye boyunca “L” harfini gösterecektir.  
Flaş zamanı ayarı 2 saniye sonra ekrandan kaybolacaktır 
Veya 
‘’MENÜ’’ tuşuna basınız. 
“BAZ AYAR” bölümünü seçmek için sol veya sağ yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak 
için ‘’MENÜ’’’ tuşuna basınız. 
  
“FLASH ZAMANI” bölümünü seçmek için sol veya sağ yön tuşlarını kullanınız ve 
onaylamak için ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız.  
“UZUN” veya “KISA”  seçeneklerini seçmek için sol veya sağ ok tuşlarını kullanınız ve 
onay için tekrar ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız.  
 
14.4 PIN kodunun değiştirilmesi (sistem PIN kodu) 
Belirli fonksiyonlar, sadece baz istasyonunun  PIN kodunu bildiğiniz takdirde kullanılabilir 
durumdadır.  
PIN kodu 4 basamaklıdır. Varsayılan PIN kodu ayarı ‘0000’dır. PIN kodunu değiştirmek ve 
kendi gizli kodunuzu ayarlamak istediğiniz takdirde aşağıdakileri yapınız:  
‘’MENÜ’’tuşuna basınız. 
“BAZ AYAR ” bölümünü seçmek için sol veya sağ yön tuşlarını kullanınız ve onaylamak 
için ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız.  
“SİSTEM PİN”  bölümünü seçmek için sol veya sağ yön tuşlarını kullanınız ve ardından 
onay için tekrar ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız.  
Eski pin kodunu giriniz ve ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız.  
Yeni pin kodunu giriniz ve ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız.  
Yeni pin kodunu tekrar giriniz  ve ‘’MENÜ’’ tuşuna basınız. İşlem başarılı olduğu takdirde 
“PIN  DEĞİŞTİ” ibaresi görüntülenecektir.  
 
Not: Yanlış PIN kodu girildiği takdirde, “Pin Hatası” uyarısı görüntülenecektir.  
 
TEMİZLİK VE BAKIM 
Laxon Joy kablosuz dect  telefonunuzun hiçbir parçasını benzin, inceltici veya çözücü 
kimyasallarla temizlemeyiniz.Bu temizlik maddelerinin kullanılmasıyla ortaya çıkabilecek 
hasarlar garanti kapsamı dışındadır. 
Telefononuzu gerektiğinde kuru bir bez vasıtasıyla temizleyiniz. 
Telefonunuzu ateşten, sudan, nemden veya direkt güneş ışığından koruyunuz. 
Telefonunuzun dayanıklılık standartlarına ulaşması için tüm işlemler yapılmış olmasına 
rağmen eğer bir problem yaşarsanız lütfen telefonunuzu kendiniz tamir etmeyiniz ve satın 
aldığınız mağazaya başvurunuz. 
 
GARANTİ VE SERVİS 
Laxon JOY satın aldığınız tarihten itibaren satın aldığınız ürünün faturasını  saklamanız 
durumunda 24 ay boyunca garanti kapsamındadır. Bu garanti kullanıcı hataları, kazalar, 
dikkatsizlik, telefon hattı sorunları ve yetkili olmayan servislerin oluşturacağı problemleri 
kapsamaz. 
Garanti süreniz dolana kadar fiş veya faturanızı saklayınız , orjinal paket ekipmanlarının  da 
saklanması gerekmektedir. 
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Atık elektronik ürünler ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır. Yerel 
geri dönüşüm kurallarına uygun olan çöpe atınız 

NOT: Garanti Kapsamında Hizmet Alabilmek İçin; 
1.  Baz istasyonunu  telefon hattından ayırınız ve elektirik gücünü kesiniz. 
2.  Ürününüzün tüm parçalarını toplayıp orjinal paketine yerleştiriniz. 
3.  Ürünü aldığınız yere tekrar götürürken fiş veya faturanızın yanınızda olmasına dikkat 
ediniz. 

11.2 Garanti Kapsamı Dışında; 
1.  Baz ünitesini telefon hattından ayırınız ve 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 Joy marka  telefonunuz daha 
önceden belirttiğiniz adrese gönderilecektir. 
 
 
 
 
KUTU İÇERİĞİ 
Baz İstasyonu, Elseti, Batarya Kapağı, 2 Adet 1.2 V yeniden şarj edilebilir pil, Hat Kablosu, 
1 Adet   6 V/200 mA  DC Adaptör ,Kullanım Klavuzu (Uygunluk Belgesi-Yetkili servisler), 
Garanti Belgesi. 
 
