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Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar
kanske inte den aktuella enheten korrekt.
Svenska
1. På/av
2. Uttag för headset
3. Uttag för laddare
4. Hörlur
5. Volymknappar (+/-)
6. Vänster valknapp
7. Samtalsknapp
8. Snabbvalsknappar
(A–D eller Telecarefunktioner)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Inställningsmeny
Mikrofon
Namnlista
Avsluta samtal-knapp/Bakåt
Navigeringsknappar
Höger valknapp
Högtalare
Trygghetsknapp

Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region och/eller som
erbjuds av din operatör. Ytterligare tillbehör hittar du hos din lokala Doroåterförsäljare. Medföljande tillbehör fungerar optimalt tillsammans med
telefonen.
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Konfigurera telefonen
Komma igång
Installation och montering
Ta bort batteriluckan
VIKTIGT!
Stäng av telefonen och koppla ur laddaren
innan du tar bort batteriluckan.

Sätt i SIM-kort
®

I Doro Secure 580IP kan micro-SIM-kort användas. Om inkompatibla SIM-kort används kan
detta skada kortet och enheten samt de data
som sparats på kortet.

Tips: Var försiktig så att SIM-kortens
kontakter inte skrapas eller böjs när de sätts i
korthållarna.
Ta ut SIM-kortet

Sätta i batteriet

1

Svenska

Slå på och av telefonen
1.
2.

Håll in 1 för att slå på/av telefonen.
Om SIM-kortet som sätts i är skyddat med en PIN-kod (Personal
Identification Number), visas PIN. Använd sidoknapparna +/– för att
skriva in PIN-koden och tryck på OK för att bekräfta eller radera med
Radera (
längst upp till höger på knappsatsen).
Tips: Du rekommenderas att använda Automatiskt SIM-lås för att
underlätta användandet. Se SIM-lås (PIN-kodsalternativ), s.10.

Obs! Kontakta din tjänsteleverantör om du inte fick någon PIN- eller
PUK-kod med ditt SIM-kort.
Tips: Ta bort plastfilmen som täcker displayen för att se informationen på
displayen bättre.
Försök: # anger hur många försök att ange PIN-koden du har kvar. När
inga försök återstår visas PIN spärrad. SIM-kortet måste då låsas upp
med hjälp av PUK-koden (Personal Unblocking Key).
1.
2.
3.

Ange PUK-koden med sidoknapparna +/– och bekräfta med OK.
Ange en ny PIN-kod med sidoknapparna +/– och bekräfta med OK.
Ange den nya PIN-koden med sidoknapparna +/– en gång till och
bekräfta med OK.

Navigera i telefonen
Steg-för-steg-anvisningar
• Pilen ( ) står för nästa åtgärd i steg-för-steg-anvisningarna.
• Tryck OK för att bekräfta en åtgärd.
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•

Du väljer ett alternativ genom att bläddra eller markera det med
/ . Tryck sedan på OK.

Exempel
(6 sekunder).
1. Håll in
2. Välj Inställningar
Ljud
Ljudinställningar.
3. Välj ett alternativ och tryck OK.

Skriva in text
•

Välj ett tecken i listan med sidoknapparna +/–. Vänta ett par sekunder innan du skriver in nästa tecken.

Telefonbok
Lägga till nummer
1.
2.
3.
4.
5.

Håll in .
Välj Telefonbok
A-D
Tom
Tillför.
Ange ett namn med sidoknapparna +/–. Radera med Radera.
Ange numret med sidoknapparna +/– och tryck sedan på OK för att
bekräfta.
Upprepa tills du har upp till 4 kontakter.

Obs! Om du vill redigera eller radera en kontakt väljer du Alt
Ändra
eller Radera.
Vissa versioner av denna telefon kan ha andra funktioner för knapparna
A–D.

ICE (In Case of Emergency, vid nödsituation)
Alla fält är frivilliga att fylla i, men ju mer information som ges, desto
bättre.
1.
2.
3.
4.

