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Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken program-
vara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i din region och/eller som
erbjuds av din operatör. Ytterligare tillbehör hittar du hos din lokala Doro-
återförsäljare. Medföljande tillbehör fungerar optimalt tillsammans med
telefonen.
1. Hörlur
2. Volym
3. Display
4. Vänster valknapp
5. Uppringningsknapp
6. Röstbrevlåda
7. Symboler
8. Mikrofon
9. Inmatningsmetod/Tyst
10. Avsluta samtal/Telefon på/

av
11. Höger valknapp
12. Fyrvägsknapp för navigering

13. USB-uttag för laddare
14. Uttag för headset
15. Ficklampsknapp/

trygghetsknapp
16. Ficklampa
17. Remfäste (rem medföljer

inte)
18. Sekundär mikrofon
19. Kameralins
20. Högtalare
21. Låsspärr för batterilucka
22. Batterilucka
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Gratulerar till ditt köp

Letar du efter en klassisk telefon i monoblockutförande som passar din
aktiva livsstil? Unna dig då en tåligare telefon som inte krånglar ens om
du tappar den på betong eller använder den i miljöer med väta, sand och
lera. Mer information om tillbehör och andra Doro-produkter hittar du på
www.doro.com.

Komma igång

Sätta i SIM-kort, minneskort och batteri
VIKTIGT!
Stäng av telefonen och koppla ur laddaren innan du tar bort
batteriluckan.

Ta bort luckan på baksidan

• Skjut låsspärren åt höger till upplåst läge
och ta bort batteriluckan.

• Var försiktig så att du inte skadar naglarna
när du tar bort luckan. Böj eller vrid inte
luckan mer än nödvändigt eftersom den
kan skadas.

Sätta in SIM-kortet (krävs)

Ta bort batteriet om det redan är isatt.
Leta reda på SIM-korthållaren.

SIM

micro
SD
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VIKTIGT!
I den här telefonen kan micro-SIM eller 3FF-SIM-kort användas. Om
inkompatibla SIM-kort används kan detta skada kortet och telefonen
samt de data som sparats på kortet.

Skjut försiktigt kortets lock nedåt tills det
klickar till. Lyft locket så att det står rakt upp.

Sätt in kortet i facket med det snedskurna
hörnet uppe till vänster. Se till så att kontak-
terna på kortet är vända nedåt. Stäng locket.

Tryck försiktigt ned locket och skjut det uppåt
tills det klickar till och sitter på plats.

Sätt i minneskortet (valfritt)

Leta reda på minneskorthållaren och följ anvisningarna för SIM-kortet. En-
heten fungerar både med och utan installerat minneskort.

VIKTIGT!
Använd bara minneskort som är kompatibla med den här enheten.
Kompatibel korttyp:microSD, microSDHC.
Inkompatibla kort kan skada både själva kortet, enheten och de data
som sparats på kortet. Beroende på aktuell marknad kan vissa
telefoner ha ett förinstallerat minneskort.
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Sätta in batteriet och sätta tillbaka batteriluckan

Sätt in batteriet genom att skjuta in det i batte-
rifacket med kontakterna vända nedåt till väns-
ter. Sätt tillbaka luckan på baksidan. För att
enhetens vatten- och dammskydd (IP67) ska
förbli effektivt, se till att telefonens röda gum-
mitätning och batteriluckan hålls rena och fria
från främmande föremål. Se också till att alla
luckor sitter korrekt och är ordentligt stängda.
Kom ihåg att skjuta tillbaka låsspärren till låst
position.

Ladda telefonen
OBSERVERA

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för
användning med den aktuella modellen. Det kan vara farligt att
ansluta andra tillbehör, och dessutom kan telefonens typgodkännande
och garanti bli ogiltiga.

När batteriet börjar ta slut visas på displayen och en varningssignal
hörs.
1. Öppna det vattentäta skyddet ( / ) genom att försiktigt lyfta

luckan med nageln.

Obs! Var försiktig så att du inte skadar
naglarna när du tar bort luckan. Dra
eller vrid inte luckan mer än
nödvändigt eftersom den kan skadas.

1 2

2. Avlägsna försiktigt skyddet från headsetsymbolen ( ) utan att
skada skyddets fäste.

3. Anslut strömadaptern till ett vägguttag och till uttaget för laddaren
.

Du kan också ansluta kabeln till laddningsuttaget på telefonen
och till en USB-port på en dator.
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Batteriladdningsindikatorn visas under laddning. Det tar cirka 3 tim-
mar att ladda batteriet helt.

4. När laddningen är slutförd visas på displayen.
Om telefonen stängs av när laddaren är ansluten, visas batteriladd-
ningsindikatorn på displayen.

Obs! LCD bakgrundbelysning stängs av efter en stund för att spara
energi. Tryck på valfri knapp för att tända displaybelysningen. Batterier
blir sämre ju äldre de är, vilket innebär att kapaciteten för samtals- och
standbytid minskar vid normal användning.

Spara energi
Dra ur kontakten till laddaren ur vägguttaget när batteriet är fulladdat
och du har kopplat ifrån laddaren från telefonen.

Lära känna telefonen

Slå på och av telefonen
1. Håll in för att slå på telefonen. Stäng av genom att välja .
2. Om SIM-kortet är giltigt men skyddat med en PIN-kod (Personal Iden-

tification Number) visas Mata in PIN. Ange PIN-koden och tryck OK (
i knappsatsens övre vänstra hörn). Radera med Radera ( i

knappsatsens övre högra hörn).

Obs! Kontakta din tjänsteleverantör om du inte fick någon PIN- eller
PUK-kod med ditt SIM-kort.

Försök kvar: # anger hur många PIN-försök du har kvar. När inga försök
återstår visas PIN är blockerad. SIM-kortet måste då låsas upp med hjälp
av PUK-koden (Personal Unblocking Key).
1. Ange PUK-koden och bekräfta med OK.
2. Ange en ny PIN-kod och bekräfta med OK.
3. Ange den nya PIN-koden en gång till och bekräfta med OK.

Knapplås
Knapplåset är på för att förhindra att någon knapp trycks ned av misstag.

Gör en lång tryckning på* för att låsa knappsatsen.
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Navigera i telefonen
Standby-läge
När telefonen är igång utan att några siffror har knappats in befinner
den sig i standby-läge.

Tips: Tryck för att återgå till standby-läget.

Navigeringsknappar
I detta dokument avser tryck Meny och tryck OK att trycka på ikonen/
knappen .

• A - Meny-knappen Meny i mitten används
för att gå till huvudmenyn och för att bekräf-
ta (OK) en åtgärd.

• B - Fyrvägsknappen som omger Meny-
knappen i mitten används för att navigera
uppåt{, nedåt}, åt vänster 8 och åt hö-
ger 9.

Steg-för-steg-anvisningar
I detta dokument hänvisar pilen ( ) till nästa åtgärd i steg-för-steg-an-
visningarna. Tryck OK för att bekräfta en åtgärd. Du väljer ett alternativ
genom att bläddra eller markera det med fyrvägsknappen och sedan
trycka på OK.

Exempel:

• Tryck Meny Telefonbok Alternativ Lägg till kontakt.

Valknappar
Valknapparna ( ) har flera funktioner. Den aktuella funktionen visas
ovanför valknappen på displayen. Exempelvis kan valknapparna ge till-
gång till ytterligare funktioner under ett samtal.

• I standby-läget trycker du på vänster valknapp Meddelanden för
att komma åt meddelandemenyn.

• I standby-läget trycker du på höger valknapp Telefonbok för att
komma åt kontakterna.
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Skriva in text
Skriva text manuellt
Välj tecken
• Tryck upprepade gånger på en sifferknapp tills önskat tecken visas.

Vänta ett par sekunder innan du skriver in nästa tecken.
Specialtecken

1. Tryck* för att visa en lista med specialtecken.
2. Välj önskat tecken med pilknapparna och tryck OK för att bekräfta.
Flytta markören i texten
• Använd pilknapparna för att flytta markören i texten.
Versaler, gemener och siffror

• Tryck på# för att välja mellan versaler, gemener och siffror. Se In-
matningsläge, s.7.

Ändra inmatningsspråk
1. Håll Alternativ Skriftspråk intryckt för att visa en lista över till-

gängliga språk.
2. Välj språk med pilknapparna och tryck OK för att bekräfta.

Skriva in text med ordboksfunktion
Du kan använda inmatningsmetoden Smart ABC (T9®) som använder en
ordbok för att föreslå ord.
• Tryck en gång på varje knapp, även om tecknet som visas inte är det

önskade. Ordboken föreslår ord baserat på de knappar som du har
tryckt på.

Exempel

1. Tryck3,7,3,3 för att skriva ordet ”Fred”. Skriv färdigt ordet in-
nan du väljer bland förslagen.

2. Använd pilknapparna för att visa de föreslagna orden.
3. Tryck Välj för att välja och fortsätt sedan med nästa ord.

Du kan även trycka0 för att gå vidare till nästa ord.
4. Om inget av de föreslagna orden är det korrekta, kan du växla till

manuellt inskrivningsläge genom att trycka på#.

6



Svenska

Inmatningsläge
Tryck# för att ändra inskrivningsläge. Ikonen längst upp till vänster i dis-
playen anger vilket inskrivningsläge som används.

ABC VERSALER med ordboksfunktion

abc gemener med ordboksfunktion

Abc Inledande versal med ordboksfunktion

ABC VERSALER

abc gemener

Abc Inledande versal

123 Siffror

Volymkontroll
Under ett samtal
Använd sidoknapparna ´+/– för att justera ljudvolymen. Volymnivån visas
på displayen.

Tyst
Tyst är en fast profil med alla ljud avstängda.

• Håll in genvägsknappen# för att aktivera eller avaktivera tyst läge.

Headset
När ett headset ansluts till telefonen kopplas telefonens inbyggda mikro-
fon automatiskt ifrån. Använd svarsknappen på headsetsladden (om en
sådan knapp finns) för att svara på och avsluta samtalet.

OBSERVERA
Att använda ett headset på hög volym kan skada din hörsel. Justera
volymen försiktigt när du använder ett headset.

Samtal

Ringa ett samtal
1. Slå telefonnumret. Radera med Radera.
2. Tryck för att ringa. Tryck Avbryt för att avbryta samtalet.
3. Tryck för att avsluta samtalet.
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Tips: Utlandssamtal fungerar bäst med ett + före landskoden. Tryck och
håll in0 för utlandsprefixet +.

