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1. Tænd/sluk-tast
2. Stik til oplader
3. Stik til headset
4. Frontkamera/nærhedsfølere
5. Ørestykke
6. Menutast
7. Hjem-tast

8. Tilbage-tast
9. Lydstyrkeregulering
10. Blitz
11. Kameralinse
12. Højttaler
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Tillykke med dit køb

Vi håber, du får glæde af din nye Doro Liberto® 810, som er den perfekte
smartphone til begyndere: Den er brugervenlig, fuld af nemme måder at
kommunikere på og med adgang til både e-mail og internet. Få flere op-
lysninger om tilbehør og andre produkter fra Doro på www.doro.com.

Kom godt i gang

VIGTIGT
Sluk for telefonen, og frakobl opladeren, inden du tager batteridækslet
af.

Isætning af hukommelseskort, SIM-kort og batteri
Tag batteridækslet af, og sæt det på igen.
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Sæt hukommelseskortet i telefonen
VIGTIGT
Brug kun kompatible hukommelseskort med denne enhed. Kompatible
korttyper:microSD, microSDHC.
Inkompatible kort kan medføre skader på selve kortet eller enheden,
og data på kortet kan gå tabt. På visse markeder kan enkelte telefoner
være udstyret med hukommelseskort fra fabrikken.
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Tip: Undgå at ridse eller bøje kontaktfladerne på hukommelses- eller
SIM-kortene, når du sætter dem ind i kortholderne.

Sæt SIM-kortet i telefonen

FORSIGTIG
I denne telefon kan du bruge
mini-SIM- eller 2FF-SIM-kort.
Hvis du forsøger at anvende
SIM-kort, der ikke er
kompatible, kan det beskadige
kortet eller telefonen, og data
på kortet kan gå tabt.
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Sæt batteriet i telefonen
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Opladning af telefonen
FORSIGTIG

Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med
netop denne model. Tilslutning af andet tilbehør kan være farligt, og
telefonens typegodkendelse og garanti kan bortfalde.

Når batteriet er ved at være tomt, vises , og der afgives et
advarselssignal.
1. Slut netadapteren til en stikkontakt og til stikket I opladeren.

2. Når telefonen er fuldt opladet, vises ikonet .

Selvom telefonen slukkes under opladning, oplader den stadigvæk. Tryk
på1 Tænd/sluk-tasten for at få vist status for opladningen.

Spar på energien
Når du har opladet batteriet fuldstændigt og koblet opladeren fra enhe-
den, skal du tage stikket til opladeren ud af stikkontakten.

Bemærk! For at spare strøm låses displayet efter et stykke tid. Tryk på1
Tænd/sluk-tasten for at aktivere skærmen.

Tænding og slukning af telefonen
Sådan tænder du telefonen:
1. Tryk på1 Tænd/sluk-tasten øverst til venstre og hold den inde, ind-

til telefonen vibrerer.
2. Hvis du bliver bedt om det, indtaster du PIN-koden til SIM-kortet, og

derefter vælger du for at bekræfte. Vælg for at slette et tegn.
3. Vent på, at telefonen tændes.

Hvis du indtaster en forkert PIN-kode adskillige gange, vises Indtast PUK,
og du skal indtaste PUK-koden (Personal Unblocking Key; personlig op-
låsningskode). Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger om
PIN-kode og PUK-kode.

Se Skift PIN-kode, s.11 for oplysninger om ændring af PIN-kode.
Sådan slukker du telefonen:
1. Tryk på1 Tænd/sluk-tasten og hold den inde, indtil menuen Indstil-

linger vises.
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2. I menuen Indstillinger vælger du Sluk OK.

Skærmlås
Skærmlåsen forhindrer uønskede handlinger på den berøringsfølsomme
skærm, når du ikke bruger telefonen. Skærmen låses, når den ikke har
været brugt i et bestemt stykke tid, afhængigt af timeout-indstillingen for
skærmen.
Sådan låser du op for skærmen, så du kan bruge den:
1. Tryk kort på1 Tænd/sluk-tasten.

2. Skyd til højre ( ) for at låse op.
Sådan låser du skærmen manuelt:
• Tryk kort på1 Tænd/sluk-tasten.

Opstartsguide
Første gang du tænder din telefon, åbnes Opstartsguide. Følg anvisnin-
gerne for at begynde at tilpasse din nye Doro Liberto® 810.

Tip: Brug applikationen Udforsk mig til at få hjælp og nyttige tips, så du
kan lære din nye telefon at kende. Se Udforsk mig, s.11.

Hjælpefunktioner
Brug nedenstående symboler til at guide dig gennem hjælpeafsnittene i
brugervejledningen.

Syn Håndtering
Hørelse Sikkerhed

Sådan bliver du fortrolig med din telefons betjening

Betjening af telefonen
FORSIGTIG

Pas på ikke at ridse den berøringsfølsomme skærm eller berøre den
med skarpe genstande, og sørg for, at den berøringsfølsomme skærm
ikke kommer i kontakt med vand. Undlad at berøre skærmen, hvis der
er revner eller splinter i glasset.
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Vælg/åben element:
• Rør ved elementet for at åbne det.
Markér indstilling eller fjern markering:
• Markér den relevante boks eller valg-

mulighed på listen (ved at trykke på
den).

Rul op/ned:

• Træk eller flyt din finger på skærmen i
den retning, du ønsker at rulle i.

Zoom ind/ud:

• Placér to fingre på skærmen, og
klem sammen for at zoome ud,
eller spred dem for at zoome
ind. Denne funktion er ikke altid
tilgængelig.

• Hvis den er tilgængelig, vælger
du for at zoome ind eller
for at zoome ud.

@ @
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Følere:

Din telefon har følere, der registrerer lys og
nærhed. Følerne justerer skærmens lys-
styrke, hvis indstillingen er sat på automatisk.
De sørger også for at slukke for den berø-
ringsfølsomme skærm under telefonopkald,
hvor dit øre er tæt på skærmen, så du ikke
ved et uheld aktiverer andre funktioner.

Brug af tasterne på telefonen
Menutast
• Adgangsvalgmuligheder/-menu tilgængelige på aktuelt skærmbille-

de eller i nuværende applikation.
Hjem-tast
• Vend tilbage til startskærmbilledet.
Tilbage-tast
• Vend tilbage til det foregående skærmbillede. Når du er tilbage ved

startskærmbilledet, kan du ikke komme længere tilbage.

Bemærk! For at lukke applikationer/programmer helt, skal du
trykke på og vælge Afslut eller lignende i den kørende
applikation.

Skærmbilledet Hjem
Skærmbilledet Hjem er startskærmbilledet på din Doro Liberto® 810. Ind-
stil dit yndlingsbillede som baggrundsbillede, og tilføj dine favoritkontakt-
personer, så du har nem adgang til dem. Brug Google™-søgelinjen til
hurtigt at finde det, du leder efter.
Gå til skærmbilledet Hjem:

• Tryk på .
Tilføj favoritkontaktpersoner:

1. På skærmbilledet Hjem vælger du .
2. Vælg en gemt kontaktperson fra Kontakter.
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Skift baggrundsbillede:
1. På skærmbilledet Hjem vælger du for at åbne listen over

applikationer.
2. Vælg Indstill. Tapet Skift.
3. Vælg et billede i Galleri.
4. Når du har gjort det, vælger du Gem.

Skærmbilledet Lås
Skærmbilledet Lås er det skærmbillede, du får vist, når du aktiverer
skærmen, efter den har været låst. Skærmen viser tidspunkt og dato, og
om du har modtaget underretninger, f.eks. mistede opkald eller
meddelelser.

Listen Applikationer
Listen Applikationer indeholder de applikationer (programmer), der er in-
stalleret på din Doro Liberto®810 på forhånd, plus alle de applikationer,
du selv har installeret. Listen er så lang, at den almindelige skærm-
bredde ikke kan vise den, så du skal trække til højre eller venstre for at
se alt indholdet. Tallene nederst på skærmbilledet viser den aktuelle del
af applikationslisten.
Sådan åbner du listen Applikationer:
• På skærmbilledet Hjem vælger du .
Sådan lukker du listen Applikationer
• Vælg .

• Tryk på eller .

Hvis du vil installere applikationer, se App Selection, s.15 og Google™ Play,
s.16.

