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1 Klyka 12 Minneslagring
2 Upphängningstapp för luren 13 Kortnummerminnen
3 Högtalare 14 Telefonsvararens kontroller
4 Uttag för lursladden 15 Samtalstimer
5 Kortnummerknapp 16 Nollställning av samtalstimer
6 Snabbvalsminnen M1-M3 17 Display
7 Siffertangenter 0-0, *, # 18 Uttag för nätadaptern (på baksidan)
8 Mikrofon (på undersidan) 19 Uttag för telesladden (på baksidan)
9 Högtalartangent och indikator 20 Volymkontroll

10 Återuppringningstangent 21 Telefonsvararens svarstid
11 R-knapp 22 Ringsignalomkopplare
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UPPACKNING
I leveransen ska följande delar medfölja:

P Telefonsvararenhet  P Spiralsladd
P Lur P Fjärrstyrningskort
P Nätadapter P Bruksanvisning
P Telesladd

Tag genast kontakt med inköpsstället om någon del saknas eller är skadad.

ANSLUTNING
P Placera telefonsvararen på ett plant och hårt underlag i närheten av både ett telejack

och ett 230V eluttag.

P Anslut telesladdens propp till telejacket i väggen och sladdens andra ände till uttaget
på telefonens baksida..

P Anslut nätadaptern till ett 230V eluttag. När nätadaptern kommer displayen att räkna
ner från 7 till 0. Efter detta kommer ett röstmeddelande "Answer on, please record
announcement and set day and time". Den röda meddelnde indikatorn kommer att
tändas.

P Du bör nu spela in ett eget utgående svar, se sidan 15. Du bör också ställa in aktuell
dag och klockslag, se sidan 14.

OBSERVERA!
Ställ inte apparaten på en plats där den utsätts för direkt solljus, eller annan stark
värme. I mycket sällsynta fall kan gummifötterna på apparatens undersida färga av sig
på underlaget den står på. Var därför försiktig med att ställa den på underlag med
känslig yta.
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BATTERI
Som skydd vid eventuellt strömavbrott behövs ett 9V batteri (medföljer ej i leveransen)
för att hålla lagrade meddelanden och tidsinställningen.  Skulle strömavbrott uppstå och
det inte finns batteri monterat (eller om batteriet är slut), raderas alla meddelanden i
svararens minne. Displayen visar "Lo" när det inte finns batteri monterat, eller när det
är dags att byta batteri. 

På apparatens undersida finns ett fack för batteriet.  För att komma åt batterifacket måste
skruven som sitter på batteriluckan skruvas bort. För säkerhets skull, drag ut telefonens
telepropp och nätadapter när du byter batteri.
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BESKRIVNING AV TELEFONEN
DORO Voice är en modern tonvalstelefon som kan utnyttja alla PLUS-tjänster och andra
funktioner som finns tillgängliga i telenätet. Telefonen har tre snabbvalsminnen och tio
kortnummerminnen. I dessa kan du lagra dina vanligaste telefonnummer för snabb och
enkel uppringning. I telefonens display visas telefonnumret du ringer och även en
samtalstimer som visar hur länge ditt samtal pågått.

Med ringsignalomkopplaren kan ringsignalen justeras i tre lägen efter önskemål. Vill du
ringa upp det senast slagna telefonnumret kan du använda återuppringningsfunktionen.

HÖGTALARFUNKTION
Med högtalarfunktionen kan du ringa utan att lyfta luren. Högtalarfunktionen använder
en mikrofon i telefonens framkant och ljudet hörs i högtalaren. 

Du kan använda högtalarfunktionen både för att ringa samtal likväl som för att svara på
inkommande samtal. Under samtalets gång kan du också fritt skifta mellan högtalarläge
och telefonlur.

BESKRIVNING AV TELEFONSVARAREN
När telefonsvararen är påslagen besvarar den alla inkommande samtal och den uppring-
ande hör det utgående svarsmeddelandet. Efter pipet kan den som ringer lämna ett
meddelande på upp till en minut.

