
   Laxon LR8 Kullanım Kılavuzu 
 
 
ANTEN                                       Kulaklık girişi 

 
POWER Tuşu                                 
Ses seviyesini  
değiştirmek 
Için çeviriniz.                                   Alıcı LED 
                                            Bir sinyal aldığında 

yanıp söner  
PTT Tuşu                                    
Bağlantı kurulurken                             
Basın ve basılı tutun                 

MONITOR tuşu 
                                           Kanaldaki sinyalleri 
LOCK tuşu                                kontrol etmek için. 
Tuşları kilitlemek                               current s 
Veya kilidi açmak                               
.                                            CALLtuşu                   
Zil sesi göndermek  
için MENU tuşu                               Diğer telsizlere zil  
Kanalları,                                    sesi yollar 
alt-kanalları                                      
Ve modları değiştirmek       
                                       UP/DOWN tuşu 
                                           Menü içersinde iken                                      

kanal                                              
          
Mikrofon için.     
 
 
Ekranda ne var? 

 

3 Kanal Numarası (1’den 8)         
 

32 Alt-Kanal numarası (0’dan 38).   
 
Pil durum göstergesi. Seviye azalırsa, 
cihazınızın şarja ihtiyacı vardır.  
 
Bağlantı esnasında ve arama esnasında 
ekrana gelir.  
 
Dual watch-Đkili Đzleme.                     

VOX modunda (ses aktivite özelliği ).                               
Ünite tüm kanalları aradığında ekranda belirir.  
 
Tüm tuşlar kullanıma kilitli.          
 
Arama sinyali ON/açık konumda olduğunda .              
 
Titreşim özelliği açık olduğunda. 



 

 
 
1.1.1.1.Pilleri YerleştirmePilleri YerleştirmePilleri YerleştirmePilleri Yerleştirme    
 
Laxon LR8  telsiz cihazınız her ünite için  
bir pil paketi mevcuttur. 
 
Kemer klipsini çıkarma 
 
Pillerinizi kemer klipsini üniteden çıkardıktan  
sonra yerleştiriniz. 
 
Pilleri Yerleştirme  

 
1.Kilit mandalını açınız ve pil yuvası  
kapağını çıkarınız. 
 
2.Pilleri doğru oklar yönünde yerleştiriniz. 

      
3.Kapağı kapatınız. 

. 
Kemer klipsini takma 
 
Kemer klipsini düzgün bir şeklide klips yerine  
oturtunuz. 
 
 
 

 
■ Telsizinizi şarj ünitesine yerleştirdiğiniz zaman,  

sadece paket içeriğinden çıkan yeniden şarj 
edilebilir  

■     pilleri kullanınız. . 
■     Pilleri şarj ederken pil kapağının düzgün bir  

şekilde kapatıldığından emin olunuz. 
■     Ömürleri tükenmiş pilleri yasal çerçeveler  

doğrultusunda yok ediniz. 
■ Bitmiş pilleri telsizinizin içersinde bırakmayınız, 

bu piller akabilir.  
 
 
 
 
 
 

 



2.Pilleri Şarj Etme 
 
Adaptörünüz ile 
Elünitesiniz arasındaki bağlantısını  
sağlayın. (Resimde görüldüğü gibi)  

 
Ana adaptörü 230V AC prize takınız.  

 
PMR telsiziniz ana adaptor kullanılarak şarj  

edilmelidir. Paket içersinden çıkan adaptor  

dışında farklı bir adaptor kullanımı cihazınızda  

geri dönülemez hasarlara yol açabilir ve bu  

durumda cihaz garanti kapsamı dışında kalır. 
 

 
Telsizleri şarj yuvasına  

Yerleştirme: 
 

Elüniteleri şarj yuvasına  

Koyulduğunda, şarj ışığı  

Yanar. 

 

 

Eğer piller tümü ile boş ise, yeniden şarj olmaları ortalama 10 saat sürer. 
Yeni pillerin şarj dolum süresi ortalama 14 saat sürebilir. 

 
Pil Göstergesi 

     Pil göstergesi LCD ekran üzerinde sol köşede yer almaktadır. Bu gösterge üç seviyeden 
oluşmaktadır ve pil durumunu göstermektedir. Pil tümü ile bittiğinde bu ikon 
görülmeyecektir. Pil azaldığında, cihazınızda 2 defa bip uyarı sesi duyarsınız ve cihaz 
otomatik olarak kapanır. 

 

. Pil Ömrü 
  Cihazınız pilleri daha uzun süre kullanma amacıyla özel bir enerji tasarrufu özelliğine 

sahiptir. 
   Tavsiyemiz, cihazı kullanmadığınız sürede kapalı konuma getirmenizdir. 