Status og underretninger
Statuslinjen øverst på skærmbilledet viser signalstyrke, igangværende og
nye applikationer samt batteristatus. Du får besked, når der sker noget
nyt, f.eks. nye meddelelser eller mistede opkald. Panelet Underretninger
indeholder flere oplysninger, og derfra kan du få vist underretninger ve-
drørende applikationer eller aktivere genvejsindstillinger, f.eksWi-Fi og
Flytilstand. Du kan også åbne menuen Indstillinger og vælge .
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Sådan åbner du panelet Underretninger:

Træk statuslinjen nedad:

• For at få vist opdateringer eller oplysninger
om en applikation, skal du vælge den på li-
sten Underretninger.

• For at rydde listen, vælger du X
• For at aktivere (ikonet er understreget) eller

deaktivere forbindelsesstatus vælger duWi-
Fi, Bluetooth, GPS eller Flytilstand i den
øverste menu.

Sådan lukker du panelet Underretninger:

• I bunden af statuslinjen vælger du og træk-
ker opad.

• Tryk på .

Indtastning af tekst
Du kan indtaste tekst, tal og andre tegn ved hjælp af tastaturet på skær-
men. Vælg et tekstfelt for at åbne tastaturet på skærmen.
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Aktivér tastatur:
• Vælg tekstfeltet.
Vælg tegn:
• Vælg det ønskede tegn.
Specialtegn og tal:
1. Vælg 123 for at få vist en liste over specialtegn.
2. Vælg det ønskede tegn, eller vælg {&= for at få vist yderligere tegn.
3. Vælg abc for at gå tilbage.
Flyt markøren i teksten:
• Vælg et sted i teksten for at flytte markøren.
Store bogstaver, små bogstaver:

• Vælg i nederste venstre hjørne for at indtaste store eller små
bogstaver.

• Hvis du har brug for kun at indtaste store bogstaver, vælger du ,
indtil de foreslåede ord er med stort.

Smileys (humørikoner):

• Tryk på og hold nede for at få vist en liste over smileys.
Skift indtastningssprog:
1. Tryk på og hold 123 Sprog og layout nede, og find det sprog, du

vil aktivere.
2. Tryk på for at gemme og gå tilbage.

Indtast tekst med forudsigelser
Når du begynder at indtaste tekst, foreslår ordbogen ord ud fra de taster,
du har valgt. Forudsigelser er aktiveret som standard.
Aktivér forudsigelser (tekstforslag):
1. Vælg tekstfeltet.
2. Tryk på og hold 123 Forudsigelser nede, og markér feltet.

3. Tryk på for at gemme og gå tilbage.
Indtast tekst:
1. For at skrive ordet »Doro« vælger du D, o, r, o.
2. Vælg det foreslåede ord på listen.

Alternativt kan du bruge mellemrumstasten til at beholde det indta-
stede ord og fortsætte med næste ord.
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Vælg, hvilken handling, telefonen skal foretage, når du trykker på
mellemrumstasten:
• Tryk på og hold 123 Forudsigelser Mellemrumstast vil...

nede, og vælg en valgmulighed.

Telefonindstillinger
Visning
Skriftstørrelse:
1. Åbn listen Applikationer, og vælg Indstill..
2. Vælg Flere indstillinger Visning Skriftstørrelse Medium/

Stor.
Lysstyrke:

1. Åbn listen Applikationer, og vælg Indstill..

2. Vælg Lysstyrke, og sæt Automatisk til .
3. Tryk skyderen for at justere skærmens lysstyrke. Jo højere værdi, jo

bedre kontrast.
4. Når du har gjort det, vælger du Gem.

Tip: Sæt Skærmens lysstyrke til Automatisk for at spare på batteriet.

Lyd
Lydindstilling
Hvis du benytter høreapparat eller har vanskeligt ved at høre, når telefo-
nen bruges i støjende omgivelser, kan du tilpasse telefonens
lydindstillinger.

1. Åbn listen Applikationer, og vælg Indstill..
2. Vælg Lyd & Lydstyrke Lydindstilling.
3. Vælg en indstilling:

• Normal for normal hørelse under normale forhold.
• Medium for lettere nedsat hørelse eller brug i støjende

omgivelser.
• Høj for moderat nedsat hørelse eller brug i meget støjende

omgivelser.

4. Når du har gjort det, vælger du Gem.
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Ringetone:

1. Åbn listen Applikationer, og vælg Indstill..
2. Vælg Lyd & Lydstyrke Ringetone.
3. Vælg en melodi på listen.
4. Når du har gjort det, vælger du Gem.
Lydstyrke:

1. Åbn listen Applikationer, og vælg Indstill..
2. Vælg Lyd & Lydstyrke Lydstyrke.
3. Tryk på lydstyrketasterne eller træk skyderen for at justere

tonelydstyrken.
4. Når du har gjort det, vælger du Gem.

Tip: Du kan også trykke på lydstyrketasterne for at justere lydstyrken.
Ringetype:

1. Åbn listen Applikationer, og vælg Indstill..
2. Vælg Lyd & Lydstyrke Ringetype.
3. Vælg en valgmulighed.
4. Når du har gjort det, vælger du Gem.

Tip: Du kan også aktivere lydløs tilstand ved at trykke på1 Tænd/sluk-
tasten, holde den nede og derefter vælge Lydløs i pop op-vinduet.

Skift PIN-kode
1. Åbn listen Applikationer, og vælg Indstill..
2. Vælg Flere indstillinger Sikkerhed Skift kode PIN.
3. Indtast den gamle PIN-kode, og vælg Gem.
4. Indtast den nye PIN-kode, og indtast den igen.
5. Når du har gjort det, vælger du Gem.

Udforsk mig
Få hjælp og vejledning, og lær din telefons grundlæggende funktioner at
kende.

• Åbn listen Applikationer, og vælg Udforsk mig.
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Trådløse netværk (Wi-Fi)
For at få mest muligt ud af din Doro Liberto® 810, skal du have internet-
forbindelse. Vi anbefaler, at du bruger Wi-Fi-tilslutninger, når de er til rådi-
ghed, for at reducere omkostningerne ved datatrafik. Kontakt din
serviceudbyder for at få detaljerede oplysninger om abonnementspriser,
før du aktiverer funktionen.
1. Åbn listen Applikationer, og vælg Indstill..
2. VælgWi-Fi & Bluetooth Wi-Fi.

3. Sæt til Aktiveret. De tilgængelige netværk er opført på en liste.
Netværkerne kan være åbne eller sikrede ( ).

4. Vælg det netværk, der skal oprettes forbindelse til Tilslut. Indtast
adgangskoden, hvis det er sikret.
Kontakt den relevante netværksadministrator, hvis du har brug for
flere oplysninger.

5. Det netværk, der er oprettet forbindelse til, fremhæves med .

Tip: Telefonen husker de Wi-Fi-netværk, som du opretter forbindelse til.
Hvis Wi-Fi tilkobles, opretter telefonen automatisk forbindelse til det
valgte netværk, næste gang du befinder dig i nærheden af det.
Nogle åbne netværk kræver, at du logger ind på en webside, før du kan
få adgang til netværket.

Se Dataforbindelse, s.27 for oplysninger om opsætning af en datakonto.

Opdatering af software
Softwaren til din Doro Liberto® 810 kan opdateres på flere forskellige må-
der. Når der kommer ny software, får du vist en underretning på statuslin-
jen. Vælg den for at begynde at downloade. Downloadhastigheden kan
variere afhængigt af internetforbindelsen. Sørg for at have internetforbin-
delse; brug helst en Wi-Fi-forbindelse for at reducere
dataomkostningerne.

Sådan tjekker du, om der er softwareopdateringer:

1. Åbn listen Applikationer, og vælg Indstill..
2. Vælg Flere indstillinger Om telefonen Systemopdatering

Søg efter opdateringer.
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3. Hvis der er en ny opdatering, vælger du Opdater og følger
anvisningerne.

Batterieffektivitet
Du kan få oplysninger om din telefon, f.eks. telefonstatus, batteriforbrug
og dataforbrug, i menuen Om telefonen.

1. Åbn listen Applikationer, og vælg Indstill..
2. Vælg Flere indstillinger Om telefonen.
Sådan får du en bedre batterieffektivitet:
• Oplad din telefon ofte, helst hver dag. Opladning påvirker ikke batte-

riets levetid.
• Når du ikke downloader data fra internettet, hvilket forbruger meget

strøm, bør du deaktivere dataforbindelse over mobilnetværk. Data
overføres stadig via trådløse netværk.

• Sluk for Bluetooth ogWi-Fi, når funktionerne ikke er nødvendige.
Brug tilslutningsstatus på statuslinjen til at deaktivere funktionerne.

• Synkroniser dine applikationer manuelt, f.eks. din e-mail, din kalen-
der og dine kontaktpersoner.