Ringa med hjälp av telefonboken
1. Tryck Telefonbok för att öppna telefonboken.
2. Använd pilknapparna för att bläddra i telefonboken, eller snabbsök

genom att trycka på den knapp som motsvarar första bokstaven i
posten, se Skriva in text, s.6.

3. Tryck Alternativ Ring upp för att ringa upp vald post. Om det be-
hövs väljer du numret som ska ringas upp.
Alternativt trycker du för att ringa upp.

4. Tryck Avbryt eller för att avbryta samtalet.

Besvara ett samtal
1. Tryck för att svara.

Du kan också trycka Avvisa eller för att avvisa samtalet
(upptagetton).

2. Tryck för att avsluta samtalet.

Samtalsalternativ
Alternativ (vänster valknapp)
• Vänteläge/Återuppta för att parkera/återuppta aktuellt samtal.
• Avsluta samtal för att avsluta aktuellt samtal (samma som ).
• Nytt samtal för att ringa upp ett annat nummer (Växla mellan, Kon-

ferens/Dela upp, Överför).
• Telefonbok för att söka i telefonboken.
• Samtalshistorik för att visa samtalslistan.
• Meddelanden för att skriva eller läsa SMS.
• Tyst för att avaktivera/aktivera mikrofonen.

Obs! Tyst kan också aktiveras/avaktiveras med knappen Meny i
mitten.

• DTMF för att ställa in DTMF-tonsändning På/Av.
• Aktivera brusreducering/Inaktivera brusreducering för att växla

brusreducering På/Av.
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Högtalare (höger valknapp)
I högtalarläget kan du prata utan att behöva hålla telefonen invid örat.
1. Tryck Högtalare för att aktivera. Tala tydligt in i mikrofonen på maxi-

malt 1 m avstånd. Använd volymknapparna för att justera högtala-
rens ljudvolym.

2. Tryck på Telefon för att återgå till normalt läge.

Obs! Starka bakgrundsljud (musik osv.) kan försämra ljudkvaliteten.

Samtalsinformation
Under ett samtal visas det uppringda eller inkommande telefonnumret
samt information om hur länge samtalet har pågått. Om den uppringan-
de parten har skyddat nummer visas Begränsad.

SOS-samtal
Så länge telefonen är påslagen kan du alltid ringa ett nödsamtal genom
att ange 112 (eller annat lokalt nödnummer) följt av .

Vissa operatörer accepterar nödsamtal utan giltigt SIM-kort. Kontakta din
operatör för mer information.

Samtalslogg
Mottagna, missade och uppringda samtal sparas i en kombinerad
samtalslista. Om flera samtal är kopplade till samma nummer lagras en-
dast det senaste samtalet.
1. Tryck .

Du kan också trycka Meny Ring upp.
2. Använd pilknapparna för att välja:

Alla samtal
Uppringda samtal
Missade samtal
Mottagna samtal

3. Tryck för att ringa upp, eller Alternativ:
• Visa för att visa detaljer för det valda samtalet.
• Skicka meddelande för att skicka ett SMS.
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• Spara i telefonboken för att spara numret i telefonboken
Lägg till kontakt för att skapa en ny kontakt eller Ersätt befint-
lig för att uppdatera en befintlig kontakt.

• Till Svartlistan för att spärra numret.
• Redigera innan samtal för att ändra numret innan du ringer

upp det.
• Radera för att radera samtalet.
• Radera alla för att radera alla samtal i samtalslistan.
• Avancerat för att komma åt Samtalstid och SMS-räknare.

Telefonbok

Lägga till en ny kontakt
1. Tryck Meny Telefonbok Alternativ Lägg till kontakt.
2. Ange ett Namn för kontakten, se Skriva in text, s.6. Radera med

Radera.
3. På fliken :

• Använd pilknapparna för att välja Nummer och mata in ett
Mobilnummer.

• Välj Nytt nummer och ange numret för att lägga till ytterligare
nummer för Hemnummer, Kontorsnummer eller Faxnummer.

4. På fliken väljer du E-postadress 1 och anger en e-postadress till
kontakten, se E-postinställningar, s.19.
Du kan också lägga till E-postadress 2 och Företagsnamn.

5. På fliken anger du relevant information om postadress.

6. På fliken anger du kontaktens födelsedatum.

7. På fliken kan du om du vill lägga till Uppringarens visningsbild
och Uppringarens ringsignal.

8. Tryck Alternativ Spara.

Hantera telefonbokskontakter
1. Tryck Meny Telefonbok.
2. Välj en kontakt och tryck Alternativ:

• Lägg till kontakt för att lägga till kontakten. Se Lägga till en ny
kontakt, s.10.
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• Visa för att visa detaljer för den valda kontakten.
• Skicka meddelande för att skapa ett SMS, se Skapa och skicka

ett meddelande (SMS/MMS), s.17.
• Ring upp för att ringa upp kontakten.
• Redigera för att redigera kontakten.
• Lägg till i favoriter för att placera posten bland de tio första i

telefonboken.
• Radera för att radera kontakten. Tryck Ja för att bekräfta eller

Nej för att avbryta.
• Kopiera Till telefonen för att kopiera alla telefonbokskon-

takter från SIM-kortet till telefonminnet eller Till SIM för att ko-
piera alla kontakter från telefonminnet till SIM-kortet.

• Skicka visitkort:
• Som textmeddelande, se Skapa och skicka ett meddelan-

de (SMS/MMS), s.17.
• Som multimediameddelande, se Skapa och skicka ett

meddelande (SMS/MMS), s.17.
• Som e-post, se Skapa och skicka e-post, s.18.
• Med Bluetooth, se Bluetooth®, s.33.

• Till Svartlistan för att spärra kontakten från att ringa upp.
• Markera flera för att välja och utföra åtgärder för flera

kontakter.
• Telefonbokens inställningar, se Telefonbokens inställningar,

s.11.
3. Tryck OK för att bekräfta.

Telefonbokens inställningar
1. Tryck Meny Telefonbok.
2. Välj en kontakt och tryck sedan på Alternativ Telefonbokens in-

ställningar för följande inställningar:

Prioriterad lagring
Välj Prioriterad lagring för att ange var nya kontakter ska sparas:
• SIM för att spara upp till 1 telefonnummer per kontakt.
• Telefon för att spara 1500 kontakter med 3 telefonnummer var

samt övrig kontaktinformation.
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• Båda för att alltid få välja var en kontakt ska sparas.

Snabbval
Använd2–9 för att göra en snabbuppringning direkt från standby-läge.
• Håll inne motsvarande knapp tills uppringningen påbörjas.
Lagra snabbvalsnummer
1. Tryck Snabbval.
2. Tryck Status På för att aktivera funktionen.
3. Tryck Välj nr och välj2 Redigera och välj sedan en post i

telefonboken.
4. Upprepa för att lägga till snabbvalsposter för knapparna3–9.
Röstmeddelanden1
Om en telefonsvarartjänst är kopplad till ditt abonnemang kan den som
ringer lämna ett röstmeddelande när du inte kan svara. Röstmeddelan-
den är en operatörstjänst som kan behöva aktiveras innan den går att
använda. Kontakta din operatör för ytterligare information och för numret
till telefonsvararen.
1. Tryck Röstmeddelanden-knappen och välj tjänsten som redan finns

på SIM-kortet.
2. Alternativt: Välj Tom Redigera och ange namn och nummer.
Ringa upp röstbrevlådan

• Håll genvägsknappen1 intryckt.

Egna nummer
Telefonnumret på ditt SIM-kort sparas som Egna nummer om kortet tillå-
ter detta.
Lägga till nummer
1. Tryck Egna nummer Tom Alternativ Redigera.
2. Ange namn och nummer.

Övriga nummer
Fast uppringning
Du kan begränsa samtal till vissa nummer som finns sparade på SIM-kor-
tet. Listan över tillåtna nummer skyddas av din PIN2-kod.
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Obs! Fasta nummer kräver en PIN2-kod. Kontakta din tjänsteleverantör
för att få PIN2-koden.
1. Tryck Övriga nummer Fast uppringning:

• Läge På för att aktivera funktionen.
• Fast uppringningslista Lägg till och ange det första tillåtna

numret.
2. Ange vid behov PIN2-koden och tryck sedan OK för att bekräfta.

Obs! Det går att spara delar av telefonnummer. Om du till exempel
sparar ”01234” tillåts alla telefonnummer som börjar med 01234. Det
går fortfarande att ringa nödsamtal genom att ange det lokala SOS-
numret följt av även om Fasta nummer är aktiverat. När Fasta
nummer är aktiverat är det inte möjligt att titta på eller ändra i
telefonnummer som finns lagrade på SIM-kortet. Du kan inte heller
skicka några SMS.

Minnesstatus
Tryck Minnesstatus för att visa hur stor del av minnesutrymmet som ut-
nyttjas på SIM-kortet och i telefonen.

Kopiera kontakter
Tryck Kopiera kontakter för att kopiera flera kontakter mellan SIM-kortet
och telefonen.

Flytta kontakter
Tryck Flytta kontakter för att flytta flera kontakter mellan SIM-kortet och
telefonen.

Radera alla kontakter
Tryck Radera alla kontakter för att radera alla kontakter på SIM-kortet el-
ler telefonen.

Trygghetsknapp

OBSERVERA
När ett trygghetslarmsamtal har aktiverats går telefonen automatiskt
till högtalarläge. I högtalarläget kan volymen vara väldigt hög så håll
inte telefonen för nära örat.
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Trygghetsfunktionen och ficklampan delar på samma fysiska knapp. För-
sta gången du startar telefonen är knappen inställd för ficklampsfunktio-
nen. Du måste först ändra knappens funktion till Trygghetslarmsläge för
att det ska gå att konfigurera trygghetsfunktionen. Se Ficklampsknappin-
ställning, s.36.

Trygghetsknappen är en utmärkt funktion för den som arbetar ensam i
en isolerad miljö och den gör det enkelt att ringa upp dina fördefinierade
nödnummer (Nummerlista) om du skulle behöva hjälp. Kontrollera att
trygghetsfunktionen är aktiverad före användning. Lägg till personer i
samtalslistan och redigera SMS-meddelandet.

