Swedish
Norwegian
Danish
Finnish

CONGRESS 200

Professionell bordstelefon
Profesjonell bordtelefon
Professionel bordtelefon
Pöytäpuhelin ammattikäyttöön

Bruksanvisning
Brugervejledning
Käyttöohje

Svenska (se sidan 4-11)
1

Klyka

2

Högtalare

3

Volymkontroll för luren/headset

4

R-knapp

5

Återuppringning

6

Knapp för lagra/sekretess och
indikator

7

Knapp för parkera och indikator

8

Knapp för medhörning och
indikator

9

Knapp för högtalare/headset och
indikator

10 Snabbval
11 Ringsignalindikator
12 Volymkontroll för högtalaren (på
undersidan)

Norsk (se side 12-19)
1

Nedkoblingstast

7

Parkeringsknapp med indikator

2

Høyttaler

8

Knapp for medlytting og indikator

3

Volumkontroll for
håndsett/headset

9

Knapp for høyttaler/headset og
indikator

4

R-knapp

10 Hurtigvalg

5

Repetisjon

11 Ringesignalindikator

6

Knapp for lagring/mikrofonsperre
med indikator

12 Volumkontroll for høyttaleren (på
undersiden)

Dansk (se side 20-27)
1

Afbrydertast

8

Medhør-tast og indikator

2

Højttaler

9

3

Lydstyrke for røret/headset

Højttaler-/headset-tast og
indikator

4

R-tast

5

Genopkald

6

Lagring-/taleafbrydelse-tast og
indikator

7

Parkering-tast og indikator

10 Hurtigvalg
11 Indikator for ringesignal
12 Volumenkontrol for højttaler (på
undersiden)

Suomi (sivut 28-37)
1

Katkaisin

2

Kaiutin

3

Luurin tai sankakuulokkeiden
äänenvoimakkuuden säädin

4

R-painike

5

Uudelleensoittopainike

6

Yhdistetty mikrofonin mykistys- ja
tallennuspainike merkkivaloineen

7

Puhelu pitoon -painike ja
merkkivalo

8

Myötäkuuntelupainike ja
merkkivalo

9

Luuri/sankakuulokepainike ja
merkkivalo

10 Pikavalintapainikkeet
11 Soittomerkkivalo
12 Kaiuttimen äänenvoimakkuuden
säätö (pohjassa)

Svenska

Installation

Inkoppling
1.
2.
3.
4.
5.

Anslut batterierna. Se nedan.
Anslut telefonens telesladd till ett telejack och till uttaget T på telefonen.
Anslut spiralsladden till uttaget på luren och till uttaget q på telefonen.
Placera kablarna i de avsedda spåren på undersidan.
Lyft luren och kontrollera att kopplingston hörs.

Batterier
För att telefonen skall fungera korrekt behöver apparaten tre st 1,5V batterier
typ AAA (medföljer ej). När batterierna är på väg att ta slut visar displayen
Mo bAtt.
Byt batterier snarast! Använd endast batterier av hög kvalitet.
1. Drag ut telesladden.
2. Ta av luckan genom att trycka ner en liten skruvmejsel (max Ø 2,5mm) el
dyl i hålet till höger om luckan.
3. Sätt i batterierna enligt markeringarna för plus- respektive minuspol.
4. Sätt tillbaka batteriluckan

Inställning av tid
I displayen visas en klocka när telefonen inte används.
1. Lyft luren (bry dig inte om kopplingstonen) och tryck på knappen z och *.
2. Tryck # . Är 12 timmars visning inställd kan du växla mellan AM/PM med
* och # .
3. Ange tid (TT-MM-SS).
4. Lägg på luren. Tiden är inställd.

Hörselslinga
Luren har en inbyggd hörselslinga för de som vill använda sin hörapparat när
de telefonerar. Koppla in hörapparatens telespole genom att ställa hörapparaten
i T-läge.

4
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Installation

Svenska

Anslutning av headset
Ett headset kan anslutas till uttaget märkt = på telefonens undersida. När ett
headset är inkopplat används headsetknappen = för att koppla upp/ned linjen
(motsvarande att lyfta och lägga på luren). När headset är anslutet fungerar ej
vänthögtalaren.

Observera!

DORO original-headset är utprovade och anpassade för DORO Congress 200. Det går att
använda andra typer och märken av headset, men funktion eller ljudkvalitet kan då inte
garanteras.
I värsta fall kan dessa skada både själva headsetet och telefonen. Telefonens garanti täcker
inte denna typ av skador.

Uppringning/samtal med headset
1. Tryck på headsetknappen = . Kopplingston hörs i headsetet, och indikatorn
vid headsetknappen tänds.
2. Slå önskat telefonnummer med siffertangenterna.
3. Tryck på headsetknappen igen för att avsluta samtalet och koppla ned linjen.

Anslutning av extrautrustning
På telefonens sida finns ett uttag märkt 8 som kan användas för att koppla in
annan teleutrustning till samma telefonlinje t ex trådlös telefon, modem etc.

Etiketter/täckglas
Etiketterna under täckglasen kan ändras. Det bakre täckglaset sitter fast med
2 plastbitar som i sin tur sitter fast med 2 skruvar som måste avlägsnas först.
Under det bakre täckglaset kan logotyp eller övrig information placeras. Särskilt
praktiskt där baksidan är vänd mot kunden/besökaren, t ex i en reception.

www.doro.com
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Svenska

Handhavande

Återuppringning
Om det var upptaget på ett telefonnummer eller om det senast slagna telefon–
numret önskas ringas upp igen , lyft luren (eller tryck
/= ) och tryck på
återuppringningsknappen r.
Timer
Strax efter att samtalet påbörjats visas en samtalstimer i displayen. Timern
hjälper dig att på ett enkelt sätt hålla reda på hur länge samtalet varat.

Sekretessknapp
Mikrofonen kan kopplas bort under samtal genom att trycka på sekretessknappen z . Tryck en gång till för att aktivera mikrofonen. Indikatorn vid
knappen visar när mikrofonen är bortkopplad.

Vänthögtalare
1. Tryck
. Högtalaren kopplas in och indikatorn vid knappen tänds.
2. Slå telefonnumret. Justera eventuellt ljudstyrkan med volymkontrollen på
undersidan.
3. När mottagaren svarat, lyft luren.

Observera!

Det finns bara mikrofon i luren. När headset är anslutet fungerar ej vänthögtalarfunktionen.

Parkering
Med knappen h kan ett samtal parkeras i telefonen. Samtalet kan sedan
plockas upp från valfri telefon (som är kopplad på samma linje).
1. Ett samtal pågår i lur/headset.
2. Tryck på knappen h för att parkera samtalet. Lägg på luren om den
användes.
3. För att återta samtalet, lyft luren från valfri telefon.