• Brug menuen Batteriforbrug på din telefon til at se, hvilke applikatio-
ner, der bruger mest strøm.

• Sænk også skærmens lysstyrke. Se Telefonindstillinger, s.10.
• Når du befinder dig i områder, hvor der ikke er netdækning, bør du

slukke telefonen eller aktivere Flytilstand. Telefonen bliver ved med
at lede efter tilgængelige netværk, og det forbruger strøm. Se Flytil-
stand, s.29.

• Brug originale håndfrie enheder fra Doro til at lytte til musik. Håndfri
enheder forbruger mindre batteristrøm end din telefons egne
højttalere.

• Lås skærmen, når du ikke bruger den. Tryk på1 Tænd/sluk-knap-
pen, så går din skærm i dvale. Se Skærmlås, s.4.

Doro Experience®

Bemærk! Du skal have internetadgang for at bruge de fleste af
funktionerne i Doro Experience®. Afhængigt af, hvordan du bruger din
telefon, kan den forbruge en masse internetbåndbredde meget hurtigt.
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Doro Experience® Manager
Doro Experience® Manager er en webbaseret tjeneste, der gør det nem-
mere for dig at administrere din telefon fra en computer. Gå til www.do-
roexperience.com og indtast login-detaljer. Du kan gøre det selv eller få
en betroet person til at tilpasse din Doro Experience®-enhed.

Doro Experience® Manager synkroniseres automatisk med din Doro Expe-
rience®-enhed. Det betyder, at alle trufne valg på Doro Experience® Mana-
ger også træffes på Doro Experience®-enheden.

For at logge ind på og åbne din Doro Experience®-konto, uanset hvor du
er, skal du angive dit Google-login (Gmail-adressen og adgangskoden),
Google™, s.15.

Navigation
Brug hovedmenuen til venstre for at navigere i den webbaserede Doro Ex-
perience® Manager-tjeneste.

Velkommen er startsiden og indeholder en liste over de seneste
Doro Experience®-nyheder.
Min enhed giver dig mulighed for at fjernkonfigurere din enhed.

Mine applikationer viser en liste over de applikationer, der i øjeblik-
ket er installeret på Doro Experience®-enheden. Brug undermenuen
til at redigere installerede applikationer.
App Selection viser tilgængelige, valgte applikationer, der skal
downloades.
Kontoindstillinger viser dine personlige oplysninger og
datalagerstatus.
Support viser nødvendige kontaktoplysninger.

Tip: Navnet på Doro Experience®-kontoindehaveren og Log af-
valgmuligheden kan åbnes øverst til højre.

Synkronisering
Vælg, hvornår du vil tillade synkronisering med din Doro Experience®-
konto.
1. Åbn listen Applikationer, og vælg Indstill..
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2. Vælg Doro Experience®, og rul til Synkronisering:
• Fra
• Kun Wi-Fi
• Wi-Fi og 3G

3. Når du har gjort det, vælger du Gem.

Tip: For at reducere omkostningerne bør du vælge Kun Wi-Fi.

App Selection
Tilpas din telefon med applikationer, der er specielt udvalgt til dig. Vælg
den applikation, du ønsker at downloade, og installér den på din telefon.

1. Åbn listen Applikationer, og vælg App Selection.
2. Applikationerne er opdelt i:

Kategorier for at vise alle applikationer efter kategori.

Udvalgte for at vise alle anbefalede applikationer.

Nye for at vise de seneste tilgængelige applikationer.

Mine applikationer for at vise alle applikationer, der er installe-
ret på din telefon.

Installer applikationer:
1. Find applikationen, og vælg den for at få den vist og få flere

oplysninger.
2. Vælg Installer. Applikationen findes på listen Applikationer.
3. Når du åbner applikationen første gang, skal du eventuelt down-

loade applikationen til telefonens hukommelse eller
hukommelseskortet.

Afinstaller applikationer:
1. Vælg Mine applikationer, og åbn applikationen.
2. Vælg Afinstaller, og bekræft.

Tip: Applikationen kan geninstalleres; gentag installationstrinene.

Google™

For at du kan få mest muligt ud af din telefon, opret en Google™- konto.
Det er en praktisk metode til at administrere applikationer,
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kontaktpersoner, kalenderbegivenheder, påmindelser osv. på din telefon.
Du kan også sikkerhedskopiere dine oplysninger, så du stadig har dem,
selvom du skulle miste din telefon.

Google™ Play
I Play Store, gennemse de tilgængelige applikationer og spil ved hjælp af
forskellige kategorier eller ved hjælp af toplister, f.eks. Bedste betalte og
Bedste gratis. Du kan også søge efter en specifik applikation eller et spil.

Nogle applikationer skal købes. Prisen vises i applikationsbeskrivelsen;
også hvis applikationen er gratis. Du betaler via Google™ Wallet, som kan
registreres, når du opsætter en Google™-konto eller første gang for et køb
eller ved hjælp af en anden tilgængelig betalingsmetode.

Bemærk! Du skal have en internetforbindelse for at kunne bruge denne
tjeneste. Vi anbefaler, at du bruger Wi-Fi-tilslutninger, når de er til
rådighed, for at reducere omkostningerne ved datatrafik. Kontakt din
serviceudbyder for at få detaljerede oplysninger om abonnementspriser,
før du aktiverer funktionen.
Opret en Google™-konto:

1. Åbn listen Applikationer, og vælg Play Store.
2. Vælg Nye, og følg anvisningerne. Hvis du allerede har en konto,

vælger du Eksisterende.
Download applikation:

1. Åbn listen Applikationer, og vælg Play Store.
2. Find et element, du vil downloade, ved at gennemse kategorier eller

ved at bruge søgefunktionen.
3. Tryk på elementet for at få vist detaljerne om det, og følg anvisnin-

gerne for at gennemføre installationen/købet.

Bemærk! Læs App-tilladelserne omhyggeligt, før du accepterer at
installere.

Tip: Alle downloadede applikationer vises i Mine apps. I Play Store
trykker du på og vælger Mine apps.
Åbn en downloadet applikation:

1. I Play Store trykker du på og vælger Mine apps.
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2. Vælg den downloadede applikation. Vælg om nødvendigt Åbn.

Tip: Du kan også åbne downloadede applikationer via listen Applikationer.
Opdater en installeret applikation:

1. I Play Store trykker du på og vælger Mine apps.
2. Du kan vælge at opdatere alle applikationer, der har brug for at blive

opdateret; vælg Opdater alle eller vælg en bestemt applikation
Opdater, og bekræft.

Slet en installeret applikation:

1. I Play Store trykker du på og vælger Mine apps.
2. Vælg den downloadede applikation Afinstaller, og bekræft.
Annuller abonnement på en applikation:

1. I Play Store trykker du på og vælger Mine apps.
2. Vælg applikationen Spring over, og bekræft.
Yderligere oplysninger:

1. I Play Store trykker du på og vælger Hjælp.
2. Du bliver omdirigeret til websiden Google™ Support.

Opkald

Foretagelse af et opkald
1. På skærmbilledet Hjem vælger du Telefon.
2. Indtast telefonnummeret inklusive områdekoden.

3. Vælg Ring op for at ringe op.
4. Vælg Afslut opkald for at afslutte eller annullere.

Tip: Ved internationale numre skal du altid bruge det internationale
forvalg + før landekoden. Tryk på og hold 0 nede, indtil der står +.

Foretag et opkald fra kontaktpersoner
1. På skærmbilleder Hjem vælger du Telefon Kontakter.

Du kan også åbne listen Applikationer og vælge Kontakter.
2. Rul gennem listen for at finde kontaktpersonen. Vælg om nødven-

digt det nummer, der skal ringes op til.
3. Vælg Afslut opkald for at afslutte.
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Modtagelse af et opkald
1. Vælg Svar, eller træk til højre ( ).
2. Vælg Afslut opkald for at afslutte.

Opkaldsmuligheder
Lydstyrkeregulering:
• Brug lydstyrketasterne til at regulere lydstyrken under et opkald. Lyd-

styrken angives i displayet.
Lydløs:

1. Under et opkald vælger du .

2. For at deaktivere, vælger du .
Opkaldsprogram (tonesender):
1. Under et opkald vælger du .
2. Indtast nummer.
3. Vælg for at lukke.
Højttaler:

1. Under et opkald vælger du .
2. Tal tydeligt i mikrofonen med en maksimal afstand på 1 m. Anvend

+ eller – til at justere højttalerens lydstyrke.
3. For at deaktivere, vælger du .
Hold:

1. Under et opkald trykker du på og vælger . Ventende vises.

2. For at ringe tilbage trykker du på og vælger .
Tilføj opkald:

1. Under et opkald skal du trykke på og vælge . Det første opkald
sættes på hold.

2. Indtast et nummer, eller vælg en gemt kontaktperson blandt dine
Kontakter.

3. Tryk på , og vælg:
• Byt opkald for at vende tilbage til det første opkald. Gentag fra

trin 3 for at skifte tilbage til det andet opkald. Det aktuelle num-
mer/kontaktpersonen vises.

