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KULLANIM KILAVUZU 
TD12’ nin paketini açarken: 

Kutuda bulunanlar: 
Kablosuz telefon (İkiz sistemli

üç Üçlü sistem ile,
ile birlikte) 

 Baz Ünitesi 
Şarj edilebilir piller veya pil paketi,

ğ
ı Bir telefon hat kablosu 

 Dağıtım şebekesi ara kablosu 

Eğer yardıma ihtiyacınız olur ise 
Pazartesi’den Cumaya saat 9.00’dan 17.00’ye
kadar Laxon Yardım hattı kullanılabilmektedir

0 312 232 08 08 

iki telefon,
dört de dörtlü sistem

ve telefon için pil birimi kapa

Önemli Not-acil aramalar 
TD12 dağıtım şebekesi arızalandığı zaman acil aramalar yapmak 
için tasarlanmamıştır. Bu yüzden Acil Hizmetlere erişmek için 
alternatif düzenlemeler yapmalısınız.
(Bu şu anlama gelmektedir dağıtım şebekesi gerektirmeyen 
hattınıza bağlı basit bir telefona da sahip olmalısınız böylece 
elektrik arızası olur ise aramalar yapabilirsiniz.) 

TTDD1122 ŞŞIIKK TELEFON

KULLANIM KILAVUZU İÇERİK TABLOSU

1 NEREDE BULABİLİRİZ
2 MONTAJ 
3 ARAMA YAPMA VE ARAMA YANITLAMA 
4 ARAMA HAFIZASI 
5 ARAYANIN GÖRÜNMESİ
6 SES TONLARI VE SESLER 
7 ARAMA ENGELLEME 
8 TELEFONUN KİŞİSELLEŞTİRİLMESİ
9 SİSTEMİN YENİDEN AYARLANMASI 
10 ÇOKLU TELEFON SİSTEMİNİN KULLANIMI 
11 TELEFON KAYDI 
12 BEBEK ÇAĞRISI
13 İŞLETİMSEL NOTLAR 
14 ARIZA GİDERME
15 GARANTİ VE SERVİS
16 TEKNİK DETAYLAR 

TELEFONUNUZ ÜZERİNDEKİ TUŞLARA BASMA: 
 Kullanım kılavuzundaki talimatlar size  

sadece tuşa basın dediği zaman tuşa
kısaca basın ve bırakın anlamına
gelmektedir.

 Kullanım kılavuzundaki talimatlar size tuşa
basın ve basılı tutun dediği zaman tuşa ekran
değişene kadar veya bir ses duyana kadar
basın ve bırakın anlamına gelmektedir 
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 Harici arama beklemeye alınmaktadır. Diğer telefon biriminin 
kullanıcısı cevap verdiği zaman, dâhili telefon araması
(INTERKOM) üzerinden konu

ş
abilirsiniz.

3 Aramayı aktarmak için KAPAT/C  tuşuna basınız.
Eğer telefon kullanıcısı cevap vermez ise: 
Tekrar INTERKOM tuşuna basarak dış aramaya geri 
dönebilirsiniz. 
Aramalar arasında ayrıca ileri ve geri gidip gelebilirsiniz.

İki arama arasında mekik dokuma 
Hem bir harici arama hem de bir dâhili (interkom) arama devam 
ederken, bir aramadan diğerine aşağıdaki biçimde gidip 
gelebilirsiniz:

 Her biri ile sıra ile konuşmak için, diğerini de beklemeye almak 
için bir saniyeliğine INTERKOM tuşuna basınız.

Harici aramayı diğer telefona KAPAT/C tuşuna basarak siz 
dâhili (interkom) aramaya bağlanırken aktarabilirsiniz. 

Eğer harici arama ile bağlantıda iken KAPAT/C tuşuna
basarsanız, onun bağlantısını kesmiş olursunuz.