6
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Handhavande

Svenska

Medhörning
Om så önskas kan du under samtalets gång aktivera medhörningsfunktionen
genom att trycka .
Medhörningsfunktionen gör att ett pågående samtal i luren/headsetet också
kopplas upp i högtalaren. På så sätt kan andra personer höra båda
samtalsparterna och följa med i samtalet.
1. Ring upp telefonnumret som vanligt.
2. När samtalet är uppkopplat, tryck . Medhörningsfunktionen kopplas in och
samtalet hörs i högtalaren. Indikatorn vid knappen tänds.
3. Justera eventuellt ljudstyrkan med volymkontrollen på sidan.
4. För att avsluta medhörningsfunktionen, tryck igen.

Direktuppkoppling
För bekväm uppringning går det att slå numret med siffertangenterna,
snabbvalen eller r direkt, utan att lyfta luren eller trycka
/= . Samtalet
kopplas upp i headsetet (om sådant finns anslutet) eller vänthögtalaren, och
numret slås därefter.

Volymkontroll
Med volymkontrollen kan ljudstyrkan i luren/headsetet regleras i flera steg under
samtal. Tryck på knapp $ för att höja volymen, och på knapp £ för att sänka.
Högtalarvolymen justeras med

(på undersidan).

Plus-tjänster
Denna produkt kan med knapparna R , * och # utnyttja alla Plus-tjänster som
AXE-växelstationerna erbjuder.
För närmare information om vilka Plus-tjänster du är ansluten till, ring
Telias Plus-Guide på telefonnummer 020-442211 eller se information i Telias
telefonkatalog.

www.doro.com
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Svenska

Inställningar

Minnen
Telefonen har 20 snabbvalsminnen.
När ett telefonnummer är lagrat i något av dessa kan uppringning ske med
endast en knapptryckning. Snabbvalen numreras M1-M20.
Lagra snabbval
1. Lyft luren och tryck z (bry dig inte om kopplingstonen).
2. Välj snabbval (M1-M20) genom att trycka på motsvarande knapp.
3. Slå telefonnumret (max 21 siffror) med siffertangenterna. Paus = r.
4. Tryck z igen. Lägg på luren. Numret är lagrat.
Uppringning med snabbval
1. Lyft luren (eller tryck
/= ) och invänta kopplingston.
2. Välj önskat snabbval (M1-M20) genom att trycka på motsvarande knapp.
Om ett telefonnummer behöver ändras, lagra det nya numret ovanpå det gamla.

Reglerbar ringsignal
1. Lyft luren (bry dig inte om kopplingstonen) och tryck på knappen z och # .
2. Välj ringsignal genom att trycka på en av sifferknapparna 0 - 9 enligt nedan.
3. Tryck på knappen z och lägg på luren. Ringsignalen är inställd.
Sifferknapp

Melodi typ

Ringstyrka

1.......................................... Melodi A......................... Låg
2.......................................... Melodi A......................... Normal
3.......................................... Melodi A......................... Hög
4.......................................... Melodi B......................... Låg
5.......................................... Melodi B......................... Normal
6 (fabriksinställning)............ Melodi B......................... Hög
7.......................................... Melodi C ........................ Låg
8.......................................... Melodi C ........................ Normal
9.......................................... Melodi C ........................ Hög
0.......................................... Avstängd * ..................... -

* Om sifferknapp 0 väljs, är ringsignalen avstängd tills luren lyfts nästa gång. Därefter
återgår ringsignalen till föregående inställning.
8
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Inställningar

Svenska

Teknisk information
Bakom luckan på telefonens undersida återfinnes flera omkopplare.
Dessa omkopplare ställer in tekniska parametrar för anslutning till företagsväxel
etc.
Ta av luckan genom att trycka ner en liten skruvmejsel (max Ø 2,5mm) el. dyl.
i hålet till höger om luckan.
OBSERVER A: Dessa omkopplare skall bara ställas in av behörig personal.
1. Systeminställningar
Välj om systeminställningarna skall kunna ändras (ON) eller ej. Se nästa sida för
mer information om systeminställningarna.
2. Direktuppkoppling
Välj om direktuppkoppling skall vara aktiverad (ON) eller ej.
3. R-knappsteknik (Endast version för Storbrittanien)
Välj R-knappsteknik normal( H ) eller ”earth” ( ) med omkopplaren H/ .
4. Ton/puls
Välj uppringningsmetod ton(♫) eller puls (...) med omkopplaren ♫/...
Skall alltid stå i läge ton för Sverige.
Meddelande väntar
Tre typer av meddelande väntar kan väljas, Neon/LED+/LED-.

Indikator för meddelande väntar
Vissa företagsväxlar har en funktion som kallas meddelande väntar, telefonen
kan indikera detta genom att ringsignalindikatorn blinkar i viloläge. Funktionen
fungerar olika beroende på vilken företagsväxel den används till, kontakta
systemansvarig för mer information.

www.doro.com
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Svenska

Övrigt

Systeminställningar
I programmeringen kan du ställa in flera parametrar för anslutning till
företagsväxel.
R-knappstid
Denna inställning används normalt inte i Sverige.
1. Omkopplaren för systeminställningar måste stå i läge ON, se sidan 9.
2. Lyft luren (bry dig inte om kopplingstonen) och tryck z och *.
3. Tryck 0 .
4. Välj önskad inställning ( 1 =100, 2 =300, 3 =600 ms).
5. Tryck z och lägg på luren.
Paustid för minnen
1. Omkopplaren för systeminställningar måste stå i läge ON, se sidan 9.
2. Lyft luren (bry dig inte om kopplingstonen) och tryck z och *.
3. Tryck 2 .
4. Välj önskad inställning ( 1 =2.0 och 2 =3.6 s).
5. Tryck z och lägg på luren.
Väntetid vid uppringning
Tiden telefonen väntar innan telefonnumret slås när direktuppringning är aktiv.
1. Omkopplaren för systeminställningar måste stå i läge ON, se sidan 9.
2. Lyft luren (bry dig inte om kopplingstonen) och tryck z och *.
3. Tryck 3 .
4. Välj önskad inställning ( 1 =2.0 och 2 =3.1 s).
5. Tryck z och lägg på luren.
12 eller 24-timmarsformat
1. Omkopplaren för systeminställningar måste stå i läge ON, se sidan 9.
2. Lyft luren (bry dig inte om kopplingstonen) och tryck z och *.
3. Tryck 4 .
4. Välj önskad inställning ( 1 =12 tim och 2 =24 tim).
5. Tryck z och lägg på luren.
10
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Övrigt

Svenska

Om utrustningen inte fungerar
Kontrollera att telesladden är hel och ordentligt isatt. Koppla bort alla eventuella
tillsatsutrustningar, förlängningskablar och andra telefoner. Om apparaten
fungerar nu finns felet i någon annan utrustning.
Prova gärna på en annan telelinje (t ex hos en granne). Fungerar apparaten där är
det troligen fel på din telelinje. Ring felanmälan till din teleoperatör.
Om inget av ovanstående hjälper, kontakta inköpsstället.