Håll in .
Välj Telefonbok
ICE.
Använd / för att bläddra bland posterna i telefonboken.
Tryck på Ändra för att lägga till eller redigera information i en post.
Ange information med sidoknapparna +/–. Radera med Radera.
ID
•
•

Namn: ange namn.
Födelsedag: ange födelsedatum.
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• Längd: ange längd.
• Vikt: ange vikt.
• Adress: ange hemadress.
• Språk: ange förstaspråk.
• Försäkring: ange försäkringsbolag och avtalsnummer.
Kontakter
• Kontakt 1: ange namn och nummer. Ange eventuell relation.
• Kontakt 2: ange namn och nummer. Ange eventuell relation.
• Läkare: ange namn och nummer.
Viktig info.
•

5.

Tillstånd: ange viktig medicinsk information, till exempel diabetes, pacemaker eller liknande.
• Allergier: ange kända allergier, till exempel mot penicillin eller
getingstick.
• Blodgrupp : ange blodgrupp.
• Vaccination: ange relevanta vaccinationer.
• Medicin: ange eventuella mediciner som du tar.
• Annan info: ange annan viktig information, till exempel organdonation, medicinska medgivanden.
När du är klar trycker du Spara.

Mitt nummer
Telefonnumret på ditt SIM-kort sparas som Mitt nummer om kortet tillåter detta.
1.
2.
3.
4.

Håll in .
Välj Telefonbok
Mitt nummer
Tom
Tillför.
Ange namn och nummer med sidoknapparna +/–.
När du är klar trycker du Spara.

Nödsamtal
1.
2.
3.
4.

Håll in .
Välj Telefonbok
Nödsamtal
Tom
Tillför.
Ange namn och nummer med sidoknapparna +/–.
När du är klar trycker du Spara.
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Telefoninställningar
Se
Viloläge
Välj vilken information som ska visas i standby-läge.
1. Håll in .
2. Välj Inställningar
Display
Viloläge.
3. Välj Bara klocka, Klocka och operatör eller All info.
4. Tryck OK för att bekräfta.
Teman
I telefonens teman används olika kontrast mellan text och bakgrund och
olika färger för optimerad läsbarhet.
1. Håll in .
2. Välj Inställningar
Display
Teman.
3. Välj Tema 1, Tema 2, Tema 3 eller Tema 4.
4. Tryck OK för att bekräfta.
Displayljus
Ställ in hur länge bakgrundsbelysningen ska vara tänd.
1. Håll in .
2. Välj Inställningar
Display
Displayljus.
3. Välj 15 sek., 30 sek. eller 1 min..
4. Tryck OK för att bekräfta.
Ljusstyrka
Du kan justera displayens ljusstyrka. Ju högre värde, desto bättre
kontrast.
1.
2.
3.
4.

Håll in .
Välj Inställningar
Display
Ljusstyrka.
Välj Nivå 1, Nivå 2 eller Nivå 3.
Tryck OK för att bekräfta.

Höra
Ljudinställningar
Anpassa ljudinställningarna om du använder hörapparat eller har svårt
att höra samtal i bullriga miljöer.
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1.
2.

Håll in .
Välj Inställningar
Ljud
Ljudinställningar:
• Normal för normal hörsel i vanliga miljöer.
• Hög för måttlig hörselnedsättning eller användning i mycket
bullriga miljöer.
• HAC-läge för användning med hörapparaten i T-läge.
3. Tryck OK för att bekräfta.
Signaler (ringsignal)
Välj en ringsignal med den tonkurva och de frekvenser som passar bäst
för dina behov.
1.
2.
3.
4.

Håll in .
Välj Inställningar
Ljud
Signaler
Ringmelodi.
Använd / för att välja mellan melodierna. De spelas upp
automatiskt.
Tryck OK för att bekräfta.

Tips: Ställ in signalerna Meddelandeton, Knappljud, Slå på och Stäng av
på samma sätt.
Ringstyrka
1. Håll in .
2. Välj Inställningar
Ljud
Ringstyrka.
3. Använd / för att ändra ringsignalens volym.
4. Tryck OK för att bekräfta.
Ringtyp
Välj att inkommande samtal ska signaleras med ringsignal och/eller
vibration.
1.
2.

Håll in .
Välj Inställningar
Ljud
Ringtyp.
• Bara ring för endast ringsignal.
• Bara vib. för endast vibration.
• Vib/ring för vibration och ringsignal.
• Vib->ring för att börja med vibration och lägga till ringsignal efter ett litet tag.
• Tyst för varken ringsignal eller vibration. Displaybelysningen
tänds.
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3.