Ringa ett trygghetslarmsamtal
1. När hjälp behövs: håll trygghetsknappen intryckt i 3 sekunder eller

tryck två gånger på den inom 1 sekund.
Trygghetssamtalet påbörjas efter en fördröjning på 5 sekunder. Un-
der denna tid kan du förhindra ett potentiellt falsklarm genom att
trycka på .

2. Ett nödmeddelande (SMS) skickas till alla mottagare.
3. Den första mottagaren på listan rings upp. Om samtalet inte besva-

ras inom 25 sekunder ringer telefonen upp nästa nummer. Uppring-
ningen upprepas tre gånger eller tills samtalet besvaras eller tills
trycks in.

Obs! En del privata säkerhetsbolag kan acceptera automatiska samtal
från sina kunder. Kontakta alltid säkerhetsbolaget innan du lägger in
deras nummer.

Tips: Trygghetsfunktionen kan ställas in så att mottagaren av samtalet
måste trycka0 (nolla) för att bekräfta och därmed stänga av
larmsekvensen. Se Bekräfta med "0", s.16.
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VIKTIGT!
Information till trygghetslarmsamtalets mottagare när Bekräfta med
"0" är aktiverat:
• Efter att mottagaren fått trygghetsmeddelandet rings samtliga

nummer i Nummerlista upp i tur och ordning.
• För att bekräfta trygghetslarmsamtalet måste mottagaren trycka
0.
• Om mottagaren inte trycker på0 inom 60 sekunder (efter

att ha svarat), kommer samtalet att brytas och nästa
nummer i sekvensen att ringas upp.

• Samtalet bekräftas och inga fler uppringningsförsök görs om
mottagaren trycker på0 inom 60 sekunder
(trygghetssekvensen avbryts).

Trygghetsinställningar
Du måste först ändra knappens funktion till Trygghetslarmsläge för att
det ska gå att konfigurera trygghetsfunktionen. Se Ficklampsknappin-
ställning, s.36.

Trygghetslarm
Välj hur trygghetsfunktionen ska aktiveras med hjälp av
trygghetsknappen.

1. Tryck Meny Inställningar Trygghetslarm Aktivering:
• På Normal för att hålla knappen intryckt i ungefär 3 sekunder

eller trycka två gånger på den inom 1 sekund.
• På (3) för att trycka på knappen tre gånger inom 1 sekund.
• Av för att avaktivera trygghetsknappen.

2. Tryck OK för att bekräfta.

Nummerlista
Lägg till de nummer som ska finnas med i den lista som rings upp när
trygghetsknappen trycks in.

VIKTIGT!
Informera alltid de personer du lagt in i Nummerlista att de är listade
som dina trygghetskontakter.
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1. Tryck Meny Inställningar Trygghetslarm Nummerlista.
2. Välj Tom Lägg till Telefonbok för att lägga till en kontakt från

telefonboken.
Du kan också trycka Manuell för att lägga till namn eller nummer
manuellt. Se Lägga till en ny kontakt, s.10.

3. Tryck OK för att bekräfta.
4. Upprepa tills du har upp till 5 kontakter.

Tips: För att ändra eller radera en befintlig post, välj den och tryck
Alternativ Redigera eller Radera.

Aktivera textmeddelanden (SMS)
Ett SMS kan skickas till kontakterna i nummerlistan när trygghetsknap-
pen trycks in.
Aktivering
1. Tryck Meny Inställningar Trygghetslarm SMS

Aktivering:
• På för att skicka ett SMS före uppringning.
• Av för att ringa upp utan att först skicka ett SMS.

2. Tryck OK för att bekräfta.
Skapa ett trygghetsmeddelande
1. Tryck Meny Inställningar Trygghetslarm SMS

Meddelande.
2. Välj Redigera och skriv sedan meddelandet, se Skriva in text, s.6.
3. Tryck OK för att bekräfta.

Obs! Om SMS-funktionen aktiverasmåste du skriva ett meddelande.

Bekräfta med "0"
Du kan aktivera Bekräfta med "0"-funktionen. Detta rekommenderas sär-
skilt om det finns risk att trygghetssamtalet besvaras av en telefonsvara-
re. Om mottagaren inte trycker0 inom 60 sekunder kommer samtalet
att brytas och nästa nummer i sekvensen att ringas upp. Samtalet be-
kräftas och inga fler uppringningsförsök görs om mottagaren trycker på
0 inom 60 sekunder (trygghetssekvensen avbryts).
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1. Tryck Meny Inställningar Trygghetslarm Bekräfta med
"0".

2. Välj På för att aktivera eller Av för att avaktivera.
3. Tryck OK för att bekräfta.

Signaltyp
Välj signaltyp för trygghetssekvensen.

1. Tryck Meny Inställningar Trygghetslarm Signaltyp:
• Hög för att använda starka signaler (förinställt).
• Låg för att använda en enda låg signal.
• Tyst för att inte använda ljudsignaler, som ett vanligt samtal.

2. Tryck OK för att bekräfta.

Meddelanden

Skapa och skicka ett meddelande (SMS/MMS)
Obs! Innan du kan skicka SMS måste du spara numret till din
meddelandetjänst. Numret till din tjänsteleverantörs meddelandetjänst
tillhandahålls av din tjänsteleverantör och finns i regel redan
inprogrammerat på SIM-kortet. Annars kan du lägga in numret själv i
Meddelandeinställningar/SMS.
Ett bildmeddelande kan innehålla text och medieobjekt som bilder,
ljudinspelningar och videofilmer. Både du och mottagaren måste ha en
tjänst med stöd för bildmeddelanden (MMS). Inställningarna för MMS
tillhandahålls av din tjänsteleverantör och kan skickas till dig
automatiskt via SMS.
1. Tryck Meny Meddelanden Skriv nytt meddelande.
2. Tryck OK för att välja en mottagare i telefonboken.

Du kan också ange numret manuellt.
3. Använd knappen med nedåtpilen för att skriva meddelandet.
4. Om du vill skicka ett bildmeddelande (MMS) trycker du Alternativ

Bifoga bild:
• Mina bilder för att välja en fil.
• Ta bild för att använda kameran för att ta en bild.
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Obs! Ju fler bilder du lägger till, desto mer komprimeras dessa
(förminskas). Det gör att du kan sända fler bilder i ett enda
MMS. Vill du ha bästa möjliga bildkvalitet, skicka bara en bild
per MMS.

Du kan även Bifoga ljud och Bifoga video med hjälp av Alternativ-
menyn.

5. Tryck Alternativ för att visa fler alternativ.
6. När du är klar trycker du Alternativ Skicka.

Inkorg, Utkast, Utkorg och Skickade meddelanden
1. Tryck Meny Meddelanden.
2. Välj Inkorg, Utkast,Utkorg eller Skickade meddelanden.
3. Välj ett meddelande och tryck Alternativ för tillgängliga alternativ.
4. Tryck OK för att bekräfta.

Meddelandeinställningar
Fler inställningar hittar du i SMS och Multimediameddelande.

E-post

Skapa och skicka e-post
VIKTIGT!
Att använda datatjänster kan bli dyrt. Vi rekommenderar att du
kontaktar din tjänsteleverantör för att ta reda på dina datakostnader.

Du kan skicka eller läsa e-postmeddelanden via ditt personliga eller ditt
företags e-postkonto. Se E-postinställningar, s.19 för information om hur
du gör e-postinställningar.

1. Tryck Meny E-post.
2. Välj e-postkonto.
3. Välj Alternativ Nytt e-postmeddelande.
4. Tryck OK för att välja en mottagare i telefonboken.

Du kan också ange adressen manuellt.
5. Tryck Bakåt och använd knappen med nedåtpilen för att skriva

ämnet.
6. Använd knappen med nedåtpilen för att skriva meddelandet.
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7. Tryck Alternativ för att visa fler alternativ.
8. När du är klar trycker du Alternativ Skicka.
Hämta e-postmeddelanden
• Tryck Meny E-post välj konto Uppdatera.

Obs! När du har konfigurerat kontot kan du läsa e-postmeddelanden du
fått tidigare offline eller ansluta till e-postservern för att läsa nya
meddelanden. När du har tagit emot e-postmeddelanden kan du läsa
dem offline.

Logga in på Gmail/Yahoo
E-postkonton som Gmail och Yahoo kräver att du ändrar en kontoinställ-
ning innan du kan komma åt e-post på din nya Doro-telefon. För att und-
vika inloggningsproblem kan du behöva logga in på ditt Gmail- eller
Yahoo-konto. Följ anvisningarna nedan för att aktivera kontot på din
Doro-telefon, i annat fall kan ett meddelande om att autentiseringspro-
cessen har misslyckats visas.
Kontoinställningar
1. Logga in på ditt Gmail- eller Yahoo-konto via webbläsaren på en

dator.
2. Klicka på ditt namn (längst upp till höger) Mitt konto (i av-

snittet för säkerhet (”Security”) klickar du på) Connected apps & si-
tes / Account security Allow less secure apps ställ reglaget i
läget ON.

3. Försök att logga in med enheten på nytt.
Fungerar Gmail fortfarande inte?
1. Logga in på ditt Gmail-konto via webbläsaren på en dator.
2. Använd följande genvägslänk: https://accounts.google.com/b/0/

DisplayUnlockCaptcha
3. Klicka på Fortsätt.
4. Försök att logga in med enheten på nytt.

E-postinställningar
Gör att du kan läsa och skriva e-postmeddelanden via ditt e-postkonto.
För att kunna använda e-posttjänsten på din Doro540X måste du ha ett
befintligt e-postkonto som t.ex. Google Mail, Yahoo eller Hotmail.
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Obs! Du kan lägga till upp till 10 olika e-postkonton.

Tryck Meny E-post:

Första gången du konfigurerar ett konto får du frågan Börja med att ska-
pa konto?. Tryck Ja.
Konfigurera allmänna e-postkonton
För allmänna e-postkonton som (Google Mail, Yahoo eller Hotmail).

1. Från E-post Välj:
• Outlook.com
• Gmail
• Yahoo

2. Ange din E-postadress och ditt Lösenord.
3. Tryck OK för att bekräfta.

Obs! Om du har problem med kontot, se Logga in på Gmail/Yahoo, s.19.
Om det inte hjälper kan du leta efter lösningar på e-postleverantörens
hemsida.
Konfigurera andra konton
Om din tjänsteleverantör inte finns med på listan följer du stegen nedan.
Kontakta din tjänsteleverantör för att få rätt inställningar.