Garanti
Denna apparat har ett års normal varugaranti. Vid eventuell reklamation, tag
kontakt med inköpsstället. Garantiservice utförs endast mot uppvisande av
giltigt inköpskvitto/fakturakopia.
Garantiåtagandet gäller inte om felet beror på olyckshändelse eller därmed
jämförlig händelse eller åverkan, inträngande vätska, vanvård, onormalt
brukande eller något annat förhållande på köparens sida. Garantin gäller
inte heller för fel som uppstått på grund av åska eller andra elektriska
spänningsvariationer.
För säkerhets skull rekommenderar vi att du drar ur apparatens teleanslutning
under åskväder.

www.doro.com
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Norsk

Installasjon

Tilkobling
1. Koble til batteriene. Se nedenfor.
2. Koble telefonens telefonledning til et telefonuttak og til kontakten merket
T på telefonen.
3. Koble spiralledningen til uttaket på håndsettet og til uttaket merket q
på telefonen.
4. Sett ledningene inn i de dertil hørende sporene på undersiden.
5. Løft av håndsettet og sjekk at du hører summetonen.

Batterier
For at telefonen skal fungere korrekt, trenger apparatet 3 stk 1,5V batterier
type AAA (medfølger ikke). Når batteriene er nesten utladet, viser displayet
Mo bAtt.
Bytt batterier snarest! Bruk bare batterier av høy kvalitet.
1. Trekk telefonledningen ut.
2. Ta av dekselet ved å trykke ned en liten skrutrekker (maks. Ø 2,5 mm) el.
lign. i hullet til høyre for dekselet.
3. Sett inn batteriene i henhold til markeringene for pluss- og minuspolene.
4. Sett batteridekselet på igjen.

Innstilling av tid
I displayet vises en klokke når telefonen ikke er i bruk.
1. Løft av håndsettet (ikke bry deg om summetonen) og trykk på knappen
z og *.
2. Trykk # . Hvis 12 timers visning er valgt, kan du skifte mellom AM/PM
med * og # .
3. Oppgi tiden (TT-MM-SS).
4. Legg på håndsettet. Tiden er stilt inn.

Hørselslynge
Håndsettet har innebygget hørselslynge for brukere som benytter høreapparat
når de ringer. Telespolen i høreapparatet kobles inn ved å sette høreapparatet
i T-stilling.
12
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Installasjon

Norsk

Tilkobling av headset
Et headset kan kobles til uttaket merket = på undersiden av telefonen. Når
headset er tilkoblet, brukes headsetknappen = til å koble linjen opp og ned
(tilsvarer å løfte av eller legge på håndsettet). Når headset er tilkoblet, virker
ikke ventehøyttaleren.

Merk!

DORO originale headset er utprøvd og tilpasset for DORO Congress 200. Det er mulig å
bruke andre typer headset, men funksjonaliteten og lydkvaliteten kan da ikke garanteres.
I verste fall kan både headsettet og selve telefonen komme til skade. Telefongarantien
dekker ikke skader av denne type.

Oppringing/samtale med headset
1. Trykk på headsetknappen = . Summetonen høres i headsettet, og indikatoren
ved headsetknappen tennes.
2. Slå ønsket telefonnummer med siffertastene.
3. Trykk en gang til på headsetknappen når du vil avslutte samtalen og koble
linjen ned.

Tilkobling av ekstrautstyr
På siden av telefonen finnes et uttak merket 8 som kan brukes for tilkobling av
annen teleutrustning til samme telefonlinje, som f.eks. trådløs telefon, modem
etc.

Etiketter/dekkglass
Etikettene under dekkglassene kan endres. Det bakre dekkglasset sitter fast med
2 plastbiter som i sin tur sitter fast med 2 skruer som må løsnes først. Under
det bakre dekkglasset kan en logo eller annen informasjon plasseres. Dette er
særlig nyttig når baksiden er vendt mot kunden eller den besøkende, som i en
resepsjon.

www.doro.com
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Norsk

Bruksanvisning

Repetisjon
Hvis det var opptatt på et telefonnummer, eller hvis du vil ringe på nytt til det
sist oppringte telefonnummeret, løft av håndsettet (eller trykk
/= ) og trykk
på gjenta-knappen r.
Tidtaker
Like etter at samtalen er påbegynt, vises en samtaletidtaker i displayet.
Tidtakeren hjelper deg med å holde rede på hvor lenge samtalen har vart på
en enkel måte.

Mikrofonsperre
Mikrofonen kan kobles ut under samtale ved å trykke på
mikrofonsperreknappen z . Trykk en gang til for å aktivere mikrofonen igjen.
Indikatoren ved knappen viser når mikrofonen er koblet ut.

Ventehøyttaler
1. Trykk
. Høyttaleren kobles inn, og indikatoren ved knappen tennes.
2. Slå telefonnummeret. Juster eventuelt lydstyrken med volumkontrollen på
undersiden.
3. Når mottakeren har svart, løfter du av håndsettet.

Merk!

Det finnes bare mikrofon i håndsettet. Når headset er tilkoblet, virker ikke ventehøyttaleren.

Parkering
En samtale kan parkeres i telefonen med knappen h . Samtalen kan deretter
hentes inn til en vilkårlig telefon (som er koblet til samme linje).
1. En samtale pågår gjennom håndsettet eller headsettet.
2. Trykk på knappen h for å parkere samtalen. Legg håndsettet på om det
brukes.
3. Du henter samtalen inn igjen ved å løfte av håndsettet på en valgfri telefon.

14
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Norsk

Medlytting
Om ønskelig kan du under samtalen aktivere medlyttingsfunksjonen ved å
trykke .
Medlyttingsfunksjonen gjør at en pågående samtale i hånd- eller headsettet også
koples gjennom høyttaleren. På denne måten kan andre personer høre begge
samtalepartnerne, og følge med i samtalen.
1. Ring opp telefonnummeret som vanlig.
2. Når forbindelse er oppnådd, trykk . Medlyttingsfunksjonen kobles inn, og
samtalen høres i høyttaleren. Indikatoren ved knappen tennes.
3. Juster eventuelt lydstyrken med volumkontrollen på siden.
4. Når du vil avslutte medlyttingsfunksjonen, trykker du igen.

Direkte oppkobling
For bekvem oppringing er det mulig å slå nummeret med talltastene,
hurtigvalgene eller r direkte, uten å løfte av håndsettet eller trykke
/= . Samtalen settes opp i headsettet (hvis tilkoblet) eller ventehøyttaleren, og
nummeret slås deretter.

Volumkontroll
Lydstyrken i håndsettet/headsettet kan reguleres i flere trinn under samtalen
med volumkontrollen. Trykk på knappen $ for å øke volumet, og på knappen
£ for å senke volumet.
Høyttalervolumet justeres med

(på undersiden).