• Slå sammen for at indlede et gruppeopkald. Gentag fra trin 1
for at tilføje flere kontaktpersoner.
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• Del (når et gruppeopkald er i gang) for at opdele gruppeopkal-
det. Derefter kan du skifte mellem opkaldene.

4. Tryk på Afslut opkald for at afslutte alle aktive opkald.
Headset:
• Tilslut et headset i headsetstikket. Den indbyggede mikrofon i telefo-

nen afbrydes automatisk.

FORSIGTIG
Anvendelse af headset ved høj lydstyrke kan forårsage høreskader.
Husk at regulere lydstyrken omhyggeligt, når du bruger et headset.

Opkaldslog
1. På skærmbilleder Hjem vælger du Telefon Opkaldsliste.

2. Alle opkald vises på listen: Ubesvarede, Udgående eller
Indgående.

3. Når du vælger et nummer, får du følgende valgmuligheder: Ring op,
Skriv, Detaljer, samt Tilføj nummer (opdatering af eksisterende op-
lysninger) og vælg et eksisterende og Tilføj (tilføj en ny
kontaktperson).

Slet et eller flere numre:

1. Tryk på , og vælg Slet.
2. Vælg det eller de numre, du vil slette , og bekræft.

Telefonsvarer
Hvis dit abonnement omfatter en telefonsvarerservice, kan personer, der
ringer til dig, indtale en besked, når du f.eks. ikke kan besvare opkaldet.
Telefonsvarer er en netværksservice, og du skal muligvis først tegne
abonnement på den. Yderligere oplysninger og nummeret på telefonsva-
reren oplyses af din serviceudbyder.

1. Åbn listen Applikationer, og vælg Indstill..
2. Vælg Flere indstillinger Opkald Telefonsvarer Tilføj.
3. Indtast navn og nummer.
4. Når du har gjort det, vælger du Gem.
5. Alternativt kan du vælge:

• Ring op for at ringe til din telefonsvarer.
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• Rediger for at redigere de oplysninger, der gives.
• Slet og bekræfte sletning af telefonsvarerens nummer.

Tip: På skærmbilledet Hjem vælger du Telefon Telefonsvarer for
at ringe til din telefonsvarer.

SOS-opkald
Så længe telefonen er tændt, kan du altid foretage et nødopkald (SOS).
Indtast hovednummeret på lokale nødopkald for det sted, hvor du befin-
der dig, og vælg Ring op.

Nogle netværk accepterer opkald til nødnumre uden et gyldigt SIM-kort.
Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger.

Kontakter

Tilføjelse af ny kontaktperson
1. Åbn listen Applikationer, og vælg Kontakter.
2. Vælg Tilføj.
3. Indtast navn, nummer (incl. eventuel områdekode) og yderligere øn-

skede oplysninger. Se Indtastning af tekst , s.8.
4. For at tilføje et billede vælger du Tilføj billede:

• Galleri for at vælge et eksisterende billede.
• Kamera at tage et billede med kameraet.

5. Når du har gjort det, vælger du Gem.
Rediger kontaktpersonen:
1. Åbn en eksisterende kontaktpersonprofil.
2. Vælg Rediger.
3. Indtast opdateringer.
4. Når du har gjort det, vælger du Gem.
Tilføj favorit:
1. Åbn en eksisterende kontaktpersonprofil.

2. Vælg Tilføj som favorit.

Tip: For at fjerne en favorit gentager du trin 1-2 og vælger Fjern
foretrukken.
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Send kontaktoplysninger:
1. Åbn en eksisterende kontaktpersonprofil.

2. Tryk på , og vælg Send.
3. Skriv din besked, og tilføj modtager. Se Opret og send beskeder,

s.22.
Slet kontaktperson:
1. Åbn en eksisterende kontaktpersonprofil.

2. Tryk på , vælg Slet og bekræft.

Import af kontaktpersoner
De kontaktpersoner, du har gemt på SIM-kortet, importeres automatisk
til din telefon under den første opstart.
Fra SIM-kortet:

1. Åbn listen Applikationer, og vælg Kontakter.

2. Tryk på , vælg Importer og bekræft.

Tip: Du kan også bruge Doro Experience® Manager til at håndtere dine
kontaktpersoner ved hjælp af en hvilken som helst webbrowser; gå til
www.doroexperience.com. Se Doro Experience® Manager, s.14.

ICE (i nødsituationer)
I tilfælde af personskade er det af afgørende betydning at have adgang
til disse oplysninger så hurtigt som muligt, da de kan forbedre overlevel-
seschancerne. Tilføj ICE-kontakten for at forbedre din egen sikkerhed.
Udrykningspersonalet kan få adgang til supplerende oplysninger, som
medicinsk information og lignende, fra den tilskadekomnes telefon, hvis
der opstår en nødsituation. Alle felterne er valgfrie, men jo flere oplysnin-
ger, desto bedre.

1. Åbn listen Applikationer, og vælg Kontakter ICE.
2. Vælg Rediger, og indtast dine medicinske oplysninger.

• Navn
• Født Indtast din fødselsdato.
• Højde
• Vægt
• Sprog Indtast dit foretrukne sprog.
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• Personnummer Indtast dit CPR-nummer.
• Kontakter vælge en kontaktperson og et nummer fra listen over

kontaktpersoner.
Hvis det er muligt, er det en god ide at angive forholdet til dine
nødkontaktpersoner under oplysningerne, f.eks. »Nødopkald,
Marie Sørensen, hustru«.

• Tilstand Indtast eventuelle helbredstilstande/medicinsk udstyr
(f.eks. pacemaker, diabetes osv.).

• Allergi Indtast kendte allergier (f.eks. penicillin, bistik).
• Blodtype
• Vaccination Indtast eventuelle relevante vaccinationer.
• Medicinsk behandling Indtast eventuelle medikamenter, som

du er i behandling med.
• Andre oplysninger Indtast andre oplysninger (f.eks. organdonor,

livstestamente, behandlingsaccept osv.).

3. Når du har gjort det, vælger du Gem.

Beskeder
For at kunne sende og modtage tekst- og billedbeskeder kræves der sær-
lige indstillinger, som du skal have af din serviceudbyder.

Bemærk! Hvis du vælger at tilføje flere modtagere, skal du betale gebyr
for hver modtager (højst 10).

Tekst- og billedbeskeder
Opret og send beskeder
1. På skærmbilledet Hjem vælger du Beskeder.
2. Vælg Skriv Skriv besked, og skriv din besked.

3. Vælg og vælg en kontaktperson i Kontakter, eller vælg Angiv
modtager for at tilføje telefonnummeret manuelt.
Gentag for at tilføje flere kontaktpersoner.

4. Tryk på og vælg for at tilføje vedhæftninger.
5. Når du har gjort det, vælger du Send besked.
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Tekstbeskeder
Tekstbeskeder kræver et nummer til beskedtjenesten, der normalt auto-
matisk er angivet på din telefon. Nummeret kan fås hos din netoperatør.
Nummer til beskedtjeneste:

1. Åbn listen Applikationer, og vælg Indstill..
2. Vælg Flere indstillinger Forbindelse Beskeder SMS.
3. Vælg Profilsæt, og tryk om nødvendigt for at ændre nummeret.

Billedbeskeder
Billedbeskeder kræver en MMS-profil, og at både du og modtageren har
et abonnement, der understøtter billedbeskeder. MMS-profilen er ofte in-
stalleret på forhånd, ellers skal du kontakte din serviceudbyder for at få
yderligere oplysninger.
MMS-profil:

1. Åbn listen Applikationer, og vælg Indstill..
2. Vælg Flere indstillinger Forbindelse Beskeder MMS.

3. Vælg MMS-profil, og tryk på :
• Hvis din netværksoperatør står på listen, vælger du operatøren

og opdaterer om nødvendigt indstillingerne.
• Hvis din netværksoperatør ikke står på listen, vælger du Tilføj

og indtaster de nødvendige indstillinger.