Üç yönlü konferans ayarlamak için
İki telefon kullanarak bir konferans ayarlayabilirsiniz. 
Devam eden harici bir arama aldığınızda (ya sizin yaptığınız veya 
cevapladığınız veya da size aktarılan)

1 INTERKOM tuşuna basınız ve daha sonrada telefon 
numarasında bir anahtara basınız.

 Harici arama beklemeye alınmıştır. Diğer telefon kullanıcısı
cevap verdiği zaman ve süren bir dâhili (interkom) aramanız
olduğu zaman:

2 * (YILDIZ) tuşuna iki 
saniyeliğine basılı tutun 

 Hem siz hem de diğer kullanıcı harici aramaya bağlanmaktadır.
Diğer telefon kullanıcısını konferans aramasında askıya almak 
için: 2 saniyeliğine *(YILDIZ) tuşuna basın ve basılı tutun.
Harici aramaya bağlantınız devam etmektedir. Eğer diğer kullanıcı
kapatmadı ise, onu konferansa 2 saniyeliğine * (YILDIZ) tuşuna
basarak geri getirebilirsiniz.  
Konferans araması sırasında eğer KAPAT/C tuşuna basarsanız,
diğer kullanıcıyı harici aramaya bağlı bir şekilde bırakırsınız.

Eğer diğer kullanıcı KAPAT/C tuşuna basar ise, siz harici arama 
ile bağlantıda kalırsınız.

 Üç yönlü bir konferans ayarlamak için 

Yeni arama tonu 

Her iki telefonda dâhili (interkom) aramada iken ve harici bir 
arama geldiği zaman, sizin birisi tarafından arandığınızı bildirmek 
için konuşman

ı

z sırasında YENİ BİR ARAMA TONU duyacaksınız.

Harici aramayı cevaplandırmak ve dâhili (interkom) aramayı sona 
erdirmek için: 
R  tuşuna basın
Harici aramayı cevaplandırmak ve dâhili (interkom) arayı
bekletmek için (böylece daha sonra mekik, konferans veya 
aktarmayı kullanabilirsiniz) 
İNTERKOM tuşuna basın

Symphony 220 sistemi ile birlikte temin edilen telefonlar baz ünitesi olmak için 
tescillenmiştir. Onları kendi kendinize kaydetmenize gerek yoktur. 
Eğer ayrıca telefonlar satın alırsanız, onları kayıt ettirmeniz gerekecektir. Her 
baz ünitesi için altı telefona kadar kayıt yapılabilir ve her telefon da dört baz 
ünitesine kadar kayıt ettirilebilir.

Yeni bir telefonu kayıt etmek için 

11 Telefon Kayd

1 Baz ünitesi üzerindeki TELEFON KONUM BELİRLEYİCİ tuşuna
basın ve basılı tutun ta ki Kayıt tonunu duyana dek (tekrar eden bip 
sesleri)

2 Telefon üzerindeki Menü tuşuna ve daha sonrada yukarı ok 
veya aşağı ok tuşlarına KAYIT yazısını görüntülemek için basın.

3 TELEFON/OK tuşuna basın
→ Ekran 85 12 34 sayılarını göstermektedir eğer bu sayılardan herhangi 

ıp sönmüyor ise), cihaz zaten baz ünitesine kayıtlıdır
anlamına gelmektedir. 
4    Baz ünitesi sayısı 1’i seçmek için 1’e basınız
→ Ekranda BAZ PIN’i ---- yazısı çıkmaktadır.

5 Sistem PIN’ ini tuşlayın (varsayılan 0000) ve TELEFON/OK tuşuna
basın
→ Birkaç dakikalığına telefon bir temel ararken ekranda BEKLE---- yazısı
görünmektedir. Daha sonra baz ünitesinde hala boş olan telefon 
numaralarından oluşan bir liste göstermektedir.  
(Örneğin 1 34 6 şunu belirtmektedir; 1,3,4 ve 6 sayıları boştur; 2 ve 5 
sayıları önceden diğer telefonlara atanmıştır).
6 Boş telefon numarasındaki anahtar
→ Bir dakika sonra, ekranda telefonların adı ve numarası görünecektir. 
Eğer kayıt başarısız olur ise… 
Tekrar deneyin ve Kayıt tonu başlar başlamaz ikinci adımdan başladığınızdan
emin olun.

birisi sabit ise (yani yan

Yeni bir baz ünitesi kaydetmek için 
Eğer telefonunuz önceden bir baz ünitesine kayıtlı ise ve bir diğer baz ünitesine 
kaydetmek istiyorsanız:
→ Sayfa 20’deki 1ila 5 adımlarını takip edin. 4. adımda, en düşük numaralı boş
baz ünitesini seçin (hala yanıp sönen en düşük numara).
Baz ünitesi seçmek için 
Eğer telefonunuz birden daha fazla baz ünitesine kayıtlı ise, hangisi ile 
çalışmak istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Veya onun aramasına imkân verip en 
yakın boş baz ünitesi ile bağlantı kurmasını bekleyebilirsiniz. 

