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Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä
täysin vastaa todellista tuotetta.

Suomi
1. Virta päälle/pois
2. Kuulokemikrofoniliitäntä
3. Laturin liitäntä
4. Kuuloke
5. Äänenvoimakkuusnäppäimet

(+/-)
6. Vasen valintanäppäin
7. Soittopainike
8. Pikavalintanäppäimet

(A-D- tai Telecare-toiminnot)

9. Asetusvalikko
10. Mikrofoni
11. Nimiluettelo
12. Lopeta puhelu -painike/

Takaisin
13. Navigointinäppäimet
14. Oikea valintanäppäin
15. Kaiutin
16. Turvapainike

Puhelimesi mukana toimitetut osat saattavat vaihdella alueellasi saata-
villa olevien tai palveluntarjoajasi tarjoamien ohjelmistojen ja lisävarus-
teiden mukaan. Voit hankkia muita lisävarusteita paikalliselta Doro-
jälleenmyyjältäsi. Toimitetut lisävarusteet tuottavat puhelimeesi parhaan
suorituskyvyn.
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Puhelimen saattaminen käyttökuntoon

TÄRKEÄÄ
Avustajan hälytys -toiminto on pois käytöstä, kun puhelin on kytketty
tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Aloittaminen
Asennus ja kokoaminen
Akkulokeron kannen irrottaminen

TÄRKEÄÄ
Sammuta puhelin ja irrota laturi, ennen
kuin irrotat akun kannen.

SIM-kortin/-korttien asettaminen

Doro Secure® 580IP käyttää mikro-SIM-korttia/-
kortteja. Yhteensopimattomien SIM-korttien
käyttö voi vaurioittaa korttia tai laitetta ja vioit-
taa kortille tallennettuja tietoja.

Vihje: Älä naarmuta tai taivuta SIM-kortin
kosketuspintoja kun asetat kortin pidikkeisiin.

SIM-kortin poistaminen

Akun asettaminen paikalleen
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Puhelimen kytkeminen päälle ja sen sammuttaminen
1. Kytke puhelin päälle / sammuta se painamalla pitkään1.
2. Jos SIM-kortti on paikallaan mutta suojattu PIN-koodilla (Personal

Identification Number), näyttöön tulee PIN. Syötä PIN-koodi sivupai-
nikkeilla +/– ja vahvista painamalla OK-näppäintä tai poista paina-
malla Poista -näppäintä ( näppäimistön oikeassa yläkulmassa).

Vihje: On suositeltavaa käyttää Automaattinen SIM:n lukitus
-toimintoa käytön helpottamiseksi, katso kohtaa SIM:n lukitus (PIN-
koodiasetus), s.10.

Huomaa! Jos SIM-kortin mukana ei toimitettu PIN- ja PUK-koodeja, ota
yhteys palveluntarjoajaan.

Vihje: Suosittelemme poistamaan muovisen suojakalvon näytöltä
näkyvyyden parantamiseksi.

Jäljellä: # näyttää jäljellä olevien PIN-yritysten määrän. Kun yrityksiä ei
ole enää jäljellä, näyttöön tulee PIN estetty. SIM-kortti on silloin avattava
PUK-koodilla (Personal Unblocking Key).
1. Syötä PUK-koodi sivunäppäimillä +/– ja vahvista painamalla OK.
2. Syötä uusi PIN-koodi sivunäppäimillä +/– ja vahvista painamalla OK.
3. Syötä uusi PIN-koodi uudelleen sivunäppäimillä +/– ja vahvista pai-

namalla OK.

Puhelimen käyttäminen
Vaiheittaiset ohjeet
• Nuoli ( ) ilmaisee vaiheittaisten ohjeiden seuraavan toiminnon.
• Vahvista toiminto painamalla OK.
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• Valitse kohde vierittämällä tai korostamalla kohde / -näppäi-
mellä ja painamalla sitten OK.

Esimerkki
1. Paina pitkään (6 sekuntia).
2. Valitse Asetukset Ääni Audio-asetus.
3. Valitse vaihtoehto ja paina OK.

Tekstin syöttäminen
• Valitse merkki luettelosta käyttämällä sivupainikkeita +/–. Odota pa-

ri sekuntia, ennen kuin syötät seuraavan merkin.

Puhelinmuistio
Numeron lisääminen
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Puhelinmuistio A-D Tyhjä Lisää.
3. Syötä nimi käyttämällä sivupainikkeita +/–. Poista painamalla

Poista.
4. Syötä numero käyttämällä sivupainikkeita +/– ja vahvista painamal-

la OK.
5. Toista, kunnes olet lisännyt enintään neljä yhteystietoa.

Huomaa! Muokkaa yhteystietoa tai poista se valitsemalla Valinta
Muok. tai Poista.
Joissakin tämän puhelimen malleissa A-D-näppäimillä saattaa olla eri
tehtäviä.

ICE (In Case of Emergency)
Kaikki kentät ovat valinnaisia, mutta mitä enemmän tietoa on, sitä
parempi.
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Puhelinmuistio ICE.
3. Voit selata merkintöjä painamalla / .
4. Lisää tietoja kuhunkin kohtaan tai muokkaa niitä painamalla Muok..

Syötä tiedot käyttämällä sivupainikkeita +/–. Poista painamalla
Poista.
Henkilötiedot
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• Nimi: syötä nimi.
• Syntymäaika: syötä syntymäaika.
• Pituus: syötä pituus.
• Paino: syötä paino.
• Osoite: syötä kotiosoite.
• Kieli: syötä äidinkieli.
• Vakuutus: syötä vakuutuksenantaja ja vakuutusnumero.
Yhteystiedot

• Nimi 1: syötä nimi ja numero. Lisää mahdollinen kumppanisi.
• Nimi 2: syötä nimi ja numero. Lisää mahdollinen kumppanisi.
• Lääkäri: syötä nimi ja numero.
Tärkeitä tietoja.

• Kunto:, syötä tiedot mahdollisista sairauksista / sairauden hoi-
toon käytetyistä laitteista (esim. diabeetikko, sydämentahdistin).