1. Från E-post Övriga e-postkonto Välj och fyll i den information
som krävs och som tillhandahålls av e-postleverantören.

2. Tryck OK för att bekräfta.
För att ändra eller radera en befintlig post, välj den och tryck Alternativ

Redigera/Radera.

Kamera
Välj Kamera eller Videoinspelare
1. Tryck Meny Kamera.
2. Tryck 9 för att välja Kamera och 8 för Videoinspelare.

Kamera (ta bilder)
Torka av linsen med en torr trasa för att få skarpa bilder.
1. Välj Kamera enligt beskrivningen i Välj Kamera eller Videoinspelare,

s.20
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2. Tryck för att ta en bild.
3. Tryck Alternativ för alternativ och kamerainställningar.
4. Tryck Bakåt för att ta en ny bild.

Om du inte gör något val sparas bilden.
Kamerainställningar
• Använd}/{ för att zooma in och ut.
• Tryck Alternativ för alternativ och kamerainställningar.

Obs! Om du zoomar kan bildkvaliteten försämras.

Videoinspelare
Torka av linsen med en torr trasa för att få skarp filmkvalitet.
1. Välj Videoinspelare enligt beskrivningen i Välj Kamera eller Videoins-

pelare, s.20
2. Tryck för att börja spela in.
3. Tryck för att pausa,för att återuppta och för att stoppa

inspelningen.
4. Tryck för att Skicka videoklippet som MMS.
5. Tryck Alternativ för alternativ.
6. Tryck Bakåt för att återgå.
Videokamerainställningar
• Använd}/{ för att zooma in och ut.
• Tryck Alternativ för alternativ och videokamerainställningar.

Obs! Om du zoomar kan filmkvaliteten försämras.

Bilder
Visa sparade bilder.

1. Tryck Meny Bilder.
2. Använd}/{ eller 8/9 för att välja en bild.
3. Tryck Alternativ:

• Visa för att visa en enda.
• Bildinformation för att visa detaljerad information om filen, t.ex.

datum, storlek, upplösning.
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• Redigera för att redigera. Tryck Alternativ för att visa tillgängliga
alternativ.

• Visningsläge för att ändra visning. Välj Stillista eller Tabell.
• Skicka :

• Som multimediameddelande för att skicka som
bildmeddelande.

• Som e-post för att skicka som e-post.
• Med Bluetooth för att skicka till en Bluetooth-enhet, se

Bluetooth®, s.33.
• Använd som för tillgängliga alternativ.
• Byt namn för att byta namn på bilden.
• Radera för att radera. Tryck Ja för att bekräfta eller Nej för att

gå tillbaka.
• Sortera efter för tillgängliga alternativ.
• Radera alla för att radera alla filer. Tryck Ja för att bekräfta eller

Nej för att gå tillbaka.

Profiler
Telefonen har olika inställningsgrupper som kallas för profiler och som
du kan anpassa efter olika händelser och sammanhang. Du kan också
skapa din egen profil.

1. Tryck Meny Profiler.
2. Använd pilknapparna för att välja en profil.
3. Tryck Alternativ:

• Aktivera för att aktivera profilen.
• Anpassa för att anpassa profilen.
• Återställ för att återställa profilen.

Ansluta telefonen till en dator
Anslut telefonen till en dator för att föra över bilder, musik och andra ty-
per av filer. Allt du behöver göra är att koppla en USB-kabel mellan telefo-
nen och datorn. I din dators filhanterare kan du dra och släppa innehåll
mellan telefonen och datorn.

Obs! Visst upphovsrättsskyddat material kanske inte går att överföra.
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Dra och släpp innehåll mellan telefonen och datorn
1. Anslut din telefon till en dator med hjälp av en USB-kabel.
2. Vänta tills telefonen eller minneskortet dyker upp som en extern disk

i filhanteraren.
3. Dra och släpp utvalda filer mellan telefonen och datorn.

Obs! Du kan föra över filer med hjälp av en USB-kabel på de flesta
telefoner och operativsystem med stöd för USB-masslagringsgränssnitt.
Ta ut USB-kabeln på ett säkert sätt
1. Se till så att du använder säker borttagning av maskinvara.
2. Koppla från USB-kabeln.

Obs! Datoranvisningar kan variera beroende på vilket operativsystem du
har. Se dokumentationen för din dators operativsystem för mer
information.

Inställningar

Telefoninställningar
Datum och tid
Ställ in tid/datum
1. Tryck Meny Inställningar Telefoninställningar Datum och

tid:
• Hemort för att ange tidszon/ort närmast dig.
• Ställ in tid/datum för att ange tid/datum/sommartid.
• Ställ in format för att ange format för Tid/Datum/

Datumavgränsare.
• Uppdatera med tidszon för att uppdatera tid och datum auto-

matiskt utifrån aktuell tidszon.

Obs! Automatisk uppdatering av datum och tid ändrar inte de
tider du har ställt in för alarm eller händelser i kalendern. De
visas i lokal tid. När klockan ställer om sig kan vissa alarm
upphöra att gälla, beroende på vilken tjänsteleverantör och
vilket abonnemang du har.

2. Tryck OK för att bekräfta.
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Schema på/av
1. Tryck Meny Inställningar Telefoninställningar Schema

på/av:
• Slå på för att aktivera och ange en tid för att slå på.
• Stäng av för att aktivera och ange en tid för att stänga av.

2. Tryck Spara för att bekräfta.

Språk
Standardspråk för telefonmenyerna, meddelanden osv. bestäms av SIM-
kortet. Du kan ändra detta till något av de andra språk som stöds av
telefonen.
1. Tryck Meny Inställningar Telefoninställningar Språk.
2. Använd pilknapparna för att välja språk.
3. Tryck OK för att bekräfta.

Bildskärm
Skrivbordsunderlägg
Ange bakgrunden för displayen när telefonen är i standby-läge.

1. Tryck Meny Inställningar Telefoninställningar Bildskärm
Skrivbordsunderlägg:

• System för att välja från förinstallerade filer.
• Användardefinierade för att välja bland dina egna bilder.

2. Använd}/{ för att se tillgängliga displaybakgrunder.
3. Tryck OK för att bekräfta.
Automatiskt skärmlås
Välj efter hur lång tid skärmen ska låsas.

1. Tryck Meny Inställningar Telefoninställningar Bildskärm.
2. Välj Automatiskt skärmlås Av, 5 sek., 30 sek, 1 min. eller 5

min..
3. Tryck OK för att bekräfta.
Slå på displayen
Ange bakgrunden för displayen när telefonen sätts på.

1. Tryck Meny Inställningar Telefoninställningar Bildskärm
Slå på displayen:
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• System för att välja från förinstallerade filer.
• Användardefinierade för att välja bland dina egna bilder.

2. Använd}/{ för att se tillgängliga displaybakgrunder.
3. Tryck OK för att bekräfta.
Stäng av displayen
Ange bakgrunden för displayen när telefonen stängs av.

1. Tryck Meny Inställningar Telefoninställningar Bildskärm
Stäng av displayen:

• System för att välja från förinstallerade filer.
• Användardefinierade för att välja bland dina egna bilder.

2. Använd}/{ för att se tillgängliga displaybakgrunder.
3. Tryck OK för att bekräfta.
Visa datum och tid
I standby-läge kan tid och datum visas på displayen eller inte.

1. Tryck Meny Inställningar Telefoninställningar Bildskärm
Visa datum och tid.

2. Välj På eller Av.
3. Tryck OK för att bekräfta.
Typ av klocka
I standby-läge kan en eller två klockor eller en analog klocka visas på
displayen.

1. Tryck Meny Inställningar Telefoninställningar Bildskärm
Typ av klocka:

2. Välj En klocka, Två klockor eller Analogklocka.
3. Tryck OK för att bekräfta.

Obs! Visa datum och tid måste anges till På för att någon klocka ska
kunna visas.

Autotid
Automatisk uppdatering av datum och tid är normalt aktiverat, men detta
går att ändra.

1. Tryck Meny Inställningar Telefoninställningar Autotid.
• Av för att avaktivera.
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• Bekräfta: du måste bekräfta om du vill ändra tidszon/tid/da-
tum om telefonen upptäcker någon skillnad.

• På för att aktivera.
2. Tryck OK för att bekräfta.

Flygplansläge
När Flygplansläge är aktiverat kan du inte ringa eller ta emot samtal,
ladda ned e-post eller göra något som kräver en nätverksanslutning. Det-
ta läge är till för att inte känslig utrustning i närheten ska störas. Du kan
fortfarande lyssna på musik och titta på video eller annat innehåll, så
länge det är sparat på minneskortet eller i det interna minnet.

När du tar med dig telefonen utomlands kan du ha flygplansläget aktive-
rat. Om du har det riskerar du inte att behöva betala några avgifter för
dataroaming. Aktivera Flygplansläge i områden utan täckning för att spa-
ra batteri eftersom telefonen hela tiden söker efter tillgängliga nätverk,
vilket förbrukar mycket ström. Du kan fortfarande använda alarm, om
den funktionen är aktiverad.
1. Tryck Meny Inställningar Telefoninställningar

Flygplansläge.
2. Välj Normalläge eller Flygplansläge.
3. Tryck OK för att bekräfta.

Tips: Du kan även aktivera funktionen genom att hålla in
på/av-knappen och sedan aktivera/avaktivera Flygplansläge.

Övriga inställningar
LCD bakgrundbelysning
Du kan justera displayens ljusstyrka och ange fördröjningen för dis-
playens bakgrundsbelysning.

1. Tryck Meny Inställningar Telefoninställningar Övriga in-
ställningar LCD bakgrundbelysning:
• Ljusstyrka för att välja ljusstyrka.
• Tid (sek.) för att ange fördröjning.

2. Tryck OK för att bekräfta.

Om telefonen
Du kan visa telefonens programvaruversion.
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Samtalsinställningar
Visa eget nr
Ange om ditt telefonnummer ska visas på mottagarens telefon eller inte.

1. Tryck Meny Inställningar Samtalsinställningar Visa eget
nr:
• Enligt nätverk för att använda tjänsteleverantörens

standardinställningar.
• Dölj eget nr för att aldrig visa ditt nummer.
• Skicka eget nr för att alltid visa ditt nummer.