Menü tuşuna basınız
BAZ TABANI yazısının görünmesi için yukarı veya aşağı ok
tuşlarına basınız

3 tuşuna basınız
→ Ekran telefonun kayıtlı olduğu baz ünitelerinin bir listesini 
görüntülemektedir. Mevcut seçilen baz ünitesi sabit, diğerleri ise yanıp
sönmektedir.
4      Baz ünitesi numarasındaki anahtarı giriniz (veya 0’ı giriniz böylece 
telefonun en yakın boş baz ünitesini aramasına imkân vermiş olursunuz) ve 

onaylamak için TELEFON/OK tuşuna basınız.
→ Ekran tekrar BAZ TABANI kısmına gidecektir ve bir dakika bekleyebilir 
veya geri dönmek için KAPAT/C tuşuna basabilirsiniz. 

Bir telefonun kaydını kaldırmak için  
1   Menü tuşuna basınız
2  EL SETİ SİL yazısının görünmesi için yukarı veya aşağı ok
tuşlarına basınız

3  TELEFON/OK tuşuna basınız
→ Ekran baz ünitesine kayıtlı tüm telefon numaralarını göstermektedir.  
4  Kaydı kaldırmak için telefon numarasının anahtarını girin. 

→ Ekran tekrar EL SETİ SİL kısmına gidecektir ve bir dakika bekleyebilir 

veya geri dönmek için KAPAT/C tuşuna basarak bekleme konumuna 
geri dönebilirsiniz.

Parazitler
Bir aramada iken çevrede hareket ettiğinizde ses kalitesi eğer daha da 
bozuluyor ise, bu durum büyük olasılıkla baz ünitesi ve telefon arasındaki 
parazitten ötürüdür, Belki de diğer bir telefona veya diğer bir elektrikli donanıma 
çok yakın olmanızdan kaynaklanıyor olabilir.  Paraziti temizlemek için farklı bir 
yere hareket edin. Eğer hareket etmezseniz, aramanız kesilebilir. 
Ortamdaki telsiz paraziti telefon ve baz ünitesi arasındaki bağlantıda
aramadayken kısa bir kesintiye uğratabilir. Telefonun ekranı kısaca yanıp
sönecektir, öte yandan birim otomatik olarak bağlantıyı onarmak için farklı bir 
kanala geçecektir.  

1
2

TELEFON/OK

Kapsam dışında olduğunuz zaman ve aramada değilken, telefonun ekranı
KAPSAM DIŞI yazısının görüntülemektedir ve “sinyal seviyesi” sembolü yanıp
sönmektedir. Bir arama yapmadan önce, telefonun adı ve numarası
görününceye ve sembolün yanıp sönmesi duruncaya kadar baz ünitesine 
yaklaşmalısınız.
Temizlik ve bakım

 TD12'nin herhangi bir parçasını benzin, tiner veya solvent içeren 
kimyasallarla temizlemeyin- bu garanti kapsamına alınmayan kalıcı

hasarlara neden olabilir. Gerekli olduğu zaman, nemli bir bezle 
temizleyin.

 TD12’nizi sıcak ve nemli ortamlardan, güçlü güneş ışığından uzak tutun 
ve ıslanmamasını sağlayın.

 Symphony 2000’ininizin güvenirliğine ilişkin yüksek standartların
sağlanması için gerekli olan tüm çabalar gösterilmiştir. Ancak, eğer bir 
şeyler ters gider ise, onu kendi kendinize tamir etmeye kalkışmayın-
tedarikçinize veya Laxon Yardım hattına danışınız.

12. Bebek Çağrısı

Bebek çağrısı açık iken (bebek bakıcısı arama), telefon otomatik olarak 
belirlenen numarayı herhangi bir tuşa basıldığı zaman aramaktadır (PROG 
hariç). Bebek Aramasının açmadan önce, aranacak bebek Araması numarasını
programlamalısınız.

Bebek Araması açık iken, telefon Acil Hizmetleri aramak için kullanılamaz. Acil 
durumlar için başka bir telefonun kullanılabilir olmasını sağlayın.

1 tuşuna basın daha sonra  tuşuna basın

2 tuşuna basın daha sonra tuşuna basın

3 tuşuna basın
4 Telefon numarasını girin ve onaylamak için tuşuna basın

Eğer bir Bebek Araması zaten programlanmış ise silmek için tuşuna basın

5 AÇIK/KAPALI konumuna gitmek için  basın

6 AÇIK veya KAPALI konumunu seçmek için  tuşuna basın

7 Bekleme konumuna dönmek için  tuşuna basın ve basılı tutun 

Bebek araması açık iken, telefon ekranda en üstte bir kilit işareti ile
görünmektedir.

