
1.  PAKKE UT DEN NYE TELEFONEN
Det første trinnet er å pakke ut telefonen 
og kontrollere elementene og utstyret som 
følger med. Les gjennom bruksanvisningen 
for å gjøre deg kjent med utstyret og de 
grunnleggende funksjonene.  
Se fullstendig brukerhåndbok på 
www.doro.com/support/ eller kontakt 
vår Hjelpelinje. Hvilke deler som følger 
med enheten og hvilket tilbehør som er 
tilgjengelig, kan variere avhengig av region 
eller tjenesteleverandør.
• De medfølgende elementene er laget kun 

for denne enheten, og er kanskje ikke 
kompatible med andre enheter.

• Utseende og spesifikasjoner kan endres 
uten varsel.

• Du kan kjøpe ekstra tilbehør hos den lokale 
Doro-forhandleren. Forsikre deg om at 
tilbehøret er kompatibelt med enheten før 
du kjøper det.

Doro 8110
HurtigveiledningHurtigveiledning
Norsk

6. Berøringsskjerm
7. Navigasjonsfelt, med knapper for Hjem/

Tilbake/Nylige apper/Tilgjengelighet
8. Mikrofon
9. Andre mikrofon
10. Nærhetssensor, slår av displayet når 

telefonen holdes ved øret Lysindikatorer, 
lyser for ulike varslinger

11. På/av-knapp, hold inne for å slå telefonen 
på/av

12. USB Type-C, for lading av batteriet eller 
tilkobling til andre enheter, f.eks. en 
datamaskin

13. Høyttaler, for håndfrimodus
14. Baksidekamera
15. Blits
16. Trygghetsknapp, må konfigureres 

før bruk, se mer informasjon i 
bruksanvisningen
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2.  KOMME I GANG
Du trenger kanskje følgende før du kan 
begynne å bruke den nye telefonen:
• Nano SIM-kort. Du må installere et 

SIM-kort for å kunne dra full nytte av 
mulighetene til den nye smarttelefonen 
din. Med SIM-kortet kan du ringe og bruke 
mobildata til å koble deg til ulike Internett-
tjenester. Du får kort og kodene du trenger 
til det (PIN og PUK) av mobilleverandøren 
når du kjøper et mobilabonnement eller 
et SIM-kontantkort. Pass på at du får et 
abonnement som passer til dine behov for 
telefonering og mobildata.

• Minnekort (valgfritt). Du kan bruke 
et minnekort (MicroSD) for å øke 
lagringsplassen på telefonen, slik at du kan 
lagre flere filer, bilder, videoer osv. Sett 
inn et minnekort, start enheten på nytt 
og følg instruksjonene for å velge hvordan 
minnekortet skal brukes. Vi anbefaler å 
bruke et minnekort med høy hastighet.

• Google™-konto: Du trenger en Google-
konto for å kunne bruke alle funksjonene 
i den nye smarttelefonen din. Hvis du 
ikke har en konto enda, kan du ta det 
helt med ro. Du blir veiledet gjennom et 
kontooppsett når du starter telefonen 
for første gang. Det kan imidlertid være 
en fordel å tenke på et brukernavn og 
et passord, siden det brukes til mange 
tjenester, for eksempel Gmail™, YouTube™, 
Google Maps™, Google Drive™, Google 
Photos™ og andre Google-produkter.

• Wi-Fi-tilgang. Hvis du har et Wi-Fi-
tilgangspunkt, er det alltid en fordel å 
koble det til for å redusere kostnadene til 
datatrafikk og kanskje øke datahastigheten.

2. Plasser SIM-kortet i riktig holder for å 
sikre at det kan gjenkjennes av telefonen. 

SIM

GBGB

 
Sørg for at kontaktflatene på SIM-kortet 
vender ned og at det skrå hjørnet vender 
ned, som vist. Pass på at du ikke riper opp 
eller bøyer kontaktflatene på SIM-kortet.  
 
 
 

Denne enheten godtar kun nano-SIM-kort 
(4FF). Hvis du bruker et modifisert, 
inkompatibelt kort som er tykkere enn et 
nano-SIM-kort, kan det skade kortet, 
kortsporet og ødelegge data som er lagret 
på kortet.

micro SIMnano SIM

3. Du kan også velge å sette et minnekort 
i holderen. Pass på at kontaktene 
på minnekortet vender ned som 
vist. Kompatibel korttype: MicroSD, 
MicroSDHC, MicroSDXC.

4. Sett SIM-kortholderen tilbake i sporet.

4.  LADE TELEFONEN
Lad opp telefonen. Det kan være at telefonen 
leveres med tilstrekkelig batterinivå til at 
den kan slås på umiddelbart etter utpakking, 
men vi anbefaler å lade den helt opp før den 
brukes for første gang.

 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.

Sett den lille enden av den medfølgende 
USB-kabelen inn i ladekontakten på 
telefonen, og den andre enden i laderen, som 
kobles til et stikkontakt.
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3.  SETT INN SIM-KORTET (IKKE 
INKLUDERT) OG MINNEKORTET 
(TILLEGGSUTSTYR, IKKE INKLU-
DERT)

1. Bruk en fingernegl, eller lignende, til å 
trekke SIM-/minnekortholderen forsiktig 
ut.

SIMGBGB

GBGB

SIM

5.  SLÅ PÅ TELEFONEN
Merk! Når du slår på telefonen, kan det 
være at de installerte applikasjonene må 
oppdateres. Oppdatering av applikasjoner 
krever Internettforbindelse, og kan ta noen 
minutter. Det er en fordel å bruke en Wi-Fi-
tilkobling. Telefonen kan virke litt treg mens 
oppdateringen pågår.