Tilleggstjenester
Dette produktet kan ved hjelp av knappene R , * og # benytte diverse
tilleggstjenester som tilbys gjennom moderne telefonsentraler.
For nærmere opplysninger om hvilke tilleggstjenester du har tilgang til, kan
du kontakte informasjonstjenesten til den teleoperatøren du benytter.

www.doro.com
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Norsk

Innstillinger

Minner
Telefonen har 20 hurtigvalgminner.
Når et telefonnummer er lagret i ett av disse, kan oppringing foretas med ett
enkelt tastetrykk. Hurtigvalgene nummereres M1-M20.
Lagre hurtigvalg
1. Løft av håndsettet og trykk z (ikke bry deg om summetonen).
2. Velg hurtigvalg (M1-M20) ved å trykke på tilsvarende tast.
3. Slå telefonnummeret (maks 21 sifre) med siffertastene. Pause = r.
4. Trykk z igjen. Legg på håndsettet. Nummeret er lagret.
Oppringing med hurtigvalg
1. Løft av håndsettet (eller trykk
/= ) og vent på summetone.
2. Velg ønsket hurtigvalg (M1-M20) ved å trykke på tilsvarende tast.
Hvis du må endre et telefonnummer, lagrer du bare det nye nummeret over det gamle.

Regulerbart ringesignal
1. Løft av håndsettet (ikke bry deg om summetonen) og trykk på knappen
z og # .
2. Velg ringesignal ved å trykke på en av siffertastene 0 - 9 som vist nedenfor.
3. Trykk på knappen z og legg på håndsettet. Ringesignalet er valgt.
Siffertast

Meloditype

Ringestyrke

1.......................................... Melodi A......................... Lav
2.......................................... Melodi A......................... Normal
3.......................................... Melodi A......................... Høy
4.......................................... Melodi B......................... Lav
5.......................................... Melodi B......................... Normal
6 (fabrikkinnstilling)............. Melodi B......................... Høy
7.......................................... Melodi C ........................ Lav
8.......................................... Melodi C ........................ Normal
9.......................................... Melodi C ........................ Høy
0.......................................... Avstengt* ....................... -

* Dersom siffertast 0 velges, er ringesignalet avstengt inntil neste gang håndsettet løftes av.
Deretter g jenopprettes ringesignalet til forrige innstilling.
16

www.doro.com

Innstillinger

Norsk

Teknisk informasjon
Bak dekselet på undersiden av telefonen finnes flere omkoblere.
Disse omkoblerne stiller inn tekniske parametre for tilkobling til hussentraler
etc.
Ta av dekselet ved å trykke ned en liten skrutrekker (maks. Ø 2,5 mm) el. lign.
i hullet til høyre for dekselet.
MERK: Disse omkoblerne skal bare stilles inn av kyndig personale.
1. Systeminnstillinger
Velg om systeminnstillingene skal kunne endres (ON) eller ikke. Se neste side
for mer informasjon om systeminnstillingene.
2. Direkte oppkobling
Velg om direkte oppkobling skal være aktivert (ON) eller ikke.
3. R-knappteknikk
Skal alltid stå i stilling normal ( H ).
4. Tone/puls
Velg ringemetode tone (♫) eller impuls (...) med omkobleren (♫)/...
Denne innstillingen endres normalt ikke.
Beskjed venter
Tre typer av varsling av ventende beskjed kan velges – Neon/LED+/LED-.

Indikator for beskjed venter
Visse hussentraler har en funksjon som kalles beskjed venter, som telefonen
kan indikere ved at ringesignalindikatoren blinker i hvilestilling. Funksjonen
fungerer ulikt avhengig av hvilken hussentral telefonen er tilkoblet; ta kontakt
med systemansvarlig for mer informasjon.

www.doro.com
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Annet

Systeminnstillinger
Med programmeringen kan du stille inn flere parametre for tilkobling til
hussentral.
R-knapptid
Denne innstillingen endres normalt ikke.
1. Omkobleren for systeminnstillinger må stå i stilling ON, se side 17.
2. Løft av håndsettet (ikke bry deg om summetonen) og trykk z og *.
3. Trykk 0 .
4. Velg ønsket innstilling ( 1 =100, 2 =300, 3 =600 ms).
5. Trykk z og legg håndsettet på.
Pausetid for minner
1. Omkobleren for systeminnstillinger må stå i stilling ON, se side 17.
2. Løft av håndsettet (ikke bry deg om summetonen) og trykk z og *.
3. Trykk 2 .
4. Velg ønsket innstilling ( 1 =2.0 og 2 =3.6 s).
5. Trykk z og legg håndsettet på.
Ventetid ved oppringing
Tiden som telefonen venter før telefonnummeret blir slått når direkte
oppringing er aktiv.
1. Omkobleren for systeminnstillinger må stå i stilling ON, se side 17.
2. Løft av håndsettet (ikke bry deg om summetonen) og trykk z og *.
3. Trykk 3 .
4. Velg ønsket innstilling ( 1 =2,0 og 2 =3,1 s).
5. Trykk z og legg håndsettet på.
12 eller 24 timers format
1. Omkobleren for systeminnstillinger må stå i stilling ON, se side 17.
2. Løft av håndsettet (ikke bry deg om summetonen) og trykk z og *.
3. Trykk 4 .
4. Velg ønsket innstilling ( 1 =12 timer og 2 =24 timer).
5. Trykk z og legg håndsettet på.
18
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Hvis utstyret ikke fungerer
Kontroller at telefonkabelen er uskadd og ordentlig plugget inn. Koble bort alt
eventuelt tilleggsutstyr, forlengelsesledninger og andre telefoner. Hvis apparatet
da fungerer, ligger feilen i det andre utstyret.
Prøv gjerne telefonen på en annen telefonlinje (for eksempel hos en nabo). Hvis
apparatet fungerer der, kan det være feil på din telefonlinje. Ring feilmeldingen
hos din teleoperatør.
Hvis ikke dette hjelper, kontakter du forhandleren.

Garanti
Dette apparatet har ett års normal varegaranti. Ved eventuell reklamasjon,
kontakter du forhandleren. Garantiservice utføres bare mot fremvisning av
kvittering/fakturakopi.
Garantien gjelder ikke feil og skader som er forårsaket av ulykke eller tilsvarende
hendelse eller påvirkning, eller av væskeinntrenging, vanskjøtsel, unormal bruk
eller andre forhold som er kjøperens ansvar. Garantien gjelder ikke ved feil som
har oppstått ved lyn/torden eller andre elektriske overspenninger.
For sikkerhets skyld anbefaler vi at du trekker ut ledningen ved tordenvær.
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Installation
Tilslutning
1. Tilslut batterierne. Se nedenfor.
2. Tilslut telefonledningen til et telefonstik og til stikket T på telefonen.
3. Tilslut spiralledningen til udgangen på røret og til udgangen q på
telefonen.
4. Placer kablerne i de dertil beregnede spor på undersiden.
5. Løft røret, og kontroller, at der er klartone.