13. İşletimsel Notlar 
Elektrik Güvenliği

 Baz ünitesinin ıslanmasına izin vermeyin. Elektrikli donanım eğer
ıslaksanız veya suyun içinde duruyorsanız ciddi yaralanmaya neden 
olabilir.

 Eğer baz ünitesi suya düşerse, güç kaynağından gücü kesmeden, 
telefon hattı ile olan bağlantıyı kesmeden elinize almayın; daha sonra 
çıkartılmış kablolar vasıtası ile onu sudan çekin.

 ASLA Gök gürültülü bir havada TD12’yi dışarıda kullanmayın- baz 
ünitesini telefon hattından çıkarın ve güç bağlantısını kesin.  Yıldırımın
neden olduğu hasar garanti kapsamına dahil değildir.

Baz ünitesinin ve şarj edici bölümün yerleştirilmesi
Baz ünitesi ve şarj edici birim düzgün bir yüzeye yerleştirilecektir:

 Dağıtım adaptörü fişi 220 V AC anahtarlı bir güç temini prizine kolayca 
erişebilecektir- asla ana güç kablosunu uzatmaya çalışmayın.

 Telefon hattı kablosu telefon hattı soketine veya uzatma soketine 
rahatça erişecektir (yalnızca baz ünitesi; şarj edici bölümlerin telefon 
hattı ile bağlantısı bulunmamaktadır)

 Diğer bir telefona çok yakın olmayacaktır- bu durum aramalar sırasında
telsiz parazitine neden olabilir 

 Diğer bir elektrikli donanıma çok yakın olmayacak- dondurucular, 
çamaşır makineleri, mikrodalga fırınlar, TV’ler, Florasan lambaları vs.

Telefon ve baz ünitesi arasındaki telsiz sinyalleri 
Baz ünitenizi ve telefonunuzu beraber kullanmak için, onların arasında bir telsiz 
bağlantısı kurabilmeniz gerekmektedir. Şunlara dikkat edin: 

 Baz ünitesini mümkün olduğunca yükseğe yerleştirmek daha iyi sonuçlar 
alınmasına imkân verecektir- örneğin iki katlı bir evde, en iyi konum 
birinci kat olabilir. 

 Telefon ve baz ünitesi arasındaki herhangi bir geniş metal nesne- 
örneğin soğutucu, bir ayna veya kabin telsiz sinyalini bloke edebilir. 

 Diğer sağlam yapılar, duvarlar gibi, sinyal gücünü zayıflatabilir.  

14. Arıza Giderme 
! TD12 eğitimli mühendisler tarafından tamir edilmelidir. Kendi kendinize asla 
herhangi bir tamir veya ayarlama yapmaya kalkışmayın- problemi daha kötü 
hale getirebilirsiniz ve garantiyi geçersiz yapabilirsiniz.

Eğer TD12 kablosuz telefonunuzu kullanırken problem yaşıyorsanız, ayrıca
verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

İlk olarak DAİMA şunu kontrol ediniz: 
 TD12’yi kurarken ve ayarlarken 2. bölümdeki tüm adımları takip edip 

etmediğinizi 
 Tüm bağlantıların yerlerine düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını
 Baz ünitesi telefonuna olan ana şalterin soket üzerinde açık olup 

olmadığını

“Arama yapabilirim veya aramaları cevaplandırabilirim”

Eğer telefonun ARAMA tuşuna bastıktan sonra çevir sesini duymuyorsanız,
baz ünitesinin veya başla bir telefonun hattı kullanıp kullanmadığını kontrol edin. 

Eğer kablosuz bir telefon kullanıyorsanız, baz ünitesinin kapsama alanında olup 
olmadığından emin olun. Baz ünitesine daha fazla yaklaşın ve bunun yardımı
olup olmadığına bakın.

TD12’nizle temin edilen bir telefon hattı kablosunu kullandığınızdan emin olun. 
Diğer telefon kabloları çalışmayabilir.  

Eğer telefonun ekranı boş ise, açmak için KAPAT/C tuşuna basın.

Telefonunuz için arama engelleme ayarlanabilir (bakınız bölüm 7). Onu 
ayarlamış olabilecek diğer kullanıcı ile kontrol edin. 