DIGITAL LAGRING
DORO Voice använder inga kassetter för lagring av meddelanden utan lagrar alla
meddelanden helt digitalt. Det digitala lagringssättet har flera fördelar framför lagring
på kassett, bland annat inga som helst rörliga delar som utsätts för slitage, konstant hög
ljudkvalitet och inga väntetider vid fram- eller backspolning.

Telefonsvararen har också en inbyggd talprocessor som genererar olika röstbesked.
Dessa hjälper dig att använda svararen genom att ge enkla instruktioner när du trycker
på knapparna. Röstbeskedet används också för att tidsstämpla inkommande meddel-
anden med veckodag och klockslag när meddelandet togs emot. Röstbeskeden är på
engelska.
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RINGSIGNAL
Med ringsignalomkopplaren på telefonens högra sida kan telefonens ringsignal ställas.

Välj mellan tre lägen:

Hög ringsignal

Normal ringsignal

Ringsignalen avstängd

VOLYMKONTROLL
Ljudet i högtalaren kan justeras med volymkontrollen på telefonens högra sida.
Volymkontrollen påverkar endast ljudet till telefonens högtalarfunktion och till telefon-
svararen, ljudet i luren berörs alltså inte.

ATT RINGA
Eftersom DORO Voice har högtalarfunktion kan uppringning ske på två sätt, antingen
med luren eller genom att använda högtalarfunktionen. Telefonens display visar upp-
ringt telefonnummer.

UPPRINGNING / SAMTAL MED LUREN
P Lyft luren och invänta kopplingston.

P Slå önskat telefonnummer.

P Avsluta samtalet genom att lägga på luren.

Om så önskas kan du under samtalets gång skifta till högtalarläge genom att trycka på
högtalarknappen och lägga på luren. Samtalet kopplas upp i högtalaren och du kan tala
med den andra parten genom mikrofonen i telefonens framkant.
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UPPRINGNING / SAMTAL I HÖGTALARLÄGE
P Tryck på högtalarknappen           .

P Högtalarfunktionen kopplas in och kopplingston hörs i högtalaren. Den röda indikat-
orn under knappen tänds. Justera eventuellt ljudstyrkan med volymkontrollen på
telefonens högra sida.

P Slå önskat telefonnummer.

P När mottagaren svarar kan du tala med denne genom mikrofonen i telefonens
framkant.

P Tryck på högtalarknappen igen när du vill avsluta samtalet och koppla ned linjen.

Under samtal eller uppringning kan du när som helst skifta till luren genom arr bara lyfta
denna. Avsluta samtalet genom att lägga på luren.

OBSERVERA!
Tänk på att det i högtalarläge inte går att "prata i mun" på varandra utan endast en åt
gången kan tala. Skiftningen mellan vem som talar respektive lyssnar sker automatiskt
och styrs av ljudet (ditt tal) från rummet telefonen befinner sig i samt ljudet från
telelinjen (din samtalspartner). Det är därför viktigt att inte ha något i telefonens
omgivning som stör högtalarfunktionen, t ex hög musik.

ATT SVARA
Inkommande samtal kan besvaras med luren precis som med en vanlig telefon. Det
går givetvis också bra att besvara samtalen med högtalarfunktionen genom att trycka
på högtalarknappen när det ringer.

SAMTALSTIMER
Vid både in- och utgående samtal visas en samtalstimer i displayen. Genom att trycka
på knappen [TIMER] kan du växla mellan timervisningen och klockan.

Med knappen [SET] nollställer du samtalstimern.
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ÅTERUPPRINGNING
Om det var upptaget på ett telefonnummer eller om det senast slagna telefonnumret 
önskas ringas upp igen, kan detta ske med återuppringningsknappen           .

P Lyft luren (eller tryck på högtalarknappen) och invänta kopplingston.

P Tryck på återuppringningsknappen. Telefonen slår det senast slagna
telefonnumret.

Telefonnumret i återuppringningsminnet kan maximalt vara 32 siffror långt.