Batterier
For at telefonen kan fungere korrekt, skal der sættes tre stk. 1,5V-batterier, type
AAA (medfølger ikke) i apparatet. Når batterierne er ved at være opbrugt, viser
displayet Mo bAtt.
Skift batterier snarest! Brug kun batterier af høj kvalitet.
1. Træk telefonledningen ud.
2. Fjern låget ved at trykke med en lille skruetrækker (max Ø 2,5mm) el. lign.
i hullet til højre for låget.
3. Sæt batterierne i efter plus- og minusmarkeringerne.
4. Sæt batterilåget på plads

Indstilling af tid
I displayet vises tiden, når telefonen ikke er i brug.
1. Løft røret (lad dig ikke forstyrre af klartonen), og tryk på tasten z og *.
2. Tryk # . Hvis telefonen er indstillet til 12-timersvisning, kan du skifte
mellem AM/PM med * og # .
3. Angiv tid (TT-MM-SS).
4. Læg røret på. Tiden er indstillet.

Teleslynge
Røret har en indbygget teleslynge, så du kan anvende høreapparat, når du
telefonerer. Tilslut telespolen til høreapparatet ved at stille høreapparatet i
T-stilling.

20
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Tilslutning af headset
Der kan tilsluttes et headset til udgangen = på undersiden af telefonen. Når
der er tilsluttet et headset, anvendes headset-tasten = til at oprette forbindelse/
afbryde forbindelse (svarende til at løfte røret og lægge det på). Når der er
tilsluttet headset, fungerer ventehøjttaleren ikke.

Bemærk!

Det originale DORO-headset er testet og tilpasset til DORO Congress 200. Det er muligt
at anvende andre typer headset og andre mærker, men funktionen og lydkvaliteten kan ikke
garanteres.
I værste fald kan der opstå skade på både headset og telefon. Telefonens reklamationsret
omfatter ikke denne type skader.

Opringning/samtale med headset
1. Tryk på headset-tasten = . Der høres en klartone i headset, og indikatoren
for headset lyser.
2. Indtast det ønskede telefonnummer med ciffertasterne.
3. Tryk på headset-tasten igen for at afslutte samtalen og afbryde forbindelsen.

Tilslutning af ekstraudstyr
På siden af telefonen findes udgangen 8, som kan anvendes til tilslutning af
andet teleudstyr til den samme telefonlinie, f.eks. en trådløs telefon eller et
modem, mm.

Etiketter/dækglas
Etiketterne under dækglasset kan ændres. Det bagerste dækglas sidder fast med
2 plaststykker, der igen sidder fast med 2 skruer, som først skal fjernes. Under
det bagerste dækglas kan der placeres et logo eller andre informationer. Det er
især praktisk i tilfælde, hvor bagsiden vender ud mod kunden/gæsten, f.eks. i
en reception.
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Anvendelse

Genopkald
Hvis et telefonnummer var optaget, eller hvis det senest indtastede
telefonnummer skal ringes op igen, skal du løfte røret (eller trykke på
og trykke på genopkaldstasten r.

/= )

Timer
Straks efter at samtalen er påbegyndt, vises en samtaletimer i displayet. Timeren
hjælper dig på en let måde med at holde rede på, hvor længe samtalen har varet.

Taleafbryder
Mikrofonen kan slås fra under en samtale med et tryk på tasten z for
taleafbryder. Tryk én gang til for at aktivere mikrofonen. Indikatoren ud for
tasten angiver, at mikrofonen er slået fra.

Ventehøjttaler
1. Tryk på
. Højttaleren tilsluttes, og indikatoren ved knappen lyser.
2. Indtast telefonnummeret. Juster eventuelt lydstyrken ved hjælp af
lydstyrkekontrollen på undersiden.
3. Når modtageren svarer, løftes røret.

Bemærk!

Der er kun mikrofon i røret. Når der er tilsluttet headset, fungerer ventehøjttalerfunktionen
ikke.

Parkering
Med tasten h kan en samtale parkeres i telefonen. Samtalen kan senere
genoptages fra en vilkårlig telefon (som er tilsluttet samme linie).
1. Der er en samtale i gang via telefonrør eller headset.
2. Tryk på tasten h for at parkere samtalen. Læg røret på, såfremt det
anvendes.
3. Hvis du vil genoptage samtalen, skal du løfte røret på en vilkårlig telefon.

22
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Medhør
Hvis du ønsker det, kan du under samtalen aktivere medhørsfunktionen ved
at trykke på .
Med medhørsfunktionen kan en igangværende samtale i røret eller headset
også kobles til højttaleren. På denne måde kan andre personer høre begge
samtaleparter og følge med i samtalen.
1. Tast telefonnummeret på sædvanlig vis.
2. Når samtalen er tilkoblet, trykkes på . Medhørsfunktionen indkobles, og
samtalen kan høres i højttaleren. Indikatoren ved knappen tændes.
3. Juster eventuelt lydstyrken ved hjælp af lydstyrkekontrollen på siden.
4. Medhørsfunktionen afsluttes ved at trykke på igen.

Direkte tilkobling
Opringning foregår let ved at taste nummeret med ciffertasterne, hurtigvalg
eller r direkte uden at løfte røret eller trykke på
/= . Samtalen tilkobles
til headset (hvis dette er tilsluttet) eller ventehøjttalere, hvorefter nummeret
indtastes.

Lydstyrke
Med lydstyrkekontrollen kan lydstyrken i røret/headset justeres i flere trin under
en samtale. Tryk på tasten $ for at øge lydstyrken og på tasten £ for at
reducere den.
Højttalerens lydstyrke justeres ved hjælp af

(på undersiden).

Gør-Det-Selv-tjenester
Denne telefon kan med tasterne R , * og # udnytte alle de Gør-Det-Selvtjenester, som digitalcentralerne udbyder.
Ring til din teleoperatør for at få nærmere oplysninger om, hvilke tjenester
du er tilsluttet.

www.doro.com
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Indstillinger

Hukommelse
Telefonen har 20 hurtigvalgstaster.
Når et telefonnummer er gemt i en af disse, kan opringningen foretages med et
enkelt tastetryk. Hurtigvalgstasterne benævnes M1-M20.
Lagring af hurtigvalg
1. Løft røret, og tryk på z (lad dig ikke forstyrre af klartonen).
2. Vælg hurtigvalg (M1-M20) ved at trykke på den tilsvarende tast.
3. Indtast telefonnummeret (maks. 21 cifre) med ciffertasterne. Pause = r.
4. Tryk på z igen. Læg røret på. Nummeret er gemt.
Opringning via hurtigvalg
1. Løft røret (eller tryk på
/= ), og afvent klartonen.
2. Vælg det ønskede hurtigvalg (M1-M20) ved at trykke på den tilsvarende tast.
Hvis et telefonnummer skal ændres, skal du gemme det nye nummer oven i det gamle.