2. Tryck OK för att bekräfta.

Samtal väntar
Du kan hantera fler än ett samtal åt gången, parkera det pågående sam-
talet och besvara det inkommande. När denna funktion är aktiverad hörs
en signal om någon annan ringer under pågående samtal.
• Om ett samtal pågår trycker du Svara.
Aktivera samtal väntar
1. Tryck Meny Inställningar Samtalsinställningar.
2. Välj Samtal väntar Aktivera.
3. Tryck OK för att bekräfta.

Tips: Upprepa och välj Inaktivera för att avaktivera samtal väntar eller
Status på förfrågan för att se om samtal väntar är aktiverat eller ej.

Vidarekoppling
Inkommande samtal kan vidarekopplas till en telefonsvarare eller ett an-
nat telefonnummer. Ställ in vilka samtal som ska vidarekopplas. Välj ett
villkor och tryck OK. Välj sedan Aktivera, Inaktivera eller Status på förfrå-
gan för varje villkor.

1. Tryck Meny Inställningar Samtalsinställningar
Vidarekoppling:
• Alla röstsamtal för att vidarekoppla alla röstsamtal.
• Ej nådd för att vidarekoppla inkommande samtal om telefonen

är avstängd eller saknar täckning.
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• Inget svar för att vidarekoppla inkommande samtal om ingen
svarar.

• Vid upptaget för att vidarekoppla inkommande samtal om lin-
jen är upptagen.

• Alla datasamtal för att vidarekoppla alla datasamtal.
• Avbryt alla vidarekopplingar för att avbryta alla

vidarekopplingsinställningar.
2. Tryck OK för att bekräfta.

Blockera samtal
Din telefon kan begränsas så att den inte tillåter vissa slags samtal. Välj
önskad typ av samtal och tryck OK, välj sedan Aktivera, Inaktivera eller
Status på förfrågan för varje typ.

Obs! Ett lösenord krävs för att använda samtalsbegränsning. Kontakta
din tjänsteleverantör för att få lösenordet.

1. Tryck Meny Inställningar Samtalsinställningar Blockera
samtal.

2. Välj Utgående samtal:
• Alla röstsamtal för att kunna besvara inkommande samtal men

inte kunna ringa ut.
• Internationella röstsamtal för att blockera samtal till internatio-

nella nummer.
• Internationella röstsamtal förutom till eget PLMN för att block-

era samtal till internationella nummer förutom till nummer i det
land som är förknippat med SIM-kortet.

3. Välj Inkommande samtal:
• Alla röstsamtal för att inte ta emot några inkommande samtal.
• Röstsamtal vid roaming för att blockera inkommande samtal

vid roaming (användning av andra nät).
4. Välj Avbryt alla för att stänga av alla spärrar (lösenord krävs). Tryck

OK för att bekräfta.
5. Välj Ändra lösenord för samtalsblockering:

• Ange aktuellt lösenord och tryck OK.
• Ange det nya lösenordet och tryck OK. Upprepa för att bekräfta.

28



Svenska

Avancerat
1. Tryck Meny Inställningar Samtalsinställningar

Avancerat:
• Svartlista för att lägga till nummer på en spärrlista. Du kan

sammanställa en spärrlista med telefonnummer så att alla
nummer på listan spärras när de ringer upp eller skickar SMS
till dig.

• Automatisk uppringning inställt på På för att automatiskt ringa
upp ett upptaget nummer på nytt.

• Påminnelse om samtalstid för att få en ljudpåminnelse efter
en viss samtalstid.

• Avsluta automatiskt inställt på På för att automatiskt koppla
från samtal efter en viss tid.

• Svarsläge:
• Välj Vilken tangent som helst för att kunna besvara inkom-

mande samtal genom att trycka på valfri knapp (med un-
dantag av ).

• Välj Svara automatiskt i headsetläge för att besvara in-
kommande samtal automatiskt när ett headset har
anslutits.

Datainställningar
Välj nätverk
1. Tryck Meny Inställningar Nätverk Välj nätverk:

• Ny sökning för att utföra en ny sökning om anslutningen bryts.
• Välj nätverk för att visa tillgängliga nätverk, en lista över till-

gängliga tjänsteleverantörer visas (efter en kort fördröjning).
Välj önskad tjänsteleverantör.

• Urvalsläge för att välja ett annat nätverk. Välj Automatisk för
att välja nätverk automatiskt eller Manuell för att välja nätverk
manuellt.

3G
• GSM-tjänst (endast).
• WCDMA (3G)-tjänst (endast).
• Automatisk: växla mellan GSM ochWCDMA 3G för bästa täckning.
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VIKTIGT!
Om du anger att du vill använda endast GSM eller endast WCDMA
kommer du inte att kunna ringa några samtal, inte ens nödsamtal,
eller använda andra funktioner som kräver nätanslutning, om det valda
nätet inte är tillgängligt.

Nätverksinformation
Visa aktuella nätinställningar.

GPRS-anslutning
• Alltid – tjänsten är alltid på.
• Vid behov – tjänsten ansluter vid behov och kopplas från efter an-

vändning. Tar längre tid att ansluta, men kan spara batteri.

GPRS prioritering
• Data – prioritera data.
• Samtal – prioritera röstsamtal.

Säkerhet
SIM säkerhet
1. Tryck Meny Inställningar Säkerhet SIM-säkerhet PIN-

lås:
• På för att aktivera PIN-koden. PIN-koden måste anges varje

gång telefonen sätts igång.
• Av för att avaktivera PIN-koden.

VIKTIGT!
Om Av-läget aktiveras är SIM-kortet inte skyddat om det skulle tappas
bort eller blir stulet.

Byta PIN-kod
1. Tryck Meny Inställningar Säkerhet SIM-säkerhet

Ändra PIN.
2. Ange den nuvarande PIN-koden och tryck OK.
3. Ange den nya PIN-koden och tryck OK. Upprepa för att bekräfta.

Obs! Samma procedur kan användas för PIN2.
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Telefonsäkerhet
Telefonkoden skyddar din telefon så att ingen obehörig kan använda den.
Om telefonkoden aktiveras är telefonen låst efter omstart och telefonko-
den måste då anges för att låsa upp den.

1. Tryck Meny Inställningar Säkerhet Telefonsäkerhet
Telefonlås.

2. Välj På för att aktivera eller Av för att avaktivera.
3. Tryck OK för att bekräfta.

Obs! Du måste ange aktuell telefonkod. Den förinställda telefonkoden är
0000.
Ändra lösenord
1. Tryck Meny Inställningar Säkerhet SIM-säkerhet

Ändra lösenord.
2. Ange aktuellt lösenord och tryck OK.
3. Ange det nya lösenordet och tryck OK. Upprepa för att bekräfta.

Sekretesslås
Telefonkoden skyddar din telefon så att ingen obehörig kan använda den.
Om telefonkoden aktiveras är telefonen låst efter omstart och telefonko-
den måste då anges för att låsa upp den.

1. Tryck Meny Inställningar Säkerhet Sekretesslås.
2. Ange aktuellt lösenord och tryck OK.
3. Ange Omkopplare för sekretesslås till På eller Av.
4. Tryck Välj objekt och välj de appar som ska skyddas med

telefonkoden.
5. Tryck Spara för att bekräfta.

Obs! Du måste ange aktuell telefonkod. Den förinställda telefonkoden är
0000.

Total återställning
1. Tryck Meny Inställningar.
2. Välj Total återställning för att återställa telefonens inställningar. Alla

telefoninställningar återgår till standardinställningarna och alla spe-
cialinställningar försvinner (foton, kontakter, samtalslistor, medde-
landen, SIM-minne och minneskort påverkas inte).
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3. Ange telefonlösenordet och tryck OK för att återställa.

Tips: Den förinställda telefonkoden är 0000.

Återställ allt
1. Tryck Meny Inställningar Säkerhet.
2. Välj Återställ allt för att radera inställningar och allt innehåll i telefo-

nen som kontakter, samtalslistor och meddelanden (SIM-minne och
minneskort påverkas inte).

3. Ange telefonlösenordet och tryck OK för att återställa.

Tips: Den förinställda telefonkoden är 0000.

Ljudeffekter
Ställ in olika effekter för ljudet du hör.

Anslutning
Internetprofil
Internetinställningarna används av tjänster som kommunicerar via Inter-
net. Internetinställningarna är förinställda hos de flesta större tjänstele-
verantörer. Annars kan du be din tjänsteleverantör att skicka
inställningarna direkt till din telefon.

Följ stegen nedan om din tjänsteleverantör inte finns med i listan. Kon-
takta din tjänsteleverantör för att få rätt inställningar.

1. Tryck Meny Inställningar Anslutningar Datakonton.
2. Använd}/{ för att välja ett konto.
3. Tryck Alternativ Redigera för att ange inställningar för din

tjänsteleverantör:
• Kontonamn för att ange kontonamnet.
• APN för att ange APN-adressen.
• Användarnamn för att ange användarnamn.
• Lösenord för att ange lösenord.
• Autentiseringstyp för att ange säkerhet.
• Avancerat för ytterligare inställningar.

• Startsida för att gå in på hemsidan.
• Anslutningstyp välj HTTP/WAP.
• Använd proxy välj Ja för att redigera proxyinställningar.
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• Proxyadress för att ange proxyadress.
• Proxyport för att ange proxyport.
• Proxyanvändarnamn för att ange användarnamn.
• Proxylösenord för att ange lösenord.

• Primär DNS för att ange primär DNS-adress.
• Sekundär DNS för att ange sekundär DNS-adress.
• IP-adress för att ange IP-adress.
• Undernätmask för att ange nätmask.

4. Tryck Klar och sedan Ja för att spara eller Nej för att återgå.
5. Välj den nya profilen och tryck Alternativ Aktivera.
Du kan också aktivera/ändra en profil genom att välja den och trycka Al-
ternativ Aktivera/Redigera/Radera.

Dataroaming
Telefonen väljer automatiskt ditt (tjänsteleverantörens) hemnät om det
har täckning i området. Om det inte har täckning kan du använda ett an-
nat nät, förutsatt att din tjänsteleverantör har ett avtal som tillåter detta.
Det kallas roaming. Kontakta din operatör för mer information.

1. Tryck Meny Inställningar Anslutningar Dataroaming.
2. Välj På för att aktivera eller Av för att avaktivera.
3. Tryck OK för att bekräfta.

VIKTIGT!
Att använda datatjänster vid roaming kan bli dyrt. Kontakta din
operatör för att ta reda på kostnader för dataroaming innan du
använder tjänsten.

