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Telepítés

Ez a berendezés a AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, 
LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE analóg telefonhálózaton való használatra készült.

Csatlakoztatás
1. Csatlakoztassa a hálózati tápegységet és a telefonkábelt a megfelelő fali aljzathoz.
2. Helyezze be az akkumulátorokat (1,2 V-os NiMH) a jelzések alapján.
3. Töltse a kézibeszélőt előre fordított billentyűzettel (első alkalommal 24 órán át).
4. Nyomja meg a  gombot (bal menügomb).
5. Lépjen a KEZIB.BEALL./HS SETTINGS pontra a {/} gombokkal.
6. Nyomja meg az OK gombot (bal menügomb).
7. Lépjen a NYELV/LANGUAGE pontra. Nyomja meg az OK gombot.
8. Lépjen a kívánt beállításra. Nyomja meg az OK gombot.
9. A L gomb egyszeri vagy a  többszöri megnyomásával lépjen készenléti állapotba.

Megjegyzés!
A készülék és az elektromos hálózat közötti megszakítóeszköz szerepét a hálózati tápegység 
tölti be. A konnektor legyen a készülékhez közeli, jól elérhető helyen.

Akkumulátor
Viszonylag új akkumulátorok esetén a teljes feltöltés (10 órás töltés után) körülbelül 100 órás 
készenléti időt és mintegy 10 órás beszélgetési időt biztosít. Ezek az idők szobahőmérsékleten 
érvényesek. Az akkumulátorok csak 4-5 feltöltés után érik el teljes kapacitásukat. Túlöltés nem 
lehetséges, az akkumulátoroknak a „túl hosszú” töltés nem árt.

Akkumulátortöltöttség-jelző
Amikor az akkumulátor már közel van a lemerüléshez, ezt a  ikon villogása, hívás közben 
pedig figyelmeztetőhang jelzi.

Felhívjuk figyelmét, hogy amikor a kézibeszélő a bázisegységen van, a telepikon végig villogni 
fog a kijelzőn, s ez az akkumulátor teljes feltöltődése után sem szűnik meg.



4

Magyarul

Figyelem!
Ha gyenge az akkumulátor, vagy ha túl nagy a távolság a bázisegység és a telefon 
között, akkor a készülék nem tud kapcsolódni a vonalra. Ne helyezze a bázisegységet 
más elektromos készülék közelébe, illetve közvetlen napsugárzás vagy más hőforrások 
hatásának kitett helyre. Ez az interferencia veszélyének megelőzésére szolgál. Töltés 
közben a készülék felmelegszik; ez normális jelenség, nem jelent veszélyt. Kizárólag 
eredeti akkumulátorokat használjon. A jótállás nem terjed ki a nem megfelelő 
akkumulátor okozta károkra.

Hatótávolság
A telefon hatótávolsága attól függ, hogy van-e akadály a beszélgetést szállító rádióhullámok 
útjában; normál esetben 50–300 méteres. A jelerősség javítható, ha úgy fordítjuk a fejünket, 
hogy a kézibeszélő a bázisegység felé forduljon. A hatókör határán a hangminőség gyengül, 
végül a hívás megszakad. A hatókörön belül a kijelzőn 6 ikon látható, mely a hatókörön kívül 
eltűnik vagy villog.

Eco funkcionalitás
Mi vezettük be ECO FUNKCIONALITÁS címke segítségével az ügyfelek a termékek 
azonosítására a mi választékban, amelyek kisebb hatást gyakorol a környezetre. Tartalmazó 
termékek címkéjén ez a funkció:

• Csökkentett energiafogyasztás mind a működési, illetve a készenléti üzemmód.

• Adaptív átviteli teljesítmény a típustól függően a bázisállomásra.
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Működése

Az Ön telefonja kifejezetten alkalmas arra, hogy a Widex vezeték nélküli hallókészülékeivel való 
együtt működésre. Ez azt jelenti, hogy a telefonból érkező hang közvetlenül a hallókészülék(ek)
be kerül. Amikor valamelyik füléhez közel teszi a telefont egy “csilingelő” hang fogja jelezni, 
hogy a funkció aktív. Amikor a telefon a hatótávolságon kívül kerül, az Ön hallókészüléke(ei), 
visszatér az egyes számú programként meghatározott hallásprogramra ( rendszerint Master 
program).