Justerbart ringesignal
1. Løft røret (lad dig ikke forstyrre af klartonen), og tryk på tasten z og # .
2. Vælg ringesignal ved at trykke på en af ciffertasterne 0 - 9 som vist
nedenfor.
3. Tryk på tasten z , og læg røret på. Ringesignalet er indstillet.
Ciffertast

Meloditype

Ringestyrke

1.......................................... Melodi A......................... Lav
2.......................................... Melodi A......................... Normal
3.......................................... Melodi A......................... Høj
4.......................................... Melodi B......................... Lav
5.......................................... Melodi B......................... Normal
6 (fabriksindstilling)............. Melodi B......................... Høj
7.......................................... Melodi C ........................ Lav
8.......................................... Melodi C ........................ Normal
9.......................................... Melodi C ........................ Høj
0.......................................... Deaktiveret * .................. -

* Hvis ciffertasten 0 vælges, er ringesignalet deaktiveret, indtil røret løftes næste gang. Derefter
skifter ringesignalet til den forrige indstilling.
24
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Tekniske oplysninger
Bag låget på telefonens underside findes et antal omskiftere.
Disse omskiftere bruges til at indstille tekniske parametre for tilslutning til
omstillingsanlæg, osv.
Fjern låget ved at trykke med en lille skruetrækker (max Ø 2,5mm) el. lign. i
hullet til højre for låget.
BEMÆRK! Disse omskiftere skal indstilles af en tekniker.
1. Systemindstillinger
Vælg, om systemindstillingerne skal kunne ændres (ON) eller ej. Se næste side
for at få yderligere oplysninger om systemindstillingerne.
2. Direkte tilkobling
Vælg, om direkte tilkobling skal være aktiveret (ON) eller ej.
3. R-tastteknik
Skal altid stå i normalindstilling ( H ).
4. Tone/puls
Vælg opringningsmetoden tone (♫) eller puls (...) med omskifteren ♫/...
Denne indstilling ændres normalt ikke.
Meddelelse venter
Man kan vælge tre typer 'meddelelse venter', Neon/LED+/LED-.

Indikator for meddelelse venter
Visse omstillingsanlæg har en funktion, der kaldes meddelelse venter. Telefonen
kan angive dette, ved at indikatoren for ringesignal blinker i standby.
Funktionen fungerer forskelligt alt efter hvilket omstillingsanlæg, den anvendes
til. Kontakt den systemansvarlige for at få yderligere oplysninger.
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Øvrige forhold

Systemindstillinger
Under programmeringen kan du indstille flere parametre for tilslutning til
omstillingsanlæg.
R-tasttid
Denne indstilling ændres normalt ikke.
1. Omskifteren for systemindstillinger skal stå på ON, se side 25.
2. Løft røret (lad dig ikke forstyrre af klartonen), og tryk på tasten z og *.
3. Tryk på 0 .
4. Vælg den ønskede indstilling ( 1 =100, 2 =300, 3 =600 ms).
5. Tryk på tasten z , og læg røret på.
Pausetid for hukommelser
1. Omskifteren for systemindstillinger skal stå på ON, se side 25.
2. Løft røret (lad dig ikke forstyrre af klartonen), og tryk på tasten z og *.
3. Tryk på 2 .
4. Vælg den ønskede instilling ( 1 =2,0 og 2 =3,6 s).
5. Tryk på tasten z , og læg røret på.
Ventetid ved opringning
Den tid, telefonen venter, inden telefonnummeren tastes, når direkte tilkobling
er aktiveret.
1. Omskifteren for systemindstillinger skal stå på ON, se side 25.
2. Løft røret (lad dig ikke forstyrre af klartonen), og tryk på tasten z og *.
3. Tryk på 3 .
4. Vælg den ønskede instilling ( 1 =2,0 og 2 =3,1 sek.).
5. Tryk på tasten z , og læg røret på.
12- eller 24-timersformat
1. Omskifteren for systemindstillinger skal stå på ON, se side 25.
2. Løft røret (lad dig ikke forstyrre af klartonen), og tryk på tasten z och *.
3. Tryk på 4 .
4. Vælg den ønskede indstilling ( 1 =12 timer og 2 =24 timer).
5. Tryk på tasten z , og læg røret på.
26
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Hvis produktet ikke virker
Kontroller, at telefonledningen er intakt, og at den sidder rigtigt i stikket.
Fjern tilslutningen til eventuelt ekstraudstyr, f.eks. forlængerledninger og andre
telefoner. Hvis telefonen derefter virker, er der fejl i ekstraudstyret.
Afprøv telefonen på en anden telefonlinie (f.eks. hos en nabo). Hvis telefonen
virker der, er der sikkert en fejl på din telefonlinie. Fejlmeld telefonen hos dit
telefonselskab.
Hvis intet af ovenstående hjælper, bør du kontakte stedet, hvor du har købt
telefonen.

Reklamationsret
Der er to års reklamationsfrist på dette apparat. Batterier er forbrugsvarer
og omfattes ikke af nogen Reklamationsret. Ved eventuelle reklamationer
bør du kontakte det sted, hvor du har købt telefonen. Service indenfor
reklamationsfristen udføres kun mod forevisning af gyldig kvittering eller
fakturabevis.
Reklamationsretten omfatter ikke fejl der beror på ulykkestilfælde eller dermed
lignende hændelser eller skader, indtrængende væsker, vanrøgt, unormal brug
eller noget lignende forhold fra køberens side. Reklamationsretten omfatter
heller ikke fjernelse af apparatets serienummer eller fejl der er opstået på
grund af torden eller andre elektriske spændingsvariationer. Reklamationsretten
omfatter heller ikke forhold, hvor der er anvendt andre batterier end DORO
originalbatterier.
Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler vi, at du trækker telefonledningen ud
under tordenvejr.
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Asentaminen

Kytkeminen
1. Aseta paristot paikoilleen. Lisätietoja on jäljempänä.
2. Kytke pistoke puhelinpistorasiaan ja johdon toinen pää puhelimen T
-liitäntään.
3. Kytke spiraalimainen luurijohto luurin liitäntään ja puhelimen q
-liitäntään.
4. Aseta johdot puhelimen pohjassa niille tarkoitettuihin uriin.
5. Nosta luuri ja tarkista, että siitä kuuluu valintaääni.

Paristot
Puhelin tarvitsee toimiakseen kolme 1,5 voltin AAA-paristoa (eivät sisälly
toimitukseen). Kun paristot ovat loppumaisillaan, näyttöön tulee merkki Mo
bAtt.
Vaihda paristot seuraavan ohjeen mukaisesti. Käytä vain korkealuokkaisia
paristoja.
1. Irrota puhelinjohto.
2. Voit avata luukun työntämällä esimerkiksi pienen ruuvimeisselin (Ø enintään
2,5 mm) aukkoon, joka on luukun oikealla puolella.
3. Aseta paristot paikoilleen. Varmista, että niiden plus- ja miinusnavat tulevat
oikein päin.
4. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.

Ajan asettaminen
Kun puhelinta ei käytetä, näytössä on kellonaika.
1. Nosta luuri ja paina z - ja *-painikkeita. Älä välitä valintaäänestä.
2. Paina # . Jos käytät 12 tunnin näyttöä, voit vaihtaa AM/PM-asetuksen välillä
painikkeilla * ja # .
3. Syötä aika muodossa tunti-minuutti-sekunti (no TT-MM-SS.).
4. Sulje luuri. Aika on nyt asetettu.