• Allergiat:, syötä tiedossasi olevat allergiat (esim. penisilliini, me-
hiläisen pistot).

• Veriryhmä: syötä verityyppisi.
• Rokotus: syötä saamasi olennaiset rokotteet.
• Lääkitys:, syötä mahdollisesti käyttämäsi lääkkeet.
• Muita tietoja:, syötä muut tiedot (esim. elintenluovuttaja,

hoitosuostumus).
5. Kun olet valmis, paina Tallen.-näppäintä.

Oma numero
SIM-kortille määritetty puhelinnumero tallennetaan Oma numero, jos
kortti sallii sen.
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Puhelinmuistio Oma numero Tyhjä Lisää.
3. Syötä nimi ja numero sivupainikkeilla +/–.
4. Kun olet valmis, paina Tallen.-näppäintä.

Turvapuhelu
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Puhelinmuistio Hätäpuhelu Tyhjä Lisää.
3. Syötä nimi ja numero sivupainikkeilla +/–.
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4. Kun olet valmis, paina Tallen.-näppäintä.

Puhelimen asetukset
Katso
Valmiusnäyttö
Valitse, mitä tietoja näytetään valmiustilassa.
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Näyttö Valmiusnäyttö.
3. Valitse Vain kello, Kello ja operaattori tai Kaikki tiedot.
4. Vahvista painamalla OK.
Teemat
Teemoissa käytetään erilaisia kontrasteja tekstin ja taustan välillä, ja vä-
rit valitaan optimaalisen luettavuuden takaamiseksi.
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Näyttö Teemat.
3. Valitse Teema 1, Teema 2, Teema 3 tai Teema 4.
4. Vahvista painamalla OK.
Taustavalo
Aseta viive, jonka jälkeen näytön taustavalo sammuu.
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Näyttö Taustavalo.
3. Valitse 15 s., 30 s. tai 1 min..
4. Vahvista painamalla OK.
Kirkkaus
Voit säätää näytön kirkkautta. Mitä suurempi arvo, sen parempi kontrasti.
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Näyttö Kirkkaus.
3. Valitse Taso 1, Taso 2 tai Taso 3.
4. Vahvista painamalla OK.

Ääni
Audio-asetus
Jos käytät kuulolaitetta tai kuulet puhelinta huonosti äänekkäissä ympä-
ristöissä, voit muokata puhelimen ääniasetuksia.
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1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Ääni Audio-asetus:

• Normaali: normaalikuuloisille normaaleissa olosuhteissa.
• Korkea: keskivaikeat kuulovammat tai käyttö erittäin äänek-

käässä ympäristössä.
• HAC-tila käytettäessä kuulolaitetta T-tilassa.

3. Vahvista painamalla OK.
Ääniasetukset (soittoääni)
Valitse soittoääni, jossa on sinulle parhaat äänikäyrän säädöt ja
taajuudet.
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Ääni Ääniasetukset Saapuva puhelu.
3. Valitse jokin käytettävissä olevista soittoäänistä / -näppäimillä,

puhelin toistaa soittoäänen.
4. Vahvista painamalla OK.

Vihje: Aseta kohtien Viestiääni, Näppäinääni, Virta päälle ja Virta pois
äänet samalla tavalla.
Soittovoimak.
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Ääni Soittovoimak..
3. Muuta soittoäänen voimakkuutta / -näppäimillä.
4. Vahvista painamalla OK.
Hälytystapa
Valitse saapuville puheluille soittoääni ja/tai värinä.
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Ääni Hälytystapa.

• Vain soitto vain soittoääni.
• Vain värinä vain värinähälytys.
• Vär & soitto värinähälytys ja soittoääni.
• Vär–>soitto alkaa pelkällä värinällä ja soittoääni kuuluu hetken

kuluttua.
• Äänetön ei ääntä eikä värinää, näytön valo palaa.

3. Vahvista painamalla OK.
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Huomaa! Valittu hälytystyyppi näkyy tilarivillä.
Varoitusääni
Voit asettaa varoitus- ja virheääniä ilmoittamaan akun vähäisestä varauk-
sesta, puhelimen ja SIM-kortin virheistä jne.
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Ääni Varoitusääni Varoitus tai Virhe.
3. Aktivoi valitsemalla Päälle tai poista käytöstä valitsemalla Pois.
4. Tallenna painamalla Valmis.

Käsittely
Kieli
SIM-kortti määrittää puhelimen valikoissa, viesteissä, jne. käytettävän
oletuskielen. Voit vaihtaa tämän miksi tahansa puhelimen tukemaksi
kieleksi.
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Yleiset Kieli.
3. Valitse kieli käyttämällä / .
4. Vahvista painamalla OK.
Aloituskysely
Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran, voit käyttää Aloitusky-
sely-toimintoa eräiden perusasetusten määrittämiseen.
• Muuta painamalla Kyllä tai paina Ei, jos et halua tehdä muutoksia.

Vihje: Voit suorittaa ohjatun aloitustoiminnon halutessasi myöhemmin.
Paina pitkään , valitse sitten Asetukset Yleiset Aloituskysely.
Estä toiminto
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Yleiset Estä toiminto.
3. Valitse kaikki estettävät toiminnot ja paina Pois.
4. Vahvista painamalla Valmis.
Verkon asetus
Puhelin valitsee automaattisesti (palveluntarjoajan) kotiverkon, jos se on
kantaman sisällä.
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Yleiset Verkon asetus.
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3. Jos käytössä on kaksi SIM-korttia, valitse SIM1 tai SIM2.
4. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja vahvista painamalla OK.

• Valitse verkko saadaksesi näyttöön (hetken kuluttua) luettelon
käytettävissä olevista verkko-operaattoreista. Valitse haluamasi
operaattori.

• Palvelun valinta valitaksesi palvelutyypin puhelimellesi.
• Verkon tiedot tarkastellaksesi tämänhetkisiä verkkoasetuksia.

