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1. Ringer-LED
2. Højttaler
3. Ekstra forstærkning

(boost)
4. Op/Opkaldslog
5. Venstre menutast/OK
6. Opkaldstast
7. */Tastaturlås
8. Medhør tænd/sluk
9. Mikrofon
10. Telefonbog
11. Genkaldstast

12. #/Ringetone tænd/sluk
13. Ned/Genkald
14. Afslut opkald
15. Højre menutast/Tilbage/

Internt opkald
16. Medhør
17. Lydstyrke ved medhør
18. Personsøger
19. Hurtigopkaldstaster
20. Ladekontakter
21. Ringer-LED
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Tillykke med din nye telefon
Doro Magna 2000 kombinerer en usædvanligt lydstærk mod-
tager, ringeanordning og medhørstelefon med et stilfuldt de-
sign. Baseenhedens medhørsfunktion giver dig mulighed for
at besvare opkald og ringe op til dine tre foretrukne numre,
uden at det er nødvendigt at hente håndsættet – optimalt til
håndfrie samtaler. Yderligere funktioner omfatter blinkende
ringesignal, boost-knap til ekstra lydstyrke, kompatibilitet med
høreapparater og tonekontrol med tilpasningsmuligheder til
netop din hørelse. Yderligere oplysninger om tilbehør og andre
Doro-produkter fås ved at besøge www.doro.com.

Installation
Denne enhed er beregnet til brug sammen med analoge tele-
fonnetværk i AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Tilslutning
1. Slut netadapteren til et vægudtag og tily på

baseenheden.
2. Slut telefonledningen til et telefonstik og tilK på telefo-

nens baseenhed.
3. Sæt batterierne, 2 x 1.2 V AAA 500 mAh NiMH, i håndsæt-

tet i overensstemmelse med markeringerne.
4. Læg håndsættet i baseenheden, og lad det lade op (før-

ste gang telefonen tages i brug, skal det lade i 24 timer).
Bemærk! Benyt den medfølgende telefonledning. En ledning
fra en anden telefon er muligvis ikke kompatibel.

www.doro.com
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Basisopsætning
Opsætning af sprog
1. Tryk påw/0. Vælg (}/{) HS SETTINGS/INDSTILLING.

Tryk påw/0.
2. Rul til LANGUAGE/SPRAK/SPROG. Tryk påw/0.
3. Rul til DANSK/NORSK. Tryk påw/0.
4. Tryk påL for at lukke menuen.

Opsætning af dato/klokkeslæt
1. Tryk påw/0. Vælg (}/{) INDSTILLING. Tryk påw/0.
2. Vælg DATO & TID. Tryk påw/0.
3. Vælg DATOFORMAT, og tryk påw/0. Vælg DD-MM-AA el-

ler MM-DD-AA, og tryk påw/0.
4. Vælg TIDSFORMAT, og tryk påw/0. Vælg 24-TIMER eller

12-TIMER. Tryk påw/0.
5. Vælg ANGIV KLOKKE, og tryk påw/0.
6. Indtast det aktuelle klokkeslæt. Tryk påw/0.
7. Vælg ANGIV DATO. Tryk påw/0.
8. Indtast det aktuelle årstal efterfulgt af datoen (DD – MM).

Tryk påw/0.
Bemærk! Du skal angive korrekt dato og klokkeslæt for at
opnå fuld funktionalitet.

Betjening

Opkald
Bemærk! Det er ikke muligt at foretage eller modtage opkald
på baseenheden, hvis linjen allerede er i brug med
håndsættet, og omvendt.



Dansk

3

Ring op
1. Indtast telefonnummeret. Slet medc.
2. Tryk påq for at foretage opkaldet. Tryk påL for at

afslutte opkaldet.

Baseenhed: Hurtigopkald
Når der er gemt hurtigopkaldsnumre, er det kun nødvendigt
at trykke på én knap for at ringe op.
Lagring af hurtigopkaldsnumre
1. Tryk påw/0.
2. Vælg INDSTILLING, tryk påw/0.
3. Vælg DIREKTE MINN, tryk påw/0.
4. Vælg M1–M3, og tryk påw/0.
5. Indtast telefonnummeret. Slet medc. Tryk påw/0.
Hurtigopkald
1. Baseenhed: Tryk på den relevante knap (M1–M3).
2. Tryk på for at afslutte opkaldet.