Tryck OK för att bekräfta.

Obs! Den valda signaltypen visas i statusfältet.
Felsignaler
Ange varnings- och felsignaler som meddelar om låg batterinivå, fel på telefon eller SIM-kort osv.
1.
2.
3.
4.

Håll in .
Välj Inställningar
Ljud
Felsignaler
Varning eller Fel.
Välj På för att aktivera eller Av för att avaktivera.
Tryck Klar för att spara.

Hantera
Språk
Standardspråk för telefonmenyerna, meddelanden osv. bestäms av SIMkortet. Du kan välja att byta till något av de andra språken som stöds av
telefonen.
1. Håll in .
2. Välj Inställningar
Allmänt
Språk.
3. Använd / för att välja språk.
4. Tryck OK för att bekräfta.
Start-up guiden
När du startar telefonen för första gången kan du använda Start-up guiden för att göra vissa grundinställningar.
•

Tryck Ja för att göra ändringar eller Nej om du inte vill göra några
ändringar.

Tips: Du kan köra startguiden senare om du vill. Håll in
Allmänt
Start-up guiden.
Inställningar

och välj sedan

Spärra funktion
1. Håll in .
2. Välj Inställningar
Allmänt
Spärra funktion.
3. Markera de funktioner du vill avaktivera och tryck Av.
4. Tryck Klar för att bekräfta.
Välj nät
Telefonen väljer automatiskt (operatörens) nätverk om det har täckning i
området.
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1.
2.
3.
4.

Håll in .
Välj Inställningar
Allmänt
Välj nät.
Om dubbla SIM-kort används väljer du SIM1 eller SIM2.
Välj ett av följande alternativ och tryck OK för att godkänna:
• Välj nät för att visa tillgängliga nätverk, en lista över tillgängliga
tjänsteleverantörer visas (efter en kort fördröjning). Välj önskad
tjänsteleverantör.
• Välj tjänst för att välja typ av tjänst för telefonen.
• Nätverksinformation för att visa aktuella nätinställningar.
Tjänster
Den här menyn kan innehålla förprogrammerade tjänster från tjänsteleverantören, beroende på vilken typ av nätverk och abonnemang du har.
1. Håll in .
2. Välj Inställningar
Allmänt
Tjänster.
3. Tryck OK för att bekräfta.
Vitlista
Välj att endast acceptera inkommande samtal från kontakter som har
sparats i nummerlistan.
Obs! Om detta aktiveras och inga nummer läggs till, går det inte att ta
emot några samtal.
1. Håll in .
2. Välj Inställningar
Samtal
Vitlista
Aktivera
3. Välj Nummerlista
Tom
Tillför.
4. Ange numret med sidoknapparna +/–.
5. Tryck Klar för att bekräfta.
6. Upprepa tills du har upp till 20 kontakter.
SMS-alternativ

På.

VIKTIGT!
Detta krävs om trygghetsfunktionen har aktiverats! Se .
Det krävs ett nummer till en meddelandetjänst för att det ska gå att
skicka textmeddelanden. Numret tillhandahålls av din tjänsteleverantör
och finns i regel redan inprogrammerat på SIM-kortet.
1.

Håll in

.
8

Svenska

2.
3.
4.
5.

Välj Inställningar
Meddelanden
SMS-alternativ.
Om dubbla SIM-kort används väljer du SIM1 eller SIM2.
Välj SMS-central
Ändra.
Använd sidoknapparna +/– om du vill redigera numret till meddelandetjänsten. Tryck Radera om du vill ta bort det.
6. Tryck OK för att bekräfta.
Cellinformation
Beroende på vilken tjänsteleverantör du har kan du få meddelanden om
olika ämnen, till exempel väder- eller trafikinformation för ett visst område. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta mer om tillgängliga kanaler och relevanta inställningar. Den här typen av meddelanden kan
inte tas emot vid roaming.