MINNEN
Telefonen har tre snabbvalsminnen och tio kortnummerminnen i vilka du kan lagra
dina vanligaste telefonnummer. När du ringer upp behöver du bara en eller två
knappar oavsett hur många siffror (max 16 per minne) det finns i telefonnumret.

Snabbvalsknapparna är numrerade [M1], [M2] och [M3]. De tio kortnummerminnena
har ingen tryckt numrering utan här kan du själv skriva mottagarens namn eller
telefon-nummer på den vita lappen mellan knappraderna.

LAGRA SNABBVAL
P Lyft luren (eller tryck på högtalarknappen). Bry dig inte om kopplingstonen som

hörs.

P Tryck på minneslagringsknappen          .

P Slå önskat telefonnummer med siffertangenterna.

P Tryck på önskad snabbvalsknapp [M1], [M2] eller [M3].

P Lägg på luren (eller tryck på högtalarknappen).
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LAGRA KORTNUMMER
P Lyft luren (eller tryck på högtalarknappen). Bry dig inte om kopplingstonen som

hörs.

P Tryck på minneslagringsknappen          .

P Slå önskat telefonnummer med siffertangenterna.

P Tryck på kortnummerknappen           .

P Tryck på någon av knapparna för önskat kortnummerminne.

P Lägg på luren (eller tryck på högtalarknappen).

P Peta loss skyddsfönstret ovanför den vita lappen mellan knappraderna, och skriv
upp mottagarnas namn eller telefonnummer.

UPPRINGNING MED SNABBVAL
P Lyft luren (eller tryck på högtalarknappen) och invänta kopplingston.

P Tryck på önskad snabbvalsknapp [M1], [M2] eller [M3]. 

P Telefonen slår det telefonnummer som finns lagrat i det valda minnet.

P Lägg på luren (eller tryck på högtalarknappen) för att avsluta samtalet.

UPPRINGNING MED KORTNUMMER
P Lyft luren (eller tryck på högtalarknappen) och invänta kopplingston.

P Tryck på kortnummerknappen           .

P Tryck på knappen för önskat kortnummerminne.

P Telefonen slår det telefonnummer som finns lagrat i det valda minnet.

P Lägg på luren (eller tryck på högtalarknappen) för att avsluta samtalet.
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PLUS-TJÄNSTER
Denna telefon kan med knapparna  R,  # och * utnyttja alla PLUS-tjänster som erbjuds
i telenätet. Lokala variationer kan förekomma rörande vilka av PLUS-tjänsterna som
finns tillgängliga. Det är alltså inte säkert att alla PLUS-tjänster finns aktiverade i din
AXE-växelstation. För närmare information om vilka PLUS-tjänster du är ansluten till,
ring Telias PLUS Guide på telefonnummer 020-442211. Här följer en lista på hur några
av PLUS-tjänsterna används:

PARKERA SAMTAL
Denna tjänst gör att du kan parkera ett pågående samtal för att kunna ringa upp
ytterligare ett samtal. Praktiskt om man i ett pågående samtal t ex måste ringa
upp en andra person och fråga om något. 

Tryck R under ett pågående samtal. Samtalet parkeras och ny kopplingston
erhålls. Ring det nya samtalet. Tryck R1 för att avsluta det nya samtalet och
återgå till det ursprungliga.

PENDLING
Med pendlingstjänsten kan du skifta mellan två uppkopplade samtal. Ett samtal
finns uppkopplat. Parkera samtalet och ring upp en andra part. Nu kan du
pendla mellan samtalen genom att trycka R 2. Om du vill avsluta ett samtal,
tryck R 1, samtalet kopplas ned och det kvarvarande samtalet kopplas upp.
Avsluta det sista samtalet genom att lägga på luren.

SAMTAL VÄNTAR
Med denna tjänst inkopplad kommer det under ett pågående samtal att höras
två korta tonstötar om ytterligare ett samtal ringer in. Det nya samtalet kan
besvaras och det går även att pendla mellan samtalen, eller att koppla upp dem
i ett trepartsamtal.

Inkoppling: Tryck * 4 3 #.
Urkoppling: Tryck # 4 3 #.

