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Svenska
1. Volymkontroll för luren
2. Högtalare
3. Snabbknappar för

telefonitjänster
4. Upphängning för lur
5. Radera
6. OK
7. Snabbvalsknappar
8. Nummerpresentation
9. Indikator för nytt samtal

10. Bläddra upp/ned
11. Telefonbok
12. Meny
13. R-knapp
14. Återuppringning
15. Extra förstärkning (boost)
16. Kraftfull förstärkning

(boost)/Ringindikator
17. Högtalare



Svenska

Installation
Utrustningen är avsedd att användas i analoga telefonnät i AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT,
NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE.

Inkoppling
1. Anslut spiralsladden till luren och sedan till uttaget markerat med
Q på enheten.

2. Anslut strömadaptern till ett vägguttag och sedan till uttaget marke-
rat med DC 12V på enheten.

3. Anslut telefonsladden till ett telejack och sedan till uttaget markerat
medT på enheten.

4. Lyft luren och kontrollera att kopplingston hörs.

Obs! Använd den telefonsladd som medföljer. En sladd från en gammal
telefon kanske inte är kompatibel.

Inställning
Inställningsmenyn öppnas så snart telefonen ansluts till nätströmmen.
Telefonen kommer att återgå till vänteläge efter 60 sekunders inaktivitet
eller om du trycker påb. Bekräfta med och nästa inställning visas.
Bläddra medv/V. Öppna inställningsmenyn när som helst med .
1. Tryck .
2. SVENSKA visas.
3. Välj språk medv/V. Tryck0.
4. Välj kontrastinställning (KONTRAST, 2) medv/V. Tryck0.
5. Ange timmar (00–23) medv/V. Tryck0.
6. Ange minuter medv/V. Tryck0.
7. Ange dag medv/V. Tryck0.
8. Ange månad medv/V. Tryck0.
9. Välj TON eller PULS medv/V. Tryck0.

Obs! Om du är osäker på vilket samtalsläge du ska använda, välj
TON då detta fungerar på de flesta platser.

10. Välj R-KNAPPSTID medv/V (100 för EU/GB/AUS, 270 Frankrike/
Portugal och 600 Nya Zeeland). Tryck0.
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11. NYTT SAMTAL IND. visas, tryck0. Aktivera/aktivera lysdiodsindika-
torn för nya samtal. Välj PÅ/AV, och bekräfta med0.

12. Knapparna1 och2 kan programmeras med telefontjänster.TELE-
TJÄNSTER visas, tryck0. Användv/V för att välja KNAPP 1 eller
KNAPP 2, och tryck sedan0. Använd knappsatsen för att redigera
numret. Tryck0.

13. Ange namn för tjänsten. Tryck0.

Ändra tid, språk eller kontrast
Om du vid ett senare tillfälle vill ändra inställningarna för tid, språk m.m.
upprepar du ovanstående steg.

Batterier
4 x AA alkaliska batterier behövs för att driva displayen (inte bakgrunds-
belysningen) under strömavbrott. Den kraftfulla förstärkningen (boost)
och högtalaren fungerar inte under strömavbrott.

När visas ska du byta alla fyra batterierna. Använd endast alkaliska
batterier av god kvalitet.
1. Dra ur telefonsladden och öppna batteriluckan.
2. Sätt i batterierna (4 x AA) med polerna vända åt rätt håll.
3. Sätt tillbaka batteriluckan och telefonsladden.

Väggmontering
Telefonen kan väggmonteras. Du kan montera telefonen på väggen med
hjälp av den medföljande vägghållaren och två skruvar.

VARNING
Kontrollera så att inga kablar, vattenledningar eller gasledningar finns
innanför väggen innan du börjar borra i den.

1. Borra två hål i väggen, lodrätt och med 83 mm mellanrum.
2. Sätt i skruvarna och låt dem sticka ut ca 5 mm från väggen.
3. Dra ur och ta bort luren.
4. Passa in vägghållarens flikar (A) i springorna (B) på telefonens bak-

sida, och för vägghållaren uppåt tills den klickar på plats.
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B

A

5. Placera telefonen så att skruvarna på väggen passar in i vägghålla-
rens springor, och för telefonen nedåt tills den hänger på skruvarna.