Modtag et telefonopkald
Et indgående opkald indikeres i displayet med et blinkende
og med blinkende blå ringer-LED'er på baseenheden og
håndsættet.

Tip: Hvis nogen ringer, kan du trykke påL for at slukke
håndsættets ringesignal.
Håndsæt
1. Tryk påq for at besvare opkaldet.
2. Tryk påL for at afslutte opkaldet.
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Baseenhed
1. Tryk på for at besvare opkaldet.

2. Tryk på igen for at afslutte opkaldet.

Genkald
Tryk på . Rul mellem de 10 senest kaldte numre med
}/{. Hvis nummeret allerede er i telefonbogen, vil det til-
svarende navn også blive vist. Tryk påq for at ringe til den
post, der vises, ellerw/0 for at åbne undermenuen, se Tele-
fonbog, s.6.

Opkaldstimer
Under et opkald viser displayet en timer TT-MM-SS, der angiver
opkaldets varighed.

Lyd
Lydstyrkeregulering
Under et opkald kan du trykke på} og{ for at tilpasse lyd-
styrken. Lydstyrken angives i displayet.

Tip: Når du afslutter opkaldet, forbliver indstillingen på det
samme valgte niveau.

Boost (lydforstærkning)

FORSIGTIG
Håndsættets lydstyrke kan være meget høj.
Lydstyrkeforøgelse bør kun bruges af personer med nedsat
hørelse.
Tryk på på siden af håndsættet for at aktivere/deakti-
vere lydstyrkeforøgelsen. Når funktionen er aktiveret, tændes
LED-indikatoren, og vises. Lydstyrkeforøgelse kan ikke



Dansk

5

aktiveres ved medhør. Lydstyrkeforøgelsen (Boost) deaktiveres
ved afslutningen af hvert opkald for at undgå at beskadige
normalthørendes hørelse.
Mulighed for kombination med høreapparat

FORSIGTIG
Benyt aldrig ekstra lydforstærkning (boost) sammen med et
høreapparat, og hvis det i øvrigt ikke er nødvendigt.
Håndsættets lydstyrke kan gøres meget høj.
Denne telefon kan kombineres med et høreapparat. Vælg T-til-
standen på dit høreapparat for at bruge denne funktion. Kom-
patibilitet med høreapparater er ikke nogen garanti for, at et
bestemt høreapparat vil fungere med en bestemt telefon. Du
kan sikre, at et bestemt høreapparat fungerer godt sammen
med denne telefon ved at teste dem sammen, før du køber.

Højttaler
Tryk på for at skifte imellem håndsæt/medhør. Når tilstan-
den er aktiveret, vises .

Bemærk! Høje lyde (musik osv.) i baggrunden kan forstyrre
funktionen. Højttalerfunktionen (medhør) og
displaybelysningen holder op med at fungere, når
batteriniveauet er lavt, så der kan spares på strømmen.

Lydløs
Tryk påc under et opkald for at slå mikrofonen til/fra.

Ringefunktion
Tryk på#, og hold den inde for at slå håndsættets ringesignal
til/fra. Når ringesignalet er aktiveret, vises .
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Bemærk! Baseenhedens ringefunktion vil ikke blive påvirket.

Håndtering af telefonen
Tastaturlås
Tryk på*, og hold den inde for at aktivere/deaktivere tasta-
turlåsen. Når tilstanden er aktiveret, vises . Indgående op-
kald kan besvares medq; selv om tastaturet er låst. Under
opkaldet låses tastaturet op. Når opkaldet afsluttes, låses ta-
staturet igen.

Personsøger
Tryk påJ på baseenheden for at søge efter håndsættet/
håndsættene. Håndsættet/håndsættene ringer, og BASEEN-
HET vises. Signalet ophører af sig selv. Alternativt kan du tryk-
ke påJ igen eller trykke påL på håndsættet.

Tilbage til foregående tilstand eller standbytilstand
Tryk påL for at vende tilbage til det foregående displaybil-
lede, eller holdL inde for at vende tilbage til
standbytilstand.

Håndsæt tænd/sluk
Hold tastenL inde i standbytilstand for at tænde/slukke
håndsættet.