Tryck R 2 när du hör två tonstötar för att besvara det nya samtalet, det första
samtalet parkeras. Tryck R 2 för att pendla mellan samtalen. Tryck R 3 för
att koppla upp ett trepartsamtal. Tryck R 1 för att avsluta det pågående
samtalet. Om du trycker R 0 när du hör de två tonstötarna kommer den
inringande att höra upptagettoner.
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KNAPPARNAS FUNKTION

Används för att ställa klockan som visas i displayen och som används för tids-
stämplingsfunktionen.

Repeterar meddelanden under uppspelning. Används också för att spela in och
kontrollavlyssna det utgående svaret.

Uppspelningsknapp, används för att spela upp inkomna meddelanden. Tryck
igen för att avbryta uppspelningen (paus). Används också för att spela in ett
personligt meddelande, Memo. Detta kan sedan avlyssnas precis som vanliga
inkommande meddelanden. 

Används för att hoppa framåt till nästa meddelande under uppspelning.
Används också för att slå av- respektive på telefonsvararen.

   C Används för att radera meddelanden och för att ställa in sekretesskod.

MEDDELANDEINDIKATOR
Meddelandeindikatorn sitter ovanför uppspelningsknappen. Indikatorn har följande
funktioner:

Tänd - Telefonsvararen är påslagen och redo att besvara inkommande
samtal.

Släckt - Telefonsvararen är avstängd och kommer inte att besvara
inkommande samtal.

Blinkande - Det finns nya meddelanden att avlyssna.
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SLÅ AV/PÅ SVARAREN
Knappen         används för att slå av- respektive på telefonsvararen. I läge PÅ kommer
alla inkommande samtal att besvaras av telefonsvararen, och i läge AV kommer inga
samtal att besvaras. 

När svararen är avstängd är också meddelandeindikatorn släckt. När svararen är påslagen
lyser eller blinkar meddelandeindikatorn.

Slå av respektive på svararen genom att hålla inne knappen tills ett röstmeddelande säger
"Answer off" (avstängd) eller "Answer on" (påslagen).

SVARSFUNKTION
Med den mittersta omkopplaren på telefonens högersida kan antalet ringsignaler som ska
gå fram innan apparaten svarar ställas in. Omkopplaren har två lägen. "5" och "ECON".

5 = samtal besvaras efter fem ringsignaler.

ECON = detta läge aktiverar den s k Sparsignalfunktionen.

Sparsignalfunktionen innebär att samtalen besvaras efter fem ringsignaler tills något
nytt meddelande registrerats. Efter det övergår svararen till att svara efter två signaler.
Denna funktion är praktisk vid fjärrstyrning; går det fram tre signaler finns det inte
några meddelanden att lyssna av och luren kan läggas på utan att någon samtalsdebi-
tering skett. Svarar den däremot efter två signaler finns det nya meddelanden att
lyssna av.
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TIDSSTÄMPLING
Tidsstämplingsfunktionen är en röst (på engelska) som talar om veckodag och klockslag
för varje inspelat meddelande. Tidsstämplingen spelas upp efter varje meddelande vid
uppspelning. 

För att tidsstämplingsfunktionen ska fungera måste du ställa klockan enligt beskriv-
ningen nedan. Om klockan inte ställs in kommer ingen tidsstämpling att anges, dvs
funktionen är  avstängd. Klockinställningen styr också klockan i displayen.

STÄLLA KLOCKAN
P Tryck ned knappen          tills röstmeddelandet säger "Monday". 

P Använd knapparna         och         för att ställa in korrekt veckodag.

P Tryck på knappen         . 

P Använd knapparna         och         för att ställa in korrekt timma.

P Tryck på knappen        . 

P Använd knapparna         och         för att ställa in korrekt minut.

P Tryck på knappen         . Dag och klockslag läses upp.

KONTROLLERA AKTUELL DAG OCH KLOCKSLAG
P Tryck på knappen         . Rösten meddelar inställd dag och klockslag, t ex:
 "Monday, ten fifty, am" (Måndag 10:50). 