6. Ta bort lurens hake (C) genom att trycka den uppåt, och sätt tillbaka
den åt andra hållet så att den lilla fliken (D) sticker fram. Haken hål-
ler nu luren på dess plats när telefonen hänger på väggen.

C

D

C

7. Placera luren på upphängningen vid luromkopplaren.

Använda telefonen

Displayen
I standbyläge visas datum och tid på displayen, totalt antal samtal som
finns lagrade i minnet för nummervisning samt antal nya samtal.

Timer
Under ett samtal visas samtalstiden på displayen så att du kan se hur
länge samtalet har pågått. Timern är en enkel metod för dig att hålla reda
på hur länge samtalet varar.

Ringa ett samtal
Vanlig uppringning
1. Lyft luren.
2. Slå telefonnumret.
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Föruppringning
Du kan trycka in telefonnumret och redigera det innan du ringer upp.
1. Slå telefonnumret. Du kan radera feltryck medc.
2. Lyft luren.

Återuppringning
Du kan enkelt ringa upp de senast använda telefonnumren igen.

1. Tryck upprepade gånger på för att bläddra bland de nummer du
har ringt.

2. Lyft luren för att slå numret,
eller lyft på luren och tryck om du vill ringa det nummer du se-
nast använt.

Använda högtalarläget
1. Tryck för att aktivera högtalarläget.
2. Slå telefonnumret.
3. Tryck för att avsluta samtalet.

Obs! Om du vill kan du växla mellan luren och högtalarläget genom att
trycka eller lyfta på luren.
Kom ihåg att i högtalarläget kan bara en person prata åt gången.
Växlingen mellan högtalare och mikrofon sker automatiskt. Det är därför
viktigt att det inte förekommer några höga ljud, t.ex. musik, i närheten av
telefonen eftersom det stör högtalarläget.

Kortnummer för telefonitjänster
Kortnummer till operatörens telefonitjänster

1. Håll in1 eller2 tills du ser numret för tjänsten i displayen.
2. Tryck0 eller lyft på luren för att ringa numret.

Volymkontroll
Du kan ändra lurvolym under pågående samtal med .

Du justerar lurens tonnivå med reglaget på sidan av telefonen.

Obs! Fungerar endast när kraftfull förstärkning är aktiverad.
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Du justerar högtalarvolymen med reglaget på sidan av telefonen.

Extra förstärkning (boost)
Tryck knappen 60dB för att aktivera förstärkningen. Förstärkningen avak-
tiveras i slutet av varje samtal för att undvika att personer med normal
hörsel skadas.

VARNING
Lur- och handsetvolymen kan ställas in på en väldigt hög nivå.
Förstärkningen bör endast användas av personer med nedsatt hörsel.

Hörapparatskompatibel
VARNING

Använd inte extra förstärkning (boost) tillsammans med en hörapparat,
om inte nödvändigt. Handenhetens volym kan ställas upp väldigt högt.

Denna telefon är kompatibel med hörapparater. Välj T-läget på din hörap-
parat för att aktivera denna funktion. Kompatibilitet med hörapparater är
ingen garanti för att en specifik hörapparat fungerar tillsammans med en
specifik telefon. För att säkerställa att en viss hörapparat fungerar bra
tillsammans med denna telefon ska du testa att använda dem tillsam-
mans innan du genomför ett köp.

T: om du vill använda din hörapparat i detta läge ska du se till så att din
hörapparat är inställd på ”T-läge” eller teleslingkopplingsläge (alla hörap-
parater har inte detta läge). För att uppnå bästa möjliga resultat ska du
prova att använda telefonen i olika lägen i förhållande till din hörapparat
– håll exempelvis luren strax under eller framför örat för att se om resul-
tatet förbättras.

Ringsignal
Volymen för ringsignalen kan ställas in med omkopplaren på telefo-
nens sida.