4. Når du har gjort det, trykker du på og vælger Gem.

E-mail

Tip: Gmail er altid tilgængelig under Google Apps.

Opsæt eksisterende e-mailadresse
Opsæt en eksisterende e-mailkonto, der understøtter imap/pop3.

1. Åbn listen Applikationer, og vælg E-mail.

2. Vælg om nødvendigt Nuværende e-mailadresse eller tryk på og
vælg E-mail indstillinger.

3. Indtast din eksisterende e-mailadresse og din adgangskode.
4. Når du har gjort det, vælger du Næste.
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Om nødvendigt indtaster du de ønskede indstillinger manuelt og
vælger Gem, når du er færdig. Kontakt din e-mailudbyder for at
få detaljerede oplysninger.

Opret og send e-mailbeskeder
1. Åbn listen Applikationer, og vælg E-mail.
2. Vælg Skriv e-mail Skriv besked, og skriv din besked.

3. Vælg , og vælg kontaktperson i Kontakter, eller vælg Angiv mod-
tager for at tilføje e-mailadressen manuelt.
Gentag for at tilføje flere kontaktpersoner.

4. Vælg for at tilføje vedhæftninger.
5. Når du har gjort det, vælger du Send e-mail.

Synkronisering
Vælg, hvornår du vil tillade synkronisering for dine e-mail-konti.

1. Åbn listen Applikationer, og vælg Indstill..
2. Vælg Flere indstillinger Forbindelse E-mail

Synkronisering.
• Manuelt
• Hvert minut
• Hvert 15. minutter
• Hver time

3. Når du har gjort det, vælger du Gem.

Tip: Vælg Manuel for at reducere dataomkostninger og spare på batteriet.

Kamera
Brug kameraet til at tage billeder eller optage videoer.

Tag billeder
1. På skærmbilledet Hjem vælger du Kamera.
2. Træk om nødvendigt ikonet Kameratilstand mod venstre ( ).

3. Vælg for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.
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Tip: Du kan også aktivere kameraet, når du låser skærmen op. Træk
mod venstre ( ).

Optagelse af en video
1. På skærmbilledet Hjem vælger du Kamera.
2. Træk om nødvendigt ikonet Kameratilstand mod højre ( ).

3. Vælg for at begynde at optage.

4. Vælg for at stoppe optagelsen.
5. Vælg Ja for at gemme eller Nej for at slette.

Indstillinger
Indstilling Kamera Videokamera
Zoom: I kameratilstand trykker du

på skærmen og trækker gli-
deren for at zoome ind og ud.

Ikke relevant

Blitztilstand: I kameratilstand trykker du
på og vælger Blitz-til-
stand Til.

I videokameratilstand tryk-
ker du på og vælger Lys
Til.

Kameraret-
ning:

I kameratilstand trykker du
på og vælger Skift
skærmretning. Gentag for at
skifte tilbage.

I videokameratilstand tryk-
ker du på og vælger
Skift skærmretning. Gentag
for at skifte tilbage.

Konfigurati-
on:

I kameratilstand trykker du
på og vælger Konfigure-
ring for at få adgang til flere
valgmuligheder.

I videokameratilstand tryk-
ker du på og vælger
Konfigurering for at få ad-
gang til flere valgmuligheder.

Gallery
Alle de billeder, du tager med kameraet, samt modtagne billeder og op-
tagne videoer gemmes i dit Galleri.

1. Åbn listen Applikationer, og vælg Galleri.
2. Vælg det billede eller den video, du vil se eller afspille.
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Tip: Du kan også åbne Galleri fra kameratilstanden; vælg miniaturen i
nederste venstre hjørne.
Del billede eller video:
1. Vælg det billede eller den video, du vil se eller afspille.

2. Tryk på , og vælg Del:
• Send besked for at sende elementet som en billedbesked

(MMS). Se Opret og send beskeder, s.22.
• Bluetooth for at sende elementet ved hjælp af Bluetooth-tekno-

logi. Om nødvendigt godkender du for at slå Bluetooth til. Se
Bluetooth, s.28.

• E-mail for at sende elementet i en e-mail. Se Opret og send e-
mailbeskeder, s.24.

Brug som:
1. Vælg billede.

2. Tryk på , og vælg Indstil som:
• Kontakter og vælg en gemt kontaktperson på listen, eller tilføj

en ny. Se Tilføjelse af ny kontaktperson, s.20.
• Tapet for at bruge elementet som baggrundsbillede på skærm-

billedet Hjem.
Slet:

1. I Galleri trykker du på og vælger Slet.
2. Vælg de ønskede elementer, eller markér Vælg alle.
3. Vælg , og bekræft.

Forbindelse

Netværksservice og omkostninger
Din enhed er godkendt til brug i WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/
1800/1900 MHz netværkerne. Du kan kun bruge enheden, hvis du teg-
ner abonnement hos en serviceudbyder.

Afbenyttelse af netværksserviceydelser kan medføre trafikgebyrer. Visse
af produktets funktioner kræver understøttelse fra netværket, og du skal
muligvis abonnere på dem.

Nogle funktioner afhænger af SIM-kortet og/eller netværket eller af, om
enhederne er kompatible og om indholdsformaterne understøttes. Nogle
tjenester er underlagt et separat gebyr.
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Dataforbindelse
Du kan vælge at bruge en dataforbindelse (også kaldet mobildata) på din
telefon, når du har brug for en internetforbindelse. Kontakt din serviceud-
byder for at få detaljerede oplysninger om abonnementspriser, før du ak-
tiverer funktionen. Sørg for, at kontoudbyderen er den samme som din
netværksoperatør, så du kan bruge dataforbindelse.

Tip: For at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk, se Trådløse netværk
(Wi-Fi), s.12.
Aktivér data:
1. Åbn listen Applikationer, og vælg Indstill..
2. Vælg Flere indstillinger Forbindelse Datakonto Dataakti-

vering Til.
3. Når du har gjort det, vælger du Gem.
Vælg kontoudbyder:

1. Åbn listen Applikationer, og vælg Indstill..
2. Vælg Flere indstillinger Forbindelse Datakonto Kontoud-

bydere .
3. Vælg kontoudbyder og vælg Gem.
Dataanvendelse:
1. Åbn listen Applikationer, og vælg Indstill..
2. Vælg Flere indstillinger Om telefonen Databrug.

Tip: Du kan nulstille dataanvendelsen hver måned for at holde styr på
dine dataomkostninger.

Dataroaming
Det kan være dyrt at bruge datatjenester under roaming. Kontakt din ser-
viceudbyder for at få oplysninger om roamingpriser, før du bruger
dataroaming.

1. Åbn listen Applikationer, og vælg Indstill..
2. Vælg Flere indstillinger Forbindelse Datakonto Data-

roaming Fra.
3. Når du har gjort det, vælger du Gem.

27



Dansk

Bluetooth
Du kan oprette trådløs forbindelse til andre Bluetooth®-kompatible enhe-
der, som f.eks. headsets eller andre telefoner.

1. Åbn listen Applikationer, og vælg Indstill..
2. VælgWi-Fi & Bluetooth Bluetooth.

3. Sæt til aktiveret, og vælg derefter:
• Søg enhed og vælg en enhed på listen for at oprette forbindelse.

Indtast om nødvendigt en adgangskode for at gennemføre
sammenkoblingen.

• Mine enheder for at få vist gemte enheder.
• Synlighed for at gøre din telefon synlig eller usynlig for andre

enheder.
• Enhedsnavn for at indtaste et navn, der vises på andre Blue-

tooth-enheder.

Netværksopsætning
Din telefon vælger automatisk dit (din serviceudbyders) hjemmenetværk,
hvis den er inden for netværkets rækkevidde. Er den ikke det, kan du be-
nytte et andet netværk, hvis din udbyder har en aftale med andre netope-
ratører. Dette kaldes roaming. Kontakt din serviceudbyder for at få flere
oplysninger.

Bemærk! Det kan være dyrt at bruge datatjenester under roaming.
Kontakt din serviceudbyder for at få oplysninger om roamingpriser, før du
bruger dataroaming. Se Dataroaming, s.27.

1. Åbn listen Applikationer, og vælg Indstill..
2. Vælg Flere indstillinger Forbindelse Netværksindstillinger

Vælg netværk:
• Ny søgning for at søge efter tilgængelige netværksoperatører,

hvis du ikke er på hjemmenetværket, eller hvis du vil tillade
roaming.

• Vælg netværk for at få vist en liste over tilgængelige netopera-
tører (vises efter en kort ventetid).

• Netværkstilstand for at vælge automatisk eller manuel.

