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Installation
Denne enhed er beregnet til brug sammen med analoge telefonnetværk
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, SI, SK, SE.

Tilslutning
1.
2.
3.
4.
5.

Tilslut spiralledningen til røret og til udtaget, der er markeret
med q på enheden.
Tilslut netadapteren til udtaget i væggen og til udtaget, der er
markeret med DC 9V/300mA på enheden.
Tilslut telefonledningen til et telefonstik og til udtaget, der er
markeret med K på enheden.
Løft røret og kontroller, at der høres en klartone.
Sæt ledningerne ind i kanalerne i bunden af enheden.

Bemærk!

Brug den medfølgende telefonledning. En ledning fra en tidligere
telefon er muligvis ikke kompatibel.

Batterier

Enheden drives af den medfølgende netadapter, mens batterierne
bruges som backup ved et eventuelt strømsvigt. Det er
nødvendigt at isætte 4 alkaliske AA-batterier for at opretholde fuld
funktionsdygtighed i tilfælde af strømsvigt. Typisk backup tid, 15
vises, skal alle 4 batterier udskiftes.
timer med nye batterier. Når
Benyt kun alkaliske AA-batterier af god kvalitet (medfølger ikke).
Bemærk!

Sørg for, at telefonen ikke er tilsluttet telefonnettet, før du installerer
eller skifter batterierne.

1.
2.

Tag batteridækslet af og sæt batterierne i, så de vender korrekt.
Sæt batteridækslet på plads igen, og tilslut telefonledningen.

Trådløst vedhæng

Det trådløse vedhængs rækkevidde varierer afhængigt af de omgivelser,
det buges i. Vægge, gulve, møbler og andre forhindringer kan
begrænse kontakten mellem vedhænget og telefonen.
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Kontrollér, at vedhænget altid har kontakt til telefonen ved at aktivere
alarmen fra forskellige steder i området.
Se Basisopsætning/TRÅDL.AL., s. 3 for at få oplysninger om
registrering (parring) af et vedhæng.

Udskiftning af batterier i det trådløse vedhæng

Hvis det trådløse vedhæng holder op med at fungere, skal du skifte
batterierne. Benyt kun alkaliske batterier 1 x 12 V (A23, LR23) af
god kvalitet.
1.
2.
3.

Brug en stjerneskruetrækker til at løsne skruerne på bagsiden, og
skil forsigtigt delene ad.
Udskift batteriet med et nyt, og sørg for, at polerne vender korrekt.
Saml delene igen og stram skruerne.

Basisopsætning

Før telefonen tages i brug for første gang, skal følgende
basisindstillinger foretages.
Åbn opsætningsmenuen ved at trykke på W (under låget). Når
en indstilling er bekræftet med 0, vises den næste indstilling
automatisk. Spring til den næste indstilling ved hjælp af v/V.
Telefonen vender tilbage til standbytilstand efter 30 sekunders
.
inaktivitet, eller hvis du trykker på

TID/DATO
1.
2.
3.
4.
5.

Brug v/V til at rulle til TID/DATO. Tryk på 0.
Vælg det ønskede timetal (00-23) med v/V. Tryk på 0.
Vælg det ønskede minuttal med v/V. Tryk på 0.
Vælg den ønskede dag med v/V. Tryk på 0.
Vælg den ønskede måned med v/V. Tryk på 0.

SPROG
1.
2.

Vælg LANGUAGE/SPROG. Tryk på 0.
Vælg det ønskede sprog til displayet og stemmefunktionen, og
bekræft derefter med 0.

GEM NUMMER

Lagring af kontaktpersoner i telefonbogen. Instruktioner findes i
Telefonbog, s. 9 .
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OPTAG NAVN

Indtaling af et navn, der skal læses højt. Instruktioner findes i
Telefonbog, s. 9 .