Håll in .
Välj Inställningar
Meddelanden
SMS-alternativ.
Om dubbla SIM-kort används väljer du SIM1 eller SIM2.
Välj Cellinformation:
• Funktion på/av för att ange På eller Av för information.
• Läs för att läsa meddelandet.
• Språk för att välja språk.
• Inställningar för att välja vilka kanaler du vill få meddelanden
från. Använd inställningarna Tillför, Avbryt, Ändra och Radera
för att välja kanaler.
5. Tryck OK för att bekräfta.
Påminnelse
Välj att aktivera påminnelsesignalen för att få en engångssignal om ett
mottaget meddelande inte har lästs. När påminnelsen kommer avbryter
1.
2.
3.
4.

du den genom att trycka på
påminnelsesignaler.
1.
2.
3.
4.

och får därefter inga fler

Håll in .
Välj Inställningar
Meddelanden
Påminnelse.
Välj På för att aktivera eller Av för att avaktivera.
Tryck OK för att bekräfta.

Vibration
Välj vibrationssignal för textmeddelande.
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1.
2.

3.

Håll in .
Tryck Meny
Inställningar
• Kort (4 sekunder)
• Lång (12 sekunder)
Tryck OK för att bekräfta.

Meddelanden

Vibration:

Obs! Om Ringtyp har ställts in som Bara ring kommer telefonen inte att
vibrera.
Radera
1. Håll in .
2. Välj Inställningar
Meddelanden
Radera
Radera inkorg?.
3. Tryck Ja för att ta bort alla meddelanden.
Auto-svar
Välj för att automatiskt skicka ett svar på alla mottagna
textmeddelanden.
1.
2.
3.
4.

Håll in .
Välj Inställningar
Meddelanden
SMS autosvar (Ditt meddelande har tagits emot. Mottagande enhet kan inte svara. ).
Välj På för att aktivera eller Av för att avaktivera.
Tryck OK för att bekräfta.

Tips: Kom ihåg att avaktivera funktionen för automatiskt svar vid
roaming för att undvika extrakostnader. Roaming kallas det när andra
nät används, exempelvis vid utlandsresor.

Säkerhet
SIM-lås (PIN-kodsalternativ)
Välj ett alternativ för PIN-koden. Du rekommenderas att använda Automatiskt SIM-lås för att underlätta användandet.
1.
2.
3.
4.

Håll in .
Välj Inställningar
Säkerhet
SIM-lås.
Om dubbla SIM-kort används väljer du SIM1 eller SIM2.
Välj ett alternativ:
• På för att aktivera PIN-koden. PIN-koden måste anges varje
gång telefonen sätts igång.
• Av för att avaktivera PIN-koden.
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VARNING
Om SIM-kortet tappas bort eller blir stulet kan det användas
av vem som helst,
•

5.

Automatiskt för att starta telefonen utan att ange PIN-koden.
Telefonen kommer automatiskt ihåg PIN-koden men om SIMkortet flyttas till en annan telefon (om det t.ex. tappas eller blir
stulet) måste PIN-koden anges när telefonen startas.
Tryck OK för att bekräfta.

Byta PIN-kod (lösenord)
1. Håll in .
2. Välj Inställningar
Säkerhet
Ändra lösen.
3. Om dubbla SIM-kort används väljer du SIM1 eller SIM2.
4. Välj
PIN.
5. Ange den nuvarande PIN-koden och tryck OK.
6. Ange den nya PIN-koden och tryck OK. Upprepa för att bekräfta.
Tips: Konfigurera PIN2 och Telefonkod, Slå på på samma sätt.
Knapplås
Välj att aktivera knapplåset automatiskt efter en viss tid.
Aktivera
1. Håll in .
2. Välj Inställningar
Säkerhet
Knapplås
Knapplås auto.
3. Välj efter hur lång tid knappsatsen ska låsas.
4. Tryck OK för att bekräfta.
Fasta nummer (FDN)
Välj att begränsa samtal till vissa nummer som finns sparade på SIM-kortet. Listan över tillåtna nummer skyddas av din PIN2-kod.
1.
2.
3.
4.

Håll in .
Välj Inställningar
Säkerhet
Fasta nummer.
Om dubbla SIM-kort används väljer du SIM1 eller SIM2.
Välj ett alternativ:
• Läge
Välj På för att aktivera eller Av för att avaktivera.
• Fasta nummer
Tom
Tillför och ange det första tillåtna
numret. Ange information med sidoknapparna +/–.
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5.