3. Tryk på for at gå tilbage til menuen Netværksindstillinger.
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4. Vælg Tjenestevalg:
• Automatisk for automatisk at skifte mellem GSM og 3G for at

opnå den bedste service
• GSM
• 3G

5. Når du har gjort det, vælger du Gem.
6. Vælg Netværksoplysninger for at få vist dine nuværende

netværksindstillinger.

7. Tryk på for at gå tilbage.

Flytilstand
Aktivér Flytilstand for at slukke for netværket og radiotransceivere for at
forhindre forstyrrelse af følsomt udstyr. Du kan stadigvæk spille spil, lytte
til musik, se video og andet indhold, så længe alt dette indhold er gemt
på dit hukommelseskort eller er lagret internt.

1. Åbn listen Applikationer, og vælg Indstill..

2. Vælg Flytilstand og for at aktivere.
3. Når du har gjort det, vælger du Gem.

Tip: Du kan også trykke på Tænd/sluk-tasten og holde den nede, og
derefter vælge Flytilstand i den menu, der åbnes.
Aktivér Flytilstand, når du befinder dig i områder uden
netværksdækning, så du sparer på batteriet, fordi telefonen ellers vil
blive ved med at lede efter tilgængelige netværk, og det forbruger strøm.
Du kan også blive underrettet af alarmer, hvis du har aktiveret alarmer.

Placeringstjenester
Din Doro Liberto® 810 understøtter GPS og trådløse netværk for at kunne
registrere, hvor du befinder dig. GPS anvender satellitsignaler til at be-
regne din placering og giver en mere nøjagtig position, men funktionen
kræver klart udsyn til himlen. Trådløse netværk giver en omtrentlig place-
ring, men er hurtigere. Du kan aktivere begge funktioner samtidig for at
sikre at din placering bliver fundet.

1. Åbn listen Applikationer, og vælg Indstill..
2. Vælg Flere indstillinger Sted.
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3. Markér GPS, Trådløse netværk og Placering og Google-søgning
for at aktivere.

4. Når du har gjort det, vælger du Gem.

Tip: Det kan tage 5-10 minutter, før din placering bliver fundet, første
gang du bruger GPS'en. Sørg for, at der er frit udsyn til himlen, og stå
stille. GPS-signalerne kan passere gennem skyer og plastik, men ikke
gennem de fleste solide genstande, eksempelvis bygninger og bjerge.
Hvis din placering ikke bliver fundet, kan du prøve at flytte dig til et andet
sted.

Tilslutning af telefonen til en computer
Slut telefonen til en computer, så du kan overføre billeder, musik og an-
dre filtyper. Du skal bare forbinde et USB-kabel mellem telefonen og com-
puteren. Du vil efterfølgende kunne bruge Stifinder på computeren til at
trække og indsætte indhold fra telefonen til computeren eller omvendt.

Bemærk! Enkelte former for ophavsretligt beskyttet materiale vil muligvis
ikke kunne overføres.
Træk og indsæt indhold mellem telefonen og en computer
1. Slut telefonen til en computer ved hjælp af et USB-kabel.
2. Vælg Slå USB-lagringen til for at aktivere adgang til opbevaring.

Vælg Slå USB-lagring fra for at deaktivere adgang til opbevaring.
3. Vent, til telefonen/hukommelseskortet åbnes som eksterne diske i

Stifinder.
4. Træk og indsæt valgte filer mellem telefonen og computeren.
5. Når du er færdig, bruger du funktionen Sikker fjernelse af hardware

på din computer, før du fjerner USB-kablet.

Bemærk! Når telefonen/hukommelseskortet er registreret på
computeren, vil telefonen ikke kunne få adgang til hukommelseskortet.
Enkelte funktioner og applikationer i telefonen, herunder f.eks.
kameraet, vil muligvis ikke være tilgængelige. Du kan overføre filer ved
hjælp af et USB-kabel på de fleste enheder og operativsystemer, som
understøtter USB-masselagringsgrænseflade.
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Webbrowser
1. Åbn listen Applikationer, og vælg Internet.
2. Vælg Skriv din søgning øverst på skærmen, og indtast en weba-

dresse eller et søgeord.
3. Vælg Søg.

Brug af webbrowseren
Bogmærke:

• Du kan tilføje den aktuelle side som bogmærke. Fremhæv ne-
derst til højre på skærmen, og bekræft.

Naviger:

• Vælg eller for hurtigt at navigere i de nyeste sider.
Opdater:

• Vælg øverst til højre på skærmen for at opdatere den aktuelle
webside.

Indstillinger:

Tryk på i webbrowseren:
• Vælg som startside for at bruge den aktuelle side som startside. For

at skifte vælger du Nulstil startside.
• Bogmærker for at få vist en liste over gemte bogmærker.
• Oversigt for at få vist browserhistorikken. For at slette trykker du på

og vælger Slet.
• Send for at dele websiden med en ven. Vælg E-mail (Opret og send

e-mailbeskeder, s.24) eller Besked (Opret og send beskeder, s.22).

Yderligere applikationer

Applikationer kan være et program eller et spil, som du kan bruge på din
Doro Liberto® 810. Afhængigt af marked og serviceudbyder er der forskel
på, hvilke applikationer, der er installeret på forhånd. Nogle applikationer
skal bruge internetadgang. Kontakt din serviceudbyder for at få detalje-
rede oplysninger om abonnementspriser, før du aktiverer funktionen.
Nogle applikationer skal købes. Prisen vises i applikationsbeskrivelsen;
også hvis applikationen er gratis. Det koster ikke noget at bruge
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downloadede og installerede applikationer, medmindre de kræver
internetadgang.

Brug App Selection eller Google™ Play til at downloade og installere de ap-
plikationer, du har brug for.

Google Apps
Alle forud installerede Google™-applikationer findes i Google Apps. Af-
hængigt af markedet kan der være forskel på, hvilke applikationer, der er
installeret på forhånd.

• Åbn listen Applikationer, og vælg Google Apps.

Musik
Brug musikafspilleren til at lytte til musik eller andre lydfiler.
Afspil musik:

1. Åbn listen Applikationer, og vælg Musik.
2. Vælg en lydfil på listen. Den næste lydfil afspilles automatisk.

• Vælg for at sætte afspilningen på pause.
• Du kan vælge at sortere efter Titel, Kunstner eller Genre.

• Tryk på for at vende tilbage til skærmbilledet Hjem. Afspil-
ningen af musikken fortsætter.

FM Radio
FM-radioen har et frekvensområde fra 87,5 til 108,0 MHz.
Tænd radioen:
1. Tilslut headsettet i headsetstikket.

2. Åbn listen Applikationer, og vælg FM Radio.
Radioen tændes. Den indstillede frekvens vises.

3. Vælg eller for at gennemgå kanalerne, og tryk på for at
afspille.
Træk skalavælgeren for at indstille frekvensen manuelt.
Brug sidetasterne +/– til at justere lydstyrken.
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Tip: Vælg for at gemme som yndlingskanal. Tilføj navnet, og tryk
derefter på Gem.
Tryk på for at vende tilbage til skærmbilledet Hjem. Radioen vil fortsat
være tændt.
Indstillinger:

I Radio trykker du på :
• Højtaler: Til for at afspille radiolyd i højttaleren.

Brug sidetasterne +/– til at justere lydstyrken.
• Afslut for at slukke for radioen.

Tip: Du slukker radioen ved at frakoble headsettet.

Alarm
Telefonen skal være tændt, for at alarmen kan fungere korrekt.

1. Åbn listen Applikationer, og vælg Alarm.
2. Vælg Tilføj al..
3. Indtast tidspunkt for alarmen (TT:MM).
4. Du kan også vælge alarmlyd.
5. Hvis du ønsker det, kan du vælge gentagelse og markere de øn-

skede dage. Når du har gjort det, vælger du Gem.
6. Når du har gjort det, vælger du Gem.

Tip: For at spare på batteriet og undgå opkald eller indgående beskeder
kan du skifte til Flytilstand for at bibeholde alarmfunktionen, se
Flytilstand, s.29.
Rediger eller slet en alarm:
Vælg alarmen, og
• Rediger alarmtidspunktet (TT:MM) eller en anden indstilling.

• Tryk på , og vælg Slet.

Kalender
Tilføj begivenhed:

1. Åbn listen Applikationer, og vælg Kalender.
2. Vælg Tilføj begivenhed.
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3. Indtast de nødvendige oplysninger, og indstil påmindelsen.
4. Når du er færdig, vælger du Gem.