Amennyiben a telefonhang hang túl halk vagy túlságosan hangos, használhatja a fel/le gombot 
a telefonon a hangerő beállítására. Amennyiben további információra lenne szüksége, kérjük 
konzultáljon audiológusával. 

Azoknak a felhasználóknak, akik nem viselnek hallókészüléket, a telefon úgy működik, mint 
ahogy egyébként ebben a füzetben leírásra került.

Hívás kezdeményezése
1. Adja meg a kívánt számot. Szükség esetén a C gombbal törölhet számjegyeket.
2. Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a q gombot. A hívás a L gombbal fejezhető be.

Hívás fogadása
1. Várjon, amíg csengeni nem kezd a kézibeszélő.
2. A hívás fogadásához nyomja meg a q gombot. A hívás a L gombbal fejezhető be.

Hangerő-szabályozás
Hívás közben a {/} gombokkal módosítható a hangerő.

Újrahívás
Nyomja meg a r gombot. A {/} gomb megnyomása után válasszon a 5 legutóbb hívott szám 
közül. Nyomja meg a q gombot.

Némítás gomb
Hívás közben a mikrofon a C gombbal kapcsolható ki és be.

Kereső hívás
A bázisegység J gombjának megnyomásakor a kézibeszélő csengeni kezd. A jelzés a 
kézibeszélő L gombjával vagy a bázisegység J gombjával kapcsolható ki, illetve egy idő után 
automatikusan leáll.
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Telefonkönyv
20 név és szám menthető a készülékre. Hívóazonosító szolgáltatás előfizetése esetén bejövő 
hívásnál megjelenik az adott hívónak a telefonkönyvben tárolt neve. A telefonkönyvben tárolt 
számok esetén különböző csengések közül választhat (ha a telefontársaságnál előfizetett a 
hívóazonosítás szolgáltatásra).

Név/szám mentése a kézibeszélőre

1. Nyomja meg a b gombot. Nyomja meg az  gombot.
2. Lépjen a HOZZAADAS pontra. Nyomja meg az OK gombot.
3. Írja be a nevet a megfelelő számgombok egyszeri vagy többszöri lenyomásával. Nyomja meg 

az OK gombot.
4. Írja be a telefonszámot, körzetszámmal együtt (C=törlés). Nyomja meg az OK gombot.
5. Lépjen a kívánt csengőhangra. Nyomja meg az OK gombot.

A telefonkönyv kezelése

1. Nyomja meg a b gombot. A bejegyzések között a {/} gombokkal mozoghat. 
Gyorskereséshez nyomja meg a kívánt név első betűjének megfelelő számgombot.

2. A q gombbal hívást kezdeményezhet, az  megnyomása után pedig választhat egy 
lehetőséget.

Bejövő hívások száma/hívóazonosító
A kijelzőn megjelenik a hívó azonosítója, valamint a legutóbbi 10 nem fogadott hívás 
telefonszáma. Készenléti állapotban megjelenik az UJ HIVAS felirat, és a listán  jelzi a nem 
fogadott hívásokat. A funkcióra külön elő kell fizetni a szolgáltatónál.

Visszakeresés és tárcsázás

1. Nyomja meg a { gombot. Lépjen a kívánt bejegyzésre a } gombokkal.
2. A q gombbal hívást kezdeményezhet, az  megnyomása után pedig választhat egy 

lehetőséget (  = vissza).

Hívóazonosító üzenetek

A szám kijelzése helyett bizonyos esetekben a következők jelenhetnek meg:

NEM ELERHETO Ismeretlen szám, pl. nemzetközi szám esetén.