Bluetooth®

VIKTIGT!

När du inte använder Bluetooth väljer du På/Av Av eller Synlighet
Av. Anslut inte till en okänd telefon.

Aktivera Bluetooth
1. Tryck Meny Inställningar Bluetooth På/Av.
2. Välj På för att aktivera eller Av för att avaktivera.
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Synlighet
1. Tryck Meny Inställningar Bluetooth Synlighet.
2. Välj På för att göra din enhet synlig för andra enheter eller Av för att

göra den osynlig.

Obs! Du kan förhindra att andra telefoner upptäcker din telefon genom
att välja Av. Även om du väljer Av kan fortfarande de telefoner du har
anslutit till upptäcka din telefon.

Min enhet
Sök efter tillgängliga Bluetooth-enheter eller visa sparade.

1. Tryck Meny Inställningar Bluetooth Min enhet.
2. Välj Sök ny enhet för att söka efter tillgängliga Bluetooth-enheter.
3. Välj en enhet i listan och tryck Para ihop för att ansluta.
4. När du ansluter till en annan Bluetooth-enhet kan du behöva ange

ett lösenord. Ange lösenordet och tryck OK.
5. Välj en enhet i listan och tryck Alternativ:

• Anslut/Koppla ifrån för att ansluta till/koppla från den valda
enheten. Detta kan kräva en enhetsprofil, vanligtvis ett headset.

• Tjänster för att visa tillgängliga tjänster på den anslutna
enheten.

• Byt namn för att byta namn på telefonen.
• Auktorisera för att godkänna den anslutna enheten.
• Radera för att ta bort telefonen från listan.
• Radera alla för att radera alla telefoner från listan.

Mitt namn
1. Tryck Meny Inställningar Bluetooth Mitt namn.
2. Ange namnet som din Doro 540X ska visas med för andra Blue-

tooth-telefoner.
3. Tryck på Alternativ Klar för att bekräfta.

Avancerat
Ljudväg
1. Tryck Meny Inställningar Bluetooth Avancerat

Ljudväg:
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• Telefon för att besvara inkommande samtal med telefonen.
• Vidarebefordra till Bluetooth-headset för att vidarebefordra in-

kommande samtal till Bluetooth-telefonen.
2. Tryck OK för att bekräfta.

Delningsbehörighet
1. Tryck Meny Inställningar Bluetooth Avancerat

Delningsbehörighet:
• Full kontroll för att ge en ansluten enhet tillåtelse att läsa/skri-

va/radera på din telefon.
• Skrivskydd för att ge en ansluten enhet tillåtelse att endast

läsa på din telefon.
2. Tryck OK för att bekräfta.
Min adress
Visar telefonens maskinvaruadress, som också kallas för MAC-adress.
Den här adressen kan användas för att identifiera telefonen om det finns
flera enheter med samma namn.

Filhanteraren
Hantera innehållet i och egenskaper för filer. Du kan öppna, ta bort, flyt-
ta, kopiera och byta namn på filer.

1. Tryck Meny Inställningar Filhanteraren.
2. Välj Telefon/Minneskort Öppna.
3. Välj en mapp, t.ex. Foton, och tryck Öppna.
4. Välj en fil och tryck Alternativ:

• Spela (ljud/video/musik), använd pilknapparna för att styra
medier.

• Visa (foton/bilder) för att visa ett/en enda.
• Bildinformation för att visa detaljerad information om en bild, t.

ex. datum, storlek, upplösning.
• Redigera för att redigera. Tryck Alternativ för att visa tillgängliga

alternativ.
• Skicka Som multimediameddelande för att skicka som

bildmeddelande/Med Bluetooth för att skicka till en Bluetooth-
enhet/Som e-post för att skicka som e-post.

• Använd som för tillgängliga alternativ.
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• Ny mapp för att skapa en ny mapp.
• Byt namn för att byta namn på filen.
• Radera för att radera filen.
• Sortera efter för tillgängliga alternativ.
• Markera flera för att välja och utföra åtgärder för flera

kontakter.
• Kopiera/Flytta välj målmapp Välj.
• Radera alla för att radera alla filer i den valda mappen.
• Uppgifter för att visa detaljerad information om filen, t.ex. da-

tum, storlek och upphovsrätt.
5. Tryck OK för att bekräfta.
Format som stöds:
• Bildformat: BMP/GIF/JPG/PNG. Foton som tas med den inbyggda

kameran sparas i JPG-format.
• Ljudformat: WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Inspelningar som görs

med den inbyggda inspelaren sparas i AMR-format.
• Videoformat: AVI/MP4/3GPP.

Ficklampsknappinställning
Du måste först ändra knappens funktion till Trygghetslarmsläge för att
det ska gå att konfigurera trygghetsfunktionen. Information om hur du
konfigurerar trygghetsfunktionen finns i Trygghetsinställningar, s.15.

1. Tryck Meny Inställningar Ficklampsknappinställning.
2. Välj Ficklampsläge eller Trygghetslarmsläge.
3. Tryck OK för att bekräfta.

Hjälpredor

Hjälpredor-menyn innehåller Kalender, Alarm, Anteckningar och
Ärenden

Kalender
Tillför ärende
1. Tryck Meny Hjälpredor Kalender Alternativ Tillför

ärende:

36



Svenska

• Välj typ av händelse.
• Ange startdatum och -tid.
• Ange slutdatum och -tid.
• Ange ämne.
• Ange om händelsen ska ha ett alarm.
• Ange om händelsen ska vara återkommande.
• Ange om händelsen ska ha en plats.
• Ange om händelsen ska ha ytterligare information.

2. När du är klar trycker du Spara.
Alternativ
1. Tryck Meny Hjälpredor Kalender Alternativ:

• Visa för att visa uppgifter på det valda datumet.
• Visa alla för att visa alla uppgifter.
• Radera händelse för att radera en eller flera händelser.
• Hoppa till datum och ange datumet.
• Gå till idag för att gå till dagens datum.
• Hoppa till datum och ange datumet.
• Gå till veckovy/Gå till månadsvy för att växla vy.

Obs! Kalenderpåminnelserna fungerar även när telefonen är avstängd.

Väckarklocka
1. Tryck Meny Hjälpredor Alarm välj en post På.

• Ange alarmposten till På eller Av
• Ange alarmtiden med knappsatsen.
• Ange om alarmet ska upprepas.
• Ange alarmton.
• Ange alarmtyp.

2. Tryck Klar.
Snooza eller stäng av
• När larmet aktiveras ljuder en signal. Tryck Stopp för att stänga av

alarmet, eller tryck Snooze för att repetera alarmet nio minuter
senare.

Obs! Larmet fungerar även när telefonen är avstängd.
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Anteckningar
1. Tryck Meny Hjälpredor Anteckningar Lägg till.
2. Skriv din anteckning med hjälp av knappsatsen. Se Skriva in text,

s.6.
3. Tryck på Alternativ Klar för att bekräfta.

Tips: Om du vill visa fler alternativ väljer du en befintlig post och trycker
Alternativ.

Ärenden
Lägg till uppgift
1. Tryck Meny Hjälpredor Ärenden Lägg till:

• Ange datum och tid.
• Ange ämne, se Skriva in text, s.6.
• Ange om uppgiften ska ha ett alarm.
• Ange om uppgiften ska vara återkommande.
• Ange prioriteten för uppgiften.
• Ange om uppgiften ska ha ytterligare information.
• Ange status för uppgiften.

2. När du är klar trycker du Spara.

Obs! Uppgiftspåminnelserna fungerar även när telefonen är avstängd.

Övriga funktioner

Media
Använd Media för att spela upp olika mediefiler, till exempel musik el-
ler annat ljud och filmer.

FM-radio
FM-radio har ett frekvensomfång från 87,5 till 108,0 MHz. Om du vill

lyssna på radio måste du ansluta ett kompatibelt headset som fungerar
som antenn.

Tips: Tryck på för att återgå till viloläge. Radion fortsätter att spela.

Mer
Tryck Meny Mer för de olika funktionerna.
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Ljudinspelare
Använd Ljudinspelare för att spela in anteckningar och meddelanden.
Använd navigeringsknapparna för att styra inspelningen.

Kalkylator
Miniräknaren kan utföra grundläggande matematiska operationer.

1. Ange det första talet. Använd# för att ange decimalkomma.
2. Använd navigeringsknapparna för att välja ett räknesätt (+, -, x, ÷).
3. Ange nästa tal och tryck OK.
4. Upprepa steg 2–4 efter behov.

Tryck OK för att beräkna resultatet.

Konvertera
Använd Konverterare för att omvandla olika enheter.

Ficklampa
Tryck På/Av för att slå på/av.

Obs! Tryck på knappen för trygghetsfunktion/ficklampa för att
tända ficklampan. Tryck igen för att släcka.
Trygghetsfunktionen och ficklampan delar på samma fysiska knapp.
Första gången du startar telefonen är knappen inställd för
ficklampsfunktionen. Du måste ställa in knappens funktion till
Ficklampsläge för att använda den för ficklampsfunktionen. Se
Ficklampsknappinställning, s.36.
Ficklampan gör slut på batteriet mycket snabbt. Kom ihåg att släcka
ficklampan efter att du använt den.

Tidtagarur
1. Tryck Alternativ för att välja Parallell tidtagning eller

Varvtidtagning.
2. Starta tidtagningen med OK.
3. Använd Parallell tidtagning/Varvtidtagning vid behov.
4. Pausa med Pausa och återuppta med OK.
5. Stoppa med OK.
Tryck Alternativ för att visa fler alternativ.
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Säkerhetsinstruktioner

OBSERVERA
Telefonen och tillbehören kan innehålla små delar. Se till att hålla all utrustning utom
räckhåll för små barn.
Strömadaptern är anslutningsanordningen som kopplas mellan telefonen och
strömuttaget. Uttaget för strömadaptern bör sitta nära utrustningen och vara
lättillgänglig.

Nätverkstjänster och kostnader
Denna utrustning är godkänd för användning i följande nätverk: WCDMA 900/1900/
2100 MHz, GSM 850/900/1800/1900 MHz. För att använda den krävs ett abonne-
mang hos en nätoperatör.
Att använda olika tjänster kan resultera i kostnader. Vissa av telefonens funktioner mås-
te både stödjas av operatören och ingå i abonnemanget.