Telefonbog
Telefonbogen lagrer 100 poster med navne og telefonnumre.
Kontaktpersoner i telefonbogen gemmes alfabetisk efter navn.
De enkelte navne kan være op til 12 tegn lange, mens telefon-
numre kan rumme op til 24 cifre.
Hvis du abonnerer på en vis nummertjeneste, bliver navnet/
nummeret på den person, der ringer op, vist (hvis oplysninger-
ne er registreret i telefonbogen eller hukommelserne).
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Lagring af kontaktpersoner
1. Tryk påb. Tryk påw/0.
2. Vælg LAGRE NY. Tryk påw/0.
3. Indtast navnet. Tryk påw/0.
4. Indtast telefonnummeret. Slet medc. Tryk påw/0.
5. Vælg den ønskede MELODI. Tryk påw/0.

Opkald fra telefonbogen
1. Tryk påb.
2. Rul mellem kontaktpersoner ved hjælp af}/{. Du kan

søge hurtigt i telefonbogen ved at trykke på nummerknap-
pen svarende til det første bogstav.

3. Tryk påq for at foretage opkaldet. Tryk påL for at
afslutte opkaldet.

Redigering af kontaktpersoner
1. Tryk påb.
2. Brug}/{ til at rulle til den kontaktperson, der skal re-

digeres. Tryk påw/0.
3. Vælg REDIGER. Tryk påw/0.
4. Redigér navnet. Slet/gå tilbage medc. Tryk påw/0.
5. Redigér nummeret. Slet/gå tilbage medc. Tryk påw/0.
6. Vælg den ønskede MELODI. Tryk påw/0.

Sletning af en kontaktperson
1. Tryk påb.
2. Brug}/{ til at rulle til den kontaktperson, der skal slet-

tes, og tryk påw/0.
3. Vælg SLET, og tryk påw/0.
4. Tryk påw/0 for at bekræfte.
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STATUS
Her kan du kontrollere antallet af lagrede telefonbogsposter
og den tilgængelige lagerkapacitet.
1. Tryk påb, og tryk påw/0 for at åbne menuen.
2. Brug}/{ til at rulle til STATUS, og tryk påw/0.

Tegntabel

1 [Mellemrum] 1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ € [ ] { } ¤

2 A B C 2 Ä À Á Â Ã Å Ą Ă Æ Ç Ć Č

3 D E F 3 Ď Ð È É Ë Ê Ę Ě

4 G H I 4 Ğ Ì Í Î Ï İ

5 J K L 5 Ł Ĺ

6 M N O 6 Ñ Ń Ň Ö Ò Ó Ô Õ

7 P Q R S 7 Ŕ Ř Ś Ş Š

8 T U V 8 Ť Ţ Ü Ù Ú Û

9 W X Y Z 9 Ý Ϋ Ź Ž Ż

0 0 . , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |

Opkaldsliste (vis nummer)
Med vis nummer kan du se, hvem der ringer, før du tager tele-
fonen, og hvem der har ringet, mens du har været væk. Hvis
nummeret er gemt i telefonbogen, vises den kaldende persons
navn også. Opkaldene gemmes i kronologisk rækkefølge. De
seneste 20 indgående besvarede og ubesvarede opkald gem-
mes. NYTT ANROP/NYE NR vises i standbytilstand, og� på
opkaldslisten angiver et nyt ubesvaret opkald.
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Bemærk! Denne funktion kræver et abonnement hos din
udbyder. Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger.

Hentning af og opkald til indgående numre

1. Tryk på .
Eller tryk påw/0, og vælg MOTT. NUMMER.

2. Vælg det ønskede nummer ved hjælp af}/{.
3. Tryk påq for at ringe op, eller tryk påw/0 for at få

vist valgmuligheder i undermenuen:

LAGRE Lagring af nummer i telefonbogen

SLET
Slet dette nummer fra opkaldsloggen (ikke
fra telefonbogen)

SLET ALT Slet alle numre fra opkaldsloggen (ikke fra
telefonbogen)

KATEGORI
Gem oplysninger om TAPTE ANROP (ubesva-
ret) eller ALLE ANROP (besvaret og
ubesvaret).

Bemærk! Som standard gemmes de seneste 20 indgående
besvarede og ubesvarede opkald sammen med datoen og
klokkeslættet for opkaldene. Du kan spare
hukommelsesplads ved at vælge kun at gemme TAPTE ANROP.

Nummervisningsmeddelelser
Følgende beskeder kan blive vist lejlighedsvist:

NR MANGLER Ukendt nummer, f.eks. internationalt opkald

SKJULT NR Opkaldet er foretaget fra et hemmeligt num-
mer eller et omstillingsanlæg

o Beskedindikering fra din netværksudbyder*.
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* Fungerer kun i visse lande.
Sådan fjerner du beskedindikatoren: Tryk på , og hold deref-
ter4 inde.

