Doro 1362

Lade telefonen
FORSIKTIG
Bruk bare batterier, lader og tilbehør som
er godkjent for bruk med akkurat denne
modellen. Hvis du kobler til annet utstyr, kan
det medføre fare, og føre til at telefonens
typegodkjenning og garanti blir ugyldig.

Hurtigveiledning
Norsk

Når batterinivået blir lavt, vises
, og en
varseltone høres.
• Koble strømadapteren til en stikkontakt og
til ladekontakten y.
Tips: Husk å fjerne den beskyttende
plastfolien fra skjermen.

2. BLI KJENT MED TELEFONEN
Slå telefonen på og av

1. Trykk og hold inne den røde knappen
på telefonen for å slå den på/av. Bekreft
med Ja for å slå den av.
2. Hvis SIM-kortet er gyldig, men beskyttet
med en PIN-kode (Personal Identification
Number), vises Tast SIM1-PIN. Tast
PIN-koden og trykk OK. Slett med Fjern.

Besvare et anrop

1. Trykk
for å svare, eller trykk Stille for
å slå av ringesignalet og deretter Avvis for å
avvise anropet (opptattsignal).
Du kan også trykke på
for å avvise
anropet direkte.
2. Trykk
for å avslutte samtalen.

Volumregulering

Bruk
/
til å justere lydstyrken under en
samtale. Volumnivået vises på displayet.
Stille
Stille er en fast profil der tastetone, meldings
tone og ringesignal er deaktivert, mens inn
stillingene for vibrasjon, oppgaver og alarm er
uendret.
• Trykk og hold inne # for å aktivere/
deaktivere Stille.

Anropsalternativer

Under en samtale gir menytastene (
tilgang til tilleggsfunksjoner:

)

ICE (In Case of Emergency –
i nødstilfeller)

I en akutt situasjon er det kritisk å få disse
opplysningene så raskt som mulig for å
øke offerets sjanse for å overleve. Legg til
ICE-kontakt av hensyn til din egen sikkerhet.
Førstehjelpspersonale kan finne tilleggsinfor
masjon, for eksempel medisiner og pårørende,
fra telefonen din i et nødstilfelle. Alle felter er
valgfrie, men jo flere opplysninger som oppgis,
jo bedre.
Trykk Meny â Telefonbok â ICE.
5. Bruk
/
til å bla i listen over
oppføringer.
6. Trykk Rediger for å legge til eller redigere
informasjon i hver oppføring. Slett med
Fjern.
7. Trykk Lagre når du er ferdig.

4. TRYGGHETSKNAPP

Med trygghetsknappen har du enkel tilgang til
forhåndsdefinerte nødnumre hvis du trenger
hjelp. Kontroller at trygghetsfunksjonen er
aktivert før bruk, og foreta alle nødvendige
konfigurasjoner. Test applikasjonen grundig.
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Merk! Hvis PIN- og PUK-kodene ikke fulgte
med SIM-kortet, kontakter du tjeneste
leverandøren.
Forsøk igjen: # viser antall gjenstående forsøk
på å taste PIN-koden. Når alle forsøkene er
brukt, vises PIN blokkert. SIM-kortet må i så fall
låses opp med PUK-koden (Personal Unblocking
Key).
1. Tast PUK-koden og bekreft med OK.
2. Tast en ny PIN-kode og bekreft med OK.
3. Tast inn den nye PIN-koden på nytt og
bekreft med OK.

Oppstartsveiviser

Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjons
formål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig
gjengivelse av apparatet. Elementene som
følger med telefonen, kan variere avhengig
av hvilken programvare og hvilket tilbehør
som er tilgjengelig i din region eller tilbys av
din tjenesteleverandør. Du kan kjøpe ekstra
tilbehør hos den lokale Doro-forhandleren. Det
medfølgende tilbehøret fungerer best med din
telefon.

1. KOMME I GANG
SIM-kort, minnekort og batteri
Fjern batteridekselet
Pass på at du ikke
skader neglene når
du løsner batteri
dekselet. Unngå
å bøye eller vri
batteridekselet
så mye at det blir
skadet.