 
3.Telsiz Kullanımı 

 
Kapsama Alanı 
Kapsama alanı çevresel ve çoğrafi koşullara bağlıdır. 
Maksimum çekim gücü açık alanda  6 km civarındadır. (Herhangi bina veya tepelik yok 
ise) 
Lütfen iki telsizi 1,5 metreden (5 adım) kısa mesafede kullanmayınız bu parazitlenmeye 
yol açar.  
 
 

 



 

Önemli Güvenlik Önlemleri 

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

Cihazınızı bebeklerin ve küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutunuz 

 
 
ON/OFF Açma ve Kapama 

 PMR telsizi açmak için: 
Kanal numarası ekranda belirene kadar POWER tuşunu saat yönünde 

çeviriniz. Bir bip sesi duyacaksınız. 

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

 
Ses Kontrolü  

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

 
 

Kanal ve Alt-Kanal Değiştirme 
Cihazınız 1’den 8’e kadar, 8 adet kanala sahiptir. İki telsiz ile karşılıklı konuşabilmek için, 

her iki cihazında aynı kanala ayarlı olduğundan emin olunuz.  
          MENU tuşuna bir kez basınız. 
           Geçerli kanal numarası ekranda belirir. 
                      
           UP veya DOWN tuşlarını kullanarak istediğiniz kanalı seçin 

 
PTT tuşu ile yapılan kanal ayarlamasını onaylayın. 

 
Her kanal ayrıca 38 adet Alt-Kanala sahiptir. ( CTCSS kodu olarakta geçebilir) Bu alt 
kanallar , aynı kanalda çok fazla kullanıcı olduğunda, özel görüşmeleriniz için tercih 
edilebilir. 

Alt-Kanal özelliğini kapatma: Sadece Alt-Kanal ayarını  0 (sıfır) konumuna getirin. 

Bu durumda Alt-Kanal ayarını kapalı konuma getirmiş, aynı kanal kullanıcıları ile 

görüşebilirsiniz.( Veya cihazında Alt-Kanal ayarı olmayan kullanıcılar ile.) 

MENU tuşuna iki kere basınız.  
Geçerli Alt-Kanal numarası ekranda belirir. 

   
UP veya DOWN tuşlarını kullanarak istediğiniz Alt-Kanalı seçiniz. 

  
PTT tuşu ile yapılan kanal ayarlamasını onaylayın. 

 



Başka bir telsiz kullanıcısı ile görü şme 

 PTT tuşuna basın ve basılı tutun ekranda Transmitting 
(     ) sembolü belirir. 

 
S Mikrofona doğru bağırmadan, normal bir ses tonu ile konuşun, 

 
 

Konuşmayı sona erdirdikten sonra PTT tuşuna basmayı 
bırakın. 

 

Diğer bir telsiz kullanıcısını dinleme 

PTT tuşuna basmadığınızdan emin olunuz. 
Diğer kişi konuşurken (     ) sembolü ekrana gelir. Konuşmasını bitirene 
kadar bağlantı kurmaya çalışmayınız. 
 
Geçerli Kanalı Đzleme 

Genelde cihazınız çok zayıf sinyalleri almaz.Fakat geçerli kanalda tüm 
sesleri gözlemleyebilirsiniz.  

 
Geçici Đzleme Öelliğini Aktive Etme 

  Tuşuna basın ve 2 saniye kadar basılı tutun. Ekrana 
(    ) sembolü gelecektir.. 
Telsiziniz geçerli kanaldan herhangi bir sinyali 
alacaktır.(Arkamekan sesleri dahil)  

         
Đzlemeyi sona erdirmek için MONITOR/PTT/MENU basın ve 
basılı tutun. 
 
 
 

VOX(Ses Aktivite Özelliği )modu 
      

 VOX modunda telsiziniz PTT tuşuna basılı değilken,konuşma sesi ile aktive olur ve 
gönderim yapar. Konuşmayı sona erdikten sonra bile, 2 saniyede bağlantı kurulur.  

      
       VOX duyarlılığı ekranda numaralarla gösterilir. 

            En yüksek seviyede, cihazınız en kısık sesleri bile ( çevreden gelen ses dahil) algılar. 
En düşük seviyede iken, sadece yüksek sesleri algılar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VOX modu ON ve OFF (Aç/Kapat): 
MENU tuşuna 3 kez basınız. 
VOX ikonu ekrana gelir ve OFF ikazı ekrana gelir. 

 
Duyarlılık ayarı için UP tuşuna basın.(3 maximum) 
Eğer DOWN tuşuna OF yazısı ekrandan kaybolana kadar 
basarsanız, VOX modu kapanır. 

