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Handhavande
Att ringa
Vanlig uppringning
1. Lyft luren.
2. Slå önskat telefonnummer.

Återuppringning
Om det var upptaget på ett telefonnummer eller om det 
senast slagna telefonnumret önskas ringas upp igen, lyft 
luren och tryck på återuppringningsknappen .

Minnen
Telefonen har 4 snabbvalsminnen.
När ett telefonnummer är lagrat i något av dessa kan 
uppringning ske med endast en knapptryckning. Under 
det genomskinliga locket på snabbvalsknapparna kan det 
läggas en bild eller symbol så att man enkelt kan se till 
vem snabbvalen går.
Uppringning med snabbval
1. Lyft luren och invänta kopplingston.
2. Välj önskat snabbval genom att trycka på motsvarande 

knapp.
Ljudkontroll
Denna produkt kan justera ljudet på flera sätt:

 Normal volymkontroll för luren (under luren).
 Tryck på knappen (under luren) för att aktivera 

kraftig volymförstärkning. Lysdioden börjar lysa. 
Förstärkningen deaktiveras normalt efter varje 
samtal. Denna skyddsfunktion är ställbar, se 
Teknisk information.

 Ändra frekvensomfång/ljudbilden (på vänstersidan). 
OBS! Fungerar endast när den kraftiga 
volymförstärkningen är aktiv.
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Inställningar
Inkoppling
1. Anslut telesladden till ett telejack och till uttaget T på 

telefonens baksida.
2. Anslut spiralsladden till luren och till uttaget q på 

telefonens undersida, se Teknisk Information (6).
3. Ett klickljud hörs när modularkontakten kommit på plats.
4. Ställ in rätt R-knappstid till 100, se Teknisk Information (4).
5. Lyft luren och kontrollera att kopplingston hörs.

Minnen
Lagra snabbval
1. Se till att omkopplaren R/P på telefonens undersida 

står i läge P. Se Teknisk Information (5).
2. Lyft luren och tryck P (R) (bry dig inte om 

kopplingstonen).
3. Slå telefonnumret (max 16 siffror) med siffertangenterna. 

Tryck P (R).
4. Välj snabbval genom att trycka på motsvarande knapp.
5. Lägg på luren. Numret är lagrat.
Tänk på att återställa omkopplaren R/P på telefonens 
undersida till läge R när samtliga önskade telefonnummer 
är lagrade.
Om en paus önskas i telefonnumret tryck .
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Teknisk Information
På telefonens undersida finns flera omkopplare.

1 2 3

4 5 6

1. Ringvolym

2. Kraftig volymförstärkning (Boost)
Tryck på knappen under luren för att aktivera.

 Normalinställning. 
Volymförstärkningen deaktiveras efter varje samtal 
för att inte skada personer med normal hörsel.

 Volymförstärkningen behålls efter varje samtal. 
Denna inställning skall bara aktiveras om samtliga 
användare har nedsatt hörsel som kräver kraftig 
förstärkning.

OFF Kraftig volymförstärkning avstängd.

Varning!
Lurens volym kan bli väldigt hög om kraftig 
volymförstärkning används.  
Volymförstärkning ska bara användas av personer med 
nedsatt hörsel.
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3. Klangfärg
4

4. R-knappstid (100/300/600)
100 är normalinställningen för de flesta länder.

Hörslinga
Luren har en inbyggd hörslinga för de som vill använda sin 
hörapparat när de telefonerar. Koppla in hörapparaten genom 
att ställa hörapparaten i T-läge.
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Övrigt
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.

Declaration of conformity
Doro deklarerar härmed att produkten Doro MemoryPlus 
319i ph överensstämmer med de väsentliga kraven 
och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/
EC (R&TTE), 2002/95/EC (ROHS). Kopia av 
tillverkardeklarationen finns på www.doro.com/dofc
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