Om klockan inte är inställd kommer röstmeddelandet att säga "Please set day and time"
när du kontrollerar tiden.

OBSERVERA!
För att stänga av tidsstämplingsfunktionen kan du göra en omstart. Detta utförs genom
att både batteriet och adaptern frånkopplas under ett par sekunder. 
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UTGÅENDE SVAR
Det utgående svaret det meddelande som spelas upp för alla som ringer till svararen. Om
du inte spelar in ett svar kommer ett förinspelat standardsvar (på engelska) att spelas upp
för dem som ringer. Detta meddelande lyder:

-"Hello, we are sorry we cannot answer your call at this time, please leave your name,
message, and telephone number after the tone".

Du kan givetvis också spela in ditt eget svarsmeddelande. Detta kan maximalt vara 60
sekunder långt.

Tala gärna om i svaret att den uppringande kan börja tala efter det korta pipet som hörs
efter ditt svarsmeddelande.

Exempel på svarsmeddelande:
-"Hej och välkommen till familjen Andersson. Vi är inte hemma för tillfället, men lämna
ett meddelande efter pipet så ringer vi upp när vi kommer hem. Tack för samtalet."

eller

-"Välkommen till Perssons Plåt. Vi håller semesterstängt mellan vecka 36 och 38. Vi
önskar alla våra kunder en trevlig sommar och välkommen åter. Tack för samtalet."

OBSERVERA!
Om strömavbrott skulle uppstå och inget batteri finns monterat, kommer ditt eget
svarsmeddelande att raderas och ersättas med det förinspelade standardsvaret.

INSPELNING AV SVAR
P Tryck ned - och håll nedtryckt- inspelningsknappen        . Ett kort pip hörs och med-

delandeindikatorn börjar blinka.

P Börja tala in det utgående svaret. Tala tydligt och cirka 15-20 cm från apparatens
ovansida. Längst till höger i displayen visas inspelningstiden. Ditt svar måste vara
minst 5 sekunder långt för att registreras! 

P Släpp inspelningsknappen för att avsluta inspelningen.
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P Ditt inspelade svar kontrolluppspelas. Upprepa proceduren om du vill ändra svaret.
 Det gamla svaret raderas automatiskt när ett nytt spelas in.

KONTROLLAVLYSSNING AV SVAR
Det utgående svaret kan kontrollavlyssnas när som helst.

P Tryck en gång på inspelningsknappen        . Svaret spelas upp.

RADERING AV SVAR
Om du vill radera ditt inspelade svar och därmed aktivera det förinspelade svaret gör du
enligt följande:

P Tryck ned - och håll nedtryckt- inspelningsknappen          . Ett kort pip hörs och med-
delandeindikatorn börjar blinka.

P Släpp knappen direkt (inom 4 sekunder).

P Standardsvaret spelas upp. Detta kommer nu att användas som utgående svar.

MOTTAGNING AV MEDDELANDEN
För att svararen skall kunna ta emot samtal måste den vara påslagen. När det ringer
kommer samtalen att besvaras efter det antal ringsignaler som är inställt (se sidan 14).

När telefonsvararen besvarar ett inkommande samtal hör den uppringande ditt utgående
svarsmeddelande. Därefter hörs en kort ton och den uppringande kan lämna ett med-
delande som kan vara upp till 60 sekunder långt. Om den uppringande talar längre än
denna tid kommer han att höra "End of call", därefter kopplas linjen ned. Totalt rymmer
minnet cirka 14 minuter meddelanden (inklusive det utgående svaret). 

Längst till höger i displayen visas hur många meddelanden som finns i minnet. När du
har nya medelanden att lyssna av kommer meddelandeindikatorn att blinka.
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MEDHÖRNING
Medhörningsfunktionen gör att de som ringer och lämnar meddelande hörs i telefon-
svararens högtalare. Om det inte hörs något i högtalaren kontrollera att volymen är
uppskruvad.

Om du vill kan du lyfta luren och tala med den uppringande. Inspelningen avbryts
automatiskt.  