Indstillinger

Håndsætindstillinger (INDSTILLING)
1. Tryk påw/0. Vælg INDSTILLING, og tryk påw/0.
2. Vælg den ønskede funktion, f.eks. ALARM, og tryk påw/
0.

3. Vælg den ønskede indstilling, og tryk påw/0.

ALARM

Vælg AKTIVERE/DEAKTIVERE for at aktivere/deak-
tivere alarmen.
Når alarmen er aktiveret, vises i standby. Når
alarmen udløses, afspilles et signal i 45 sekunder.
Signalet kan slås fra med enhver tast. Hvis
SNOOZE er aktiveret, vil alarmen udløses igen ef-
ter ca. 7 minutter. Slå alarmen fra permanent via
menuen eller ved at holdeL inde i et par se-
kunder. Lydstyrken bestemmes af den indstillede
ringelydstyrke.

RINGESIG-
NAL

Vælg ringesignal til INT MELODI (interne opkald) og
til EKST MELODI (eksterne opkald).
Håndsættets ringesignallydstyrke (RINGEVOLUM)
kan indstilles. 1 = lavest, 5 = højest eller VOLUM
AV.

SIGNALER Samtlige af følgende toner kan aktiveres/deaktive-
res: TASTELYD, LAVT BATTERI og IKKE RK-VIDD.
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EQUALI-
ZER

Tilpas lydindstillingerne, så de passer bedst til din
hørelse. Vælg en af følgende valgmuligheder:
NATURLIG – Normal lyd.
DISKANT – Forøget lyd ved høje frekvenser.
BASS – Forøget lyd ved lave frekvenser.

SPRAK/
SPROG

Sproget i displayteksterne. Se også Opsætning af
sprog, s.2.

EGET
NAVN

Tekst, der vises i standby.

AUTOSVAR Opkaldet besvares, når håndsættet løftes fra
baseenheden.

DATO &
TID

Indstil dato/klokkeslæt. Dato- og tidsformatet kan
også tilpasses. Se også Opsætning af dato/klokke-
slæt, s.2

DIREKTE
MINN

Indstil hurtigopkaldsnumre på baseenheden. Se
også Baseenhed: Hurtigopkald, s.3

Indstillinger på baseenheden (SYSTEM)
1. Tryk påw/0. Vælg SYSTEM, og tryk påw/0.
2. Vælg den ønskede funktion, f.eks. ALARM, og tryk påw/
0.

3. Vælg den ønskede indstilling, og tryk påw/0.

BASESIG-
NAL

Vælg ringetone til baseenheden. Tryk påw/0 for
at bekræfte.

RINGEVO-
LUM

Baseenhedens ringelydstyrke.
1 = lavest, 5 = højest eller VOLUM AV. Tryk påw/
0 for at bekræfte.
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AVREGI-
STRER

Sådan afregistreres et håndsæt:
Indtast den aktuelle PIN-kode til baseenheden
(0000 er standard), og vælg det håndsæt, der skal
afregistreres. Tryk påw/0 for at bekræfte.

R-TASTTID

Indstil den korrekte genkaldstid (R, R-TASTTID)
for at opnå fuld funktionalitet.
MIN = EU/EØS/GB/AUS.
MEDIUM = Frankrig/Portugal.
MAKS = New Zealand.

Bemærk! Et afregistreret håndsæt kan ikke længere bruges
med systemet. Det skal først registreres som et nyt håndsæt,
se Registrering af et nyt håndsæt, s.13

Ændring af PIN
Bemærk! Denne PIN er ikke den samme, som bruges til
fjernadgang til telefonsvareren, se
1. Tryk påw/0. Brug}/{ til at rulle til SYSTEM, og tryk

påw/0.
2. Rul til PIN-KODE, og tryk påw/0. Indtast den gamle

PIN-kode, og tryk påw/0.
3. Indtast den nye PIN-kode, og tryk påw/0. Bekræft med

den nye PIN-kode, og tryk påw/0 igen.

Nulstilling til standard
Du kan nulstille telefonen til standardindstillingerne. Efter nul-
stilling bliver alle dine personlige indstillinger, opkaldslister og
genopkaldslister slettet, men din telefonbog forbliver uændret.
1. Tryk påw/0. Brug}/{ til at rulle til RESET, og tryk på
w/0.
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2. Indtast PIN-koden (standardkoden er 0000). Tryk påw/
0.