 
Yapılan ayarları onaylamak için PTT tuşuna basın. 
Cihazınız VOX modunda olduğu sürece, VOX yazısı ekranda 
olacaktır. 

 
Titreşim ve Arama Alarmı 
Cihazınız gelen bir sinyali sesli arama tonu gibi veya titreşim sinyali gibi iletir. 
 
Zil tonu 

Kapsama alanı içersinde olduğunuz, diğer aynı kanal kullanıcılarına (eğer 
müsait ise) bir arama zili gönderebilirsiniz.Bu yolladığınız zil sinyali ile 
beraber karşı taraf sizin onlarla iletişim kurmak istediğinizi anlar.  

   
CALL tuşuna basın ve bırakın. 
Yaklaşık bir 2 saniye bir zil tonu duyacaksınız ve ekranda  
(     )Sembolü belirecektir.Kapsama alanı içersinde  
olduğunuz ve aynı kanalı kullandığınız kanallar bu zil sesini 
duyacaktır..  

 
Zil Sesi Seçme 

 
MENU tuşuna 4 kez basınız, telsiziniz Call-Ring arama 
moduna  geçecektir.Ekranda 1 ikazı yanıp sönerken 1CA ikazı 
belirecektir. 

 
UP veya DOWN tuşlarını kullanarak 5 farklı zil tonları arasından 
seçim  yapabilirsiniz.(Bu zil tonlarını şarj dolum esnasında 
dahi  duyabilirsiniz.) 

 
Đstediğiniz zil tonunu seçtikten sonra PTT tuşuna basarak 
yapılan ayarları onaylayabilirsiniz  Ekranda （（（（   ））））ikonu 
devamlı olarak belirir. 
 
 

 
Zil Sesi Kapatma 
Bir zil sesi yolladığınız zaman bunu aynı zamanda telsizinizde de duyarsınız. 
Eğer duymak istemezseniz, lütfen aşağıdaki adımları tekrarlayınız: 
 
 
 



MENU tuşuna 4 kez basınız, telsiziniz Call-Ring ayar moduna 
geçecektir. 

. 
Ekranda OFCA yazısı belirene kadar UP veya DOWN tuşlarına 
basınız. 

 
PTT tuşuna basarak yapılan ayarlarınızı onaylayınız. 

 
 
Titreşim 

MENU tuşuna 5 kez basınız. 
Ekrana titreşim (     ) gelir ve bu esnada OF yazısı yanıp 
söner. 

 
UP (      )uşunu kullanarak titreşim özelliğini aktive ediniz. 
DOWN (     ) tuşunu kullanarak titr teşim özelliğini kullanım 
dışı bırakınız.. 
Titreşim özelliği aktive olduğu sürece , ekranda（    ）
sembolü yer alacaktır. 

 
 
Roger Sinyali (Anlaşıldı/ Doğrulama Sinyali) 
Roger sinyali otomatik olarak TALK tuşuna basmayı bıraktığınız zaman 
duyulur.Bu sinyal karşı tarafa sizin konuşmayı bitirdiğinizi ve şu esnada 
dinleme durumunda olduğunuzu bildirir. 

 
Roger sinyalini Aktive Etme 
 

MENU tuşuna ekranda  “On  ” ikazı belirene kadar   6 

kez basınız.  

 
UP veya DOWN tuşlarını kullanarak bu özelliği aktive  ("ON"      
ikazı ekrana gelir) veya iptal etmek için  ("OF" ikazı ekrana 
gelir) 

 
 

PTT tuşuna basarak yapılan ayarları onaylayınız. 
 
 
 
 
Tuş Kilidi ON/OFF (açık/kapalı) 
 
Tuş Kilidini ON / OFF konumuna getirme 

MENU tuşuna 7 kez basınız. "On " ikonu ekranda yanıp 
sönecektir. 

 
UP veya DOWN tuşlarını kullanarak  ('On ') yazısı ekrana 
gelecektir veya  ('OF ') yazısı ekrana gelecektir) tuş kilidini açık 
veya kapalı konuma getirebilirsiniz.  

 
    PTT tuşuna basarak ayarlarınızı onaylayınız. 

 



 
Dual-Watch (Đkili Đzleme) 

 
      MENU tuşuna 8 kez basınız. 

   DCM yazısı ile beraber  "OF " ikazı ekranda yanıp söner. 
 
   Đstediğiniz 2.kanalı UP veya DOWN tuşlarını kullanarak seçiniz. 
 
   MENU tuşunu kullanarak CTCSS kodunu değiştiriniz. 
 
   UP veya DOWN tuşunu kullanarak istediğiniz CTCSS kodunu 

seçiniz. 
 

PTT tuşuna basarak ayarları onaylayınız. 
 