TRÅDL.AL.
(trådløs alarmknap)

Knappen på det trådløse vedhæng kan benyttes til at besvare
indgående opkald eller foretage et alarmopkald. Telefonen er fra
fabrikken udstyret med 2 trådløse vedhæng, som allerede er parret.
Afprøv, om vedhængene fungerer med telefonen i standby ved at
trykke på alarmknappen og holde den inde, hvorefter telefonen vil
bippe som bekræftelse af, at parringen er gennemført korrekt.
Parring af et trådløst alarmvedhæng
1. Vælg TRÅDL.AL.. Tryk på 0.
2. Vælg PARRING. Tryk på 0.
3. Tryk på knappen på vedhænget, og hold den inde, indtil OK vises.
Gentag trinnene, hvis du har brug for at parre flere vedhæng.
5 vedhæng kan være parret med telefonen på én gang.
Hvis du forsøger at parre et nyt vedhæng, når der allerede er parret 5
vedhæng, vises FULD i displayet.
Bemærk!

Hvis der skal tilføjes en ny enhed (og der allerede er parret 5 vedhæng,
FULD), skal du først slette alle de parrede enheder og derefter parre
dem et ad gangen (der er ingen mulighed for at slette parrede enheder
enkeltvis).

Sletning af parrede vedhæng
1. Vælg TRÅDL.AL.. Tryk på 0.
2. Vælg SLET?. Tryk på 0.

TALE

Når TIL er valgt, gengives en indtalt stemme med tastetryk og
alarmmeddelelser.
Slå stemmefunktionen TIL /FRA, og bekræft derefter med 0.

RINGETYPE

Vælg den ønskede ringelyd, og bekræft derefter med 0.
3
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Ringvolume

Vælg den ønskede ringelydstyrke, og bekræft derefter med 0.

BOOST

Den kraftige forstærkning (boost) er som standard indstillet til at stille
på FRA efter hvert opkald, men dette kan ændres, så forstærkningen
forbliver på TIL .
FORSIGTIG
BOOST = TIL bør kun aktiveres, hvis samtlige brugere har nedsat
hørelse og kræver kraftig forstærkning.

NØDFUNK.

Alarmfunktionen ringer op til de kontaktpersoner, der er gemt som
"alarmkontaktpersoner" i telefonbogen og afspiller en alarmmeddelelse,
på telefonen eller alarmknappen
når der trykkes på alarmknappen
på det trådløse vedhæng. Se også Alarmfunktion, s.13.
Brug v/V til at slå stille alarmopkaldsfunktionen på TIL eller FRA,
bekræft med 0.

MUTE AL.

I lydløs alarmtilstand høres ingen stemme eller tonesignal, når
alarmopkaldet foretages (se ovenfor). Se også Alarmfunktion, s.13.
Brug v/V til at indstille alarmtilstanden til lydløs (TIL ) eller normal
(FRA), og bekræft med 0.

AL.MEDDEL.

Optag alarmbeskeden, der skal gengives for kontaktpersonerne, der er
gemt som "alarmkontaktpersoner" i telefonbogen, når alarmfunktionen
aktiveres.
Bemærk!

Alarmbeskeden bør indeholde dit navn, din adresse samt oplysninger
om, hvordan man aktiverer medhørfunktionen.
Eksempel: "Dette er et nødopkald fra Jens Jensen, Langegade 10 i
Lilleby. Jeg har brug for øjeblikkelig assistance. Tryk på tasten nul for
at modtage dette opkald."

1.

Vælg AL.MEDDEL..
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2.

3.

Tryk på 0, og hold den inde for at indspille en ny alarmbesked
(maks. 30 sekunder). Påbegynd indspilningen ved lydsignalet,
og slip 0, når du er færdig. Tal tydeligt i en afstand af ca.
15–20 cm fra tastaturet.
Du kan også trykke kortvarigt på 0 for at afspille den indspillede
alarmbesked.
Tryk på 0 for at bekræfte og fortsætte.

Se også Alarmfunktion, s.13.