Dağıtım şebekesi prizindeki gücü kapatın, birkaç saniye bekleyin ve daha sonra 
tekrar açın. Bu sorunu çözebilir.

“Telefon çalmıyor”

Çalan melodi KAPALI konumuna ayarlanmış olabilir. Bölüm 6’da belirtildiği gibi 
değiştirin.

Hatta bağlı tüm aletlerin toplam REN değerinin 4’den daha fazla olmadığını
kontrol edin. Bir veya daha fazla aletin bağlantısını kesiniz ve yardımı olup 
olmadığına bakınız.

“Arayan Görüntüsü Çalışmamaktadır”
Türk Telekom’dan Arayan Görüntü özelliğine kaydolmanız gerekmektedir. 
Telefon faturanızda irtibat detaylarınızı bulacaksınız.

Telefon Rehberinize yerel numaraları kaydederken, tam çevirme kodunu girin. 
Daha sonra isim Aranan Ekranı kaydı olarak gösterilecektir. Alternatif olarak, 
ulusal telefon kodunu yerel kod olarak kendi alanınız için ayarlayabilirsiniz.  

“ Telefon çok yavaş çevirme yapıyor”
Çevirme modu kazara PULSE moduna geçirilmiş olabilir. Ayarı TON’ a çevirin- 
çevirdikçe bip sesi duyacaksınız.

“Interkom (dahili) arama yapamıyorum”
Doğru telefon numarasını kullandığınızdan emin olun. 
Çevirdiğiniz telefonun açık olduğundan ve kapsama alanı içersinde olduğundan 
emin olun. 

“Bebek Araması çalışmıyor”
Bebek aramasını açtığınız zaman, ayrıca çevrilecek numarayı da girmeniz 
gerekmektedir.

PBX Kullanımı
“Son aranan numaranın yeniden aranması ve/veya PBX üzerinde hafızadan
arama çalışmıyor”

İlk arama yaptığınızda dış hat erişim kodu ve telefon numarası arasında bir 
boşluk için REDIAL/CDS/P tuşuna basın (örneğin 9). Daha sonra numarayı
tekrar arayabileceksiniz. 

Hafızaya numaraları kaydederken, her numara ile birlikte harici hat erişim
kodunu da (örneğin 9) ekleyebilirsiniz. 

Eğer PBX’iniz telefon numarasını çevirmeden önce sizin ikinci bir çevir sesi 
duymanızı istiyor ise, erişim kodu ve numara arasında bir boşluk bırakmak için 
P’ye basınız.

Eğer arıza devam ederse… 

TD12 ile aynı hatta bağlı diğer tüm aletlerin bağlantısını kesin ve arama yapıp
yapamadığınızı tekrar kontrol edin 

Telefon hattından baz ünitesi ile bağlantıyı kesin ve ana telefon soketine başka
bir telefon takın. Bir arama yapmaya çalışın. Eğer bu işe yararsa, hatta problem 
yok demektir.

Eğer arama yapılamaz ise, ve iki yönlü soket adaptörü kullanıyor iseniz, bunu 
çıkarın ve sokete doğrudan bir telefon takın. Eğer arama şimdi yapılabiliyor ise, 
adaptör arızalı olabilir anlamına gelmektedir. 

Eğer arama yapamıyor iseniz, hata değişim hattında olabilir. Türk Telekom ile 
temasa geçin. 

Hala sorunun nedenini belirleyemediyseniz 0312 232 08 08 Laxon Yardım Hattı
ile irtibata geçin. 

15. Garanti ve Servis 

Laxon TD12 satın alındıktan sonra satış makbuzunuzda gösterilen tarihten 
itibaren 12 ay garantilidir. Garanti yanlış kullanım, ihmal veya aşırı voltajdan 
kaynaklanan hasarları kapsamamaktadır-örneğin, telefon hattındaki arızalar 
veya yıldırım.

Satın alma makbuzunuzu lütfen saklayın- bu sizin garanti belgenizdir. 
Orijinal paketleme malzemesini de ayrıca saklayabilirsiniz. 

Tamir Merkezimize TD12’nizi iade etmeniz gerektiğinde garanti altında iken, 
5£’lik bir muameleler ücreti olacaktır.

Birim garanti kapsamında iken
1 Baz ünitesinin ve şarj edici bölümün telefon hattı ve dağıtım şebekesi

gücü ile olan bağlantısını kesin. 
2 TD12’nizin tüm parçalarını orijinal paketlemeyi kullanarak paketleyin. 