Du kan också välja en post och trycka på Alt
Tillför/Ändra/
Radera.
Ange vid behov PIN2-koden och tryck sedan OK för att bekräfta.

Obs! Det går att spara delar av telefonnummer. Om du till exempel
sparar 01234 tillåts alla telefonnummer som börjar med 01234. Det går
alltid att ringa nödsamtal även om Fasta nummer är aktiverat. När Fasta
nummer är aktiverat är det inte möjligt att titta på eller ändra i
telefonnummer som finns lagrade på SIM-kortet.

Anslutning
Bluetooth

®

VIKTIGT!
När du inte använder Bluetooth -anslutning ska du stänga av Funktion
på/av eller Synlighet. Anslut inte till en okänd enhet.
®

®

Aktivera Bluetooth
1. Håll in .
2. Välj Inställningar
På.
Synlighet
1. Håll in .
2. Välj Inställningar

Anslutningar

Bluetooth

Funktion på/av

Anslutningar

Bluetooth

Synlighet

På.

Obs! Förhindra att andra enheter upptäcker din enhet genom att välja
Av när ihopparning inte ska utföras. Även om du väljer Av kan
fortfarande de enheter du har anslutit till upptäcka din enhet.
Enhetsnamn
1. Håll in .
2. Välj Inställningar
Anslutningar
Bluetooth
Enhetsnamn.
3. Använd sidoknapparna +/– för att ange namnet som ska visas för
andra Bluetooth -enheter.
Om Bluetooth inte har aktiverats trycker du på Ja för att göra detta.
4. Tryck på Alt
Klar för att bekräfta.
®

®

Sök enhet
1. Håll in

.
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2.
3.

Välj Inställningar
Anslutningar
Bluetooth
Sök enhet.
Välj en enhet ur listan och tryck Para för att ansluta.
Om Bluetooth inte är aktiverat trycker du Ja för att aktivera.
Det krävs ett gemensamt lösenord för att ansluta till en annan Bluetooth -enhet. Ange lösenordet med sidoknapparna +/– och tryck på
OK.
®

4.

®

Mina enheter (nya enheter)
1. Håll in .
2. Välj Inställningar
Anslutningar
Bluetooth
Mina enheter
Sök ny.
3. Välj från listan över enheter och tryck på Para för att ansluta
Mina enheter (redan ihopparade enheter)
1. Håll in .
2. Välj Inställningar
Anslutningar
Bluetooth
Alt:

Mina enheter

Telefon
• Byt namn för att byta namn på enheten.
• Radera för att ta bort enheten från listan.
• Radera alla för att radera alla enheter från listan.
®

3.

Bluetooth -headset
• Anslut för att ansluta.
• Byt namn för att byta namn på enheten.
• Radera för att ta bort enheten från listan.
• Radera alla för att radera alla enheter från listan.
Tryck OK för att bekräfta.

Bluetooth-beacon
Bluetooth beacon-enheter är enheter som använder Bluetooth -teknik för
att bestämma position. Utför ihopparning med enheten en gång. Efter
ihopparningen kan du välja att stänga av Bluetooth i telefonen för att förlänga batteritiden. Enheten fortsätter att vara ansluten till telefonen. Du
kan ansluta och lagra upp till 5 enheter med en telefon. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha information om vilka tillbehör som finns.
®

1.

Välj Inställningar

Anslutningar
13
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2. Välj Sök ny. Om det behövs väljer du Ja för att aktivera Bluetooth.
3. Välj BT Beacon och påbörja ihopparningen.
Dataroaming
Telefonen väljer automatiskt hemnätet (för tjänsteleverantören) om det
har täckning i området. Om det inte har täckning kan du använda ett annat nät, förutsatt att tjänsteleverantören har ett avtal som tillåter detta
(detta kallas roaming). Kontakta tjänsteleverantören för mer information.
Obs! Att använda datatjänster vid roaming kan bli dyrt. Kontakta din
tjänsteleverantör för att ta reda på kostnader för dataroaming innan du
använder tjänsten.
1.
2.
3.
4.
5.