Første gang du slår på telefonen, kan du bruke
oppstartsveiviseren til å velge basisinnstillinger.
Tips: Du kan kjøre oppstartsveiviseren senere
hvis du vil.

Trinn for trinn-instruksjoner

Hurtigtaster

Bruk 0 og 2–9 for å bruke hurtiganrop til en
oppføring fra hvilemodus.
• Trykk og hold inne den tilsvarende knappen
for å ringe.
Legge til hurtignumre
1. Trykk Meny â Innstillinger â Telefonbok
â Hurtignummer.
2. Velg 0 â Legg til og velg en oppføring fra
telefonboken.
3. Trykk OK for å bekrefte.
4. Gjenta for å legge til hurtignumre for
tastene 2–9.

Nødanrop

Så lenge telefonen er slått på, kan du alltid
foreta et nødanrop ved å taste nødnummeret
til den lokale sentralen etterfulgt av
.

I dette dokumentet indikerer pilen (â) neste
trinn i trinn for trinn-instruksjoner.
Trykk OK for å bekrefte en handling. Velg et
element ved å bla eller utheve elementet med
/ , og trykk deretter OK.

Skrive inn tekst

• Trykk flere ganger på en talltast til ønsket
tegn vises. Vent noen sekunder før du
skriver inn neste tegn.
• Trykk * for å se en liste over spesialtegn.
Velg ønsket tegn med
/ , og trykk OK
for å bruke det.
• Bruk
/
for å flytte markøren i teksten.
• Trykk # for å veksle mellom store
bokstaver, små bokstaver og tall.
• Hold inne # for å endre inntastingsspråk.

Endre språk, klokkeslett og dato

Sette inn SD-kort (valgfritt)
Press lokket over kortet forsiktig mot trygghets
knappen til det ”klikker”. Løft lokket til oppreist
stilling. Pass på at kontaktene på kortet vender
nedover. Fell ned lokket og skyv det forsiktig
ned og tilbake på plass.
Merk! Kretskortene (metalldelen) på kortene
må ikke være oppripet eller bøyd. Prøv å
unngå å berøre kretsene med fingrene.
Sette inn batteriet
Sett inn batteriet ved å
skyve det inn i batteri
holderen med kretsene
vendt ned og mot høyre.
Sett på batteridekselet
igjen.

Anrop
Foreta et anrop

GB

Sett inn SIM-kortet
(påkrevd)
Fjern batteriet hvis det
allerede er satt inn. Det
er to SIM-kortspor, SIM1
og SIM2. Hvis du bare
skal bruke ett SIM-kort,
anbefales det å bruke
SIM1-sporet.
Skyv kortet under
metalldelen med det
gullfargede kretskortet
vendt ned.
Det avskårne hjørnet på
kortet gjør det lettere å plassere kortet. Riktig
plassering er angitt i kortrommet.

Ringe opp et trygghetsanrop

1. Ved behov for hjelp holder du inne trygg
hetsknappen i 3 sekunder, eller trykker to
ganger på 1 sekund.
Trygghetssamtalen begynner etter en
forsinkelse på 5 sekunder. I løpet av dette
tidsrommet kan du stoppe en falsk alarm
ved å trykke
.
2. En trygghetstekstmelding (SMS) sendes til
alle mottakerne. Den første mottakeren
i listen ringes opp. Hvis anropet ikke blir
besvart innen 25 sekunder, ringes neste
nummer. Oppringingen gjentas 3 ganger
eller til anropet besvares, eller til du trykker
.
FORSIKTIG
Når et trygghetsanrop aktiveres, settes
telefonen automatisk i håndfrimodus. Unngå
å holde apparatet nær øret når håndfrimodus
er aktivert. Volumet kan være svært høyt.

Innstillinger

• Trykk Meny â Innstillinger â
Trygghetsalarm.

Anropslogg

Besvarte, tapte og foretatte anrop lagres i en
kombinert anropslogg. 20 anrop av hver type
kan lagres i loggen. Når det er flere anrop til
eller fra samme nummer, vises bare det siste
anropet.
1. Trykk på
.
2. Bruk
/
til å bla gjennom anropslisten.
= Mottatte
= Utgående

Standardspråk fastsettes av SIM-kortet.
3. Trykk

= Tapte anrop
for å ringe, eller Valg.