RING FLASH

Der kan monteres en blinkende lampe, som aktiveres for at gøre
opmærksom på indgående opkald, når telefonen ringer.
Vælg TIL /FRA, og bekræft med 0.

KONTRAST

Vælg en egnet displaykontrastindstilling (1–4), og bekræft med 0.

TASTELYD

Aktiver/deaktiver tastaturbip.
Vælg TIL /FRA, og bekræft med 0.

FLASH

Vælg tiden for R-tasten (100/300/600 ms.), og bekræft med 0.
100 er standardindstillingen for de fleste lande, 300 for Frankrig og
Portugal, 600 for New Zealand.

NYT OPK.L

Aktiver/deaktiver lysdioden for nye opkald.
Vælg TIL /FRA, og bekræft med 0.

TONE/PULS

Vælg en af opkaldstilstandene TONE eller PULS, og bekræft med 0.
Bemærk!

Hvis du ikke er sikker på, hvilken tilstand du skal bruge, kan du vælge
TONE, da den fungerer de fleste steder.

SERVICENR

Knapperne 1 og 2 kan programmeres med servicenummer.
5
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1.
2.
3.

Vælg SERVICENR. Tryk på 0.
Vælg 1 eller 2. Tryk på 0.
Indtast det ønskede nummer, og bekræft med 0.

Ring op til nummeret ved at holde 1 eller 2 inde og trykke på
eller løfte røret.

Vægmontering

Telefonen kan monteres på væggen ved hjælp af den medfølgende
monteringskonsol og to skruer (medfølger ikke).
ADVARSEL
Sørg for, at der ikke findes kabler, vand- eller gasrør i væggen, før du
borer deri.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bor to huller i væggen, 83 mm fra hinanden lodret.
Isæt skruerne, og lad dem stikke ~5 mm ud fra væggen.
Træk stikket ud, og fjern telefonrøret.
Monter låsetapperne på konsollen i sprækkerne på bagsiden af
telefonen, og skub konsollen opad, indtil den glider på plads.
Anbring telefonen således, at skruerne i væggen passer ind i
sprækkerne i konsollen, og skub derefter telefonen nedad, indtil
den hænger på skruerne.
Tilslut røret igen, og placer det på gaflen.

Betjening
Foretage et opkald
Normale opkald
1.
2.

Løft røret.
Indtast det ønskede nummer.

Håndfri

Med den håndfrie funktion kan du foretage et opkald uden at bruge
telefonrøret.
1.

Tryk på
tændes.

for at aktivere medhørfunktionen. Lysdioden i knappen
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2.

Indtast det ønskede telefonnummer på tastaturet. Tryk på
for at afslutte opkaldet.

igen

Bemærk!

Du kan skifte imellem røret og håndfri tilstand ved helt enkelt at trykke
på
eller løfte røret. Husk, at kun en person kan tale ad gangen,
når telefonen er i håndfri tilstand.

Opkald med korrigeringsfunktion

Denne funktion giver mulighed for at indtaste og ændre et nummer,
før nummeret ringes op.
1.
2.

Indtast det ønskede telefonnummer. Fejlindtastninger kan slettes
med
.
Løft røret, tryk på 0, eller tryk på for at kalde op til nummeret.

3.

Læg røret på, eller tryk på

for at afslutte opkaldet.

Opkald til numre i opkaldsloggen
1.
2.

Tryk på
for at få vist det seneste opkald.
Brug v/V til at rulle igennem de seneste 15 indgående og
udgående opkald.
= Indgående opkald
= Udgående opkald

3.

Løft røret, tryk på 0, eller tryk på
nummer.

for at ringe op til det viste

Hurtigopkald
1.
2.

Tryk på en af hurtigvalgknapperne A-G. Det gemte nummer
vises.
Løft røret, tryk på 0, eller tryk på
for at ringe op.

Opkald fra telefonbogen
1.
2.

Tryk på b for at åbne telefonbogen.
Brug v/V til at rulle igennem telefonbogen, eller indtast det
første tegn i navnet for at foretage hurtigsøgning (se Tegn på
tastaturet, s. 9 ).