UPPSPELNING AV MEDDELANDEN
Längst till höger i displayen visas det totala antalet meddelanden i minnet. 

Uppspelningen startar alltid med det äldsta meddelandet. 

P Tryck på uppspelningsknappen           för att starta uppspelningen.

Ett röstmeddelande talar om hur många meddelanden som finns inspelade, t ex 
"You have five messages".

P Innan varje inspelat meddelande talar rösten också om vilket ordningsnummer
meddelandet har, "Message one", "Message two" o s v. Det äldsta meddelandet har
alltid ordningsnummer 1 (one).

P Efter varje meddelande hörs tidsstämplingsrösten som talar om veckodag och
klockslag när meddelandet togs emot. Mellan varje meddelande hörs ett kort pip.

P Efter uppspelning hörs "End of message" och svararen återgår till viloläge. Alla
meddelanden sparas (såvida du inte raderat något under uppspelningen, se nästa sida)
och nya meddelanden kommer att spelas in efter de gamla. 

Om det inte finns några meddelanden inspelade hörs "You have no message" när du
trycker på uppspelningsknappen.
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FUNKTIONER UNDER UPPSPELNING

AVBRYTA UPPSPELNING
Om du vill avbryta uppspelningen innan du har lyssnat på alla meddelanden, tryck på 
         igen. Uppspelningen avbryts och svararen återgår till viloläge.

Om du startar uppspelning igen inom 7 sekunder från du stoppade, kommer uppspel-
ningen att fortsätta där den slutade (displayen räknar ner från 7 till 0 sekunder).

REPETERA MEDDELANDE
Om du vill repetera det meddelande som du lyssnar på, tryck en gång på         . 

HOPPA FRAMÅT
Om du snabbt vill höra ett speciellt meddelande kan du när som helst under uppspel-
ningen hoppa över det meddelande som för tillfället spelas upp. Genom att trycka på
knappen          fortsätter uppspelningen direkt med nästa meddelande i tur.

HOPPA BAKÅT
För att hoppa till föregående meddelande under uppspelning, håll knappen        
nedtryckt cirka 2 sekunder. Släpp knappen, uppspelningen fortsätter från föregående
meddelande.

RADERA MEDDELANDEN
Radera ett enskilt meddelande: Tryck på knappen C när du hör det meddelande som du
vill radera. "Message erased" hörs och meddelandet raderas. Uppspelningen fortsätter
med nästa meddelande.

Radera alla meddelanden: Radering av alla meddelanden samtidigt kan bara ske efter
uppspelning. När alla meddelande spelats upp hörs "End of message", tryck och håll C-
knappen intryckt tills du hör "All messages erased". Alla meddelanden raderas och
displayen nollställs.
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PERSONLIGT MEDDELANDE - MEMO
Ett personligt meddelande, s k Memo, är ett meddelande som spelas in direkt på svararen,
d v s utan att ringa upp. Detta innebär att svararen kan användas som ett elektroniskt
noteringsblock där meddelanden, kom-ihåg eller andra noteringar till familjemedlemmar
eller kollegor kan spelas in. Memo-meddelanden kan vara upp till 60 sekunder långa.
Varje meddelande tidsstämplas precis som vanliga inkommande meddelanden.

INSPELNING AV MEMO
P Tryck ned - och håll nedtryckt - knappen        . Ett kort pip hörs och meddelande-

indikatorn börjar blinka.

P Börja tala in meddelandet. Tala cirka 15-20 cm från mikrofonen i telefonens fram-
kant.

P Släpp knappen för att avsluta inspelningen. 