 

Ekranda geriye ve ileriye doğru iki kanal değiştirilebilir. Eğer cihazınınz 
başka bir kanaldan bir sinyal alırsa, bu sona erecek ve bu sinyali alacaktır. 
Dual watch özelliği kullanıldığı sürece ekranda DCM ikazı ekranda 
yazacaktır. 

 
Dual Watch modunu sonlandırma 

   MENU tuşuna 7 kez basınız. 
  Ekranda kanal numarası yanıp sönecektir.. 
 

      UP veya DOWN tuşları ile ekranda "OF “ikazı belirene kadar 
basınız. 

     
 PTT tuşuna basarak Dual Watch modundan çıkabilirsiniz. 

 
 
Kanal Arama 
Scan (Arama) özelliği çaılışır konumda ise, telsiziniz sürekli olarak 8 ana 
kanal ve 38 alt kanal arasında arama yapar.  

MENU ve UP tuşlarına aynı anda basınız. 
SCAN (Tara) yazısı ekranda belirir ve kanal numarası değişir. 
Bir sinyal aldığında,telsiz bekleyecektir. 

 
                   
   UP tuşuna basarak kanal aramasına devam edebilirsiniz. 
  
 DOWN tuşuna basarak Alt-Kanal aramasını yapabilirsiniz. 

 
PTT tuşuna basarak aramayı sona erdirebilir ve iletişim  
kurabilirsiniz veya  DOWN tuşuna basarak aramaya devam 
edebilirsiniz. 

 
Tuşları kilitleme 
Tuşlar kilitli olduğunda siz hala görüşme yapabilir, sinyal alabilir veya geçerli 
kanalı (MON) ekranda görebilirsiniz. Fakat ses düzeyini değiştiremez  
(    ) veya MENU tuşlarını kullanamazsınız. 



Tuşları kilitleme 
LOCK tuşuna basın ve “    ” 
 Ikonu ekrana gelene kadar basılı tutun. 
 

Tuş kilidini açma 
LOCK basın ve ekrandan“    ”ikonu  
 Kaybolana kadar basılı tutun. 

 
 
Kronometre 

MENU tuşuna 3 saniye basın. 
 "00000 "ikonu ekrana gelir. 
                   
 UP tuşuna basarak kronometreyi başlatın. 
 
UP tuşuna basarak kronometreyi kapatın. 
                   
 DOWN tuşu ile süreyi sıfırlayın. 
 
MENU basın ve basılı tutarak kronometre modundan çıkın.  
 
 

Free Kit/ Kulaklık Kullanımı 
Cihazınızın üst kısmında yeralan kulaklık girişine bir kulaklık takarak 

konuşabilirsiniz. Kulaklık takılı konumda iken VOX modunuda kullanabilirsiniz. 
Eğer bu özellik tam olarak çalışmıyorsa, VOX duyarlılığını kapalı konuma 
getirebilir ve PTT tuşuna basarak bağlantıyı sağlayabilirsiniz. 
 
4. Temizlik ve Bakım 
Cihazınızın temizliğinde lütfen hafif nemli bir bez kullanınız. Sakın temizleyici 

veya çözücü bir kimyasal kullanmayınız. Bu durum cihazınızda geri dönülemez 
hasarlara yol açar ve cihazınızı garanti kapsamı dışında bırakır.  
 
5. Teknik Özellikler 

Đşlem Frekansı 446.00625 dan  446.09375 MHz(8 Kanal) 
Kanal Yeri  12.5 KHz    Çıkış Gücü 0.5 W 
 

Kanal        Frekans(MHz) Kanal        Frekans(MHz) 
1             446.00625 5            446.05625 
2             446.01875 6            446.06875 
3             446.03125 7            446.08125 
4             446.04375 8            446.09375 
 

Kod           Frekans(Hz) Kod           Frekans(Hz) 
1                67.0 20               131.8 
2                71.9 21               136.5 
3                74.4 22               141.3 
4                77.0 23               146.2 



5                79.7 24               151.4 
6                82.5 25               156.7 
7                85.4 26               162.2 
8                88.5 27               167.9 
9                91.5 28               173.8 
10               94.8 29               179.9 
11               97.4 30               186.2 
12               100.0 31               192.8 
13               103.5 32               203.5 
14               107.2 33               210.7 
15               110.9 34               218.1 
16               114.8 35               225.7 
17               118.8 36               233.6 
18               123.0 37               241.8 
19               127.3 38               250.3 
 

DÜZENLEMELERE UYGUNLUK 

Bu ürün Radyo ve Televizyon Terminal Cihazlar için gerekli 

düzenlemelere uygundur. 

 

 

 

 

LAXON 

TELESES GROUP  
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