3.

Løft røret, eller tryk på for at ringe op.
Du kan også trykke på 0, hvorefter der automatisk ringes op
til nummeret i håndfri tilstand.
7
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Besvarelse af opkald
Løft røret for at besvare et indgående opkald, eller tryk på .
Du kan også besvare i håndfri tilstand ved at trykke på knappen på
det trådløse vedhæng.

Opkaldstimer

Displayet viser den aktuelle tid, når den er i standbytilstand. Under
et opkald viser displayet i stedet en opkalds-timer, der angiver
varigheden af opkaldet. Varigheden af opkaldet vises i 5 sekunder,
efter opkaldet er afsluttet.

Lydstyrkeregulering

Dette produkt kan ved hjælp af betjeningselementerne justere lyden
på flere forskellige måder:
Normal lydstyrkeregulering i røret.

v/V

Ændring af frekvensområde/toneniveau og kvalitet.
BEMÆRK! Fungerer kun i forbindelse med kraftig
forstærkning.
Tryk på knappen til aktivering af kraftig forstærkning.
Lydstyrkeforstærkningen deaktiveres normalt ved
afslutningen af hvert enkelt opkald for at undgå
at beskadige normalthørendes hørelse. Denne
sikkerhedsfunktion kan tilpasses, se BOOST, s. 4 .
Lydstyrkeregulering ved håndfri.

ADVARSEL
Rørets lydstyrke kan være meget høj. Kraftig forstærkning må kun
benyttes af personer med nedsat hørelse.

Mikrofontilpasning

Mikrofonstyrken kan tilpasses.
0
+4
–4

standardindstilling
stærkere indstilling
svagere indstilling
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Bemærk!

0 er standardindstillingen og bør ikke ændres, medmindre det er strengt
nødvendigt.

Pudevibrator

En pudevibrator som f.eks. Doro HearPlus 55v kan sluttes til udtaget
.

Tegn på tastaturet
Knap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
0
#

Bogstaver/symboler
[Mellemrumstegn] + & - / X 1
ABCÅÄÆæåäß2
DEFë3
GHIï4
JKL5
MNOÑñÖö6
PQRS7
TUVÜü8
WXYZ9
`@()*<>
,. : ? =0
$_%! ; #

Telefonbog

99 telefonnumre (maks. 22 cifre) med navne (maks. 10 bogstaver)
kan gemmes i telefonbogen. Når hukommelsen er fuld, vises . Hvis
du abonnerer på en nummervisningstjeneste, vises det navn, der er
tildelt opkalderen i telefonbogen, ved indgående opkald. Du kan også
indtale et navn (OPTAG NAVN), som skal læses højt, sammen med
telefonbogsposten (i stedet for opkalderens nummer, hvis TALE=TIL ).
9
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Lagring af kontaktpersoner
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tryk på W, brug v/V til at rulle til GEM NUMMER. Tryk på 0.
Indtast et telefonnummer. Brug v/V til at flytte markøren og
til at slette om nødvendigt. Brug # til at indføje en pause i
nummeret.
Tryk på 0 for at bekræfte. En blinkende markør vises på den
anden linje i displayet.
Indtast et navn på kontaktpersonen, (se Tegn på tastaturet, s. 9 ).
Tryk på 0 for at bekræfte.
Vælg ALARM TIL eller ALARM FRA. Tryk på 0 for at bekræfte.
VIGTIGT
Vælg ALARM TIL, hvis kontaktpersonen skal lagres som en
"alarmkontaktperson". Se Alarmfunktion, s.13.

7.

Hvis der er valgt ALARM TIL, vises ALARMPOS,. Vælg den
ønskede position (1-30) ved hjælp af v/V. Tryk på 0 for at
bekræfte.
Bemærk!
ALARMPOS, indstiller opkaldsrækkefølgen for alarmopkald.

8.

9.

