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Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det
betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon.
Dansk
1. strøm til/fra
2. Stik til headset
3. Stik til oplader
4. Højttaler
5. Volumenknapper (+/–)
6. Venstre funktionstast
7. Opkaldstast
8. Hurtigvalgstaster
(A-D eller Telecarefunktioner)

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

Menu for indstillinger
Mikrofon
Navneliste
Afslut opkald-tast/tilbage
Navigationsknapper
Højre funktionstast
Højttaler
Tryghedsknap

Det tilbehør, der følger med din telefon, er ikke det samme overalt. Det
afhænger af, hvilken software og hvilket tilbehør der er tilgængeligt, der
hvor du bor, og hvad din serviceudbyder tilbyder. Du kan få yderligere tilbehør hos din lokale Doro-forhandler. Du får det bedste resultat ved at
bruge det medfølgende tilbehør sammen med din telefon.
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Tillykke med din nye telefon
En enkel mobiltelefon for øget sikkerhed. Holdbar og stænktæt (IP54)
mobiltelefon med fire hurtigvalgstaster, så du kan ringe til mennesker, du
stoler på, med bare ét enkelt tryk. Føl dig endnu mere sikker takket være
tryghedsknappen og en sikkerhedstimer, som automatisk ringer op og
sender en SMS-alarm til fastlagte numre. GPS-lokalisering fortæller, hvor
du er. Kontakter kan styres af en betroet pårørende via internettet ved
hjælp af My Doro Manager. Yderligere oplysninger om tilbehør og andre
Doro-produkter fås ved at besøge www.doro.com.

Brug af telefonen
Kom godt i gang
Opladning af telefonen
FORSIGTIG
Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til netop
denne model. Tilslutning af andet tilbehør kan være farligt, og
telefonens typegodkendelse og garanti kan bortfalde.
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Bemærk! Når batteriet er fuldt opladet, og enheden er koblet fra
opladeren, skal du tage stikket til opladeren ud af stikkontakten for at
spare energi.
Tip: Brug holderen til at oplade din enhed.

Tænd telefonen
1

2
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Sluk telefonen
1

2

Navigation på telefonen
Standby (klar-tilstand)
Når telefonen er klar til brug, og du endnu ikke har indtastet tegn, er telefonen på standby.
•
•

Tryk på
for at vende tilbage til standbytilstand.
Tryk på venstre funktionstast
for at få adgang til Menu.

Rulning
• Brug piletasterne

/

til at bladre i menuerne.

Statuslinje
Signalstyrke (jo flere bjælker, jo bedre signalstyrke)

Ingen netværksdækning

Batteriniveau (jo flere bjælker, jo højere batteriniveau)

Kun ringetone for indgående opkald

Ringetone og vibration for
indgående opkald

Kun vibration for indgående opkald

Lydløs. Ingen ringetone eller vibration for indgående
opkald

Ubesvaret opkald
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Ulæst tekstbesked/SMS

Headset tilsluttet

Bluetooth aktiveret

GPS aktiv

Løbende sikkerhedstimer

Roaming (i andet netværk)

Datatransmission

Tastatur låst

Servicecenter tilsluttet

Servicecenter ikke
tilgængeligt

Opkald
Ring op

2
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Besvarelse af et opkald

1

Lydstyrkeregulering
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Håndfri tilstand
Højttaleren gør det muligt for dig at tale uden at holde telefonen tæt på
øret. Tal tydeligt ind i telefonens mikrofon (A) med en maksimal afstand
på 1 m.

A
1

2
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Headset-
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Nødopkald
Når telefonen er tændt, er det muligt at foretage et nødopkald.
1.

Tryk Menu, og vælg

2.

Vælg Ring op, eller tryk

Nødopkald.
.

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

Banke på
Du kan håndtere mere end et opkald ad gangen, parkere den igangværende samtale og besvare det indgående opkald. Når funktionen er aktiveret, lyder der et advarselssignal, hvis der kommer et indgående
opkald, mens et andet opkald er i gang.
•

Tryk på

under et opkald for at skifte imellem opkaldene.