Güç adaptörlerini eklemeyi unutmayın.
3 Birimi aldığınız yere iade edin ve satın alma makbuzunuzu 

aldığınızdan emin olun. 

Garanti sona erdikten sonra 

Eğer birim artık garanti kapsamında değil ise, ilk olarak garanti kapsamında
tamir için 1. ve 2. adımı takip edin.  
3 0312 232 08 08 numarasından Servis Birimimizi arayın ve tamir ücretinin 
fiyatlandırmasını sorun ve tamir için TD12’yi nereye göndereceğinize ilişkin
detayları öğrenin.
4 TD12 ile birlikte aşağıdakileri gönderdiğinizden emin olun 

 Adınız ve adresiniz 
 Tamir ücretinin değerinde bir çek veya posta havalesi 

5 Servis Birimi tarafından verilen adrese TD12’yi gönderin 

Bu sizin kanuni haklarınızı etkilememektedir. 

16. Teknik Detaylar 

Standart   Dijital Gelişmiş Kablosuz Telekomünikasyonlar 
(DECT)
Frekans Aralığı  1.88 ila 1.9 GHz (bant genişliği=20 MHz) 
Kanal bant genişliği  1.728 MHz 
İşletim aralığı  dışarıda 300 metreye kadar; içerde 50 metreye 
kadar
Kablosuz telefon için Bekleme: ortalama 100 saat 
İşletim süresi   Konuşma: yaklaşık 10 saat 
    Pil şarj süresi: 15 saat 
Sıcaklık aralığı   İşletim 0 C ila 40 C 
    Depolama -20C ila 60 C 
Elektrik gücü   KABLOSUZ TELEFON-üç AAA 550 mAH NİMH şarj
edilebilir piller 

BAZ ÜNİTESİ- giriş 220 V AC, 50 Hz; çıkış DC 7.5 V, 300 mA 
ŞARJ EDİCİ BÖLÜM- giriş 220 V AC, 50 Hz; çıkış AC 9V, 300 mA 

Bağlantı noktası teknik özelliği  bağlantı noktası (dağıtım şebekesine 
bağlanmış) EN 41003’e göre bir SELV bağlantı noktasıdır.

 Bağlantı noktası (dağıtım şebekesine bağlanmış)  EN 41003’e göre bir 
TNV bağlantı noktasıdır.

PBX uygunluğu: Zamanlı parçalı yeniden arama: 85 ms’ye programlanabilir 
(Kısa), 100 ms (Orta) (birçok PBX sistemi için önerilmektedir) veya 250 ms 
(Uzun)
Duraklama uzunluğu: 3 saniye. Sinyal türü: DTMF (dual ton çoklu frekans), 
ayrıca aranan ton çevirme: veya devrenin bağlantısının kesilmesi (darbeli 
arama).

Şebeke bağlantısı
Bu donanım yalnızca İngiltere’de kullanılmak için tasarlanmıştır. Diğer ülkelerde 
çalışma durumunda PSTN sonlandırma noktaları garanti edilemez.

Uygunluk Bildirimi 
Biz Üretici/İthalatçı olarak : Teleses Telekomünikasyon A.Ş.

          GMK Bulvarı 70 
       06570 Maltepe, Ankara 

          Türkiye 
       Tel: +90 312 232 0808 

      Fax: +90 312 242 4499 
Aşağıdaki ürünün bizim sorumluluğumuz altında
Donanımın türü:  Dijital kablosuz telefon 
Model Adı:          TD12
Menşei:              Çin 
Markası:             Laxon 

Laxon TD12 aşağıdaki direktiflerin önemli koruyucu gereksinimleri ve 
amaçlarına uygundur: 

 EC R&TTE Direktifi 1999/5/EC 
 EC Direktifi 2006/95/EC 
 EC EMC Direktifi 89/336/EEC 

Ve aşağıdaki ilgili uyum standartlarına uygundur: 
 Telsiz: EN 301406: V 1.5.1:2003 
 EMC: EN 301489-1:V1.6.1.2005 

EN 301489-6:V 1.2.1:2002 
 Elektriksel Güvenlik: EN 60950-1:2001+All:2004 
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Atık elektrik ürünleri ev atıkları ile birlikte imha edilmemelidir. Bu 
donanımlar daha güvenilir muamele için yerel geri dönüşüm merkezine 
götürülmelidir.

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 

Bakanlıkça tespit ve ilan Edilen Kullanım Ömrü 7 Yıldır. 