GEMT vises efterfulgt af OPTAG NAVN. Du kan nu indtale et
navn, som skal læses højt sammen med posten.
Indtal navnet ved at holde 0 inde, indtil der afgives en tone; sig
navnet, og slip derefter knappen (i modsat fald standser enheden
efter 4 sekunder). Tal tydeligt i en afstand af ca. 15–20 cm fra
telefonen.
Hvis du vælger ALARM FRA, skal du trykke på 0, hvorefter
GEMT vises efterfulgt af OPTAG NAVN.
Gentag trin 2–9 for at gemme en kontaktperson mere, eller hold
inde for at afslutte.

Bemærk!

Valget af placering (ALARMPOS,) er meget vigtigt, fordi det er afgørende
for den kronologiske rækkefølge på de telefonnumre, der bliver ringet
op til i en nødsituation. Der ringes først op til position 1, derefter
2, 3 osv. Hvis du vælger at overskrive en placering, bliver det hidtil
gemte nummer flyttet til én position "efter" den placering, du netop
har indstillet).
10
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Redigering af kontaktpersoner
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tryk på b.
Brug v/V til at vælge den ønskede kontaktperson.
Hold W inde i to sekunder. En blinkende markør vises ved første
ciffer i det valgte nummer.
Brug v/V til at flytte markøren og
til at slette om
nødvendigt. Brug # til at indsætte en pause i nummeret.
Tryk på 0 for at bekræfte. Der vises en blinkende markør ved
det første bogstav i navnet.
Brug v/V til at flytte markøren og
til at slette om
nødvendigt.
Indtast et navn på kontaktpersonen (se Tegn på tastaturet, s. 9 ).
Tryk på 0 for at bekræfte.
Se Lagring af kontaktpersoner, s.10, hvor oprettelse af
kontaktpersonen er beskrevet.

Bemærk!

Redigering af en kontaktperson medfører sletning af det indtalte navn.

Sletning fra telefonbogen
1.
2.

Tryk på b.
Brug v/V til at slette den ønskede kontaktperson.
• Hvis du vil slette individuelle kontaktpersoner, skal du trykke
på
. SLET? vises. Hold
inde i to sekunder.
Kontaktpersonen slettes, og den næste kontaktperson i
telefonbogen vises.
• Hvis du vil slette alle kontaktpersonerne i telefonbogen, skal
du holde
inde, indtil SLET ALLE? vises. Hold
inde i 2 sekunder.

Hurtigvalg
Telefonen har 7 hurtigvalgsknapper (A – G), som kan benyttes til
numre, der ofte ringes op til.

Lagring af hurtigvalgsnumre
1.
2.

Indtast et telefonnummer (op til 22 cifre) ved hjælp af tastaturet.
Hold en af hurtigvalgknapperne A – G inde, indtil GEMT vises.
11
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3.

Gentag trin 1–2 for de resterende hurtigvalgknapper.

Sådan slettes hurtigvalgsnumre

Hurtigvalgsnumre kan ikke slettes, de kan kun erstattes ved at lagre
et nyt nummer.

Vis nummer og opkaldslog

Med nummerviser kan du se, hvem der ringer, før du tager telefonen,
og hvem der har ringet, mens du har været væk. Hvis nummeret er
gemt i adressebogen, vises navnet også.
Bemærk!

Du skal abonnere på nummerviserfunktionen. Kontakt din teleudbyder
for flere oplysninger.

Opkaldsloggen registrerer de seneste 15 indgående og 15 udgående
opkald. I displayet vises indgående opkald (besvarede og ubesvarede)
og udgående opkald med . De indgående opkald registreres
med
i kronologisk rækkefølge. Når hukommelsen er fuld, slettes det
ældste nummer automatisk, når der registreres et nyt. Nummeret og
tidspunktet for hvert opkald vises. Er opkaldet ældre end 24 timer,
vises datoen for opkaldet i stedet for tidspunktet.
Hvis opkaldsindikatorfunktionen NYT OPK.L = TIL , indikerer
et blinkende lys, at der er modtaget et ubesvaret opkald, siden
opkaldsloggen sidst blev tjekket.