T-silmukka kuulokojeen käyttäjille
Luurissa on sisäinen kuulolaitesilmukka kuulolaitteiden käyttäjiä varten. Aseta
kuulolaitteesi T-asentoon.
28
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Sankakuulokkeiden liittäminen
Sankakuulokkeet kytketään puhelimen pohjassa olevaan = -liitäntään. Kun
puhelimeen on kytketty sankakuulokkeet, linja avataan ja suljetaan käyttämällä
= -painiketta. Kun puhelimeen on yhdistetty sankakuulokkeet, puhelimen
kaiutin ei ole käytössä.
Ota huomioon!
Alkuperäinen DORO-sankakuuloke-mikrofoniyhdistelmä on suunniteltu DORO Congress
200 -puhelinta varten. Myös muita sankakuuloke-mikrofoniyhdistelmiä voi käyttää, mutta
niiden toimintaa tai äänenlaatua ei voida taata.

Sankakuulokkeiden käyttäminen
1. Paina sankakuulokepainiketta = . Valintaääni kuuluu sankakuulokkeesta, ja
painikkeen vieressä oleva merkkivalo syttyy.
2. Valitse haluamasi puhelinnumero käyttämällä numeronäppäimiä.
3. Voit lopettaa puhelun ja sulkea linjan painamalla sankakuulokepainiketta
uudelleen.

Lisävarusteiden liittäminen
Muut lisävarusteet, esimerkiksi langaton puhelin tai modeemi, kytketään
puhelimen kyljessä olevaan 8-merkittyyn liitäntään.

Nimilaput ja suojalasi
Suojalasin alla olevat nimilaput voi vaihtaa. Puhelimen takaosassa oleva
suojalasi on kiinnitetty paikoilleen kahdella muovinpalalla, jotka puolestaan on
kiinnitetty kahdella ruuvilla. Ne on ensin irrotettava. Taaemman suojalasin
taakse voidaan asettaa logo tai muu kyltti. Tästä on hyötyä erityisesti silloin, jos
asiakas tai vieras näkee puhelimen takaosan.
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Käyttäminen

Uudelleensoittaminen
Jos numero, johon yritit soittaa, oli varattu, tai jos haluat soittaa uudelleen
viimeksi soittamaasi numeroon, nosta luuri tai paina
/= ja paina
uudelleensoittopainiketta r.

Ajastin
Puhelun alettua näyttöön tulee ajastin. Se näyttää puhelun keston.

Mikrofonin mykistyspainike
Mikrofonin voi mykistää puhelun aikana painamalla mykistyspainiketta z .
Mykistämisen voi poistaa painamalla painiketta uudelleen. Painikkeen vieressä
oleva merkkivalo syttyy, kun mikrofoni mykistetään.

Puhelimen kaiutin
1. Paina
. Ääni kuuluu kaiuttimesta. Painikkeen vieressä oleva merkkivalo
syttyy.
2. Valitse puhelinnumero. Voit tarvittaessa säätää äänenvoimakkuutta
puhelimen pohjassa olevan äänenvoimakkuuden säätimen avulla.
3. Nosta luuri, kun puheluun vastataan.
Ota huomioon!
Ainoastaan luurissa on mikrofoni. Kun puhelimeen on yhdistetty sankakuulokkeet, puhelimen
kaiutin ei ole käytössä.

Puhelun asettaminen pitoon
Puhelu voidaan asettaa pitoon painamalla painiketta h. Puhelu voidaan nyt
poimia toisesta samaan linjaan liitetystä puhelimesta.
1. Puhelu on meneillään käytettäessä luuria tai sankakuulokkeita.
2. Voit asettaa puhelun pitoon painamalla painiketta h. Aseta luuri
paikoilleen, jos sitä käytettiin.
3. Voit jatkaa puhelua nostamalla toisen puhelimen luurin, langattomassa
puhelimessa avaamalla linjan.
30
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Myötäkuuntelu
Voit halutessasi ottaa puhelun aikana käyttöön myötäkuuntelutoiminnon
painamalla -painiketta.
Käytettäessä myötäkuuntelua luurin tai sankakuulokkeiden avulla käytävä
puhelu kuuluu myös kaiuttimesta. Silloin muutkin henkilöt voivat kuunnella
puhelua.
1. Muodosta puhelu tavalliseen tapaan.
2. Paina -painiketta, kun puhelu on muodostunut. Myötäkuuntelu alkaa. Ääni
kuuluu kaiuttimesta. Painikkeen vieressä oleva merkkivalo syttyy.
3. Voit tarvittaessa säätää äänenvoimakkuutta puhelimen kyljessä olevan
äänenvoimakkuuden säätimen avulla.
4. Voit lopettaa myötäkuuntelun painamalla -painiketta.

Puhelun muodostaminen nostamatta luuria tai
käyttämättä sankakuulokkeita
Puhelu voidaan muodostaa kätevästi numeronäppäinten avulla, käyttämällä
pikavalintaa tai r-painiketta nostamatta luuria tai painamatta
- tai
= -painiketta. Ääni kuuluu sankakuulokkeista (jos ne on kytketty puhelimeen)
tai kaiuttimesta, ja numero valitaan.

Äänenvoimakkuuden säätäminen
Luurin tai sankakuulokkeiden äänenvoimakkuutta voi säätää asteittain puhelun
aikana. Äänenvoimakkuutta nostetaan painamalla $ -painiketta ja lasketaan
painamalla £-painiketta.
Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta puhelimen pohjassa olevan
-säätimen avulla.

Plus-palvelut
Tämän puhelimen R , *- ja #-painikkeiden avulla voidaan hyödyntää kaikkia
puhelinoperaattorien tarjoamia Plus-palveluita.
Voit kysyä lisätietoja puhelinliittymäsi Plus-palveluista paikallispuheluja
tarjoavasta puhelinyhtiöstä.
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Asetukset

Muistipaikat
Puhelimessa on 20 pikavalintamuistipaikkaa.
Näihin muistipaikkoihin tallennettuihin numeroihin soittaminen edellyttää
vain yhden painikkeen painamista. Pikavalintamuistipaikoille on annettu
numerotunnukset M1-M20.
Numeron tallentaminen pikavalintamuistipaikkaan
1. Nosta luuri ja paina z -painiketta. Älä välitä valintaäänestä.
2. Valitse pikavalintamuistipaikka (M1-M20) painamalla vastaavaa painiketta.
3. Valitse enintään 21 numeroa pitkä puhelinnumero käyttämällä
numeronäppäimiä. Tauko = r.
4. Paina z uudelleen. Sulje luuri. Numero on nyt tallennettu muistiin.
Pikavalintamuistipaikassa olevaan numeroon soittaminen
1. Nosta luuri tai paina
/= ja odota valintaääntä.
2. Valitse pikavalintamuistipaikkaan tallennettu numero (M1-M20) painamalla
vastaavaa painiketta.
3. Tai paina pikavalintamuistipaikkaan tallennettu numero (M1-M20)
painamalla vastaavaa painiketta.
Jos tallennettua numeroa on muutettava, tallenna uusi numero vanhan numeron päälle samaan
muistipaikkaan.