Håll in .
Välj Inställningar
Anslutningar
Dataroaming.
Om dubbla SIM-kort används väljer du SIM1 eller SIM2.
Välj På för att aktivera eller Av för att avaktivera.
Tryck OK för att bekräfta.

Säkerhetstimer
Säkerhetstimern används för att kontakta servicecentret om timern inte
avaktiveras inom en viss tid.
Ange tid
1. Håll in .
2. Välj Inställningar
Säkerhetstimer
Tid.
3. Ange tiden med sidoknapparna +/–, maximalt 120 minuter.
4. Tryck OK för att bekräfta.

Allmän information
Säkerhetsinstruktioner
OBSERVERA
Telefonen och tillbehören kan innehålla små delar. Se till att hålla all utrustning utom
räckhåll för små barn.
Strömadaptern fungerar som frånkopplingsenhet mellan produkten och elnätet.
Uttaget för strömadaptern måste finnas nära utrustningen och vara lättillgängligt.
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Nätverkstjänster och kostnader
Denna utrustning är godkänd för användning i följande nätverk: WCDMA 900/2100,
GSM 900/1800/1900 MHz. För att använda den krävs ett abonnemang hos en
nätoperatör.
Att använda olika tjänster kan resultera i kostnader. Vissa av telefonens funktioner måste både stödjas av operatören och ingå i abonnemanget.

Användningsområde
Följ de regler och lagar som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen på
platser där den inte får användas eller kan orsaka störningar eller utgöra en risk. Använd endast telefonen i normal användningsposition.
Telefonen uppfyller riktlinjerna för strålning när den används antingen i normal position
mot ditt öra eller när den är minst 1,5 cm från din kropp. Om telefonen förvaras nära
din kropp i en väska, bälteshållare eller annan typ av hållare får dessa inte innehålla
metall och telefonen ska placeras med ett avstånd från din kropp enligt ovan. Se till att
avståndsrekommendationerna följs tills överföringen är avslutad.
Telefonen innehåller magnetiska delar. Telefonen kan attrahera metallföremål. Förvara
inte kreditkort eller andra magnetiska föremål nära telefonen. Det finns risk för att den
information som finns sparad på dem raderas.

Medicinsk utrustning
Användning av utrustning som sänder radiosignaler t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddad medicinsk utrustning. Kontakta en läkare eller tillverkaren av utrustningen för att avgöra om den har tillräckligt skydd mot externa radiosignaler eller om du
har några frågor. Stäng alltid av telefonen om det finns information om detta på vårdinrättningar av olika slag. Sjukhus och andra vårdinrättningar använder ibland utrustning
som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Pacemakers
Den amerikanska medicintekniska branschorganisationen HIMA (Health Industry Manufacturers Association) rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan trådlösa telefoner och pacemakers för att undvika driftsstörningar i pacemakern. Personer med
pacemaker ska:
•
•
•

alltid hålla telefonen mer än 15 cm från sin pacemaker när telefonen slås på
inte förvara telefonen i bröstfickan
hålla luren mot det öra som befinner sig längst ifrån pacemakern för att minimera
störningsrisken.
Stäng genast av telefonen om du har skäl att misstänka att störningar har uppstått.

Områden med explosionsrisk
Stäng alltid av telefonen när du befinner dig i ett område med explosionsrisk. Följ alla
skyltar och instruktioner. Explosionsrisk finns bl.a. på platser där du normalt ombeds att
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stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan en gnista orsaka en explosion eller
brand som i sin tur kan leda till personskador eller till och med dödsfall.
Stäng av telefonen på bensinstationer och alla andra platser med bränslepumpar och
bilverkstäder.
Följ förordningar gällande användning av radioutrustning vid platser där bränsle förvaras och säljs, kemiska fabriker och platser där sprängning pågår.
Områden med explosionsrisk är ofta – men inte alltid – tydligt markerade. Detta gäller
också under däck på fartyg, vid transport och lagring av kemikalier, för fordon som använder tryckkondenserade bränslen (motorgas/gasol), och i områden där luften innehåller kemikalier eller fina partiklar som mjöl, damm eller metallpulver.

Li-jonbatteri
Denna produkt innehåller ett Li-jonbatteri. Det finns risk för brand och brännskador om
batteriet hanteras felaktigt.