Snabbval
Spara nummer som snabbval
1. Håll in tills LAGRA NUMMER visas.

5



Svenska

2. Slå telefonnumret. Tryck .
3. Ange namnet. Tryck . PLATS? visas.
4. VäljA–B genom att trycka på motsvarande knapp. SPARAT visas.

Snabbval
1. Tryck på en av snabbvalsknapparnaA ellerB. Det lagrade telefon-

numret visas.
2. Lyft luren för att ringa. För att ringa i högtalarläge, tryck0 eller .

Telefonbok
Det finns plats för 50 namn och telefonnummer i telefonboken. Kontak-
terna i telefonboken sorteras i alfabetisk ordning. Varje namn kan vara
upp till 16 tecken långa, och telefonnumren kan bestå av upp till 22
siffror.
Om du är ansluten till en nummerpresentationstjänst kommer uppring-
arens namn/nummer att visas när du får ett samtal (förutsatt att dessa
finns sparade i telefonboken eller i minnet).

Obs! För att du ska kunna använda telefonboksfunktionerna måste du
se till attb visas. Om visas, tryckb.

Teckentabell
Varje sifferknapp är kopplad till bestämda tecken.

1 [Espace] + & - / X 1

2 A B C Å Ä Æ æ å ä ß 2

3 D E F ë 3

4 G H I ï 4

5 J K L 5

6 M N O Ñ ñ Ö ə ö 6

7 P Q R S 7

8 T U V 8 Ü ü

9 W X Y Z 9

* ` @ ( ) * < >
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0 , . : ? = 0

# $ _ % ! #

Lagra kontakter
1. Tryckb.
2. Håll in tills SPARA? visas. Tryck .
3. Slå telefonnumret. Tryck .
4. Ange namnet. Tryck en eller flera gånger på den sifferknapp som

motsvarar den första bokstaven, se Teckentabell.
5. Tryck . SPARAT visas.
Om du behöver infoga en paus i telefonnumret, tryck på . Du kan rade-
ra feltryckningar medc.

Ringa upp via telefonboken
1. Tryckb.
2. Bläddra medv/V. Snabbsök genom att trycka en eller flera gång-

er på den sifferknapp som motsvarar första bokstaven, se
Teckentabell.

3. Tryck0 och lyft på luren.

Redigera kontakter
1. Tryckb.
2. Bläddra till önskad post medv/V.
3. Håll in tills ÄNDRA? visas.
4. Håll in .
5. Korrigera/ändra numret medc ochv/V. Tryck .
6. Korrigera/ändra namn, se Teckentabell. Tryck . SPARAT visas.

Radera kontakter
1. Tryckb.
2. Bläddra till kontakten medv/V.
3. Tryckc. Displayen visar RADERA?.

Tips: För att ta bort alla kontakterna, håll inc tills RADERA ALLA?
visas.

4. Håll nedc tills numret försvinner.
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Nummerpresentatör

Nummerpresentatören gör att du kan se vem som ringer innan du svarar
och vem som har försökt att ringa när du inte varit tillgänglig. Om numret
finns lagrat i telefonboken visas även uppringarens namn. Mottagna
samtal lagras i kronologisk ordning, och ordningsnumret visas på
displayen.

När minnet är fullt raderas det äldsta numret automatiskt i takt med att
varje nytt samtal registreras. Nya samtal visas på displayen och markeras
medT, indikatorn för nytt samtal blinkar.

Obs! För att uppringande nummer ska kunna visas måste du ha beställt
nummerpresentationstjänsten från din operatör. Kontakta din operatör
om du vill ha mer information.

Hämta och ringa upp inkommande nummer
1. Tryck .
2. Tryckv/V för att bläddra bland de inkommande samtalen/

numren.
3. Tryck0 och lyft luren.

Meddelande
Förutom telefonnummer kan displayen visa:

OKÄNT NUMMER Ingen information, t.ex. om det är ett utländskt
nummer.

HEMLIGT
NUMMER

Samtalet kommer från ett dolt nummer eller en
telefonväxel.

