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1 Közvetlen hívó gombok  
2 Tárolás/némító gomb jelzőfénnyel  
3 Gyorstárcsázó gomb  
4 R jelzőgomb  
5 Hívás ismétlő gomb  
6 Fejhallgató hangerő  
7 Optikai hívásjelzés  
8 Hallgató tartó fali szerelésnél 
 
Csatlakoztatás 

1. Csatlakoztassa a spirálkábelt a hallgatóhoz és a  -val jelölt, a készülék alján lévő csatlakozóhoz. 

2. Csatlakoztassa a telefonkábelt a telefon alján lévő -val jelölt csatlakozóhoz és a telefon dugaszoló aljzathoz. 
3. Kattanás hallható, ha a dugaszoló jól bekattant. 
4. Emelje le a telefonkagylót és várjon a vonaljelző hangig. A telefonja ezzel üzemkész. 
Hallókészülék 
A hallgatónak saját beépített hallás-segítője van, ha a beszélgetéshez egy hallókészüléket akar használni. Csatlakoztassa a 
telefon tekercset a hallgatóhoz úgy, hogy a hallókészüléket T-állásba kapcsolja. 
Elnémító gomb 

A hallgató mikrofonját a beszélgetés közben a  gombbal ki lehet kapcsolni. A gomb újbóli megnyomásával a mikrofon 
újra bekapcsol. A billentyű mellett lévő LED villog, ha a mikrofon ki van kapcsolva. 

Hívás ismétlés  
Ha a hívott szám foglalt volt, vagy ha a legutoljára hívott számot ismét fel szeretné hívni, vegye fel a hallgatót és nyomja 

meg a hívást ismétlő gombot . 
Hangerőszabályozás 

A hallgató hangerőssége a beszélgetés alatt a hangerő gombokkal szabályozható. A  gomb megnyomásával növelheti 

a hangerősséget, a  gombbal pedig csökkentheti. 
 
Tároló (memória)  
A telefonban három gyorshívó szám és 10 rövid hívószám  
tárolható. Ha egy szám ezeken a gombokon tárolva van, azokat kevés gombnyomással lehet hívni. A gyorshívó számok jele 
M1-M3. A rövidtárcsázású hívószámok sorszámai 0 - 9. 
Gyorshívószám tárolása 

1. Emelje fel a hallgatót (hagyja figyelmen kívül a szabad vonal hangot) és nyomja meg a  gombot. 
2. Az adott gomb megnyomásával válassza ki a tárolási helyet (M1-M3). 
3. Adja meg a számbillentyűk segítségével a telefonszámot (legfeljebb 21 karakter). 

4. Nyomja meg a  gombot még egyszer. 
5. Tegye le a hallgatót. A szám tárolva van. 
Hívás gyorshívással 
1. Emelje le a telefonkagylót és várjon a vonaljelző hangig. 
2. Az adott gomb megnyomásával válassza ki a tárolási helyet (M1-M3). 
Rövidtárcsázó hívószám tárolása 

1. Emelje fel a hallgatót és nyomja meg a  gombot. 

2. Nyomja meg a  gombot. 
3. Válassza ki a kívánt tárolóhelyet a 0-9 gombokkal. 
4. Adja meg a számbillentyűk segítségével a telefonszámot. (legfeljebb 21 karakter). 
5. Nyomja meg a P gombot és tegye vissza a hallgatót. A szám tárolva van. 
Hívás rövidtárcsázó hívószámmal 
1. Emelje le a telefonkagylót és várjon a vonaljelző hangig. 
2. Nyomja meg az  m gombot. 
3. Tárcsázza a kívánt rövid hívószámot a 0-9 gombokkal. 

Ha a tárcsázást meg szeretné szakítani, nyomja meg a  gombot. 
Jegyezze fel a számokat a telefonszám kártyára. Ha egy számot módosítani kell, tárolja rá az új számot a régi számra. 
 
Csengetés 

1. Emelje fel a hallgatót (hagyja figyelmen kívül a szabad vonal hangot) és nyomja meg a tárolás  és a  
gombot. 
2. Válassza ki a csengő hangot a 0-9 számjegy gombokkal az alábbi táblázat szerint. 

3. Nyomja meg a tárolás gombot  és helyezze vissza a hallgatót. Ezzel a csengő hangja be van állítva. 
Dallam gomb/hangerő 
A dallam........................1=Halk, 2=Normális, 3=Hangos 
A dallam........................4=Halk, 5=Normális, 6=Hangos 
A dallam........................7=Halk, 8=Normális, 9=Hangos 
Ki *................................0 
* A 0 gomb megnyomása után, a hívásjel ki van kapcsolva addig, amíg a hallgatót legközelebb fel nem veszik. Ezután a 
hívásjel (csengetés) visszaáll a korábbi állapotába. 
 
Konformitás igazolás 
Doro ezennel kijelenti, hogy a Doro PhoneEasy 311C termék kielégíti mindazokat az alapvető követelményeket és más 
érvényes előírásokat amelyeket az 1999/5/EK és 2002/95/EK irányelvek tartalmaznak. A gyártó nyilatkozatának másolata 
megtekinthető a www.doro.com/dofc alatt. 
Ha a telefon nem működik 



Győződjön meg arról, hogy a telefonkábel sértetlen és jól van bedugva. Távolítson el minden kiegészítő berendezést, 
hosszabbító kábelt és egyéb telefonokat. Ha a készülék ezután működik, a hibát máshol kell keresni. Próbálja meg például a 
telefont a szomszédnál becsatlakoztatni. Ha a készülék ott működik, valószínűleg a telefon csatlakozása hibás. Hívja fel a 
hibabejelentőt. Ha a hiba mindezekkel nem volt elhárítható, forduljon a kereskedőjéhez. 
 
 