3. Tryk påw/0 igen for at bekræfte.

Udbygget system (to eller flere håndsæt)
Håndsættets opkaldsnummer til interne opkald vises i højre
side af displayet i standbytilstand. Baseenheden skal placeres
centralt, så dækningsområdet er nogenlunde ens for alle
håndsættene.

Registrering af et nyt håndsæt
Alle håndsæt, der er inkluderet i pakken, er allerede registre-
ret på baseenheden. Du kan registrere op til fem håndsæt på
én baseenhed.

Bemærk! Denne model er GAP-kompatibel (Generic Access
Profile), hvilket betyder, at håndsættet og baseenheden begge
kan bruges sammen med de fleste andre GAP-kompatible
enheder uanset producent. Dog garanterer GAP-protokollen
ikke adgang til alle funktioner.
1. HoldJ inde på baseenheden, indtil der lyder et bip (om-

kring 6 sekunder).
2. Tryk påw/0. Vælg REGISTRERING. Tryk påw/0.
3. Vælg baseenheden, der skal registreres. Tryk påw/0.
4. Indtast baseenhedens PIN-kode (standardkoden er

0000). Tryk påw/0.
5. Hvis registreringen lykkes, vil enheden vende tilbage til

standby inden for ét minut.

Samtaleanlæg/internt opkald
1. Tryk påc.
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2. Hvis du bruger mere end to håndsæt: Vælg håndsætop-
kaldsnummeret1 -5 for det ønskede håndsæt eller
ALLE for alle, og tryk påw/0.
Der lyder en tone, hvis der modtages et eksternt opkald,
mens der foretages et internt opkald. Afslut det interne
opkald medL, og besvar det eksterne opkald med
q.

Omstilling af opkald/konference mellem håndsæt
Når et eksternt opkald er forbundet;
1. Tryk påw/0.
2. Vælg INTERNANROP. Tryk påw/0.

Hvis du bruger mere end to håndsæt: Vælg håndsætop-
kaldsnummeret1 -5 for det ønskede håndsæt eller
ALLE for alle, og tryk påw/0.

3. Omstilling: Tryk påL.
Konference: Hold* inde.

Andet

Batteri
FORSIGTIG

Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med et batteri af
forkert type. Brug udelukkende originale batterityper. Brug af uoriginale
batterityper kan være farlig og kan betyde, at telefonens godkendelse og
garanti bortfalder.

Når batterierne er relativt nye, holder de til ca. 100 timers standbytid eller
ca. 10 timers opkaldstid. Fuld batterikapacitet opnås først, efter at batteri-
erne har været ladet op 4-5 gange. Det er ikke muligt at overoplade eller
beskadige batterierne ved at lade dem lade op for længe. Det kan kræve
op til 10 minutters opladning, før displaybelysningen tændes, hvis batteri-
erne er helt afladte.
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Når batterierne er ved at være afladte, blinker , og der afgives en ad-
varselstone, hvis et opkald er i gang. Advarselstonen er valgfri, se Håndsæ-
tindstillinger (INDSTILLING), s.10. Batteriladeindikatoren i displayet
blinker, mens håndsættet lader. Batterisparefunktionen gør, at displayet er
meget mørkt under standby. Tryk én gang påL for at tænde lyset. Højt-
taleren og displaybelysningen holder op med at fungere, når batterini-
veauet er lavt. Når batterikapaciteten er lav, eller når der er for stor
afstand til baseenheden, kan telefonen ikke oprette forbindelse til en linje.
Minimér risikoen for forstyrrelser ved at undgå at placere baseenheden i
nærheden af andet elektrisk udstyr. Det er normalt, at enheden bliver varm
under opladning. Det er ikke farligt.

Rækkevidde
Telefonens rækkevidde afhænger af, om radiobølgerne, der bærer opkal-
det, blokeres af forhindringer, men er normalt mellem 50-300 meter. Ræk-
kevidden kan forbedres ved at vende hovedet, så håndsættet peger i
retning af baseenheden. Lydkvaliteten reduceres i takt med, at rækkevid-
den øges, og til sidst afbrydes opkaldet.