Soittoäänen ja sen äänenvoimakkuuden säätäminen
1. Nosta luuri ja paina z ja # -painikkeita. Älä välitä valintaäänestä.
2. Valitse soittoääni painamalla jotakin numeronäppäintä 0 - 9 alla olevan
kuvauksen mukaisesti.
3. Paina z -painiketta ja laske luuri. Soittoääniasetukset on nyt määritetty.

32

www.doro.com

Suomi

Asetukset
Numeropainike
voimakkuus

Soittoääni

Soittoäänen

1.......................................... Soittoääni A ................... Matala
2.......................................... Soittoääni A ................... Normaali
3.......................................... Soittoääni A ................... Luja
4.......................................... Soittoääni B ................... Matala
5.......................................... Soittoääni B ................... Normaali
6 (tehdasasetus) ................. Soittoääni B ................... Luja
7.......................................... Soittoääni C ................... Matala
8.......................................... Soittoääni C ................... Normaali
9.......................................... Soittoääni C ................... Luja
0.......................................... Pois käytöstä*................ -

* Jos valitaan numeronäppäin 0 , soittoääni mykistetään siihen saakka, kunnes luuri
nostetaan seuraavan kerran. Kun luuri on nostettu, otetaan käyttöön edellinen asetus.
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Teknisiä tietoja
Puhelimen pohjassa olevan luukun alla on useita valintakytkimiä.
Näiden valintakytkinten avulla määritetään esimerkiksi liitäntäasetukset
yrityksen puhelinvaihteeseen.
Voit avata luukun työntämällä esimerkiksi pienen ruuvimeisselin (Ø enintään 2,5
mm) aukkoon, joka on luukun oikealla puolella.
OTA HUOMIOON: Näitä valintakytkinasetuksia saa muuttaa vain tehtävään koulutettu
henkilö.
1. Erikoisasetukset
Voit valita, voidaanko erikoisasetuksia muuttaa (ON) vai ei. Seuraavalla sivulla
on lisätietoja erikoisasetuksista.
2. Puhelun muodostaminen nostamatta luuria tai käyttämättä
sankakuulokkeita
Voit valita, voidaanko puhelu muodostaa nostamatta luuria tai käyttämättä
sankakuulokkeita (ON) vai ei.
3. R-painikevalinta
Valinnan on aina oltava perustilassa ( H ).
4. Ääni-/impulssivalinta
Valitse äänivalinta (♫) tai impulssivalinta (...) ♫/...-kytkimen avulla.
Tätä asetusta ei tavallisesti tarvitse muuttaa.
Odottava viesti
Ilmoitusvaihtoehtoja on kolme: Neon, LED+ tai LED-.

Ilmoitus saapuneesta viestistä
Tietyt yritysten puhelinvaihteet ilmoittavat saapuneesta viestistä. Tämä voi
näkyä puhelimen valmiustilassa vilkkuvana soittomerkkivalona. Toiminto
voi toimia eri tavoin eri puhelinvaihteissa. Saat lisätietoja järjestelmän
vastuuhenkilöltä.
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Erikoisasetukset
Voit ohjelmoida useita asetuksia, joita käytetään puhelimen ollessa liitettynä
yrityksen puhelinvaihteeseen.
R-painikkeen katkaisuaika
Tätä asetusta ei tavallisesti tarvitse muuttaa.
1. Erikoisasetusten kytkimen on oltava ON-asennossa sivulla 34 kuvatulla
tavalla.
2. Nosta luuri ja paina z - ja *-painikkeita. Älä välitä valintaäänestä.
3. Paina 0 .
4. Valitse haluamasi asetus ( 1 =100, 2 =300, 3 =600 ms).
5. Paina z -painiketta ja laske luuri.
Tallennetun puhelinnumeron sisältämän tauon pituus
1. Erikoisasetusten kytkimen on oltava ON-asennossa sivulla 34 kuvatulla
tavalla.
2. Nosta luuri ja paina z - ja *-painikkeita. Älä välitä valintaäänestä.
3. Paina 2 .
4. Valitse haluamasi asetus ( 1 =2,0 ja 2 =3,6 s).
5. Paina z -painiketta ja laske luuri.
Puhelun muodostamisen odotusaika
Aika, jonka kuluttua puhelinnumeron valitsemisesta puhelu muodostetaan
käyttämättä luuria tai sankakuulokkeita.
1. Erikoisasetusten kytkimen on oltava ON-asennossa sivulla 34 kuvatulla
tavalla.
2. Nosta luuri ja paina z - ja *-painikkeita. Älä välitä valintaäänestä.
3. Paina 3 .
4. Valitse haluamasi asetus ( 1 =2,0 ja 2 =3,1 s).
5. Paina z -painiketta ja laske luuri.
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Ajan näyttäminen 12- tai 24-tuntista kelloa käyttämällä
1. Erikoisasetusten kytkimen on oltava ON-asennossa sivulla 34 kuvatulla
tavalla.
2. Nosta luuri ja paina z - ja *-painikkeita. Älä välitä valintaäänestä.
3. Paina 4 .
4. Valitse haluamasi asetus ( 1 =12 ja 2 =24 tuntia).
5. Paina z -painiketta ja laske luuri.
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Jos laite ei toimi
Tarkista, että puhelinjohto ei ole vaurioitunut, ja että sen liittimet on asetettu
kunnolla paikoilleen. Irrota puhelimesta kaikki lisävarusteet, jatkojohdot ja muut
puhelimet. Jos laite toimii nyt, vika on jossakin lisävarusteessa.
Kokeile, toimiiko puhelin jossakin toisessa puhelinliittymässä, esimerkiksi
naapurin luona. Jos laite toimii siinä, vika on puhelinlinjassa .
Jos mikään edellä kuvatuista toimenpisteistä ei auta, ota yhteys puhelimen
ostopaikkaan.
Takuu
DORO Congress 200:lla on yhden vuoden DORO-takuu. Mahdollisen
käyttöhäiriön yhteydessä ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuuhuolto
suoritetaan alkuperäistä ostokuittia/laskukopiota vastaan.
Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu onnettomuudesta tai siihen
verrattavasta tapahtumasta, kosteuden tai nesteen pääsystä puhelimeen,
hoidon laiminlyömisestä, ohjeiden vastaisesta käytöstä tai muusta ostajan
toimenpiteestä. Takuu ei kata myöskään ukkosen aiheuttamia eikä muita
sähköjännitteen vaihteluja.
On suositeltavaa irrottaa puhelimen pistoke pistorasiasta ukkosen ajaksi.
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