5. MELDINGER
Opprett og send tekstmeldinger

1. Trykk Meny â Meldinger â Opprett ny
â SMS.
2. Skriv en melding, se Skrive inn tekst, og
trykk på Til.
3. Velg en mottaker fra Legg til fra telefonbok.
Alternativt velger du Angi nummer for å
legge til en mottaker manuelt, og trykker
OK.
4. Du kan endre mottakerne ved å velge en og
trykke på Valg â Rediger/Slett/Slett alle.
5. Når det er gjort, trykker du Valg â Send.

Opprett og send bildemeldinger

Både du og mottakeren må ha abonnement
som støtter bildemeldinger. Innstillingene for
bildemeldinger fås fra tjenesteleverandøren.
De kan sendes til deg automatisk via tekst
melding.
1. Trykk Meny â Meldinger â Opprett ny
â MMS.
2. Skriv meldingen, se Skrive inn tekst.
3. Trykk Valg â Legg til bilde:
• Mine bilder for å velge en fil.

1. Tast inn telefonnummeret. Slett med Fjern.
2. Trykk
for å ringe opp. Trykk Avbryt for
å avbryte samtalen.
3. Trykk
for å avslutte samtalen.
Merk! I internasjonale samtaler bruker du
alltid + foran landskoden for at det skal
fungere best mulig. Trykk * to ganger for å
angi det internasjonale prefikset +.

Ringe fra telefonboken

1. Trykk Navn for å åpne telefonboken.
2. Bruk piltastene
/
til å bla gjennom
telefonboken, eller hurtigsøk ved å trykke
på tasten som tilsvarer første bokstav i
oppføringen.
3. Trykk Valg â Ring, eller trykk
for
å ringe opp den valgte oppføringen, eller
trykk Tilbake for å gå tilbake til hvilemodus.

3. TELEFONBOK

Telefonboken kan lagre 100 oppføringer med
3 telefonnumre i hver oppføring.

Legge til en kontakt

1. Trykk Meny â Telefonbok â
-Ny kontakt- â Legg til.
2. Angi et
Navn på kontakten, se Skrive inn
tekst. Slett med Fjern.
3. Bruk
/
for å velge Mobil,
Hjem eller
Jobb, og tast inn telefon
numrene inkludert retningsnummer.
4. Når det er gjort, trykker du Lagre.

• Ta bilde for å bruke kameraet til å ta et
bilde.
Merk! For å få best kvalitet på bildet, sender
du bare ett bilde i hver melding.
Du kan også Legge til lyd, Legge til video og
Forhåndsvise MMS ved å bruke Valg-menyen.
4. Trykk Valg â Legg til emne og legg til
emnet, og trykk Valg â Klar.
5. Trykk Valg â Til og velg mottaker fra Legg
til fra tlfbok.
Alternativt velger du Angi mottaker for å
legge til en mottaker manuelt, og trykker
Valg â Klar.
6. Trykk Valg â Send for å sende.

Innstillinger

• Trykk Meny â Innstillinger â Meldinger.

6. KAMERA (TA BILDER)

1. Trykk Meny â Kamera.
2. Trykk OK for å ta et bilde.
3. Trykk Valg eller trykk Tilbake for å ta et
nytt bilde (hvis du ikke foretar deg noe, blir
bildet lagret).

Innstillinger

• Trykk Meny â Innstillinger â Kamera.

7. BLUETOOTH®

Du kan koble telefonen trådløst til andre
Bluetooth®-kompatible enheter, som hode
telefoner eller andre mobiltelefoner.

10. FEILSØKING

Beskytt hørselen

Kan ikke slå på telefonen
Lavt batterinivå
Batteriet er installert feil
Batteriet lades ikke
Batteriet eller laderen er
skadet
Batteriet lades i temperaturer
< 0 °C eller > 40 °C
Laderen er koblet feil til
telefonen eller stikkontakten

Koble til strømadapteren og
lad batteriet.
Kontroller at batteriet er satt
i riktig.
Kontroller batteriet og
laderen.
Lad telefonen på et mer egnet
sted.
Kontroller ladepluggene.