Beskeder

Ud over telefonnumre kan displayet vise:
INTET NUM.
HEMMELIGT

Ukendt nummer, f.eks. internationalt opkald.
Opkaldet er foretaget fra et hemmeligt nummer eller
et omstillingsanlæg.
Nyt (ubesvaret) opkald modtaget.
Beskedindikering (sendt fra din netværksudbyder)*.

T

*Beskedindikering kan slettes manuelt. Hold
sekunder i standbytilstand.

Sletning af numre fra opkaldsloggen
1.

Tryk på

.

12
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2.
3.
4.
5.

Brug v/V til at vælge det ønskede nummer.
Hvis du vil slette enkelte kontaktpersoner, skal du trykke på
.
SLET? vises. Hold
inde i to sekunder.
Hvis du vil slette alle kontaktpersonerne i telefonbogen, skal du
inde, indtil SLET ALLE? vises.
holde
Hold
inde (to sekunder), indtil TOM vises.

Bemærk!

Derved slettes vis nummer-hukommelsen, men ikke telefonbogshukommelsen.

Overførsel af numre til telefonbogen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tryk på
.
Brug v/V til at vælge det ønskede nummer.
Hold W inde i to sekunder. En blinkende markør vises ved første
ciffer i det valgte nummer.
Brug v/V til at flytte markøren og
til at slette om
nødvendigt. Brug # til at indsætte en pause i nummeret.
Tryk på 0 for at bekræfte. Der vises en blinkende markør ved
det første bogstav i navnet.
Brug v/V til at flytte markøren, og
til at slette om
nødvendigt.
Indtast et navn, der skal gemmes sammen med nummeret (se
Tegn på tastaturet, s. 9 ).
Tryk på 0 for at bekræfte.
Se Lagring af kontaktpersoner, s.10, som indeholder oplysninger
om oprettelse af kontaktpersoner.

Alarmfunktion
Med alarmfunktionen kan du tilkalde hjælp fra de kontaktpersoner,
der er gemt som "alarmkontaktpersoner" i telefonbogen.

13
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VIGTIGT
Der skal være gemt mindst én alarmkontaktperson (ALARM TIL) i
telefonbogen.
Sørg altid for at fortælle dine kontaktpersoner, at du har oprettet dem
på din liste over "alarmkontaktpersoner", og at de muligvis vil blive
kontaktet i en nødsituation.
Alarmopkald kan kun foretages, hvis telefonen er sluttet til lysnettet,
eller hvis der er isat batterier.

Alarmbesked
(AL.MEDDEL.)

Der bruges en forhåndsindtalt besked "Dette er et nødopkald - tryk "0",
for at acceptere opkaldet.", medmindre du indtaler din egen besked.
Alarmbeskeden bør indeholde dit navn, din adresse samt oplysninger
om, hvordan man aktiverer medhørfunktionen.

Eksempel på en alarmbesked:

"Dette er et nødopkald fra Jens Jensen, Langegade 10 i Lilleby. Jeg
har brug for øjeblikkelig assistance. Tryk på tasten nul for at modtage
dette opkald." Se AL.MEDDEL., s. 4 for att få anvisninger til indtaling
af din egen besked.

Aktivering af alarmen
1.

2.

3.

Hvis der trykkes på alarmknappen på det trådløse vedhæng (eller
på telefonen) i mere end et sekund, blinker
alarmknappen
knappen på telefonen kontinuerligt. Telefonen bipper højlydt i 15
sekunder. I dette tidsrum kan du afbryde proceduren ved at trykke
på en af alarmknapperne og holde den inde i mindst 3 sekunder.
I modsat fald påbegyndes alarmsekvensen:
Telefonen kalder op til det første alarmnummer. Der kaldes op
til hver enkelt alarmkontaktperson i rækkefølge, og modtageren
af opkaldet får afspillet din indtalte alarmbesked. Det vigtigste
nummer skal være gemt i første position (ALARMPOS,).
Hvis personen, der modtager alarmopkaldet, svarer og modtager
opkaldet inden 60 sekunder ved at trykke på 0 (nul), er opkaldet
besvaret (i håndfri tilstand), og alarmrækkefølgen afbrydes.
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4.