VARNING
Vid felaktigt batteribyte föreligger explosionsrisk. För att minska risken för eldsvåda
eller brännskador ska du inte ta isär, krossa, punktera, kortsluta externa kontakter,
utsätta för temperatur över 60° C (140° F) och släng inte in det i eld eller vatten.
Återvinn eller kassera använda batterier enligt lokala föreskrifter eller referensguiden
som medföljde produkten.

Skydda din hörsel
Denna enhet har testats att den följer ljudtryckskraven som specificeras i standarderna
EN 50332-1 och/eller EN 50332-2.

VARNING
Höga ljud kan ge hörselskador.
Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
Lyssna genom headsetet på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära
örat när högtalaren används.

SOS-samtal
VIKTIGT!
Mobiltelefoner använder både radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna
nätet och användarprogrammerade funktioner. Det betyder att kontakt med nätet
inte alltid kan garanteras. Se därför till att inte vara helt beroende av en mobiltelefon
för mycket viktiga samtal som t.ex. medicinska nödsituationer.
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Fordon
Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, ABS-bromsar, farthållare, krockkuddar) som är felaktigt monterade eller
saknar skydd. Kontakta tillverkaren eller dennes representant för mer information om
ditt fordon eller annan utrustning.
Förvara eller transportera inte brännbara vätskor, gaser eller explosiva varor tillsammans med telefonen eller dess tillbehör. För bilar med krockkuddar: glöm inte att krockkuddar fylls med luft med stor kraft.
Placera inte föremål, inklusive fast eller portabel radioutrustning i området vid krockkudden eller i området där den kan expandera. Om mobiltelefonutrustningen är felaktigt monterad och krockkudden fylls med luft kan skadorna bli allvarliga.
Det är förbjudet att använda telefonen när man flyger. Stäng av telefonen innan du går
ombord på planet. Att använda apparater för trådlös kommunikation i ett flygplan kan
medföra risker för luftsäkerheten och störa telekommunikationen. Det kan även vara
olagligt.

Skötsel och underhåll
Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och måste hanteras försiktigt. Oförsiktig
hantering kan leda till att garantin blir ogiltig.
•

Utsätt inte telefonen för fukt. Regn, snö, fukt och alla typer av vätskor innehåller
ämnen som korroderar elektroniska kretsar. Om enheten blir blöt, måste du ta bort
batteriet och låta telefonen torka helt innan batteriet sätts in på nytt.
• Använd eller förvara inte telefonen i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar och elektroniska komponenter kan skadas.
• Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan reducera livslängden på elektronisk utrustning, skada batterier, samt deformera eller smälta vissa
plaster.
• Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp till normal temperatur kan kondens bildas på insidan och skada de elektroniska kretsarna.
• Försök aldrig att öppna telefonen på något annat sätt än de som anges här.
• Tappa inte telefonen. Slå inte på den och skaka den inte. Om den hanteras ovarsamt kan kretsarna och precisionsmekaniken skadas.
• Använd inte starka kemikalier för att rengöra telefonen.
Råden gäller för telefonen, batteriet, strömadaptern och andra tillbehör. Kontakta inköpsstället om telefonen inte fungerar som den ska. Glöm inte inköpskvittot eller en kopia av fakturan.

Garanti
Den här produkten är garanterad mot funktionsfel inom 24 månader från inköpsdatum.
Kontakta inköpsstället om ett fel inträffar under denna period. Kvitto eller liknande
krävs för service- och underhållsarbeten under garantiperioden.
Garantin omfattar inte fel som orsakats av olyckor och liknande incidenter eller skador,
fuktskador, misskötsel, onormal användning, felaktig service eller andra
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omständigheter som användaren ansvarar för. Garantin omfattar heller inte skador som
orsakats av blixtnedslag eller andra spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du alltid kopplar ur laddaren under åskväder.
Batterierna är förbrukningsvaror och omfattas inte av garantin.
Garantin gäller inte om andra batterier än originalbatterier från Doro har använts.