PIN-koden godtas ikke
Feil PIN-kode er tastet for
mange ganger

Tast inn PUK-koden for å
endre PIN-koden, eller kontakt
tjenesteleverandøren.

ADVARSEL

Overdreven eksponering for høye lyder kan
forårsake hørselsskade.
Eksponering for høye lyder under kjøring kan
forstyrre føreren og forårsake en ulykke.
Bruk hodetelefoner på moderat nivå, og unngå å holde apparatet
nær øret når høyttaleren er i bruk.

Nødsamtaler
Viktig!

Mobiltelefoner bruker radiosignaler, mobiltelefonnettverket,
bakkenettverket og brukerprogrammerte funksjoner. Dette betyr
at forbindelse ikke kan garanteres i alle situasjoner. Derfor må
du aldri stole på mobiltelefonen alene når det gjelder viktige
samtaler, for eksempel medisinske nødssituasjoner.

Kjøretøy

SIM-kortet er skittent eller
fuktig

Kontroller SIM-kortet. Kontakt
tjenesteleverandøren hvis det
er skadet.
Kontroller installasjonen av
SIM-kortet. Fjern kortet og
sett det inn på nytt.
Tørk av metallflatene på
SIM-kortet med en ren klut.

Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i motorkjøre
tøy (for eksempel elektronisk drivstoffinnsprøyting, ABSbremser, automatisk hastighetskontroll, kollisjonsputer) som
er feil montert, eller som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Kontakt
produsenten eller en representant for denne hvis du vil vite
mer om din bil eller eventuelt tilleggsutstyr.
Unngå å oppbevare eller transportere brennbare væsker, gasser
eller eksplosiver sammen med apparatet eller tilbehøret.
For biler med kollisjonsputer: Husk at kollisjonsputene fylles
med luft med sterk kraft. Unngå å plassere gjenstander i
området over kollisjonsputen eller området der den blåses opp,
inkludert fast eller flyttbart radioutstyr. Det kan føre til alvorlig
skade hvis mobilutstyret er feilmontert og kollisjonsputen
løses ut.

2. Velg en enhet fra listen og trykk på Koble
for å koble til. Hvis Bluetooth® ikke er
aktivert, trykker du Ja for å aktivere.
3. Trykk OK for å bekrefte.

Kan ikke koble til nettverket
SIM-kort ugyldig
Ingen GSM-dekning

Kontakt teleoperatøren.
Kontakt teleoperatøren.

Det er forbudt å bruke apparatet under flyvning. Slå av
apparatet før du går ombord i fly. Bruk av trådløst tele
kommunikasjonsutstyr ombord i fly kan medføre fare for fly
sikkerheten og forstyrre radiokommunikasjonen. Det kan også
være forbudt.

8. LYD OG SKJERM
Toneinnstillinger

Telefonbokminnet er fullt

Viktig!
Når du ikke bruker Bluetooth®-tilkoblingen,
slår du av Aktivering eller Synlighet. Unngå å
pare telefonen med en ukjent enhet.
Aktivere Bluetooth®
1. Trykk Meny â Innstillinger â Bluetooth
â Aktivering â På.
2. Trykk OK for å bekrefte.

SIM-kortfeil
SIM-kortet er skadet
SIM-kortet er satt i feil

Tilgjengelige enheter
1. Trykk Meny â Innstillinger â Bluetooth
â Tilgjengelige enheter.

1. Trykk Meny â Innstillinger â Lyd â
Lydsignaler â SIM1 innkommende anrop.
2. Bruk
/
for å velge en av de tilgjenge
lige ringetonene. Ringetonen spilles av.
3. Trykk OK for å bekrefte eller Tilbake for å
forkaste endringene.

Tekststørrelse

Kan ikke legge til kontakt
Slett noen kontakter for å
frigjøre minne.