Eco Functionality
Vi har introduceret mærket ECO FUNCTIONALITY for at gøre det lettere at
finde miljøvenlige produkter i vores sortiment. Produkter, der bærer dette
mærke, har:
• Reduceret strømforbrug i både drifts- og standbytilstand.
• Automatisk tilpasning af transmissionseffekt i forhold til baseenhe-

dens rækkevidde.

Fejlsøgning
Kontrollér, at ledningen er ubeskadiget og korrekt tilsluttet. Frakobl eventu-
elt andet udstyr, såsom forlængerledninger og andre telefoner. Hvis det lø-
ser problemet, skyldes fejlen andet udstyr.
Test udstyret på en linje, du ved fungerer (f.eks. hos en nabo). Hvis udsty-
ret fungerer dér, ligger fejlen sandsynligvis på din telefonlinje. Rapportér
dette til din netudbyder.

Telefonen fungerer ikke
• Kontrollér, at adapteren/telefonledningen er tilsluttet korrekt.
• Kontrollér opladningsstatus for batterierne i håndsættet.
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• Slut en anden fungerende telefon til telefonstikket i væggen.

Der vises intet nummer ved modtagelse af opkald
• Denne funktion kræver et abonnement på nummervisning hos din

udbyder.

Ikke muligt at foretage opkald
• Batterispændingen kan være lav (lad håndsættets batteri op).
• Håndsætenheden kan være næsten uden for rækkevidde. Bevæg dig

tættere på baseenheden.

Telefonen bliver ved med at ringe
• Nogle af telefonens ringetoner følger ikke linjesignalet, hvilket betyder,

at signalet kan fortsætte i op til 8 sekunder efter, at opkaldet er be-
svaret. Prøv at skifte ringesignal (melodi).

Hvis telefonen stadig ikke virker, som den skal, skal du kontakte forhandle-
ren/forretningen for hjælp. Husk kvittering eller en kopi af fakturaen.

Pleje og vedligeholdelse
FORSIGTIG

Brug kun batterier, netadaptere 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. Netadapteren er
afbrydelsesenheden mellem produktet og strømforsyningen.
Vægudtaget skal være i nærheden af udstyret og let tilgængeligt.

Din enhed er et teknisk avanceret produkt, der skal behandles forsigtigt.
Garantien bortfalder i tilfælde af misbrug.
• Beskyt enheden mod fugt. Nedbør, fugt og alle former for væske kan

indeholde emner, 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 omgi-
velser. Enhedens 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 elek-
troniske kredsløb kan blive 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 behandles voldsomt, kan printkortet og de finmekaniske
dele blive ødelagt.

• Undlad at bruge stærke kemikalier til at rengøre enheden.
Ovenstående råd gælder både enheden, batteriet og andet tilbehør. Hvis
telefonen ikke virker, som den skal, skal du kontakte købsstedet for at få
service. Husk kvittering eller en kopi af fakturaen.

Garanti
Dette produkt har 24 måneders garanti fra købsdatoen. Ved eventuelle re-
klamationer skal du kontakte det sted, hvor du har købt enheden. Garanti-
service udføres kun mod forevisning af en gyldig købskvittering/
fakturakopi.
Garantien dækker ikke, hvis fejlen skyldes ulykkestilfælde eller lignende,
andre udefrakommende påvirkninger, indtrængende væske, skødesløs-
hed, unormal brug, mangelfuld vedligeholdelse eller lignende forhold fra
købers side. Garantien dækker heller ikke fejl, der er opstået på grund af
lynnedslag eller andre elektriske spændingsvariationer. Af sikkerhedsmæs-
sige hensyn anbefaler vi, at du trækker ledningen til enheden ud under
tordenvejr.
Batterier er forbrugsdele og er ikke omfattet af garantien.
Denne garanti gælder ikke, hvis der har været anvendt andre batterier end
originale DORO-batterier.

Specific Absorption Rate (SAR)
Denne enhed opfylder gældende internationale sikkerhedskrav for ekspo-
nering med radiobølger. Doro Magna 2000 måler 0,0597 W/kg målt over
10 g væv.
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WHO’s maksimumgrænseværdier er 2,0 W/kg (målt over 10 g væv).

Overensstemmelseserklæring
Doro erklærer hermed, at Doro Magna 2000 er i overensstemmelse med
de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i Rådets direktiv
1999/5/EF (R&TTE) og 2011/65/EF (RoHS). Et eksemplar af overensstem-
melseserklæringen findes på www.doro.com/dofc

www.doro.com/dofc
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