MEGTAGADVA A másik számra vonatkozó információ blokkolva van. A szám nem jeleníthető meg.
a Üzenetjelzés* a telefonszolgáltatótól.
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Beállítások

Funkciók
1. Nyomja meg a  gombot. Lépjen a KEZIB.BEALL. pontra. Nyomja meg az OK gombot.
2. Lépjen a kívánt funkcióra (pl. NYELV). Nyomja meg az OK gombot.
3. Lépjen a kívánt beállításra. Nyomja meg az OK gombot.
EBRESZTES Amikor aktív az ébresztés, készenléti állapotban  ikon látható a kijelzőn. 

Az ébresztő beindulásakor hangjelzés hallható 45 másodpercig. Ez bármely 
gombbal kikapcsolható. Aktív SZUNDI esetén az ébresztés 7 perc múlva újra 
megszólal. Tartósan a menüben vagy a L gombot néhány másodpercre 
lenyomva kapcsolható ki. A hangjelzés intenzitását a beállított csengőhangerő 
határozza meg.

CSENG.BEALL. A kézibeszélő csengőhangja.

 BELSO/KULSO=belső/külső hívás csengőhangja.

A 2–5. dallam még 8 másodpercig folytatódhat, ha egy másik telefon fogadja a hívást.

HANG BEALL. Billentyűhang, gyenge akkumulátor, nincs térerő.

NYELV Magyarázat a Csatlakoztatás című részben.

K.B. ATNEVEZ A készenléti állapotban látható felirat.

K.B.-KIJELZO Név/idő megjelenítése készenléti állapotban.

AUT. FOGADAS A kézibeszélő automatikusan fogadja a hívást, amikor kiveszik a 
bázisegységből.

DATUM ES IDO A dátum és idő beállítása.

Rendszerbeállítások
A rendszer-PIN gyári beállítása 0000.

1. Nyomja meg a  gombot. Lépjen a BAZIS BEALL. pontra. Nyomja meg az OK gombot.
2. Lépjen a kívánt funkcióra. Nyomja meg az OK gombot.
3. Adja meg a kívánt beállítást. Nyomja meg az OK gombot.
KEZIB. TORL. Kézibeszélő lejelentése.

TARCS. MOD A legtöbb országban hangeffektusos tárcsázás szükséges.

HIV.ATAD.IDO KOZEPES=Franciaország,Portugália

 ROVID = egyéb országok (Magyar)

PIN MODOSIT. Megváltoztatható a kód (pl. 0000).
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Bővített rendszer (+1)
Készenléti állapotban az adott kézibeszélő belső híváskor használt száma látható a kijelzőn. A 
bázisegységet középre kell telepíteni, hogy valamennyi kézibeszélő esetében hasonló méretű 
legyen az ellátott terület.

Belső hívás

1. Nyomja meg a  gombot (jobb menügomb).
2. Adja meg a hívni kívánt kézibeszélő számát (1-5).

Ha belső hívás közben külső hívás érkezik, erre egy hangjelzés figyelmeztet. A L gombbal 
megszakíthatja a belső hívást, és a q megnyomásával fogadhatja a külső hívást.

Hívásátadás/konferencia a kézibeszélők között

1. Várja meg a külső hívás kapcsolását.
2. Nyomja meg a  gombot. Lépjen a BELSO HIVAS pontra. Nyomja meg az OK gombot.
3. Adja meg a hívni kívánt kézibeszélő számát (1-5).
4. Átadás: L megnyomásával.

Konferencia: * nyomva tartásával.

Új kézibeszélő regisztrálása
A csomag valamennyi kézibeszélője regisztrálva van a bázisegységen.

Az eljárás csak új kézibeszélő vagy szervizelés esetén használatos.

Egy bázisegységen legfeljebb 5 kézibeszélő regisztrálható.

Ez a modell kompatibilis a GAP (Generic Access Profile) protokollal, így a kézibeszélő és 
a bázisegység egyaránt használható egyéb GAP-kompatibilis készülékekkel, függetlenül 
azok gyártójától. A GAP protokoll azonban önmagában nem szavatolja az összes funkció 
elérhetőségét. Tartozékként nem vásárolható további kézibeszélő.