Kan ikke angi en funksjon
Funksjonen støttes ikke, eller
Kontakt teleoperatøren.
du abonnerer ikke på den

11. SIKKERHETSINSTRUKSJONER
ADVARSEL

Apparatet og tilbehøret kan inneholde små deler. Alt utstyret må
oppbevares utilgjengelig for små barn.
Strømadapteren brukes til å koble produktet fra strømuttaket.
Stikkontakten skal være nær utstyret og lett tilgjengelig.

Du kan tilpasse tekststørrelsen for menyen og
meldinger.
1. Trykk Meny â Innstillinger â Skjerm â
Tekststørrelse:
• Normal eller Stor.
2. Trykk OK for å bekrefte.

Nettverkstjenester og priser

Lysstyrke

Følg reglene og bestemmelsene som gjelder der du befinner
deg, og slå alltid av apparatet der det er forbudt å bruke det,
eller der det kan forårsake forstyrrelser eller fare. Hold alltid
apparatet i vanlig stilling når det brukes.

Du kan tilpasse innstillingene for lysstyrke. Jo
høyere verdi, jo bedre kontrast.

Apparatet er godkjent for bruk på GSM 850/900/1800/1900 MHz-
nettverkene. Du må ha et abonnement hos en tjenesteleverandør
for å kunne bruke apparatet.
Bruk av nettverkstjenester kan medføre trafikkostnader. Noen
produktfunksjoner krever støtte fra nettverket, og du må
kanskje abonnere på dem.

Betjeningsmiljø

1. Trykk Meny â Innstillinger â Skjerm â
Lysstyrke:
• Nivå 1-3.
2. Trykk OK for å bekrefte.

Deler av apparatet er magnetisk. Apparatet kan tiltrekke seg
metallgjenstander. Unngå å oppbevare kredittkort eller andre
magnetiske medier nær apparatet. Det er fare for at informa
sjonen som er lagret på dem, blir slettet.

9. TILLEGGSFUNKSJONER
Alarm

Bruk av utstyr som sender ut radiosignaler, for eksempel mobil
telefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som ikke er tilstrekke
lig beskyttet. Rådfør deg med lege eller med produsenten av
utstyret for å fastslå om utstyret har tilstrekkelig beskyttelse
mot eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørsmål.
Hvis det er satt opp skilt ved helseinstitusjoner som ber deg
om å slå av apparatet mens du er der, bør du følge denne
instruksen. Noen sykehus og andre helseinstitusjoner bruker
utstyr som kan være følsomt for eksterne radiosignaler.

1. Trykk Meny â Alarm â På.
2. Tast inn alarmklokkeslett med tastaturet, og
trykk OK for å bekrefte.
• Enkel for én enkelt forekomst,
• Velg Ukentlig for at alarmen skal gjentas.
Bla gjennom listen over dager, og trykk
På eller Av for å aktivere eller deaktivere
alarmen for hver dag.
3. Når det er gjort, trykker du Lagre.
4. Et signal høres når alarmen aktiveres.
Trykk Stopp for å slå av alarmen, eller
trykk Slumre for å gjenta alarmen etter
9 minutter.
Merk! Alarmen fungerer selv om telefonen
er slått av. Slå ikke på telefonen hvis det er
forbudt å bruke mobiltelefon, eller hvis det
kan medføre forstyrrelser eller fare.

Lykt

Skyv opp
for å slå på lommelykten. Skyv
ned for å slå av.

Tilbakestille innstillinger

1. Trykk Meny â Innstillinger â Sikkerhet.
2. Velg Nullstill innstillinger for å tilbakestille
telefonens innstillinger. Alle endringene du
har gjort i telefoninnstillingene blir tilbake
stilt til standardinnstillinger.
3. Tast telefonkoden og trykk OK for å tilbake
stille.
Tips: Standardkoden er 1234.

Nullstill alle

1. Trykk Meny â Innstillinger â Sikkerhet.
2. Velg Nullstill alle for å slette telefonens
innstillinger og innhold, som kontakter,
nummerlister og meldinger (SIM-minnet
berøres ikke).
3. Tast telefonkoden og trykk OK for å tilbake
stille.
Tips: Standardkoden er 1234.