T Numret känns inte igen
Z Flera samtal har inkommit från denna person
q Ett samtal tas emot när funktionen Samtal väntar

används
MEDD. VÄNTAR /
5

Meddelandeindikering*

*Du kan ta bort meddelandeindikatorn manuellt medc.
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Radera telefonnummer
1. Bläddra till det aktuella numret medv/V.
2. Tryckc, RADERA? visas. Du kan också hållac intryckt tills RADE-

RA ALLA? visas.
3. Håll inc tills numret försvinner.

Överföra nummer till telefonboken
1. Bläddra till aktuell post medv/V.
2. Håll in tills KOPIERA NUMMER? visas.
3. Håll in . SPARAT visas.
Du kan lägga till/redigera nummer och namn på samma sätt som Redi-
gera kontakter, s.7.

Övrigt

Felsökning
Kontrollera att alla sladdar är oskadda och att de är ordentligt inkopplade. Koppla ur
eventuell extrautrustning, förlängningssladdar och andra telefoner. Om problemet kvars-
tår ligger felet i någon annan utrustning.
Testa utrustningen på en telefonledning som du vet fungerar (t.ex. i en grannes hus).
Om utrustningen fungerar där finns felet troligen i din telefonledning. Informera din
nätoperatör.

Skötsel och underhåll
OBSERVERA

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för användning med
den aktuella modellen. Att koppla in andra tillbehör kan vara förenat med fara. Det
kan också medföra att garanti och typgodkännanden inte längre gäller.
Strömadaptern fungerar som frånkopplingsenhet mellan produkten och elnätet.
Uttaget för strömadaptern måste finnas nära utrustningen och vara lättillgängligt.

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och måste hanteras försiktigt. Oförsiktig
hantering kan leda till att garantin blir ogiltig.
• Utsätt inte telefonen för fukt. Regn, snö, fukt och alla typer av vätskor innehåller

ämnen som korroderar elektroniska kretsar. Om enheten blir blöt, måste du ta bort
batteriet och låta telefonen torka helt innan batteriet sätts in på nytt.

• Använd eller förvara inte telefonen i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rör-
liga delar och elektroniska komponenter kan skadas.
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• 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.
• Tappa inte telefonen. Slå inte på den och skaka den inte. Om den hanteras ovar-

samt kan kretsarna och precisionsmekaniken skadas.
• Använd inte starka kemikalier för att rengöra telefonen.
• Strömadaptern fungerar som frånkopplingsenhet mellan produkten och elnätet. Ut-

taget för strömadaptern måste finnas nära utrustningen och vara lättillgängligt.
Råden ovan gäller för telefonen, batteriet och andra tillbehör. Kontakta inköpsstället
om telefonen inte fungerar som den ska. Glöm inte inköpskvittot eller en kopia av
fakturan.

Garanti
Den här produkten är garanterad mot funktionsfel inom 24 månader från inköpsdatum.
Kontakta inköpsstället om ett fel inträffar under denna period. Inköpskvitto krävs för all
slags service eller support som du behöver under garantiperioden.
Garantin omfattar inte fel som orsakats av olyckor och liknande incidenter eller skador,
fuktskador, misskötsel, onormal användning, felaktig service eller andra omständighe-
ter som användaren ansvarar för. Garantin omfattar heller inte skador som orsakats av
blixtnedslag eller andra spänningsvariationer. För säkerhets skull rekommenderar vi att
du alltid kopplar ur laddaren under åskväder.
Batterier är förbrukningsartiklar och omfattas inte i någon garanti.
Observera att detta är en frivillig tillverkargaranti som ger rättigheter utöver och inte på-
verkar lagstadgade rättigheter för slutanvändare.

Försäkran om överensstämmelse
Doro försäkrar härmed att denna typ av utrustning Doro Magna 4000 överensstämmer
med följande direktiv: 2014/53/EU och 2011/65/EU. Fulltextversionen av EG-försäkran
om överensstämmelse finns tillgänglig via följande internetadress: www.doro.com/dofc.
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