Palvelut
Tässä valikossa saattaa olla verkko-operaattorisi ennalta ohjelmoituja se-
kä tarjoamia palveluita riippuen verkosta ja palvelusta.
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Yleiset Palvelut.
3. Vahvista painamalla OK.
Valkoista listaa
Hyväksy saapuvat puhelut vain numeroluetteloon tallennetuilta
yhteystiedoilta.

Huomaa! Jos toiminto on käytössä mutta numeroita ei ole tallennettu,
puheluita ei voida vastaanottaa.
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Puhelut Valkoinen lista Aktivoi Päälle.
3. Valitse Numeroluettelo Tyhjä Lisää.
4. Syötä numero sivupainikkeilla +/–.
5. Vahvista painamalla Valmis.
6. Toista, kunnes olet lisännyt enintään 20 yhteystietoa.
SMS-aset.

TÄRKEÄÄ
Tätä tarvitaan, jos turvatoiminto on aktivoitu! Katso kohta .

Sinun on tallennettava viestikeskuksen numero ennen kuin voit lähettää
tekstiviestejä. Saat numeron palveluntarjoajalta, ja se on yleensä rekiste-
röity SIM-kortille.
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Viestit SMS-aset..
3. Jos käytössä on kaksi SIM-korttia, valitse SIM1 tai SIM2.
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4. Valitse Viestikeskus Muok..
5. Muokkaa palvelukeskuksen numeroa käyttämällä sivupainikkeita

+/–. Poista painamalla Poista.
6. Vahvista painamalla OK.
Solun tiedot
Palveluntarjoajasta riippuen voit tilata erilaisia viestejä koskien esimer-
kiksi tietyn alueen säätä tai liikenneolosuhteita. Ota yhteys palveluntar-
joajaan, jolta saat tietoa saatavilla olevista kanavista ja kanava-
asetuksista. Soluviestejä ei voi vastaanottaa verkkovierailujen aikana.
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Viestit SMS-aset..
3. Jos käytössä on kaksi SIM-korttia, valitse SIM1 tai SIM2.
4. Valitse Solun tiedot:

• Toiminto päällä/pois kytkeäksesi tiedot Päälle tai Pois.
• Lue lukeaksesi viestin.
• Kielet valitaksesi kielen.
• Asetukset valitaksesi, miltä kanavilta vastaanottaa/tilata vies-

tejä. Käytä toimintoja Lisää, Peruuta, Muok. ja Poista kanavien
määritykseen.

5. Vahvista painamalla OK.
Muistuttaja
Aktivoi muistutus, jos viestiä ei ole luettu. Kun saat muistutuksen, voit

keskeyttää ja mykistää sen painamalla -näppäintä.
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Viestit Muistuttaja.
3. Aktivoi valitsemalla Päälle tai poista käytöstä valitsemalla Pois.
4. Vahvista painamalla OK.

Värinä
Valitse tekstiviestin värinähälytys.
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Paina Valikko Asetukset Viestit Värinä:

• Lyhyt (4 sekuntia)
• Pitkä (12 sekuntia)
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3. Vahvista painamalla OK.

Huomaa! Jos Hälytystapa on Vain soitto, puhelin ei värise.
Poista
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Viestit Poista Poista Saap.?.
3. Voit poistaa kaikki viestit valitsemalla Kyllä.
Automaattinen vastaus
Lähetä automaattisesti automaattivastaus kaikkiin vastaanottamiisi
tekstiviesteihin.
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Viestit SMS-vastaus autom. (Lähettämäsi

viesti on vastaanotettu. Vastaanottanut laite ei pysty vastaamaan.).
3. Aktivoi valitsemalla Päälle tai poista käytöstä valitsemalla Pois.
4. Vahvista painamalla OK.

Vihje: Jotta vältyt lisäkustannuksilta, muista poistaa automaattivastaus
käytöstä verkkovierailun ajaksi. Verkkovierailulla tarkoitetaan toisen
verkon käyttöä, esimerkiksi ulkomaanmatkalla.

Turvallisuus
SIM:n lukitus (PIN-koodiasetus)
Valitse PIN-koodiasetus. Käytön helpottamiseksi suositeltava asetus on
Automaattinen SIM:n lukitus.
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Suojaus SIM:n lukitus.
3. Jos käytössä on kaksi SIM-korttia, valitse SIM1 tai SIM2.
4. Valitse vaihtoehto:

• Päälle aktivoidaksesi PIN-koodin. Sinun tulee syöttää PIN-koodi
aina, kun käynnistät puhelimen.

• Pois poistaaksesi PIN-koodin käytöstä.

VAROITUS
Jos SIM-kortti katoaa tai se varastetaan, sitä ei ole suojattu.

• Automaattinen käynnistääksesi puhelimen ilman PIN-koodia.
Puhelin muistaa sen automaattisesti, mutta jos SIM-kortti
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siirretään toiseen puhelimeen (tai se katoaa/varastetaan), PIN-
koodi tulee syöttää, kun puhelin käynnistetään.

5. Vahvista painamalla OK.
PIN-koodin vaihtaminen (salasanat)
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Suojaus Salasana.
3. Jos käytössä on kaksi SIM-korttia, valitse SIM1 tai SIM2.
4. Valitse PIN.
5. Syötä nykyinen PIN-koodi ja paina OK-näppäintä.
6. Syötä uusi PIN-koodi ja paina OK-näppäintä. Vahvista toistamalla.

Vihje: Aseta PIN2 ja Puh. salasana, Virta päälle samaan tapaan.
Näppäinlukko
Aktivoi automaattisesti näppäinlukko asetetun ajan kuluttua.
Aktivoi
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Suojaus Näppäinlukko Autom. lukitus.
3. Valitse automaattisen näppäinlukon viiveaika.
4. Vahvista painamalla OK.
Soitonesto (FDN)
Voit rajoittaa soittamista tiettyihin SIM-kortille tallennettuihin numeroihin.
Sallitut numerot on suojattu PIN2-koodilla.
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Suojaus Soitonesto.
3. Jos käytössä on kaksi SIM-korttia, valitse SIM1 tai SIM2.
4. Valitse vaihtoehto:

• Tila Ota käyttöön valitsemalla Päälle tai poista käytöstä valit-
semalla Pois.