Medisinsk utstyr

Medisinske implantater

For å unngå potensielle forstyrrelser anbefaler produsenter av
medisinske implantater en minsteavstand på 15 cm mellom et
trådløst apparat og det medisinske implantatet. Personer med
slike implantater bør:
• Alltid holde det trådløse apparatet mer enn 15 cm fra det
medisinske implantatet.
• Unngå å bære apparatet i brystlommen.
• Holde det trådløse apparatet mot øret på motsatt side av det
medisinske implantatet.
Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår
du av telefonen umiddelbart. Hvis du har spørsmål om bruk av
det trådløse apparatet med et medisinsk implantat, rådfører du
deg med din lege.

Områder med eksplosjonsfare

Slå alltid av apparatet når du befinner deg på steder der det er
eksplosjonsfare. Følg alle skilter og instruksjoner. Eksplosjons
fare finnes blant annet på steder der du vanligvis blir bedt
om å stoppe bilmotoren. På slike steder kan en gnist føre til
en eksplosjon eller brann som kan føre til personskader eller
dødsfall.
Slå av apparatet på bensinstasjoner og andre steder der det er
drivstoffpumper, samt på bilverksteder.
Følg begrensningene for bruk av radioutstyr nær steder der det
oppbevares og selges drivstoff, og nær kjemiske fabrikker og
steder der det pågår sprengning. Områder med eksplosjons
fare er ofte – men ikke alltid – tydelig merket. Dette gjelder
også under dekk på skip, transport eller lagring av kjemikalier,
kjøretøy som bruker flytende drivstoff (som propan eller
butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller
partikler som korn, støv eller metallpulver.

Li-ion-batteri

Dette produktet inneholder et Li-ion-batteri. Det er fare for
brann og brannskader hvis batteripakken håndteres feil.

ADVARSEL

Eksplosjonsfare kan forekomme hvis batteriet installeres feil. For
å redusere faren for brann eller brannskader, må batteriet ikke
demonteres, knuses, kortsluttes, utsettes for temperaturer over
60 °C (140 °F) eller kastes i ild eller vann. Brukte batterier resir
kuleres eller kasseres i henhold til gjeldende forskrifter eller vei
ledningen som fulgte med produktet.

12. PLEIE OG VEDLIKEHOLD

Dette apparatet er et teknisk avansert produkt som må behandles
med omtanke. Misbruk kan føre til at garantien blir ugyldig.
• Apparatet må beskyttes mot fuktighet. Regn/snø, fuktighet og
alle typer væske kan inneholde stoffer som får de elektroniske
kretsene til å kortslutte. Hvis apparatet blir vått, fjerner du
batteriet og lar apparatet tørke helt før du setter inn batteriet
igjen.
• Apparatet må ikke oppbevares eller brukes på steder med mye
støv eller skitt. Dette kan føre til at de bevegelige delene og de
elektroniske komponentene blir skadet.
• Unngå å oppbevare apparatet på varme steder. Høye tem
peraturer kan redusere levetiden til elektronisk utstyr, skade
batteriene og skade eller smelte enkelte plasttyper.
• Unngå å oppbevare apparatet på kalde steder. Når apparatet
varmes opp til normal temperatur, kan det dannes kondens på
innsiden, som kan skade de elektroniske kretsene.
• Prøv ikke å åpne apparatet på andre måter enn det som er
beskrevet her.
• Unngå å miste apparatet i bakken. Unngå også å utsette det for
støt eller rystelser. Hvis det håndteres uforsiktig, kan kretsene og
finmekanikken bli ødelagt.
• Bruk ikke sterke kjemikalier til å rengjøre apparatet.
Rådene over gjelder apparatet, batteriet, strømadapteren og
annet tilbehør. Kontakt forhandleren hvis telefonen ikke fungerer
som den skal. Husk å ta med kvitteringen eller fakturaen.