Hvis opkaldet ikke besvares og accepteres inden 60 sekunder,
kaldes der op til det næste nummer.
Telefonen forbliver i håndfri tilstand, medmindre brugeren
trykker på håndfri-knappen eller den trådløse alarmknap.
Alarmrækkefølgen stoppes først, når der har været forsøgt opkald
til alle alarmnumrene.

VIGTIGT
•

•

•

•

Alarmrækkefølgen kan kun afbrydes eller standses, hvis en af
de personer, der kaldes op til, accepterer opkaldet inden 60
sekunder ved at trykke på 0 (nul), eller hvis der har været
ringet op til alle alarmnumrene.
Modtageren af alarmopkaldet, dvs. alarmkontaktpersonen, kan
afbryde opkaldet med det samme ved at trykke på 1 2 efter
at have accepteret opkaldet med 0.
Automatiserede opkald til politi, brandvæsen og lignende er
normalt ikke tilladt. Du bør derfor ikke oprette disse numre som
alarmkontaktpersoner. Visse private sikkerhedsvirksomheder
accepterer automatiske opkald fra deres kunder. Kontakt altid
sikkerhedsvirksomheden, før du inkluderer deres nummer på
listen.
Kontrollér regelmæssigt, at alarmopkaldsfunktionen er indstillet
korrekt og fungerer.

Andet
Fejlfinding
Kontroller, at ledningen er ubeskadiget og korrekt tilsluttet. Frakobl eventuelt andet
udstyr, såsom forlængerledninger og andre telefoner. Hvis det afhjælper problemet,
skyldes problemet andet udstyr.
Test udstyret på en linje, der vides at fungere (f.eks. hos en nabo). Hvis udstyret
fungerer der, ligger fejlen sandsynligvis i din telefonlinje. Kontakt netudbyderen.

Pleje og vedligeholdelse
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.
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•
•

•

•
•
•
•

Undlad at bruge eller opbevare enheden i støvede og snavsede omgivelser.
Enhedens bevægelige dele og elektroniske komponenter kan tage skade.
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 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.
Netadapteren er afbrydelsesenheden mellem produktet og strømforsyningen.
Vægudtaget skal være i nærheden af udstyret og let tilgængeligt.

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 reklamationer
skal du kontakte det sted, hvor du har købt enheden. Der skal forevises købsbevis i
forbindelse med service eller vejledning inden for garantiperioden.
Garantien dækker ikke, hvis fejlen skyldes ulykkestilfælde eller lignende, andre
udefrakommende påvirkninger, indtrængende væske, skødesløshed, unormal brug,
mangelfuld vedligeholdelse eller lignende forhold fra brugers side. Garantien
dækker heller ikke fejl, der er opstået på grund af lynnedslag eller andre elektriske
spændingsvariationer. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler vi, at du trækker
ledningen til enheden ud under tordenvejr.
Batterier er forbrugsstoffer, som ikke er omfattet af garantien.

Specifikationer
Størrelse:

220 mm x 200 mm x 85 mm

Vægt:

950 g (inklusiv batterier)

Batterier:

4 x 1.5 V (AA, LR6) alkaliske batterier (telefon)
1 x 12 V (A23, LR23) alkalisk batteri (trådløs fjernbetjening)

Overensstemmelseserklæring
Doro erklærer hermed, at Doro Secure 350 er i overensstemmelse med de
grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i Rådets direktiv 1999/5/EF
(R&TTE) og 2002/95/EF (RoHS). Et eksemplar af overensstemmelseserklæringen
findes på www.doro.com/dofc
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