UPPSPELNING AV MEMO
Memo-meddelanden spelas upp precis som vanliga inkomna meddelanden. Vid
uppspelning talar röstmeddelandet om hur många memo som finns inspelade, t ex "You
have two memos"

RÖSTSTYRNING
Telefonsvararen spelar in ett meddelande så länge den uppringande talar (dock max 60
sekunder). När den uppringande slutat tala kommer telefonsvararen att koppla ned linjen
efter några sekunder.
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FJÄRRSTYRNING AV TELEFONSVARAREN
Voice kan fjärrstyras med hjälp av knappsatsen på en vanlig tonvalstelefon (telefon med
knapparna  R , * och #) eller med hjälp av en separat tonsändare. Fjärrstyrning utförs
genom att telefonsvararen rings upp och en sekretesskod trycks när det utgående svaret
spelas upp. Om koden är rätt kan ett antal fjärrstyrningskommandon utföras.

OBSERVERA!
Om svararen inte reagerar på fjärrstyrningstonerna, prova hålla ned knapparna på
telefonen eller tonsändaren olika länge. Normalt skall svararen reagera på toner som
är cirka 0.5 - 1 sekund långa, men p g a telelinjen m m, kan det krävas längre toner.

SEKRETESSKOD
För att få tillgång till telefonsvararens fjärrstyrningsfunktioner behövs en tresiffrig
sekretesskod. Sekretesskoden är från fabrik inställd till "1 2 3", och vi rekommenderar
att du byter den till en annan tresiffrig kod för ökad säkerhet.

BYTA SEKRETESSKOD
P Tryck - och håll nedtryck - knappen C  tills rösten säger "One".

P Använd knapparna          och         för att ställa in första siffran i koden.

P Tryck på knappen C, rösten säger "Two".

P Använd knapparna          och         för att ställa in andra siffran i koden.

P Tryck på knappen C, rösten säger "Three".

P Använd knapparna          och         för att ställa in tredje siffran i koden.

P Tryck på knappen C, rösten läser upp hela den nya koden.

Om du inte vill att svararen ska gå att fjärrstyra över huvud taget, ställ koden till 0 0 0.

Tänk på att fjärrstyrningskoden återställs till 1 2 3 om strömavbrott skulle uppstå och det
inte finns batteri monterat.



21

DORO VOICE                                                                 FJÄRRSTYRNING

ATT FJÄRRSTYRA
P Ring upp telefonsvararen.

P Tryck sekretesskoden när du hör det utgående svaret spelas upp. 
Om koden var rätt hörs två korta pip.

P Välj ett fjärrstyrningskommando (inom 7 sekunder), se listan nedan och på nästa
sida.

P För att avsluta fjärrstyrningen, lägg på luren. Om du inte trycker något fjärrstyrnings-
kommando, kommer svararen att koppla ned linjen efter några sekunder. 

Om svararen är avstängd kommer den att svara med en lång ton efter cirka 16 ringsignaler. Detta för
att fjärrstyrd påslagning ska kunna ske, se sidan 23.

OBSERVERA!
Om avlyssningen pågår mer än 2 minuter och 35 sekunder kommer en ton att höras.
Tryck valfri tangent för att fortsätta avlyssningen. 

FJÄRRSTYRNINGSKOMMANDON
Nedanstående lista är en översikt över alla fjärrstyrningskommandon. Kommandona
utförs genom att motsvarande tangenter trycks på telefonen som fjärrstyrningen utförs
från.

Kommando Funktion

1 Uppspelning av meddelanden

2 Hjälp - röstfunktionen förklarar de olika kommandona.

3 Stoppa uppspelningen, ett pip hörs.

4 Hoppa till föregående meddelande under uppspelning.

5 Repetera aktuellt meddelande under uppspelning.
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6 Hoppa till nästa meddelande under uppspelning.

7 Spela in nytt utgående svar. När du tryckt kommandot kommer rösten
att säga "Record announcement" därefter hörs ett kort pip. Tala efter
pipet, tryck 7 igen för att avsluta inspelningen. Ditt nya svar kommer
att spelas upp.

8 Slå av/på telefonsvararen. Rösten kommer att konfirmera antingen
"Answer on" eller "Answer off". 

0 Tryck för att radera det meddelande som spelas upp för tillfället. 

När alla meddelanden spelats upp hörs "End of message" och en lång
ton. Tryck kommandot för att radera alla meddelanden. Rösten
konfirmerar med "All messages erased".