Uygunluk Taahhütnamesi  
Laxon JOY olarak tanımlanan kablosuz telefon aşağıdaki önemli koruma gereklilikleri ve 
hedefleriyle uyumludur:  
 
LVD Yönergesi 72/23/EEC 
EMC Yönergesi 89/336/EEC 
EC R&TTE Yönergesi 1999/5/EC 
 
Ve aşağıdaki ilgili uyumlu standartlara uyar:  
LVD: EN 60950-1:2006  
EMC: EN 301489-01 V1.6.1:2005 
Radyo: EN 301489-06 :V1.2.1: 2002 

                        
Gerekliliklere uyumluluk          sembolüyle tasdiklenmektedir.  

 
NOT: Yönerge 2002/96/EC uyarınca, sağda gösterilen sembolle gelen bir ürün 
aldığınızda elektrikli ve elektronik malzemeleri ayrı çöp kutularına atmanız 
gerekmektedir, altsistemleri ve sarf  malzemeleri bu ürünün dahili bir parçasıdır ve bu 
üründeleri notmal bir çöp gibi atamazsınız. Bu malzeme ve tüm parçalarını atmaya 
karar verdiğinizde uygun bir şekilde atık hale gelmesi  için mevcut düzenlemeler 
uyarınca yerel geri dönüşüm merkezlerine götürmelisiniz. Bu merkezlerinin 
konumlarına ait detayları yerel yönetimlerinizden alabilirsiniz.  
 

Teknik detaylar 
Standart Kablosuz Telekominikasyon  
Frekans aralığı  1880 - 1900 MHz (bant genişliği = 20 MHz) 
Kanal Bant genişliği  1728 MHz 
Çalışma mesafesi  Açık alanda 300 metreye kadar; kapalı alanda 50 metreye kadar  
Çalışma süresi  
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Bekleme:   100 saat 
Konuşma:   10 saat 
Batarya şarj süresi:  24 saat 
Sıcaklık aralığı  
Çalışma   0 °C - 40 °C 
Depolama  20 °C - 60 °C 
 
Elektriksel güç  
EL AHİZESİ : İki adet AAA-boyutlarında 550mAH NiMH 1.2V yeniden şarj edilebilir pil 
BAZ ÜNİTE : input 230VAC 50Hz; output 7.5VDC - 500mA  
ŞARJ ALETİ : input 230VAC 50Hz; output 6VDC - 200mA 
 
Port belirleme  port (ana güç kaynağına bağlı) EN41003’e göre bir SELV porttur.   
port (telefon hattına bağlı) EN41003’e göre bir TNV porttur.  PBX uyumluluğu: 
Zamanlı yeniden arama (timed break recall) (flash): 100ms (varsayılan), 250ms ya da 600ms 
olarak ayarlanabilir.  
 
Üretici          
Global China Technology Limited        
Room 528, 3V Kwong Sang Centre BunRoad, Kwun Tong   
Kowloon, Hong KongTel: (852) 2690-7108 Fax: (852) 3250-8789      

   
 
 

İthalatçı 
 
Teleses Elektrik Elektronik Hab.Ürün. San Tic. Ltd.Şti 
GMK Bulv. No:70 Maltepe Ankara – Türkiye 
Tel: ( 312) 2320808 Fax: (312) 232 4499 
 
 
 
Teleses Elektrik Elektronik Hab. Ürün. San. Tic. Ltd.Şti. 
Kablosuz (Dect)  Telefon Servisleri 
 
ANKARA 
Teleses İletişim 0 312 232 0808 GMK Bulvarı No:70 Maltepe 
İSTANBUL 
Eko Group 0 216 469 5555 Işıklar Cad. No:21 Ataşehir Kadıköy 
İZMİR 
Datamer 0 232 464 1500 Talatpaşa Bulvarı No:62 Kat:1 D:3 Alsancak 
BURSA 
AKM Telekomünikasyon 0 224 223 3388 Cemal Nadir Cad. Sarıtaş Elektronikçiler Çarşısı No:8 
ANTALYA 
Serdar Elektronik 0 242 244 0691 Tahıl Pazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı Emel İşhanı No:15/3 
MALATYA 
Yıldırım Elektronik 0 422 321 7911Nuriye Mahallesi Mimar Sinan Cad. No:79/1 
GAZİANTEP 
Japon Hasan 0 342 218 0281 Karatarla Mahallesi Söylemez Pasajı Kat:4 No:227 
RİZE 
Ceylan Elektronik 0 464 214 2262 Palandöken cad. No:6 
 
Bakanlıkça Tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır. 