Användningsområde
Följ de regler och lagar som gäller där du befinner dig och stäng alltid av telefonen på
platser där den inte får användas eller kan orsaka störningar eller utgöra en risk. An-
vänd endast telefonen i normal användningsposition.
Telefonen innehåller magnetiska delar. Telefonen kan attrahera metallföremål. Förvara
inte kreditkort eller andra magnetiska föremål nära telefonen. Det finns risk för att den
information som finns sparad på dem raderas.

Medicinsk utrustning
Användning av utrustning som sänder radiosignaler t.ex. mobiltelefoner, kan störa otill-
räckligt skyddad medicinsk utrustning. Kontakta en läkare eller tillverkaren av utrust-
ningen för att avgöra om den har tillräckligt skydd mot externa radiosignaler eller om du
har några frågor. Stäng alltid av telefonen om det finns information om detta på vårdin-
rättningar av olika slag. Sjukhus och andra vårdinrättningar använder ibland utrustning
som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Medicinska implantat
För att förhindra potentiella störningar rekommenderar tillverkare av medicinska im-
plantat ett minimiavstånd på 15 cm mellan trådlösa telefoner och implantat. Personer
som har ett medicinskt implantat ska:
• alltid hålla den trådlösa telefonen på ett avstånd om minst 15 cm från implantatet.
• inte förvara telefonen i bröstfickan
• hålla den trådlösa telefonen mot det öra som sitter på motsatt sida från

implantatet.
Om du misstänker att störningar förekommer ska du genast stänga av telefonen. Om
du har några frågor om användningen av din trådlösa telefon i kombination med ett me-
dicinskt implantat ska du vända dig till din vårdgivare.
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Områden med explosionsrisk
Stäng alltid av telefonen när du befinner dig i ett område med explosionsrisk. Följ alla
skyltar och instruktioner. Explosionsrisk finns bl.a. på platser där du normalt ombeds att
stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan en gnista orsaka en explosion eller
brand som i sin tur kan leda till personskador eller till och med dödsfall.
Stäng av telefonen på bensinstationer och alla andra platser med bränslepumpar och
bilverkstäder.
Följ förordningar gällande användning av radioutrustning vid platser där bränsle förva-
ras och säljs, kemiska fabriker och platser där sprängning pågår.
Områden med explosionsrisk är ofta – men inte alltid – tydligt markerade. Detta gäller
också under däck på fartyg, vid transport och lagring av kemikalier, för fordon som an-
vänder tryckkondenserade bränslen (motorgas/gasol), och i områden där luften inne-
håller kemikalier eller fina partiklar som mjöl, damm eller metallpulver.

Litiumjonbatteri
Denna produkt innehåller ett litiumjonbatteri. Om batteripaketet hanteras på fel sätt
finns risk för brand och brännskador.

VARNING
Explosionsrisk om batteriet byts ut på fel sätt. För att minska risken för brand och
brännskador: ta inte isär, krossa eller stick hål på telefonen, förkorta inte externa
kontakter och utsätt inte telefonen för temperaturer över 60 °C, öppen eld eller
vatten. Återvinn eller kassera använda batterier i enlighet med lokala föreskrifter
eller den referenshandbok som medföljer produkten.

Skydda hörseln
Denna telefon har testats för uppfyllelse av de krav gällande ljudtrycksnivå som framgår
av de tillämpliga standarderna SS-EN 50332-1 och/eller SS-EN 50332-2.

VARNING
Överdriven exponering för höga ljud kan leda till hörselskador. Exponering
för höga ljud under bilkörning kan distrahera dig och leda till olyckor.
Lyssna på måttlig ljudnivå när du använder headset och håll inte telefonen
nära örat när högtalarläget är på.

Nödsamtal
VIKTIGT!
Mobiltelefoner använder både radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna
nätet och användarprogrammerade funktioner. Det betyder att kontakt med nätet
inte alltid kan garanteras. Se därför till att inte vara helt beroende av en mobiltelefon
för mycket viktiga samtal som t.ex. medicinska nödsituationer.
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GPS/platsbaserade funktioner
Vissa produkter har GPS/platsbaserade funktioner. Funktioner som bestämmer geogra-
fisk position tillhandahålls ”i befintligt skick”. Inga garantier ges för att sådan informa-
tion är korrekt. Det går inte att garantera att platsbaserad information som används av
telefonen kan levereras utan avbrott eller fel, och kan därutöver vara beroende av nät-
verkstillgängligheten. Observera att funktionen kan begränsas eller helt upphöra att
fungera i vissa miljöer, till exempel i vissa byggnader eller i närheten av byggnader.

OBSERVERA
Använd inte GPS-funktionen medan du kör.

Fordon
Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bräns-
leinsprutning, ABS-bromsar, farthållare, krockkuddar) som är felaktigt monterade eller
saknar skydd. Kontakta tillverkaren eller dennes representant för mer information om
ditt fordon eller annan utrustning.
Förvara eller transportera inte brännbara vätskor, gaser eller explosiva varor tillsam-
mans med telefonen eller dess tillbehör. För bilar med krockkuddar: glöm inte att krock-
kuddar fylls med luft med stor kraft.
Placera inte föremål, inklusive fast eller portabel radioutrustning i området vid krock-
kudden eller i området där den kan expandera. Om mobiltelefonutrustningen är felak-
tigt monterad och krockkudden fylls med luft kan skadorna bli allvarliga.
Det är förbjudet att använda telefonen när man flyger. Stäng av telefonen innan du går
ombord på planet. Att använda apparater för trådlös kommunikation i ett flygplan kan
medföra risker för luftsäkerheten och störa telekommunikationen. Det kan även vara
olagligt.

Skydda dina personliga uppgifter
Skydda dina personliga uppgifter och förhindra att känslig information läcker ut eller
missbrukas.
• Kom ihåg att säkerhetskopiera viktig information på din telefon.
• När det är dags att kassera telefonen, säkerhetskopiera all information och åter-

ställ därefter telefonen för att förhindra att din personliga information missbrukas.
• Läs all information noga när du laddar ned appar. Var särskilt försiktig med appar

som har tillgång till många funktioner och/eller till många av dina personliga
uppgifter.

• Kontrollera dina konton regelbundet avseende ej godkänd eller misstänkt använd-
ning. Om du misstänker att din personliga information har missbrukats, kontakta
din tjänsteleverantör för att ta bort eller ändra kontoinformationen.

• Om du tappar din telefon eller om den blir stulen, ändra omgående lösenorden till
dina konton för att skydda din personliga information.
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• Undvik att använda appar från okända källor, och lås din telefon med ett mönster,
lösenord eller en PIN-kod.

Skadlig programvara och virus
Skydda din telefon från skadlig programvara och virus genom att följa dess tips för an-
vändning. Om du inte gör detta kan det innebära att du förlorar information, vilket inte
täcks av garantin.
• Ladda inte ned okända appar.
• Besök inte otillförlitliga webbplatser.
• Ta bort misstänkta SMS och meddelanden från okända avsändare.
• Ställ in ett lösenord och byt ut det regelbundet.
• Stäng av funktionerna för trådlös anslutning, till exempel Bluetooth, när de inte

används.
• Om telefonen fungerar onormalt, kör ett antivirusprogram för att kontrollera om

den har fått virus.
• Kör ett antivirusprogram på telefonen innan du använder några appar och filer

som du nyligen har laddat ned.
• Redigera aldrig registerinställningar och gör inga förändringar av enhetens

operativsystem.

Skötsel och underhåll
Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och måste hanteras försiktigt. Oförsiktig
hantering kan leda till att garantin blir ogiltig.
• Sänk inte ned enheten mer än 1 meter i vatten och håll den inte nedsänkt i mer än

30 minuter.
• Utsätt inte enheten för vatten som rör sig med kraft, som rinnande vatten från kra-

nar, havsvågor och vattenfall.
• Öppna inte enhetens lock när enheten är i vatten eller på mycket fuktiga platser,

som vid simbassänger eller i badrum.
• Öppna inte batteriluckan med våta händer eller när enheten är våt.
• Telefonens röda gummitätning är en viktig del av dess skydd. Var försiktig när du

öppnar och stänger batteriluckan så att gummitätningen inte skadas. Se också till
att gummitätningen är fri från främmande föremål, till exempel sand och damm, så
att enheten inte kommer till skada.

• Om enheten har exponerats för rent vatten ska den torkas av ordentligt med ren
och mjuk trasa. Om enheten har exponerats för andra vätskor ska du skölja den
med kallt vatten och torka av den ordentligt med en ren och mjuk trasa. Om du inte
följer dessa anvisningar kan enhetens prestanda och utseende påverkas.

• Batteriluckan kan lossna om du tappar enheten eller om den får en kraftig stöt. Se
till att alla luckor sitter korrekt och är ordentligt stängda.

• Om enheten har varit nedsänkt i vatten eller om mikrofonen, högtalaren eller mott-
agaren är våt kanske ljudet inte hörs tydligt. Torka av enheten.
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• Enhetens vattentäta konstruktion kan göra att den vibrerar under vissa förhållan-
den, exempelvis när volymen är hög. Det beror på de skyddande membranen, är
normalt och påverkar inte enhetens prestanda.

• Vissa funktioner kanske inte fungerar som de ska om enheten används i vatten.
• Enheten har testats i en kontrollerad miljö och är certifierad som vatten- och

dammtät i specifika situationer (enligt kraven för kapslingsklass IP67 så som den
beskrivs i den internationella standarden IEC 60529). Trots denna klassning är det
ändå möjligt att enheten kan skadas i vissa situationer.

• Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan reducera livsläng-
den på elektronisk utrustning, skada batterier, samt deformera eller smälta vissa
plaster.

• Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp till normal tempe-
ratur kan kondens bildas på insidan och skada de elektroniska kretsarna.

• Försök aldrig att öppna telefonen på något annat sätt än de som anges här.
• Använd inte starka kemikalier för att rengöra telefonen.
• Ta inte isär batteriet genom att på något sätt försöka öppna, krossa, böja, deforme-

ra, punktera eller klippa sönder det.
• Ändra inte och gör inte om batteriet, försök inte föra in främmande objekt i det eller

sänka ned det eller exponera det för vatten eller andra vätskor eller exponera det
för eld, explosion eller annan risk.

• Använd batteriet endast för det system som det är specificerat för.
• Använd endast batteriet med ett laddsystem som är godkänt för systemet enligt

IEEE-Std-1725. Användning av ett olämpligt batteri eller en olämplig laddare kan in-
nebära brand-, explosions- eller läckagerisk eller annan risk.