FJÄRRSTYRD PÅSLAGNING
Om man glömmer slå på svararen kan den aktiveras med hjälp av fjärrstyrnings-
funktionerna. 

P Ring upp telefonsvararen. Den svarar efter cirka 16 ringsignaler med en lång ton.

P Tryck sekretesskoden. Om koden var rätt hörs två korta pip. 

P Tryck 8. Rösten konfirmerar med att säga "Answer on".

P Lägg på luren. Svararen är nu påslagen och kommer att svara på inkommande
samtal.
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OM MINNET TAR SLUT
Telefonsvararens totala minneskapacitet är cirka 14 minuter. Minnet delas av det
utgående svaret, memo-meddelande och vanliga inkommande meddelanden. 
Om minnet tar slut kan inga nya meddelanden tas emot innan de gamla har spelats upp
och raderats. När minnet är fullt kommer de som ringer till svararen att höra "Recording
capacity is full" och därefter kommer linjen att kopplas ned.

BATTERIVARNING/STRÖMAVBROTT
Om batteriet tar slut, eller inte är monterat, kommer displayen att visa "Lo". Byt batteri
snarast, annars kan svararens minne raderas om strömavbrott skulle uppstå, eller om
nätadaptern kopplas bort.

Om strömavbrott skulle uppstå kan telefonsvararen inte ta emot några samtal så länge
strömmen är bruten.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING
Vid behov kan telefonen torkas av med en lätt fuktad trasa. Använd inga starka eller
frätande rengöringsmedel eller kemikalier.

GARANTI
DORO Voice har ett års normal varugaranti. Vid eventuell reklamation, tag kontakt med
det inköpsställe där apparaten inköpts. Garantiservice utförs endast mot uppvisande av
giltigt inköpskvitto/fakturakopia.

Garantiåtagandet gäller inte om felet beror på olyckshändelse eller därmed jämförlig 
händelse eller åverkan, 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. 
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FELSÖKNING
Om apparaten inte fungerar som den skall, läs först noga igenom denna bruksanvis-ning.
Kontrollera att alla kontakter är ordentligt isatta och att apparatens strömförsörj-ning och
inkoppling till telelinjen är korrekt. Koppla bort alla eventuella tillsatsutrust-ningar,
förlängningssladdar och telefoner. Om apparaten fungerar då, ligger felet troligen i någon
annan utrustning.

DET HÖRS INGEN RINGSIGNAL
P Kontrollera att ringsignalen är påslagen med omkopplaren på högra sidan.

TELEFONSVARAREN SVARAR EJ
P Kontrollera att den är påslagen
P Kontrollera att telesladden och nätadaptern är rätt inkopplade

TELEFONSVARAREN REAGERAR EJ VID FJÄRRSTYRNING
P Kontrollera att telefonen som du försöker fjärrstyra med är av tonvalstyp.
P En del telefonväxlar, vissa avancerade telefoner och mobiltelefoner kan ha problem

med fjärrstyrningen om de är av den typ som endast lämnar en kort tonstöt vid
knapptryckning. Använd en separat tonsändare i dessa fall.

P Prova att trycka ned siffrorna olika länge. Normalt skall de hållas nere ca 0.5 - 1
sekund per siffra.

DET UTGÅENDE SVARET HÖRS DÅLIGT
P Spela in ett nytt utgående svar.
P Tala närmare mikrofonen vid inspelning av svaret.

LINJEN BRYTS NÄR NÅGON LÄMNAR ETT MEDDELANDE:
P Ett inkommande meddelande kan vara upp till 60 sekunder långt. Har den inringande

inte avslutat sitt meddelande efter denna tid, kommer samtalet att avbrytas.
P Om den uppringande gör ett uppehåll i sitt meddelande på cirka 7 sekunder kan

samtalet brytas, eftersom röststyrningsfunktionen då luras att tro att den uppringande
lagt på.

Om apparaten trots ovanstående åtgärder inte fungerar, tag kontakt med det inköpsställe
där telefonen inköpts för service. 
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