Tip: Hvis du vil redigere eller slette begivenheden, skal du vælge
begivenheden Rediger begivenhed.
Visningstilstand:
• I kalendertilstand vælger du Månedsvisning, Dagsvisning eller Liste-

visning i øverste venstre hjørne for at indstille visningstilstand.
Naviger:

• I kalendertilstand vælger du eller for at skifte måned eller dag.

Noter
Tilføj notat:

1. Åbn listen Applikationer, og vælg Noter.
2. Vælg Tilføj Note, og indtast tekst.
3. Når du har gjort det, vælger du Gem.

Tip: Hvis du vil redigere, vælger du notatet og opdaterer det.
Del notat:
1. Vælg og åbn notatet.

2. Tryk på , og vælg Send.
3. Skriv din besked, og tilføj modtager. Se Opret og send e-mailbeske-

der, s.24.
4. Når du har gjort det, vælger du Send e-mail.
Slet notat:
1. Vælg og åbn notatet.

2. Tryk på , vælg Slet og bekræft.

Lommelygte
• Åbn listen Applikationer, og vælg Lommelygte.

For at slukke, sætter du til deaktivér.

Timer
1. Åbn listen Applikationer, og vælg Timer.
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2. Brugv ogV til at indstille minutter og sekunder.
3. Når du har gjort det, vælger du Start.

Tip: Du kan bruge telefonen som sædvanlig, når tidtagerapplikationen
kører; telefonen skal bare være tændt.

Lommeregner
1. Åbn listen Applikationer, og vælg Lommeregner.
2. Indtast det første tal, vælg en funktion (+, -, x, ÷) og indtast det næ-

ste tal. Gentag om nødvendigt.
3. Vælg = for at beregne resultatet.

Lydoptager
Brug lydoptageren til at optage notater og beskeder.
Optag:

1. Åbn listen Applikationer, og vælg Lydoptager.

2. Vælg knappen for at begynde at optage.

3. Vælg knappen for at standse optagelsen. Optagelsen gemmes
automatisk.

Lyt til optagelsen:
1. Vælg Liste over optagelser.
2. Vælg den optagelse, du vil lytte til.

3. Tænd højttaleren ved at trykke på og vælge Højtaler: Til.

Tip: Du kan også vælge lige efter optagelsen.
Gem optagelse:
1. Vælg og åbn optagelsen.

2. Tryk på ,og vælg Send:
• Send besked for at sende elementet som en billedbesked

(MMS). Se Opret og send beskeder, s.22.
• Bluetooth for at sende elementet ved hjælp af Bluetooth-tekno-

logi. Om nødvendigt godkender du for at slå Bluetooth til. Se
Bluetooth, s.28.
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• E-mail for at sende elementet i en e-mail. Se Opret og send e-
mailbeskeder, s.24.

Slet optagelsen:
1. Vælg Liste over optagelser.

2. Tryk på , og vælg Slet.
3. Vælg den optagelse, du vil slette, eller Vælg alle.
4. Vælg for at fortsætte med at slette, og bekræft ved hjælp af Ja.

Sikkerhedskode
1. Åbn listen Applikationer, og vælg Kodeboks.
2. Indtast en kode på tre tal for at begynde. Når du har gjort det, vælg-

er du .
3. Indtast den samme kode på tre tal, og drej håndtaget nedad.
4. Vælg Tilføj.
5. Indtast dit notat, og vælg Gem, når du er færdig.

• For at redigere notatet, vælger du det og redigerer det. Derefter
vælger du Gem, når du er færdig.

Slet sikkerhedskode:

1. Tryk på , og vælg Slet.
2. Vælg den optagelse, du vil slette, eller Vælg alle.
3. Vælg for at fortsætte med at slette, og bekræft ved hjælp af Ja.

Nyheder
Opret RSS-feeds for hurtigt at hente de seneste nyheder fra internettet.

1. Åbn listen Applikationer, og vælg Nyheder.
2. Vælg de temaer, du er interesseret i, og markér de relevante kilder.

Vælg Gem, når du er færdig med hvert enkelt tema.
3. Når du har gjort det, vælger du OK.
4. De valgte feeds lægges på en liste. Du kan bladre til venstre eller

højre for at få vist alt indhold på listen.
Vælg et feed for at få vist de seneste posteringer. Vælg Detaljer for
at få vist hele artiklen.

Tip: Du kan redigere posteringerne ved at gå til nyhedstilstand. Derefter
trykker du på , vælger Nyhedsstyring og gentager trin 2-3.
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Sikkerhedsanvisninger

FORSIGTIG
Enheden og tilbehøret kan indeholde små dele. Alt udstyret skal opbevares
utilgængeligt for mindre børn.
Strømsadapteren er afbrydelsesenheden mellem produktet og strømforsyningen.
Vægudtaget skal være i nærheden af udstyret og let tilgængeligt.

Netværksservice og omkostninger
Din enhed er godkendt til brug i WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900 MHz-
netværkerne. Du kan kun bruge enheden, hvis du tegner abonnement hos en
serviceudbyder.
Afbenyttelse af netværksserviceydelser kan medføre trafikgebyrer. Visse af produktets
funktioner kræver understøttelse fra netværket, og du skal muligvis abonnere på dem.

Brugermiljø
Følg altid alle regler og love, der er gældende, hvor du opholder dig, og sluk altid for en-
heden, hvor det ikke er tilladt at bruge den, eller hvor den kan virke forstyrrende eller in-
debære en risiko. Enheden må kun anvendes i de normale brugersituationer.
Denne enhed opfylder de gældende regler for stråling, hvis den anvendes i den normale
position mod øret, eller hvis den befinder sig mindst 1,5 cm fra kroppen. Hvis enheden
bæres tæt på din krop i et etui, en bælteholder eller en anden holder, må disse ikke in-
deholde metal, og produktet skal placeres i den afstand fra din krop, som er angivet
ovenfor. Sørg for, at de angivne afstande overholdes, indtil transmissionen er afsluttet.
Dele af enheden er magnetisk. Enheden kan derfor tiltrække metaldele. Opbevar ikke
kreditkort eller andre magnetiske medier i nærheden af enheden. Information lagret på
sådanne enheder kan blive slettet.

Medicinske enheder
Brug af udstyr, der udsender radiosignaler, som for eksempel mobiltelefoner, kan for-
styrre medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller udsty-
rets producent for at afgøre, om det har tilstrækkelig beskyttelse mod eksterne
radiosignaler, eller hvis du har spørgsmål. Hvis der er opslag på sygehuse og lignende
med påbud om, at du skal slukke for enheden, når du er der, skal du overholde dette.
Sygehuse anvender ofte udstyr, der kan være følsomt over for eksterne radiosignaler.

Indopereret medicinsk udstyr
For at undgå potentielle forstyrrelser anbefaler producenter af indopereret medicinsk
udstyr, at der er en afstand på mindst 15 cm mellem en trådløs enhed og det medicin-
ske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:
• Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15 cm fra det medicinske udstyr.
• Må ikke bære enheden i en brystlomme.

37



Dansk

• Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.

Hvis du har mistanke om eventuel interferens, skal du øjeblikkeligt slukke telefonen.
Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed
i forbindelse med indopereret medicinsk.

Områder med risiko for eksplosion
Sluk altid enheden, når du opholder dig i et område med risiko for eksplosion. Følg altid
skilte og anvisninger. Der er risiko for eksplosion på steder, hvor du normalt bliver bedt
om at slukke bilens motor. På sådanne steder kan gnister forårsage eksplosion eller
brand, som kan medføre personskader eller være dødbringende.
Sluk enheden på tankstationer og andre steder med brændstofpumper og på
værksteder.
Følg restriktionerne for brug af radioudstyr, der gælder på steder, hvor man opbevarer
eller sælger brændstof, kemiske fabrikker og steder med igangværende
sprængningsarbejde.
Områder med risiko for eksplosion er oftest, men ikke altid, klart afmærkede. Dette gæl-
der også under dæk på skibe; transport eller opbevaring af kemikalier; køretøjer, der be-
nytter flydende brændstof (f.eks. propan eller butan); områder, hvor luften indeholder
kemikalier eller partikler som f.eks. korn, støv eller metalpulver.

Li-ion batteri
Dette produkt indeholder et Li-ion batteri. Der er risiko for brand og forbrænding, hvis
batteripakken håndteres forkert.

ADVARSEL
Fare for eksplosion, hvis batteri udskiftes forkert. For at reducere risikoen for ild og
forbrændinger må batteriet ikke skilles ad, knuses, punkteres, terminalerne må ikke
kortsluttes, og det må ikke udsættes for temperaturer over 60°C (140°F), eller
bortskaffes vha. ild eller vand. Genbrug eller bortskaf brugte batterier i
overensstemmelse med myndighedernes bestemmelser eller retningslinjer, der fulgte
med produktet.