• Sallitut numerot Tyhjä Lisää ja syötä ensimmäinen sallit-
tu numero. Syötä tiedot sivupainikkeilla +/–.
Vaihtoehtoisesti voit valita kohteen ja painaa Valinta Lisää/
Muok./Poista.

5. Syötä tarvittaessa PIN2-koodi ja vahvista painamalla OK.
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Huomaa! Voit tallentaa myös puhelinnumeroiden osia. Jos esimerkiksi
tallennat numeron 01234, sallitaan puhelut kaikkiin numeroihin, jotka
alkavat 01234. Hätänumeroon voidaan aina soittaa silloinkin, kun
kiinteä valinta on aktivoituna. Kun kiinteä valinta on aktivoituna, et voi
tarkastella ja hallita SIM-kortille tallennettuja puhelinnumeroita.

Yhteydet
Bluetooth®

TÄRKEÄÄ
Kun et käytä Bluetooth®-yhteyttä, kytke pois Toiminto päällä/pois tai
Näkyvyys. Älä yhdistä tuntemattomaan laitteeseen.

Bluetoothin aktivoiminen®

1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Liitettävyys Bluetooth Toiminto päällä/

pois Päälle.
Näkyvyys
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Liitettävyys Bluetooth Näkyvyys

Päälle.

Huomaa! Jos et halua toisten laitteiden löytävän laitettasi, valitse Pois ,
kun laitteita ei olla yhdistämässä pariksi. Vaikka valitsisit Pois, pareiksi
yhdistetyt laitteet voivat havaita laitteesi.
Laitteen nimi
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Liitettävyys Bluetooth Laitteen nimi.
3. Syötä sivupainikkeilla +/– nimi, joka näkyy muille Bluetooth®-

laitteille.
Jos Bluetooth® ei ole käytössä, aktivoi painamalla Kyllä.

4. Vahvista painamalla Valinta Valmis.
Etsi laitteita
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Liitettävyys Bluetooth Etsi laitteita.
3. Valitse laite luettelosta ja yhdistä painamalla näppäintä Pari.

Jos Bluetooth® ei ole käytössä, ota se käyttöön valitsemalla Kyllä.
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4. Kun yhdistät toiseen Bluetooth®-laitteeseen, tarvitset yhteisen sala-
sanan. Syötä salasana sivupainikkeilla +/– ja paina OK.

Omat laitteet (uusia laitteita)
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Liitettävyys Bluetooth Omat laitteet

Etsi uusi.
3. Valitse laiteluettelosta ja yhdistä painamalla Pari.
Omat laitteet (laitteita, joihin on jo muodostettu pariyhteys)
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Liitettävyys Bluetooth Omat laitteet

Valinta:
Puhelin
• Muuta nimeä muuttaaksesi laitteen nimeä.
• Poista poistaaksesi laitteen luettelosta.
• Poista kaikki poistaaksesi kaikki laitteet luettelosta.
Bluetooth®-kuulokkeet
• Yhdistä yhdistääksesi.
• Muuta nimeä muuttaaksesi laitteen nimeä.
• Poista poistaaksesi laitteen luettelosta.
• Poista kaikki poistaaksesi kaikki laitteet luettelosta.

3. Vahvista painamalla OK.
Bluetooth-majakka
Bluetooth-majakat ovat laitteita, jotka käyttävät Bluetooth®-yhteyttä sijain-
nin määrittämiseen. Muodosta pariyhteys laitteen kanssa kerran. Tämän
jälkeen voit kytkeä puhelimesi Bluetooth-ominaisuuden pois päältä ja
näin parantaa akun kestoa. Laitteen yhteys puhelimeen säilyy. Voit muo-
dostaa yhteyden ja tallentaa sen enintään viiden eri laitteen kanssa. Saat
palveluntarjoajaltasi tietoa saatavana olevista varusteista.
1. Valitse Asetukset Liitettävyys Bluetooth Bluetooth-

majakka.
2. Valitse Etsi uusi. Jos tarpeen, aktivoi Bluetooth valitsemalla Kyllä.
3. Valitse BT Beacon ja aloita pariyhteyden muodostus.
Roaming-tila
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Puhelimesi valitsee automaattisesti (palveluntarjoajan) kotiverkon, jos se
on kantaman sisällä. Jos näin ei ole, voit käyttää toista verkkoa, jos verk-
ko-operaattorillasi on sopimus, joka mahdollistaa näin toimimisen (verk-
kovierailu). Pyydä palveluntarjoajalta lisätietoja.

Huomaa! Tiedonsiirtopalvelujen käyttö verkkovierailun aikana voi tulla
kalliiksi. Tiedustele verkkovierailujen hintoja palveluntarjoajaltasi ennen
verkkovierailun käyttöä.
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Liitettävyys Roaming-tila.
3. Jos käytössä on kaksi SIM-korttia, valitse SIM1 tai SIM2.
4. Aktivoi valitsemalla Päälle tai poista käytöstä valitsemalla Pois.
5. Vahvista painamalla OK.

Turva-ajastin
Turva-ajastinta käytetään hälytyksen lähettämiseen palvelukeskukseen,
jos ajastinta ei poisteta käytöstä tietyn ajan kuluessa.
Aseta aika
1. Paina pitkään -näppäintä.
2. Valitse Asetukset Turva-ajastin Aika.
3. Syötä aika sivupainikkeilla +/–, aika voi olla enintään 120 minuuttia.
4. Vahvista painamalla OK.

Yleistä tietoa

Turvaohjeet
VARO

Puhelin ja varusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä kaikki laitteet poissa pienten
lasten ulottuvilta.
Verkkovirtasovitin erottaa laitteen verkkovirrasta. Pistorasian on sijaittava lähellä
laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.