Tryghedsknap
FORSIGTIG
Når du foretager et nødopkald, er telefonen som standard indstillet til
håndfri/højttaler. Lad være med at holde telefonen tæt på øret, når
den er sat til håndfri tilstand/højttaler, da lydstyrken kan være meget
høj.
Med tryghedstasten har du let adgang til fastlagte hjælpenumre, hvis du
får brug for hjælp.
Sådan foretager du et tryghedsopkald
1.

2.
3.
4.

og
Når der er brug for hjælp, trykker du på tryghedsknappen
holder den nede i 3 sekunder, eller tryk på den to gange inden for 1
sekund. Tryghedsopkaldet begynder efter en forsinkelse. I dette tidsrum har du mulighed for at forhindre en eventuelt falsk alarm ved at
trykke på
.
Der sendes en tryghedstekstbesked (SMS) til alle modtagere.
Der sendes en tekstbesked med placering (SMS) til alle modtagere.
Der ringes op til første modtager på listen. Hvis opkaldet ikke besvares inden for 25 sekunder, ringes der op til næste nummer på listen.
7
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Opkaldet gentages 3 gange, eller indtil opkaldet besvares, eller indtil
der trykkes på

.

Yderligere funktioner
Funktionerne beskrevet i dette afsnit er valgfrie og kan variere afhængigt
af telefonens indstilling.

Lås taster
Du kan låse tastaturet for at undgå, at der utilsigtet bliver trykket på tasterne, hvis du f.eks. har telefonen i en taske.
; selv om tastaturet er låst. UnIndgående opkald kan besvares med
der opkaldet låses tastaturet op. Når opkaldet afsluttes eller afvises, låses tastaturet igen.
Lås taster
1. Tryk Menu, og vælg
2. Tryk på Lås.
Lås op
• Tryk på Lås op

Tastaturlås.

Ja.

Bemærk! Afhængigt af telefonens indstillinger kan automatisk tastelås
slås til efter en på forhånd fastsat tid.

Mit nummer
Telefonnummeret, der er knyttet til dit SIM-kort, gemmes som Mit
nummer.
1.
2.

Tryk Menu, og vælg
Mit nummer.
Tryk på OK for at gennemse.

ICE
Udrykningspersonalet kan få adgang til disse supplerende oplysninger, f.
eks. information om medicin, fra den tilskadekomnes telefon, hvis der
opstår en nødsituation. Hvis du er kommet alvorligt til skade, er det meget vigtigt at have adgang til nødoplysningerne så hurtigt som muligt, da
det kan forbedre chancerne for overlevelse.
1.

Tryk Menu, og vælg

ICE.
8
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2.

Tryk på OK for at gennemse.

Sikkerhedstimer
Sikkerhedstimeren bruges til at underrette servicecenteret, hvis timeren
ikke deaktiveres inden for et bestemt tidsrum. Aktivér f.eks. sikkerhedstimeren, før du går i bad. Hvis den ikke deaktiveres inden for et bestemt
tidsrum, gives der besked til dine fastlagte hjælpenumre.
Aktivér sikkerhedstimer
1.
2.

Tryk Menu, og vælg
Vælg Funktion til/fra

Sikkerh.timer.
Til for at aktivere.

Deaktiver sikkerhedstimer
• Tryk på Afbryd.

Beskeder
®

Du kan modtage 200 tekstbeskeder på din Doro Secure 580.
Bemærk! Når du har modtaget det højst mulige antal beskeder, bliver
den ældste tekstbesked erstattet for at gøre plads til den nye.
1.
2.
3.

Beskeder.
Tryk Menu, og vælg
Vælg Læs.
Tryk på Tilbage for at afslutte.

Tip: Når du modtager en ny besked, kan du vælge Ja for at læse den.
Tjek statusbjælken for ulæste beskeder, 5 vises.

Opkaldslog
Modtagne, ubesvarede og indtastede opkald gemmes i en kombineret
opkaldslog.
1.
2.

Opkaldsliste.
Tryk Menu, og vælg
Brug / til at vælge:
Indgående
Udgående
Mistede opkald

3.

Vælg Vis.
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