Beskyt hørelsen
Denne enhed er blevet testet og fundet i overensstemmelse med kravet til lydtrykniveau
i standarderne EN 50332-1 og/eller EN 50332-2.

38



Dansk

ADVARSEL
Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan dine hørelse tage skade. Hvis
du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan dette distrahere dig og
være årsag til ulykker. Anvend moderat lydstyrke, når du bruger et
headset, og hold ikke enheden tæt ved øret, når højttaleren er i brug.

Nødopkald
VIGTIGT
Mobiltelefoner anvender radiosignaler, mobiltelefonnet, jordnet og
brugerprogrammerede funktioner. Det betyder, at der ikke altid kan garanteres
forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldrig sætte din lid til en mobiltelefon
alene, hvis du skal foretage meget vigtige opkald, for eksempel i nødsituationer.

Køretøjer
Radiosignaler kan påvirke det elektroniske system i motorkøretøjer (f.eks. elektroniske
brændstofindsprøjtningssystemer, blokeringsfri bremser, automatiske fartpiloter, airbag-
systemer), der er installeret forkert eller er dårligt afskærmede. Kontakt producenten el-
ler dennes repræsentant for at få flere oplysninger om dit køretøj og eventuelt
ekstraudstyr.
Undlad at opbevare eller transportere brandfarlige væsker, gasser eller eksplosive em-
ner sammen med enheden eller tilbehørsdelene. Køretøjer, der er udstyret med airbags:
Husk, at airbags fyldes med luft med betydelig kraft.
Undlad derfor at anbringe genstande, herunder også fastmonteret eller bærbart radio-
udstyr, i området over airbaggen eller i området, hvor den kan udløses. Hvis mobiltele-
fonudstyret er monteret forkert, og airbaggen fyldes med luft, kan der opstå alvorlige
skader.
Det er ikke tilladt at anvende enheden om bord på fly. Sluk for enheden, før du går om-
bord på flyet. Anvendelse af trådløse telekommunikationsenheder ombord på fly kan
udgøre en sikkerhedsrisiko i luften og forstyrre telekommunikationen. Det kan desuden
være ulovligt.

Pleje og vedligeholdelse
Din enhed er et teknisk avanceret produkt, der skal behandles forsigtigt. Garantien bort-
falder i tilfælde af misbrug.
• Beskyt enheden mod fugt. Nedbør, fugt og alle former for væske kan indeholde em-

ner, der får de elektroniske kredsløb til at korrodere. Hvis enheden bliver våd, skal
du tage batteriet ud og lade enheden tørre helt, før du installerer det igen.

• Undlad at bruge eller opbevare enheden i støvede og snavsede omgivelser. Enhe-
dens bevægelige dele og elektroniske komponenter kan tage skade.
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• Undlad at opbevare enheden på varme steder. Høje temperaturer kan forkorte det
elektroniske apparats levetid, ødelægge batterierne og deformere eller smelte
visse plastdele.

• Undlad at opbevare enheden på kolde steder. Når enheden varmes op til normal
temperatur, kan der dannes fugt på indersiden, så de elektroniske kredsløb kan bli-
ve ødelagt.

• Forsøg ikke at åbne enheden på andre måder end dem, der er angivet her.
• Undgå at tabe enheden. Undlad at slå på enheden eller at ryste den. Hvis den be-

handles voldsomt, kan printkortet og de finmekaniske dele blive ødelagt.
• Undlad at bruge stærke kemikalier til at rengøre enheden.

Dette gælder for enheden og batteri samt oplader og andet tilbehør. Hvis telefonen ikke
virker, som den skal, skal du kontakte forhandleren for at få løst problemet. Husk kvitte-
ring eller en kopi af fakturaen.

Specifikationer

Netværk: WCDMA 900/2100 MHz, GSM 900/1800/1900
MHz

Wi-Fi: WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n
Bluetooth: 4.0
Mål: 126 mm x 66 mm x 12,5 mm
Vægt: 132 g (inkl. batteri)
Batteri: 3,7 V / 1500 mAh Li-ion-batteri
Billedformat: BMP/GIF/JPG/PNG
Videoformat: AVI/MP4/3GPP
Lydformat: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+
Kameraopløsning: 5 MP
Digital
kamerazoom:

4x

Skærmopløsning: 800 x 480 dpi
Hukommelse: 4 GB
Omgivelsestempe-
ratur under drift:

Min.: 0° C (32° F)
Maks.: 40° C (104° F)
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Omgivelsestempe-
ratur under
opladning:

Min.: 0° C (32° F)
Maks.: 40° C (104° F)

Opbevaringstempe-
ratur:

Min.:–20° C (–4° F)
Maks.: 60° C (140° F)

Ophavsret og andre meddelelser
Ophavsret © 2013 Doro AB. Alle rettigheder forbeholdes.
Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, inc.
vCard er et varemærke, som tilhører Internet Mail Consortium.
Wi-Fi er et varemærke eller registreret varemærke, som tilhører Wi-Fi Alliance.
microSD er et varemærke, som tilhører SD Card Association.
Java, J2ME og alle andre Java-baserede mærker er varemærker eller registrerede vare-
mærker, der tilhører Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande.
Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er
krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige el-
ler stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og
egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller
indholdet af dette dokument. Doro forbeholder sig ret til at revidere dette dokument el-
ler trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.
Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Hangouts, YouTube
er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører Google, Inc.
Dette produkt er omfattet af licens i henhold til "MPEG-4 visual and AVC patent portfolio
licenses" til en forbrugers personlige og ikke-kommercielle brug til (i) kodning af video i
overensstemmelse med"MPEG-4 visual standard" ("MPEG-4 video") eller AVC-standar-
den ("AVC video") og/eller (ii) dekodning af MPEG- 4- eller AVC-video, der er kodet af en
forbruger, der deltager i en personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller blev anskaf-
fet fra en video eller videoudbyder med licens fra MPEG LA til at levere MPEG-4 og/eller
AVC-video. Der bevilges eller gives ikke licens til andre former for brug. Der kan indhen-
tes yderligere oplysninger hos MPEG LA, L.L.C, herunder oplysninger med relation til re-
klamemæssig, intern og kommerciel brug samt licenser hertil. Se www.mpegla.com.
Lyddekodningsteknologien MPEG Layer-3 er givet i licens af Fraunhofer IIS og Thomson.
Alle andre varemærker og firmanavne, der er omtalt heri, kan være varemærker, der til-
hører de respektive ejere.
Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt bevilliges heri, forbeholdes. Alle andre varemærker
tilhører deres respektive ejere.
I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Doro eller nogen af
Doros licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsæt-
ning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset
hvordan de er forvoldt.
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Doro yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, ind-
holdet og slutbrugersupporten i tredjeparts-apps, som følger med enheden. Når du bru-
ger en app, accepterer du, at appen leveres, som den er og forefindes. Doro indestår
ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten,
indholdet og slutbrugersupporten i tredjeparts-apps, som følger med enheden.

Ophavsret til indholdet
Uautoriseret kopiering af materiale, der er beskyttet af ophavsret, er i strid med reglerne
i loven om ophavsret i USA og andre lande. Denne enhed er kun beregnet til kopiering
af materiale, der ikke er ophavsretligt beskyttet, materiale, som du har ophavsretten til,
eller materiale, som du er autoriseret til eller har lovmæssig tilladelse til at kopiere. Hvis
du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til at kopiere et givet materiale, skal du kon-
takte din juridiske rådgiver.

Høreapparater
Denne enhed fungerer med de fleste høreapparater på markedet. Der kan dog ikke ga-
ranteres fuld kompatibilitet med enhver form for udstyr.

Specific Absorption Rate (SAR)
Denne enhed opfylder gældende internationale sikkerhedskrav for eksponering med ra-
diobølger. Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enhe-
den ved øret er 0,673 W/kg målt over 10 g væv.
ICNIRP maksimumgrænseværdier er 2,0 W/kg (målt over 10 g væv).

Overensstemmelseserklæring
Doro erklærer hermed, at Doro Liberto® 810 er i overensstemmelse med de grundlæg-
gende krav og øvrige relevante bestemmelser i Rådets direktiv 1999/5/EF (R&TTE) og
2011/65/EF (RoHS). Et eksemplar af overensstemmelseserklæringen findes på www.
doro.com/dofc.
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