Verkkopalvelut ja kustannukset
Laitteen käyttö on hyväksytty WCDMA 900/2100, GSM 900/1800/1900 MHz -ver-
koissa. Laitteen käyttö edellyttää tilausta palveluntarjoajalta.
Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin tuotteen ominaisuudet vaati-
vat verkon tuen ja siksi ne on tilattava.
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Käyttöympäristö
Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite paikoissa, joissa sen käyttö on
kiellettyä tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita. Käytä puhelinta vain normaa-
lissa käyttöasennossa.
Puhelimessa on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesineitä puoleensa. Älä pi-
dä luottokortteja tai muita magneettisia tietovälineitä laitteen lähellä. Niille tallennetut
tiedot voivat kadota.

Lääketieteelliset laitteet
Radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten matkapuhelinten, käyttäminen voi häiritä
puutteellisesti suojattuja lääketieteellisiä laitteita. Tarkista lääkäriltä tai laitteen valmis-
tajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radioaalloilta. Jos mielessäsi on kysymyksiä, kään-
ny heidän puoleensa. Jos hoitolaitoksen ohjeet kehottavat sulkemaan puhelimen siellä
olosi ajaksi, noudata ohjetta. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa käytetään joskus ulkoisille
radioaaltolähteille herkkiä laitteita.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet
Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi implantoitavien lääkinnällisten laitteiden valmis-
tajat suosittelevat vähintään 15 cm:n välimatkaa langattoman laitteen ja lääkinnällisen
laitteen välille. Jos henkilöllä on kehoon istutettu lääketieteellinen laite, on otettava huo-
mioon seuraavat seikat:
• Langaton laite on aina pidettävä vähintään 15 cm:n etäisyydellä lääkinnällisestä

laitteesta.
• Puhelinta ei saa säilyttää rintataskussa.
• Langatonta laitetta on pidettävä korvalla, joka on lääkinnällisen laitteen sijainti-

paikkaan nähden kehon vastakkaisella puolella.
Jos epäilet langattoman laitteen aiheuttavan häiriötä, sammuta puhelin välittömästi.
Jos käytössäsi on kehoon istutettu lääketieteellinen laite ja sinulla on langattoman lait-
teen käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen.

Räjähdysvaara
Katkaise matkapuhelimen virta, jos olet räjähdysvaarallisella alueella. Noudata kaikkia
ohjeita ja neuvoja. Räjähdysvaara on olemassa esimerkiksi paikoissa, joissa auton
moottori on sammutettava. Kipinät voivat tällaisella alueella aiheuttaa räjähdyksen tai
tulipalon, joka voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.
Sammuta puhelin polttoaineasemilla ja muissa paikoissa, joissa on polttoainepumppuja
ja autokorjaamoissa.
Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen säilytys- ja myyntipisteiden lähel-
lä, kemiantehtaissa ja räjäytystyön ollessa meneillään.
Räjähdysvaaralliset alueet on yleensä merkitty selkeästi, mutta ei aina. Ohjeet pätevät
myös laivan kannen alapuolisissa osissa oleskeluun, kemikaalien kuljetukseen tai va-
rastointiin, nestemäistä polttoainetta (kuten propaania tai butaania) käyttäviin
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ajoneuvoihin sekä alueisiin, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten pölyä tai
metallipölyä.

Li-ion akun
Tämä tuote sisältää Li-ion akun. Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjäh-
dyksen tai muun vaaratilanteen.

VAROITUS
Älä yritä muokata tai työstää akkua – vahingoittunut akku voi räjähtää. Väärän akun
käyttäminen voi aiheuttaa räjähdyksen. Vähentääksesi tulipalon ja tapaturmien
riskiä, älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akkua auki. Äläkä upota
akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua yli 60 ° C lämpötilalle.
Kierretä tai hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti.

Kuulon suojaaminen
Tämä laite on testattu, ja se täyttää sovellettavissa standardeissa EN 50332-1 ja/tai
EN 50332-2 annetut äänenpainetasoa koskevat vaatimukset.

VAROITUS
Liiallinen altistuminen koville äänille voi aiheuttaa kuulovaurioita.
Altistuminen koville äänille ajon aikana voi heikentää huomiointikykyä ja
aiheuttaa onnettomuuden. Jos käytät kuulokkeita, säädä
äänenvoimakkuus kohtuulliseksi. Jos taas käytät kaiutinta, älä pidä
laitetta liian lähellä korvaa.

Hätäpuhelut

TÄRKEÄÄ
Matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja, matkapuhelinverkkoa, maanpäällistä verkkoa
ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Yhteyksien muodostumista ei voida siksi aina
taata. Älä koskaan luota vain matkapuhelimeen, jos puhelun soittaminen on
äärimmäisen tärkeää, esimerkiksi sairaustapauksessa.

GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvat toiminnot
Jotkut tuotteet tarjoavat GPS-tietoihin/sijaintiin perustuvia toimintoja. Sijaintitietojen
määrittäminen tarjotaan "sellaisenaan". Sijaintitietojen tarkkuudesta ei anneta takuita.
Laitteen sijaintitietoihin perustuvien tietojen käyttö ei välttämättä ole keskeytyksetöntä
tai virheetöntä, ja se voi lisäksi olla riippuvaista verkkopalveluiden saatavuudesta. Huo-
maa, että toiminnallisuus voi heiketä tai estyä kokonaan tietyissä ympäristöissä, kuten
rakennusten sisätiloissa tai rakennusten läheisyydessä.

VARO
Älä käytä GPS-toimintoja tavalla, joka heikentää keskittymiskykyä liikenteessä.
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Ajoneuvot
Radioaallot voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin osiin, kuten polttoaineen-
ruiskutukseen, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeudensäätimeen tai turvatyynyjär-
jestelmiin, jos ne on asennettu virheellisesti tai suojattu puutteellisesti. Saat lisätietoja
ottamalla yhteyden auton tai sen varusteen valmistajaan tai tämän edustajaan.
Älä säilytä äläkä kuljeta palovaarallisia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä aineita puheli-
men tai sen varusteiden lähellä. Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy il-
malla hyvin voimakkaasti.
Älä asenna mitään esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrotettavia radiolaitteita,
turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jonka se täyttää. Jos matkapuhelinlaitteisto on asen-
nettu virheellisesti ja turvatyyny täyttyy, voi aiheutua vakavia vammoja.
Matkapuhelinta ei saa käyttää lentomatkan aikana. Katkaise laitteesta virta ennen len-
tokoneeseen nousemista. Langattomien laitteiden käyttäminen lentokoneessa voi vaa-
rantaa lentoturvallisuuden ja aiheuttaa tietoliikennehäiriöitä. Se voi myös olla laitonta.

Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen
Henkilökohtaisten tietojen suojaaminen ja arkaluonteisten tietojen vuotamisen ja vää-
rinkäytön ehkäisy
• Kun käytät laitetta, varmista, että varmuuskopioit tärkeät tiedot.
• Kun hävität laitteen, varmuuskopioi kaikki tiedot ja palauta sitten laitteen tehdasa-

setukset. Näin estät henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytön.
• Kun lataat sovelluksia, lue huolellisesti näyttö, jossa annat sovellukselle käyttöoi-

keuksia. Noudata erityistä varovaisuutta sellaisten sovellusten kanssa, joilla on
pääsy moniin eri toimintoihin tai merkittävään määrään henkilökohtaisia tietojasi.

• Tarkasta tilisi säännöllisesti valtuuttamattoman tai epäilyttävän käytön varalta. Jos
havaitset merkkejä henkilökohtaisten tietojesi väärinkäytöstä, ota yhteys palvelun-
tarjoajaan, joka voi poistaa tai muuttaa tilisi tietoja.

• Jos laitteesi katoaa tai se varastetaan, vaihda tilisi salasanat henkilökohtaisten tie-
tojesi suojaamiseksi.

• Vältä tuntemattomista lähteistä ladattavien sovellusten käyttöä ja lukitse laitteesi
näyttö kuviolla, salasanalla tai PIN-koodilla.

Haittaohjelmat ja virukset
Suojaa laitteesi haittaohjelmilta ja viruksilta noudattamalla seuraavia käyttöä koskevia
vinkkejä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vahinkoihin tai tietojen mene-
tyksiin, joita takuuhuolto ei kata.
• Älä lataa tuntemattomia sovelluksia.
• Älä käy verkkosivuilla, jotka eivät ole luotettavia.
• Poista epäilyttävät viestit tai tuntemattomien lähettäjien sähköpostiviestit.
• Aseta salasana ja vaihda se säännöllisesti.
• Poista langattomat ominaisuudet, kuten Bluetooth, käytöstä, kun niitä ei käytetä.
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• Jos laite toimii tavallisuudesta poikkeavalla tavalla, tarkasta mahdolliset virukset
ajamalla virusohjelma.

• Suorita virusohjelma laitteellasi ennen kuin käynnistät vasta ladattuja sovelluksia
tai avaat sellaisia tiedostoja.

• Älä muokkaa rekisteriasetuksia tai laitteen käyttöjärjestelmää.

Huolto ja kunnossapito
Tämä puhelin on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varovaisesti. Takuu ei ole
voimassa, jos laitetta on käytetty asiattomasti.
• Suojaa puhelinta kosteudelta. Vesi- ja lumisade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet

syövyttävät elektroniikkapiirejä. Jos puhelin kastuu, katkaise siitä heti virta, irrota
akku ja anna puhelimen kuivua kokonaan ennen akun asettamista takaisin
paikoilleen.

• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin laitteen liik-
kuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.

• Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektro-
nisten laitteiden elinikää, vahingoittaa paristoja tai saada tietyt muoviosat väänty-
mään tai sulamaan.

• Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun puhelin jälleen lämpenee normaaliin
lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vaurioittaa
elektroniikkapiirejä.

• Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
• Älä pudota tai ravistele laitetta. Raju käsittely voi rikkoa piirilevyn ja

hienomekaniikan.
• Älä puhdista laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.
• Älä pura, avaa, murskaa, taivuta, väännä, lävistä tai silppua.
• Älä muokkaa tai tee muutoksia, äläkä yritä työntää akkuun vieraita esineitä tai upo-

ta sitä veteen tai muuhun nesteeseen tai altista vedelle, nesteelle, tulelle, räjäh-
dykselle tai muulle vaaralle.

• Käytä akkua vain sille tarkoitetussa järjestelmässä.
• Lataa akkua vain laturilla, joka on hyväksytty tähän tarkoitukseen standardin IEEE-

Std-1725 mukaisesti. Muun kuin hyväksytyn akun tai laturin käyttö voi aiheuttaa
tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun riskin.

• Älä päästä akkua oikosulkuun äläkä anna metallisten johtavien osien päästä kos-
ketuksiin akkunapojen kanssa.

• Vaihda akku vain sellaiseen uuteen akkuun, joka on hyväksytty käytettäväksi järjes-
telmän kanssa standardin IEEE-Std-1725 mukaisesti. Muiden kuin hyväksyttyjen
akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys-, vuoto- tai jonkin muun vaaran.

• Hävitä käytetyt akut viipymättä paikallisten säädösten mukaisesti.
• Jos lapset käyttävät akkuja, heitä on valvottava.
• Akun asiaton käyttö voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai muuhun

vaaratilanteeseen.
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Jos laite käyttää USB-porttia latauslähteenä, laitteen käyttöohjeessa on oltava ilmoitus,
että laitteen saa liittää vain CTIA-sertifioituun sovittimeen tai USB-IF-logolla varustettuun
tuotteeseen tai tuotteeseen, joka on läpäissyt USB-IF-vaatimustenmukaisuusohjelman.
Nämä neuvot koskevat laitetta, akkua, verkkovirtasovitinta ja muita varusteita. Jos pu-
helin ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain al-
kuperäistä kuittia tai laskukopiota vastaan.