15. TEKNISKE DATA
Spesifikasjoner
Nettverksbånd (MHz)
[maximum radio-frequency
power/dBm]: 2G GSM

850 [33], 900 [33],
1800 [30], 1900 [30]

Bluetooth (MHz) [maximum
radio-frequency power/dBm]:

3.0 (2402 - 2480) [10]

Mål:

126 mm x 62 mm x 13 mm

Vekt:

96 g (inkludert batteri)

Batteri:

5V/800 mAh Li-ion-batteri

Omgivelsestemperatur
ved bruk:

Min: 0 °C (32 °F)
Maks: 40 °C (104 °F)

Omgivelsestemperatur
ved lading:

Min: 0 °C (32 °F)
Maks: 40 °C (104 °F)

Oppbevaringstemperatur:

Min: -20 °C (-4 °F)
Maks: 60 °C (140 °F)

Strålingsverdi (SAR)

Dette apparatet oppfyller gjeldende internasjonale sikker
hetskrav for eksponering mot radiobølger. Den mobile enheten
er en radiosender og -mottaker. Den er konstruert for ikke å
overskride grensene for radiobølger (radiofrekvente elektro
magnetiske felt) ifølge internasjonale retningslinjer fra den
uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP (International
Commission of Non-Ionizing Radiation Protection).

Retningslinjene for eksponering for radiobølger bruker en
måleenhet som kalles Spesifikk Absorpsjonsgrad eller SAR.
SAR-grensen for mobilenheter er 2 W/kg i gjennomsnitt over
10 gram vev, og har en stor sikkerhetsmargin for å sikre trygg
bruk for alle personer uavhengig av alder og helse.
SAR-tester utføres med standard driftsposisjoner mens
enheten sender med høyeste nominelle effektnivå i alle testede
frekvensbånd. De høyeste SAR-verdiene ifølge ICNIRP-retnings
linjene for denne modellen er:
Hode-SAR: 0,613 W/kg
Kropps-SAR: 1,896 W/kg
Under normal bruk er SAR-verdiene for denne enheten
vanligvis langt under de ovennevnte verdiene. Dette skyldes at
mobilenhetens utgangseffekt reduseres automatisk når det ikke
kreves full effekt i anropet, av hensyn til systemets effektivitet
og for å redusere forstyrrelser i nettverket. Jo lavere utgangs
effekt enheten har, jo lavere er SAR-verdien.
Denne enheten oppfyller retningslinjene for RF-eksponering
når den brukes mot hodet eller holdes minst 0,5 cm fra
kroppen. Ved bruk av bæreveske, belteklemme eller holder av
annen type på kroppen, skal holderen ikke inneholde metall, og
den må gi minst den ovennevnte avstanden til kroppen.
Verdens Helseorganisasjon (WHO) har erklært at den vitenska
pelige informasjonen som er kjent for øyeblikket ikke tyder på
at det er behov for spesielle forholdsregler ved bruk av mobil
enheter. Hvis du ønsker å redusere eksponeringen, anbefaler
de å redusere bruken eller bruke håndfritilbehør for å holde
enheten unna hodet og kroppen.

13. GARANTI

Riktig kassering av produktet

14. COPYRIGHT OG ANDRE MERKNADER

Riktig kassering av batteriene i dette produktet

dokumentet eller trekke det tilbake når som helst uten varsel.
Andre produkter og foretaksnavn i dette dokumentet kan være
varemerker for sine respektive eiere.
Alle rettigheter som ikke gis uttrykkelig i dette dokumentet
er forbeholdt. Alle andre varemerker tilhører de respektive
eierne. I den grad det er tillatt under gjeldende lov, skal Doro
eller deres lisenshavere ikke under noen omstendighet holdes
ansvarlig for tap av data eller inntekt eller spesielle, direkte
eller indirekte skader, uansett årsak.
Doro gir ingen garanti for, og tar intet ansvar for, funksjonalitet,
innhold eller brukerstøtte for apper fra tredjepart som leveres
med enheten. Ved å bruke en app, godtar du at appen leveres
som den er. Doro gir ingen garanti og tar intet ansvar for funk
sjonalitet, innhold eller brukerstøtte for apper fra tredjepart
som leveres med enheten.