• Kortslut inte ett batteri och låt inte ledande metallobjekt komma i kontakt med
batteripolerna.

• Ersätt batteriet endast med ett annat batteri som har godkänts för systemet enligt
denna standard, IEEE-Std-1725. Användning av ett olämpligt batteri kan innebära
brand-, explosions- eller läckagerisk eller annan risk.

• Kassera använda batterier snarast och i enlighet med lokala förordningar.
• Barn som använder batterier bör övervakas.
• Felaktig batterianvändning kan leda till brand, explosion eller annan fara.
För de telefoner som använder en USB-port som en laddningskälla, ska telefonens
bruksanvisning innehålla en uppgift om att produkten endast ska anslutas till CTIA-certi-
fierade adaptrar, produkter som har USB-IF-logotypen eller produkter som har fullgjort
USB-IF-efterlevnadsprogrammet.
Råden ovan gäller för telefonen, batteriet, nätadaptern och andra tillbehör. Kontakta in-
köpsstället om telefonen inte fungerar som den ska. Glöm inte inköpskvittot eller en ko-
pia av fakturan.

Garanti
Denna produkt är garanterad under en period på 24 månader från inköpsdatum och för
originaltillbehör (t.ex. batteri, laddare, laddningsstation eller handsfree-utrustning) som
kanske levereras med enheten under en period på 12 månader från inköpsdatum. Om
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ett fel mot förmodan skulle uppstå under denna period ska du kontakta inköpsstället.
Inköpskvitto krävs vid alla typer av service eller support som behövs under
garantiperioden.
Garantin gäller inte då fel uppstår till följd av en olycka eller liknande, och inte om pro-
dukten skadas på grund av inträngande vätska, oförsiktig användning, onormal använd-
ning, undermåligt underhåll eller andra omständigheter som användaren ansvarar för.
Garantin omfattar heller inte skador som orsakats av blixtnedslag eller andra spän-
ningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att du alltid kopplar ur laddaren
under åskväder.
Observera att detta är en frivillig tillverkargaranti som ger rättigheter utöver och inte på-
verkar lagstadgade rättigheter för slutanvändare.
Garantin gäller inte om andra batterier än originalbatterier från Doro har använts.

Specifikationer
Nätverksband (MHz)
[maximal radiofrekvenseffekt/dBm]:
2G GSM 850 [33], 900 [33],

1800 [30], 1900 [30]
3G UMTS 1 (2100) [24], 2 (1900) [24],

8 (900) [24]
Bluetooth (MHz)
[maximal radiofrekvenseffekt/dBm]:

3.0, (2402 - 2480) [10]

Kapslingsklass IP67
Displaystorlek/upplösning: 2.4”, 240 x 320
Glas: Corning® Gorilla® Glass 3
Mått 132 mm x 59 mm x 16 mm
Vikt 130 g (med batteri)
Batteri 3.7 V / 1400 mAh Litium-jon batteri
Omgivande temperatur vid drift Min: 0° C (32° F)

Max: 40° C (104° F)
Omgivande temperatur vid laddning Min: 0° C (32° F)

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

Max: 60° C (140° F)

Copyright och andra meddelanden
Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, inc.
vCard är ett varumärke som tillhör Internet Mail Consortium.
Wi-Fi är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
microSD är ett varumärke som tillhör SD Card Association.
Java, J2ME och alla övriga Java-baserade märken är varumärken eller registrerade varu-
märken som tillhör Sun Microsystems, Inc. i USA och i andra länder.
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Innehållet i detta dokument tillhandahålls i befintligt skick. Med undantag för vad som
föreskrivs i gällande lagstiftning erbjuds varken uttryckliga eller underförstådda garanti-
er avseende bland annat säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte vad gäller det aktu-
ella dokumentets korrekthet, tillförlitlighet och innehåll. Doro förbehåller sig rätten att
när som helst förändra eller återkalla detta dokument utan föregående meddelande.
Google, Google Maps™, Gmail, Google Calendar, Google Checkout, Google Talk, YouTu-
be, YouTube-logotypen, Picasa och Android är varumärken eller registrerade varumär-
ken som tillhör Google, Inc.
Den här produkten är licensierad under MPEG-4 visual och AVC patent portfolio-licenser
för privat och icke-kommersiellt bruk av en konsument för (i) kodning av video i enlighet
med MPEG-4 visual standard (”MPEG-4-video”) eller AVC-standard (”AVC-video”) och/el-
ler (ii) avkodning av MPEG-4-video eller AVC-video som har kodats av en konsument i
samband med privat och icke-kommersiell aktivitet och/eller erhållits från en videoleve-
rantör som har licensierats av MPEG LA för att tillhandahålla MPEG-4- och/eller AVC-vi-
deo. Ingen licens beviljas eller lämnas underförstått för något annat syfte. Ytterligare
information, inklusive sådan som rör marknadsföring, internt och kommersiellt bruk
samt licensiering kan erhållas från MPEG LA, L.L.C. Se http://www.mpegla.com. MPEG
Layer-3-ljudavkodningsteknik med licens från Fraunhofer IIS och Thomson.
Övriga produkt- och företagsnamn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör re-
spektive ägare.
Alla rättigheter förbehålls som inte uttryckligen medges häri. Alla övriga varumärken till-
hör respektive ägare.
I den mån gällande lagstiftning så medger ska Doro eller dess licensgivare under inga
förhållanden hållas ansvariga för eventuell förlust av data eller intäkter eller skador av
vilken typ det än vara må, och hur dessa än har uppstått.
Doro erbjuder inga garantier för, och har heller inget ansvar för funktionen hos, innehål-
let i eller slutanvändarsupporten för de tredjepartsappar som levereras med din enhet.
Genom att använda en app accepterar du att appen tillhandahålls i befintligt skick.
Doro gör inga utfästelser, erbjuder inga garantier och har inget ansvar för funktionen
hos, innehållet i eller slutanvändarsupporten för de tredjepartsappar som levereras
med din enhet.

Upphovsrätt för innehåll
Olovlig kopiering av av upphovsrättsskyddat material strider mot bestämmelserna i upp-
hovsrätten i USA och i andra länder. Den här enheten är uteslutande avsedd för kopier-
ing av icke-upphovsrättsskyddat material, material som du har upphovsrätten till eller
material som du har behörighet eller laglig rätt att kopiera. Om du är osäker på din rät-
tighet att kopiera något material bör du kontakta juridisk rådgivning.

Specifik absorptionsnivå (SAR)
Telefonen uppfyller tillämpliga internationella säkerhetskrav för exponering av radiovå-
gor. Din mobila enhet både tar emot och sänder radiosignaler. Den är konstruerad för
att inte överskrida de gränser för exponering mot radiovågor (radiofrekventa elektro-
magnetiska fält) som rekommenderas i internationella riktlinjer från den oberoende
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vetenskapliga organisationen ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radia-
tion Protection).
I riktlinjerna för exponering mot radiovågor används en måttenhet som kallas för SAR,
Specific Absorption Rate. SAR-gränsvärdet för mobila enheter är 2 W/kg i genomsnitt
över 10 gram kroppsvävnad, och är beräknat med en avsevärd säkerhetsmarginal för
att alla personer, oavsett ålder och hälsotillstånd, ska vara trygga.
Vid tester av SAR används standardanvändningspositioner samtidigt som telefonen sän-
der med sin högsta tillåtna effektnivå i alla testade frekvensband. Högsta tillåtna SAR-
värden enligt ICNIRP-riktlinjerna för användning av denna telefonmodell är:
SAR vid huvudet: 0,774 W/kg
SAR vid kroppen: 0,782 W/kg
Vid normal användning är enhetens SAR-värden normalt långt under ovanstående
gränsvärden. Detta innebär att uteffekten från din mobila enhet automatiskt minskas
när full effekt inte är nödvändig för samtalet, vilket syftar till att maximera systemets ef-
fektivitet och minimera störningarna på systemet. Ju lägre uteffekt från enheten, desto
lägre blir dess SAR-värde.
Denna enhet uppfyller riktlinjerna för RF-exponering vid användning i huvudnära läge el-
ler då den är placerad minst 0,5 cm cm från kroppen. Om ett fodral, en bältesklämma
eller annan form av förvaring används vid användning nära kroppen bör förvaringen i
fråga inte innehålla metall, och bör etablera minst ovanstående distans från kroppen.
Världshälsoorganisationen (WHO) har angett att nuvarande vetenskapliga rön innebär
att inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs vid användning av mobila enheter. Om du
vill kunna reducera exponeringen rekommenderar WHO att du använder enheten mind-
re, eller använder ett hands-free-tillbehör för att hålla enheten på avstånd från huvud
och kropp.

Korrekt kassering av produkten
(Elektriskt och elektroniskt avfall)
(Gäller i länder med särskilda insamlingssystem)

Denna symbol på själva produkten, dess tillbehör eller bruksanvisning innebär att pro-
dukten och dess elektroniska tillbehör (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte får kas-
tas tillsammans med vanligt hushållsavfall. För att undvika att skada miljön och
människors hälsa ska dessa delar sopsorteras separat och återvinnas för att främja en
hållbar återanvändning av material. Vid frågor om hur och var dessa produkter ska åter-
vinnas ska privatpersoner kontakta inköpsstället eller kommunen. Företag ska kontakta
sin leverantör och läsa villkoren i inköpsdokumentationen. Denna produkt och dess
elektroniska tillbehör får inte blandas med övrigt kommersiellt avfall. Denna produkt
uppfyller RoHS-direktivet.
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Korrekt kassering av batterier i denna produkt
(Gäller i länder med särskilda insamlingssystem)

Denna symbol på batteriet, i bruksanvisningen eller förpackningen visar att batteriet i
produkten inte får kasseras i det vanliga hushållsavfallet. I de fall de förekommer inne-
bär de kemiska beteckningarna Hg, Cd eller Pb att batteriet innehåller kvicksilver, kad-
mium eller bly överstigande referensnivåerna i EU:s batteridirektiv 2006/66. Om
batterierna inte kasseras på korrekt sätt kan dessa ämnen skada människors hälsa el-
ler miljön.
För att skydda naturresurser och främja återanvändning, sopsortera batterierna separat
och återvinn dem genom att lägga dem i kommunens batteriinsamlingsbehållare.
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