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Nederlands
De HandleEasy 321rc is een eenvoudig te gebruiken
afstandsbediening met grote toetsen.

Batterijen

De HandleEasy gebruikt drie 1,5V AAA-batterijen. Als de
batterijen leeg raken, knippert de indicator drie keer als er op
een toets wordt gedrukt. Gebruik alleen batterijen van een
goede kwaliteit. Plaats de batterijen volgens de aanduidingen
voor plus en min onder het deksel aan de onderkant.

Toetsen programmeren

Om de HandleEasy te laten samenwerken met uw apparatuur,
moet het apparaat “leren” welke signalen er door de
afstandsbediening van de apparatuur worden verzonden. De
HandleEasy kan ook signalen “leren” van afstandsbedieningen
van verschillende apparaten, zoals bladeren door kanalen van
de decoder en het geluidsvolume van de televisie.
1. Houd zowel ON als OFF tegelijk ongeveer drie seconden
ingedrukt. De indicator brandt nu continu (als binnen
tien seconden niet op een toets wordt gedrukt, wordt de
leermodus weer uitgeschakeld).
2. Druk op de gewenste toets op de HandleEasy. De indicator
knippert eenmaal.
3. Wijs nu op een afstand van 5 tot 15 cm met de
afstandsbediening van de apparatuur naar de HandleEasy
en druk op de bijbehorende toets. Als de HandleEasy het
signaal met succes heeft geleerd, knippert de indicator
tweemaal. Als er sprake is van een fout, knippert de
indicator zes maal. Houd indien nodig de toets van de
apparatuur tot 10 seconden ingedrukt om het leren met
succes te laten plaatsvinden.
Herhaal de stappen 2 en 3 voor elke toets of als het leren is
mislukt.
Herhaal de stappen 1 en 3 om een toets te veranderen.
Houd zowel ON als OFF ingedrukt tot de indicator uit gaat om
de geheugenfunctie te beëindigen of wacht 10 seconden.

Programmeren, toets met dubbel signaal

Bepaalde afstandsbedieningen zenden elke andere keer dat op een
toets wordt gedrukt een verschillend signaal, een dubbel signaal.
Mocht blijken dat de HandleEasy alleen af en toe werkt of dubbele
stappen doet, dan gebruikt de oorspronkelijke afstandsbediening
waarschijnlijk een dubbel signaal. Volg de onderstaande instructies
om de HandleEasy dit dubbele signaal te leren.
1. Houd zowel ON als OFF tegelijk ongeveer drie seconden
ingedrukt. De indicator brandt nu continu (als binnen
tien seconden niet op een toets wordt gedrukt, wordt de
leermodus weer uitgeschakeld).

2. Druk op de gewenste toets op de HandleEasy. De indicator
knippert eenmaal.
3. Wijs nu op een afstand van 5 tot 15 cm met de
afstandsbediening van de apparatuur naar de HandleEasy
en druk op de bijbehorende toets. Als de HandleEasy het
signaal met succes heeft geleerd, knippert de indicator
tweemaal. Als er sprake is van een fout, knippert de
indicator zes maal. Houd indien nodig de toets van de
apparatuur tot 10 seconden ingedrukt om het leren met
succes te laten plaatsvinden.
4. Druk nu nogmaals op dezelfde toets op de HandleEasy. De
indicator knippert eenmaal.
5. Druk nogmaals op de bijbehorende toets op de
afstandsbediening van de apparatuur. Als de HandleEasy het
signaal met succes heeft geleerd, knippert de indicator tweemaal.
De HandleEasy heeft nu het dubbele signaal geleerd.
Herhaal de stappen 2 en 5 voor elke toets die een dubbel
signaal gebruikt of als het leren is mislukt. De HandleEasy is
nu gereed voor gebruik. Hou zowel ON als OFF ingedrukt of
wacht 10 seconden om de leermodus te verlaten.

Problemen oplossen

Als de HandleEasy alleen nu en dan werkt of dubbele stappen
neemt, dan moet u hem programmeren voor gebruik van een
dubbel signaal.
Twee opeenvolgende leersessies per toets moet genoeg zijn om
een dubbel signaal te programmeren.

Als ook na herhaalde pogingen het leren mislukt:

• Probeer de toets op de afstandsbediening van uw
apparatuur langer of korter (1-10 seconden) in te drukken.
• Probeer verschillende afstanden of hoeken tussen de
afstandsbedieningen.
• Vervang de batterijen in de afstandsbediening van de apparatuur.

Verklaring van Conformiteit

Doro verklaart hierbij dat het product Doro HandleEasy 321rc
voldoet aan de essentiële vereisten en andere regelgeving vervat
in de Richtlijnen 1999/5/EC (R&TTE) en 2002/95/EC (ROHS).
Een exemplaar van de verklaring van de fabrikant is verkrijgbaar op
www.doro.com/dofc

Garantie

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 12 maanden
vanaf de aankoopdatum. Mochten zich problemen voordoen, neem
dan contact op met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.
Voor service of ondersteuning tijdens de garantieperiode moet u een
aankoopbewijs kunnen tonen. Deze garantie is niet van toepassing
op defecten veroorzaakt door ongelukken of soortgelijke incidenten
of door schade, binnendringen van vloeistoffen, nalatigheid,
abnormaal gebruik en alle andere omstandigheden van de zijde van
de gebruiker.