Samsvarserklæring

Dette produktet har 24 måneders garanti fra kjøpsdato, og
originalt tilbehør som kan medfølge enheten har 12 måneders
garanti fra kjøpsdato (for eksempel batteri, lader, ladeholder
eller håndfrisett). Kontakt forhandleren hvis det mot
formodning skulle oppstå en feil i dette tidsrommet. Garanti
service utføres kun mot forevisning av kjøpsbevis.
Garantien dekker ikke feil som skyldes ulykkestilfeller eller
lignende, andre skader, inntrenging av væske, misbruk,
unormal bruk, manglende vedlikehold eller lignende forhold
fra kjøpers side. Garantien gjelder heller ikke feil forårsaket
av tordenvær eller andre spenningsvariasjoner. Vi anbefaler å
koble ut laderen i tordenvær.
Vær oppmerksom på at dette er en frivillig produsentgaranti,
som gir rettigheter i tillegg til og som ikke påvirker sluttbruke
rens lovpålagte rettigheter.
Denne garantien gjelder ikke hvis det er brukt andre batterier
enn originale DORO-batterier.
© 2017 Doro AB. Med enerett.
Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, inc.
eZiType™ er et varemerke for Zi Corporation.
vCard er et varemerke for Internet Mail Consortium.
microSD er et varemerke for SD Card Association.
Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig ”som det er”.
Unntatt når det er pålagt ved lov, gis det ingen uttrykt eller
implisitt garanti, inkludert men ikke begrenset til implisitte
garantier for salgbarhet eller egnethet for en bestemt oppgave,
når det gjelder dokumentets nøyaktighet, pålitelighet eller
innhold. Doro forbeholder seg retten til å revidere dette

(Elektrisk og elektronisk avfall)
(Gjelder i land med separate retursystemer)
Merkingen på produktet, tilbehøret eller bruksanvis
ningen indikerer at produktet og det elektroniske
tilbehøret (f.eks. lader, hodetelefoner, USB-kabel) ikke skal
kastes i husholdningsavfallet. For å forebygge mulig skade
på miljøet eller menneskers helse som følge av ukontrollert
kassering skal disse gjenstandene skilles fra andre typer avfall
og gjenvinnes for å fremme bæredyktig gjenbruk av material
ressurser.
Husholdningsbrukere kan kontakte forhandleren der de kjøpte
produktet eller lokale myndigheter for å få informasjon om
hvor og hvordan gjenstandene kan leveres til gjenvinning.
Bedriftsbrukere kan kontakte leverandøren for å undersøke
betingelsene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektro
niske tilbehøret skal ikke blandes med annet næringsavfall ved
kassering. Dette produktet samsvarer med RoHS-direktivet.
(Gjelder i land med separate retursystemer)
Merkingen på batteriet, bruksanvisningen eller
emballasjen indikerer at batteriet i produktet ikke skal
kastes i husholdningsavfallet. Der symbolene Hg, Cd eller Pb er
brukt, indikerer de at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium
eller bly over referansenivåene i EF-direktivet 2006/66. Hvis
batteriene ikke kasseres på riktig måte, kan disse stoffene
forårsake skade på menneskers helse eller på miljøet. For å
beskytte naturressurser og fremme gjenbruk av materialer skal
batteriene skilles fra andre typer avfall og gjenvinnes gjennom
det lokale, kostnadsfrie retursystemet for batterier.

Doro erklærer med dette at radioutstyret av type DSB-0120
(Doro 1362) samsvarer med direktivene: 2014/53/EU
og 2011/65/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvars
erklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:
www.doro.com/dofc

Økodesign-erklæring,
energieffektivitet for ekstern strømforsyning

Doro erklærer med dette at den eksterne strømforsyningen til
denne enheten er i overensstemmelse med kommisjonsforord
ning (EU) 2019/1782 angående krav til miljøvennlig utforming
av eksterne strømforsyning i henhold til direktiv 2009/125/EF.
Fullstendig informasjon om kravene til miljøvennlig utforming
er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:
www.doro.com/ecodesign

Copyright på innhold

Uautorisert kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale
strider mot opphavsrettslovene i USA og andre land. Denne
enheten er kun ment for kopiering av ikke opphavsrettslig
beskyttet materiale, materiale som du har opphavsrett til eller
materiale som du har autorisasjon eller tillatelse til å kopiere.
Kontakt en juridisk rådgiver hvis du er usikker på om du har rett
til å kopiere materiale.

Model: DFB-0120
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www.doro.com