1. Tartsa nyomva kb. 6 másodpercig a bázis J gombját.
2. Nyomja meg a  gombot. Lépjen a REGISZTRACIO pontra. Nyomja meg az OK gombot.
3. Írja be a bázis PIN kódját (pl. 0000). Nyomja meg az OK gombot.
4. Sikeres regisztráció esetén a kézibeszélő egy percen belül újra készenléti állapotba lép.
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Hibaelhárítás

Ellenőrizze, ép-e és megfelelően van-e csatlakoztatva a telefonzsinór. Csatolja le az egyéb 
berendezéseket, hosszabbítózsinórokat és további telefonokat. Ha ez megoldja a problémát, 
akkor azt a csatlakoztatott eszközök okozták.

Próbálja a készüléket egy biztosan működő vonalra kapcsolni (pl. a szomszédban). Ha 
a készülék itt működik, akkor feltehetőleg hibás az eredeti telefonvonal. Tájékoztassa a 
telefonszolgáltatót.

Csengéskor nem jelenik meg szám

• A funkció csak a hívóazonosítás szolgáltatás előfizetése esetén működik.

Figyelmeztetőhang hívás közben/nem kezdeményezhető hívás

• Lehet, hogy gyenge az akkumulátor (töltse fel a kézibeszélőt).

• A kézibeszélő majdnem hatókörön kívül van. Menjen közelebb a bázisegységhez.

A telefon nem működik

• Ellenőrizze a tápegység/telefonzsinór csatlakoztatását.

• Ellenőrizze, hangeffektusos tárcsázás van-e beállítva; lásd: Rendszerbeállítások.

• Ellenőrizze a kézibeszélő akkumulátorának töltöttségi szintjét.

• Csatlakoztasson egy másik, működő telefont a telefonhálózati aljzathoz.

A telefon a hívás fogadása után tovább csenget

• A telefon bizonyos csengőhangjai nem követik a vonaljelet, ezért a csengés a hívás fogadása 
után még 8 másodpercig folytatódhat.

Ha a telefon továbbra sem működik, forduljon a készüléket eladó szaküzlethez. Vigye magával a 
nyugtát vagy a számla másolatát.
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Jótállás és információk

Megfelelőségi nyilatkozat
A Doro kijelenti, hogy a PHONE-DEX készülékek megfelelnek az 1999/5/EK (R&TTE) és a 
2002/95/EK (ROHS) irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A gyártó 
nyilatkozatának egy példánya megtalálható a www.doro.com/dofc címen.

Jótállás
A készülékhez a vásárlás napjától számított 24 hónapos jótállást nyújtunk. Ha bármilyen 
problémát tapasztal, forduljon a készüléket eladó szaküzlethez. A jótállási idő alatt mindenfajta 
javításhoz és támogatáshoz vásárlási bizonylat szükséges.

A jótállás nem vonatkozik az olyan hibákra, melyeket baleset vagy sérülés, folyadék, 
gondatlanság, nem rendeltetésszerű használat, a karbantartás elmulasztása vagy a felhasználó 
részéről történő bármilyen egyéb helytelen tevékenység okozott. A jótállás nem terjed ki 
továbbá a villám vagy bármilyen egyéb feszültségingadozás okozta hibákra. Vihar idején 
óvintézkedésként javasolt a készüléket lecsatolni a hálózatról.

Ez a jótállás nem terjed ki az akkumulátorokra és más fogyóeszközökre.

Az eredeti DORO akkumulátoroktól eltérő akkumulátorok használata esetén a jótállás érvényét 
veszti.

Specifikus elnyelési ráta (SAR)
Ez az eszköz megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó érvényes nemzetközi biztonsági 
követelményeknek. A telefon SAR-értéke 0,04 W/kg (10 g szövetben). A WHO által 
megállapított határérték 2 W/kg (10 g szövetben).
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