Takuu
Tällä laitteella on 24 kuukauden takuu ostopäivästä lähtien. Takuuaikana mahdollisesti
esiintyvän käyttöhäiriön sattuessa ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuuaika-
na tehtävät huoltotoimenpiteet ja tukitoiminnot edellyttävät ostotodistusta.
Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat aiheutuneet onnettomuudesta tai vastaavasta ta-
pahtumasta, nesteen pääsystä laitteen sisään, huolimattomuudesta, käyttöohjeiden
vastaisesta käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai muista vastaavista, ostajan aiheutta-
mista tilanteista. Takuu ei kata myöskään ukkosen tai muiden sähköjännitteen vaihte-
luiden aiheuttamia vikoja. On suositeltavaa irrottaa laturi ukkosen ajaksi.
On huomioitava, että tämä takuu on vapaaehtoinen valmistajan takuu, joka antaa kulut-
tajalle lisäoikeuksia kansallisen kuluttajalainsäädännön oikeuksien lisäksi, eikä vaikuta
näihin laillisiin oikeuksiin.
Akut ovat kuluvia eivätkä kuulu takuun piiriin. Jos käytetään muita kuin alkuperäisiä ak-
kuja, takuu raukeaa.

Tekijänoikeuden ja muita huomautuksia
Bluetooth® on Bluetooth SIG, inc:n rekisteröity tuotemerkki.
vCard on Internet Mail Consortiumin tuotemerkki.
Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
microSD on SD Card Associationin tavaramerkki.
Java, J2ME ja kaikki muut Java-pohjaiset merkinnät ovat Sun Microsystems, Inc.:in tava-
ramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Tämän asiakirjan sisältö toimitetaan "sellaisenaan". Tämän asiakirjan tarkkuudesta,
luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta minkäänlaisia takuita, suoria tai epäsuoria,
mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen, myytävyyden tai tiettyyn tarkoitukseen sopi-
vuuden epäsuorat takuut muuten kuin sovellettavan lainsäädännön edellyttämässä
määrin. Doro pidättää itselleen oikeuden tarkistaa tämä asiakirja tai poistaa se jakelus-
ta milloin tahansa ilman ennakkovaroitusta.
Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTu-
be, the YouTube logo,Picasa ja Android ovat Google, Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröi-
tyjä tavaramerkkejä.
Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 visual- ja AVC patent portfolio -lisensseillä henkilökoh-
taiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön kuluttajille (i) videoiden koodaamiseen MPEG-4 vi-
sual standardin ("MPEG-4 video") tai AVC standardin ("AVC video") mukaisesti ja/tai (ii)
kuluttajan henkilökohtaiseen tai ei-kaupalliseen käyttöön koodaamaan MPEG- 4- tai

19



Suomi

AVC-videon ja/tai joka oli hankittu videontarjoajalta, jolla on MPEG LA:n lisenssi tarjota
MPEG-4- ja/tai AVC-videoita, purkamiseen. Mitään lisenssiä ei myönnetä eikä saa käyt-
tää mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja mm. promotionaalisesta, sisäisestä ja kau-
pallisesta käytöstä sekä lisensoinnista on saatavissa MPEG LA, L.L.C.:lta. Katso http://
www.mpegla.com. MPEG Layer-3 -äänenkoodaustekniikka on Fraunhofer IIS and Thom-
sonin lisensoima.
Muut tässä mainitut tuote- ja yritysnimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä.
Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä ovat pidätettyjä. Kaikki tavaramerkit
ovat omistajiensa omaisuutta.
Doro tai mikään sen lisenssinhaltijoista ei ole vastuussa tietojen tai tulojen menetyksis-
tä tai millään tavalla aiheutuvista erityisistä, satunnaisista, seuraamuksellisista tai epä-
suorista vahingonkorvauksista muuten kuin sovellettavan lain enimmäismäärään asti.
Doro ei anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osa-
puolien sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta. Käyttämäl-
lä sovellusta hyväksyt, että sovellus on toimitettu sellaisenaan. Doro ei millään tavalla
edusta, anna takuuta tai ota vastuuta laitteesi mukana toimitettujen kolmansien osa-
puolten sovellusten toiminnallisuudesta, sisällöstä tai loppukäyttäjän tuesta.

Sisällön tekijänoikeus
Tekijänoikeudella suojattujen materiaalien luvaton kopioiminen rikkoo Yhdysvaltojen ja
muiden maiden tekijänoikeuslakeja. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan tekijänoikeuk-
silla suojaamattomien materiaalien, materiaalien, joihin käyttäjällä on tekijänoikeus se-
kä materiaalien, joiden kopioimiseen käyttäjällä on lupa tai lainvoimainen hyväksyntä,
kopioimiseen. Jos et ole varma oikeudestasi kopioita jotakin materiaalia, ota yhteyttä
lainopilliseen neuvojaasi.

Tekniset tiedot
Verkkokaistat (MHz) [suurin radiotaajuuste-
ho/dBm]:
2G GSM 900 [33], 1800 [30], 1900 [30]
3G UMTS 1 (2100) [24], 8 (900) [24]
Bluetooth (MHz) [suurin radiotaajuusteho/
dBm]:

2.1 (2402 - 2480) [10]

Mitat 127 mm x 56 mm x 15 mm
Paino 104 g (akku mukaan lukien)
Akku 3.7 V / 800 mAh Li-ion -akku
Käyttöympäristön lämpötila Min: 0° C (32° F)

Max: 40° C (104° F)
Latausympäristön lämpötila Min: 0° C (32° F)

Max: 40° C (104° F)
Säilytyslämpötila Min:–20° C (–4° F)

Max: 60° C (140° F)
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Kuulolaiteyhteensopivuus
Huomaa! Varmista kuulolaiteyhteensopivuus sammuttamalla Bluetooth-yhteys.

