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Svenska
HandleEasy 321rc är en lättskött fjärrkontroll med stora 
knappar.
Batterier
HandleEasy behöver tre stycken 1,5 V batterier typ AAA. 
När batterierna är på väg att ta slut blinkar indikatorn tre 
gånger efter varje knapptryckning. Använd endast batterier 
av hög kvalitet. Sätt i batterierna enligt markeringarna för 
plus- respektive minuspol under luckan på baksidan.
Programmering av knappar
För att HandleEasy skall fungera till din utrustning behöver 
den "lära sig" vilka signaler som skickas av utrustningens 
fjärrkontroll. HandleEasy kan också "lära sig" signaler 
från flera utrustningars fjärrkontroller, t. ex.kanalbyte från 
dekoderns och ljudvolym från tevens fjärrkontroller.
1. Håll både ON och OFF intryckta cirka 3 sekunder. 

Indikatorn tänds med fast sken (om ingen knapp trycks 
inom 10 sekunder avbryts inlärningsläget).

2. Tryck önskad knapp på HandleEasy. Indikatorn blinkar en 
gång.

3. Rikta utrustningens fjärrkontroll mot HandleEasy på 
ungefär 2-10 cm avstånd och tryck motsvarande knapp. 
Indikatorn blinkar två gånger på HandleEasy vid lyckad 
inlärning. Vid fel blinkar den 6 gånger. Vid behov, håll 
utrustningens knapp intryckt upp till 10 sekunder för att 
lyckas med inlärningen.

Gör om steg 2 och 3 för varje knapp eller om inlärningen 
misslyckas.
Gör om steg 1 till 3 om en knapp behöver ändras.
Håll både ON och OFF intryckta tills indikatorn slocknar 
för att avsluta inlärning eller vänta 10 sekunder.
Programmering, knapp med dubbelsignal
Vissa fjärrkontroller skickar olika signaler vid varannan 
knapptryckning, dubbelsignal. Om du märker att 
HandleEasy endast fungerar ibland eller hoppar dubbla 
steg är det troligt att originalfjärrkontrollen använder en 
dubbelsignal. Gör enligt följande beskrivning för att lära 
HandleEasy denna dubbelsignal.
1. Håll både ON och OFF intryckta cirka 3 sekunder. 

Indikatorn tänds med fast sken (om ingen knapp trycks in 
inom 10 sekunder avbryts inlärningsläget).

2. Tryck önskad knapp på HandleEasy. Indikatorn blinkar en 
gång.



3. Rikta utrustningens fjärrkontroll mot HandleEasy på 
ungefär 2-10 cm avstånd och tryck motsvarande knapp. 
Indikatorn blinkar två gånger på HandleEasy vid lyckad 
inlärning. Vid fel blinkar den 6 gånger. Vid behov, håll 
utrustningens knapp intryckt upp till 10 sekunder för att 
lyckas med inlärningen.

4. Tryck samma knapp på HandleEasy igen. Indikatorn 
blinkar en gång.

5. Tryck samma knapp på utrustningens fjärrkontroll igen. 
Indikatorn blinkar två gånger på HandleEasy vid lyckad 
inlärning. Dubbelsignalen är nu inlärd.

Gör om steg 2-5 för varje knapp med dubbelsignal eller om 
inlärningen misslyckas.
HandleEasy är nu klar för användning.
Håll både ON och OFF intryckta tills indikatorn slocknar för 
att avsluta inlärning eller vänta 10 sekunder.
Felsökning
Om HandleEasy endast fungerar ibland eller hoppar 
dubbla steg måste programmering av dubbelsignal göras.
Vid programmering av dubbelsignal måste två inlärningar 
i rad lyckas per knapp för korrekt funktion.
Misslyckas inlärningen trots upprepade försök:
• Prova längre eller kortare knapptryckningar på 

utrustningens fjärrkontroll (1-10 sekunder).
• Prova olika avstånd och vinklar mellan fjärrkontrollerna.
• Byt batterier i utrustningens fjärrkontroll.
Declaration of conformity
Doro deklarerar härmed att produkten Doro HandleEasy 
321rc överensstämmer med de väsentliga kraven och övriga 
relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG(R&TTE), 
2002/95/EG(ROHS). Kopia av tillverkardeklarationen finns 
på www.doro.com/dofc
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.


