Svenska

Inkoppling
1. Anslut telefonens telesladd till ett telejack och till uttaget märkt T.
2. Anslut spiralsladden till uttaget på luren och till uttaget märkt q.
Sekretessknapp
Mikrofonen kopplas bort under samtal så länge z hålls nedtryckt.

Återuppringning
Tryck r för att ringa upp det senast slagna telefonnumret.
Volymkontroll
Med
regleras ljudstyrkan i luren.
Ringsignal

På telefonen finns omkopplare för ringsignalens egenskaper:
Ringvolym
Ringtyp
Declaration of conformity
Doro deklarerar härmed att produkten doro 909c överensstämmer
med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv
1999/5/EC, 2002/95/EC. Kopia av tillverkardeklarationen finns på
www.doro.com/dofc
Garanti
Denna apparat har ett års normal varugaranti. Vid eventuell reklamation, tag
kontakt med inköpsstället. Garantiservice utförs endast mot uppvisande av
giltigt inköpskvitto/fakturakopia.
Garantiåtagandet gäller inte om felet beror på olyckshändelse eller liknande,
alternativt åverkan, inträngande vätska, vanvård, onormalt brukande
eller något annat missförhållande på användarens sida. Garantin gäller
inte heller för fel som uppstått på grund av åska eller andra elektriska
spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du drar ur
apparatens anslutning under åskväder.

Norsk
Tilkobling
1. Koble telefonens apparatledning til et telefonuttak og til kontakten
merket T på undersiden av telefonen.
2. Koble den medfølgende spiralkabelen til uttaket på håndsettet og til
uttaket merket q på undersiden av telefonen.
Mikrofonsperre
Mikrofonen kobles ut under samtale så lenge z holdes trykket ned.

Repetisjon
Trykk på repetisjonsknappen r .
Volumkontroll
Med
regulerer du lydstyrken i håndsettet.
Ringesignal
På undersiden på telefonen finnes omkoblere for ringesignalets egenskaper.
Ringevolum
Ringetype

Samsvarserklæring
Doro erklærer med dette at produktet doro 909c overholder alle
vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EU,
2002/95/EU.
Kopi av produsenterklæringen finnes på www.doro.com/dofc

Reklamasjonsrett

Det ytes reklamasjonsrett på dette produkt i henhold til gjeldende
lovgivning. Ta kontakt med forhandleren ved eventuell reklamasjon.
Garantiservice innenfor reklamasjonstiden utføres bare mot
fremvisning av kvittering/fakturakopi. Reklamasjonsretten gjelder
ikke dersom feilen skyldes et ulykkestilfelle eller lignende, alternativt
ytre påvirkning, væskeinntrenging, skjødesløshet, annen bruk
enn tiltenkt, feilbehandling eller annet forhold på brukerens side.
Reklamasjonsretten gjelder ikke ved feil som har oppstått ved lyn/
torden, elektriske overspenninger eller feilkoblinger. For sikkerhets
skyld anbefaler vi at du kobler fra tilkoblingsledninger ved tordenvær.

Dansk
Tilslutning
1. Tilslut telefonledningen til et telefonstik og til stikket T på undersiden
af telefonen.
2. Tilslut den medfølgende spiralledning til udgangen på røret og til
udgangen q på undersiden af telefonen.
Mikrofonafbryder
Mikrofonen kobles fra under samtale, så længe z holdes nede.

Genopkald
Tryk på genopkaldstasten r .
Justering af lydstyrke
Lydstyrken i røret reguleres ved hjælp af

.

Ringetone
Ringetonen kan indstilles til højt eller lavt leje ved hjælp af omskifteren .
På telefonen findes omskiftere til ringetonens egenskaber:
Ringestyrke
Ringetype

Overensstemmelseserklæring
Doro erklærer hermed, at produktet doro 909c opfylder de vigtigste
krav og øvrige relevante bestemmelser i Rådets direktiv 1999/5/EF og
2002/95/EF.
Kopi af producenterklæringen finder du på www.doro.com/dofc.
Reklamationsret
Der ydes reklamationsret på dette produkt i henhold til gældende lovgivning.
Ved eventuelle reklamationer bør du kontakte det sted, hvor du har købt
apparatet. Service indenfor reklamationsfristen udføres kun mod forevisning
af gyldig kvittering eller fakturabevis.
Reklamationsretten omfatter ikke fejl, der beror på ulykkestilfælde eller
dermed lignende hændelser eller skader, indtrængende væsker, forsømmelse,
unormal brug, dårlig vedligeholdelse eller lignende forhold fra køberens
side. Reklamationsretten omfatter heller ikke fjernelse af apparatets
serienummer eller fejl der er opstået på grund af torden eller andre elektriske
spændingsvariationer. Af sikkerhedsmæssige hensyn, anbefaler vi, at du
fjerner apparatets tilslutning/ledninger under tordenvejr.

Suomi
Kytkeminen
1. Kytke pistoke puhelinpistorasiaan ja johdon toinen pää puhelimen
pohjassa olevaan T-merkittyyn liitäntään.
2. Kytke puhelimen mukana toimitettu spiraalimainen luurijohto luurin
liitäntään ja puhelimen pohjassa olevaan q-merkittyyn liitäntään.
3. Kun liitin on kunnolla paikoillaan, kuuluu napsahtava ääni.
4. Nosta luuri ja tarkista, että siitä kuuluu valintaääni.
Mikrofonin mykistysnäppäin
Mikrofoni on puhelun aikana pois käytöstä, kun z on painettu pohjaan.
Uudelleensoittopainike
Jos numero, johon yritit soittaa, oli varattu, tai jos haluat soittaa uudelleen
viimeksi soittamaasi numeroon, nosta kuuloke ja paina uudelleensoittopaini
ketta r .
Äänenvoimakkuuden säätö
Näppäimellä
säädetään kuulokkeen äänenvoimakkuutta.
Soittoääni
Soittoääni voidaan asettaa voimakkaaksi tai hiljaiseksi käyttämällä kytkintä
Soiton voimakkuus
Soittoääni

Vakuutus vaatimusten täyttämisestä
Doro vakuuttaa täten, että doro 909c täyttää direktiivien 1999/5/EU ja
2002/95/EC oleelliset vaatimukset ja muutkin keskeiset määräykset.
Valmistajan vakuutus on nähtävillä osoitteessa www.doro.com/dofc.

doro 909c

Takuu
Puhelimella on yhden vuoden takuu. Mahdollisen käyttöhäiriön yhteydessä
ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuuhuolto suoritetaan
alkuperäistä ostokuittia/laskukopiota vastaan.
Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu onnettomuudesta tai siihen
verrattavasta tapahtumasta, tehdyistä muutoksista, kosteuden tai nesteen
pääsystä puhelimeen, hoidon laiminlyömisestä, ohjeiden vastaisesta käytöstä
tai muusta ostajan toimenpiteestä. Takuu ei kata myöskään ukkosen
aiheuttamia
eikä muita sähköjännitteen vaihteluja.
1
On suositeltavaa irrottaa laitteen liitännät ukkosen ajaksi.

2
Vægmontering
Veggmontering
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Väggmontage
Kiinnittäminen seinään
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Swedish
Norwegian
Danish
Finnish
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