Copyright och andra meddelanden
Copyright © 2013 Doro AB. Med ensamrätt.
®

Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, inc.
vCard är ett varumärke som tillhör Internet Mail Consortium.
Wi-Fi är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
microSD är ett varumärke som tillhör SD Card Association.
Java, J2ME och alla övriga Java-baserade märken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och i andra länder.
Innehållet i detta dokument tillhandahålls i befintligt skick. Med undantag för vad som
föreskrivs i gällande lagstiftning erbjuds varken uttryckliga eller underförstådda garantier avseende bland annat säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte vad gäller det aktuella dokumentets korrekthet, tillförlitlighet och innehåll. Doro förbehåller sig rätten att
när som helst förändra eller återkalla detta dokument utan föregående meddelande.
Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTube, YouTube-logotypen, Picasa och Android är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google, Inc.
Den här produkten är licensierad under MPEG-4 visual och AVC patent portfolio-licenser
för privat och icke-kommersiellt bruk av en konsument för (i) kodning av video i enlighet
med MPEG-4 visual standard (”MPEG-4-video”) eller AVC-standard (”AVC-video”) och/eller (ii) avkodning av MPEG-4-video eller AVC-video som har kodats av en konsument i
samband med privat och icke-kommersiell aktivitet och/eller erhållits från en videoleverantör som har licensierats av MPEG LA för att tillhandahålla MPEG-4- och/eller AVC-video. Ingen licens beviljas eller lämnas underförstått för något annat syfte. Ytterligare
information, inklusive sådan som rör marknadsföring, internt och kommersiellt bruk
samt licensiering kan erhållas från MPEG LA, L.L.C. Se http://www.mpegla.com. MPEG
Layer-3-ljudavkodningsteknik med licens från Fraunhofer IIS och Thomson.
Övriga produkt- och företagsnamn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.
Alla rättigheter förbehålls som inte uttryckligen medges häri. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare.
I den mån gällande lagstiftning så medger ska Doro eller dess licensgivare under inga
förhållanden hållas ansvariga för eventuell förlust av data eller intäkter eller skador av
vilken typ det än vara må, och hur dessa än har uppstått.
Doro erbjuder inga garantier för, och har heller inget ansvar för funktionen hos, innehållet i eller slutanvändarsupporten för de tredjepartsappar som levereras med din enhet.
Genom att använda en app accepterar du att appen tillhandahålls i befintligt skick.
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Doro gör inga utfästelser, erbjuder inga garantier och har inget ansvar för funktionen
hos, innehållet i eller slutanvändarsupporten för de tredjepartsappar som levereras
med din enhet.

Upphovsrätt för innehåll
Olovlig kopiering av av upphovsrättsskyddat material strider mot bestämmelserna i upphovsrätten i USA och i andra länder. Den här enheten är uteslutande avsedd för kopiering av icke-upphovsrättsskyddat material, material som du har upphovsrätten till eller
material som du har behörighet eller laglig rätt att kopiera. Om du är osäker på din rättighet att kopiera något material bör du kontakta juridisk rådgivning.

Specifikationer
Nätverk:
Mått
Vikt
Batteri
Omgivande temperatur
vid drift
Omgivande temperatur
vid laddning
Förvaringstemperatur

WCDMA 900/2100, GSM 900/1800/1900 MHz
127 mm x 56 mm x 15 mm
104 g (med batteri)
3.7 V / 800 mAh Litium-jon batteri
Min: 0° C (32° F)
Max: 40° C (104° F)
Min: 0° C (32° F)
Max: 40° C (104° F)
Min:–20° C (–4° F)
Max: 60° C (140° F)

Hörapparater
Denna telefon ska fungera med de flesta hörapparater som finns på marknaden. Full
kompatibilitet med alla apparater kan dock inte garanteras.

Specifik absorptionsnivå (SAR)
Telefonen uppfyller tillämpliga internationella säkerhetskrav för exponering av radiovågor. Doro Secure 580IP mäter 0,984 W/kg uppmätt i 10 g vävnad.
®

Maxgräns enligt WHO är 2,0 W/kg uppmätt i 10 g vävnad.

Försäkran om överensstämmelse
®

Doro intygar att Doro Secure 580IP uppfyller de grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser som anges i direktiven 1999/5/EG (R&TTE) och 2011/65/EG (RoHS).
En kopia av denna försäkran finns på www.doro.com/dofc
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