Puhelinta voidaan käyttää kuulolaitteiden kanssa. Kuulolaiteyhteensopivuus ei takaa,
että kaikki kuulolaitteet toimivat jonkin tietyn puhelimen kanssa. Matkapuhelimissa on
radiolähettimiä, jotka voivat häiritä kuulolaitteen toimintaa. Tämä puhelin on testattu
käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa joidenkin siinä käytettyjen langattomien tekniikoi-
den osalta, mutta laitteessa saattaa olla uusia langattomia tekniikoita, joita ei ole vielä
testattu käytettäväksi kuulolaitteiden kanssa. Voit varmistaa, että tietty kuulolaite toimii
hyvin tämän matkapuhelimen kanssa, testaamalla niitä yhdessä ennen ostamista.
Kuulolaiteyhteensopivuusstandardiin kuuluu kahdenlaisia luokituksia:
• M: Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu M-ti-

laan tai akustinen yhdistäminen -tilaan, ja aseta puhelimen kuuloke kuulolaitteen
sisäisen mikrofonin lähelle. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi yritä käyttää puhe-
linta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden, esimerkiksi kuulokkeen asettaminen
hieman korvan yläpuolelle saattaa tuottaa paremman tuloksen kuulolaitteiden
kanssa, joiden mikrofoni on korvan takana.

• T: Kun käytät kuulolaitetta tässä tilassa, varmista, että kuulolaite on asetettu T-ti-
laan tai telecoil-tilaan (kaikissa kuulolaitteissa ei ole tätä tilaa). Parhaiden tulosten
saavuttamiseksi yritä käyttää puhelinta eri asennoissa kuulolaitteeseen nähden –
esimerkiksi kuulokkeen asettaminen hieman korvan ala- tai etupuolelle saattaa
tuottaa paremman tuloksen.

Laitteesi täyttää M3/T3-tason luokituksen vaatimukset.

Specific Absorption Rate (SAR)
Tämä laite täyttää voimassa olevat kansainväliset radiosäteilyä koskevat määräykset.
Mobiililaitteesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu niin, ettei se ylitä radio-
aaltoja (radiotaajuisia sähkömagneettisia kenttiä) koskevia altistuksen raja-arvoja, jotka
perustuvat riippumattoman tiedeorganisaation ICNIRP:n (International Commission of
Non-Ionizing Radiation Protection) antamiin kansainvälisiin ohjeisiin.
Radioaaltojen altistumisohjeissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä omi-
naisabsorptionopeus (SAR). Mobiililaitteille asetettu SAR-raja on 2 wattia/kilogramma
(W/kg) keskiarvona kymmentä kudosgrammaa kohden. Siihen sisältyy huomattava tur-
vamarginaali, jonka tarkoituksena on taata kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja
terveydentilasta riippumatta.
SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja puhelimen
suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Tämän laite-
mallin korkeimmat ICNIRP-ohjeiden mukaiset SAR-arvot ovat:
SAR, pää: 0,935 W/kg
SAR, keho: 1,270 W/kg
Normaalikäytössä tämän laitteen SAR-arvot ovat yleensä selvästi yllä annettujen arvo-
jen alapuolella. Tämä johtuu siitä, että järjestelmän tehokkuuden takaamiseksi ja verk-
kohäiriöiden minimoimiseksi mobiililaitteesi lähtötehoa lasketaan automaattisesti, kun
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puhelua varten ei tarvita täyttä tehoa. Mitä matalampi laitteen lähtöteho on, sitä mata-
lampi on sen SAR-arvo.
Laite täyttää radiotaajuisen altistuksen ohjearvot, kun sitä käytetään päätä vasten tai
kun se asetetaan ainakin 0,5 cm cm:n päähän kehosta. Kun käytetään kantopussia,
vyöpidikettä tai muuta keholle asetettavaa lisävarustetta, se ei saa sisältää metallia ja
sen on pidettävä puhelin irrallaan kehosta ainakin yllä mainitun etäisyyden verran.
Maailman terveysjärjestö (WHO) on todennut, että saatavilla oleva tutkimustieto ei anna
viitteitä siitä, että mobiililaitteita käytettäessä olisi tarpeen noudattaa mitään erityisiä
varotoimia. Jos olet kiinnostunut pienentämään altistustasi, suosituksena on vähentää
laitteen käyttöä tai käyttää hands-free-lisävarusteita, joilla laite voidaan pitää kauempa-
na päästä ja kehosta.

Tämän tuotteen oikea hävittäminen
(Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)
(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Tämä merkintä tuotteessa, sen lisävarusteissa tai käyttöohjeessa tarkoittaa, että tuotet-
ta ja sen elektronisia lisävarusteita (esim. laturia, kuulokemikrofonia, USB-kaapelia) ei
saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jätteiden valvomattomasta käsittelystä
ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuvien haittojen välttämiseksi
nämä tuotteet on eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä vastuullisesti aineellis-
ten resurssien kestävän uudelleenkäytön edistämiseksi. Kotitalouskäyttäjien tulee ot-
taa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikallishallinnon virastoon
ja pyytää tarkkoja ohjeita siihen, mihin tuotteet on vietävä ympäristölle turvallista kier-
rättämistä varten ja miten. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja
tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ja sen elektronisia lisävarusteita ei saa
sekoittaa muihin hävitettäviin yritysjätteisiin. Tämä tuote on RoHS-yhteensopiva.

Tämän tuotteen akkujen oikea hävittäminen
(Sovelletaan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Akussa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa oleva merkintä tarkoittaa, että tämän tuot-
teen akkua ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Jos merkinnässä on kemial-
linen symboli Hg, Cd tai Pb, se tarkoittaa, että akku sisältää elohopeaa, kadmiumia tai
lyijyä enemmän kuin EY-direktiivissä 2006/66 sallitun vertailumäärän. Jos akkuja ei hä-
vitetä asianmukaisesti, nämä aineet voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisten terveydelle tai
ympäristölle.
Luonnonvarojen suojelemiseksi ja materiaalien uudelleenkäytön edistämiseksi akut on
eroteltava muista jätetyypeistä ja kierrätettävä paikallisen maksuttoman akkukeräysjär-
jestelmän kautta.
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Doro AB vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi Doro Secure® 580IP täyttää seuraavien di-
rektiivien vaatimukset: 1999/05/EY tai 2014/53/EU ja 2011/65/EU. EU-vaatimusten-
mukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on nähtävillä seuraavassa
internetosoitteessa: www.doro.com/dofc.
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