• Hold inne på/av-knappen til skjermen 
tennes.

• Vent til telefonen starter.
• Tast om nødvendig inn PIN-koden til 

SIM-kortet.
• Følg oppsettveiledningen for å koble til 

Internett og begynne å tilpasse den nye 
telefonen din.

• Logg på med en eksisterende Google-
konto, eller opprett en ny konto. 

6.  OPPSTARTSVEILEDNING
Første gang du slår på telefonen, startes 
en oppstartveiledning. Følg instruksjonene 
for å starte personlig tilpasning av den nye 
telefonen din.
Først får du spørsmålet “Er det første gangen 
du bruker en smarttelefon?”.
• Hvis du velger “Ja, jeg er en nybegynner”, 

får du noen instruksjoner for bruk 
av smarttelefonen og håndtering av 
berøringsskjermen.

• Hvis du velger “Nei, jeg har allerede brukt 
en” eller “Jeg setter opp telefonen for noen 
andre”, kan du gå direkte til innstillingene.

7.  TRYGGHETSKNAPPEN
Med trygghetsknappen  på baksiden 
av telefonen har du enkel tilgang til 
forhåndsdefinerte respondenter (familie og 
venner) hvis du trenger hjelp. Funksjonen 
er avhengig av at respondenten som får en 
hjelpemelding, har mobilappen Response 
by Doro installert på sin mobiltelefon, og at 
forbindelse med den eldres Doro-telefon 
er satt opp. Se informasjon om hvordan 
den settes opp i Response by Doro i den 
fullstendige brukerhåndboken.

8.  OMSTART AV MASKINVARE
Enheten har et internt batteri og maskinvaren 
kan derfor ikke omstartes ved å fjerne 
batteriet. Hvis enheten fryser og ikke 
reagerer, kan du starte den på nytt ved å 
holde inne På/av-tasten og Volum opp-tasten 
samtidig i minst 8 sekunder. Enheten starter 
automatisk på nytt etter at den er omstartet.

9.  HJELP OG MER STØTTE
Trykk Hjelp  for å vise trinnvise 
veiledninger for å oppdage flere funksjoner 
på telefonen din.
Den nye telefonen din bruker 
mobilplattformen Android™ (Go edition). 
Android er et operativsystem for 
mobiltelefoner, som er utviklet av Google. 
Det er først og fremst beregnet for enheter 
med berøringsskjerm, for eksempel 
smarttelefoner og nettbrett.
Du finner mer hjelp i forbindelse med Android 
på https://support.google.com/android/.
Android er også tilknyttet en 
programvarepakke som er utviklet av Google, 
som er forhåndsinstallert på denne enheten. 
Pakken inneholder apper som Gmail™, app-
butikken Google Play™, nettleseren Google 
Chrome™ og mange flere. 
Du finner mer hjelp i forbindelse med Google-
appene på: https://support.google.com/. 
Velg appen du ønsker hjelp med.

OVERSIKT OVER TELEFONEN
1. Hodesettkontakt, for standard hodesett 

med 3,5 mm telefonkontakt

2. Høyttaler, for telefonsamtaler med 
telefonen ved øret

3. Frontkamera, selfiekamera
4. SIM-/SD-kortholder
5. Volumknapper



SIKKERHETSINSTRUKSJONER
 FORSIKTIG

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.

Nettverkstjenester og priser
Enheten er godkjent for bruk på nettverkene 4G LTE FDD 1 (2100), 2 
(1900), 3 (1800), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700) MHz / 4G LTE TDD 
38 (2600), 40 (2300) / WCDMA 1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900) MHz 
/ GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. 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
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.
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 informasjonen som er lagret på 
dem, blir slettet.

Medisinsk utstyr
Bruk av utstyr som sender ut radiosignaler, for eksempel mobiltelefoner, 
kan forstyrre medisinsk utstyr som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Rådfør 
deg med en 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.

Medisinske implantater
For å unngå potensiell interferens 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.
• Ikke bære telefonen i brystlommen.
• Holde det trådløse apparatet mot det øret som befinner seg på motsatt 

side av det medisinske implantatet.
Hvis du har grunn til å tro at forstyrrelser forekommer, 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. Eksplosjonsfare 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 eksplosjonsfare 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-polymer-batteri
Dette produktet inneholder et Li-polymer-batteri. Det er fare for brann og 
brannskader hvis batteripakken håndteres feil.

 ADVARSEL
Feilaktig installasjon av batteriet kan føre til eksplosjonsfare. 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. Batteriet må ikke lades uten oppsyn. 
Brukte batterier skal resirkuleres eller kasseres i henhold til gjeldende 
forskrifter eller veiledningen som fulgte med produktet.

Fjerne/skifte batteriet
• Kontakt et autorisert servicesenter for å få fjernet/skiftet batteriet. Du 

finner oppdatert informasjon på www.doro.com.
• Av hensyn til din egen sikkerhet må du ikke prøve å fjerne batteriet. Hvis 

batteriet ikke fjernes på riktig måte, kan det føre til skade på batteriet og 
enheten, personskade og/eller at enheten blir utrygg.

• Doro har intet ansvar for skade eller tap som skyldes at disse advarslene 
og instruksjonene ikke er fulgt.

Beskytt hørselen
Dette apparatet er testet i samsvar med kravene til lydtrykknivå i de 
gjeldende standardene NEK EN 50332-1 og/eller NEK EN 50332-2.

 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.

GPS/stedsbaserte funksjoner
Noen produkter har GPS/stedsbaserte funksjoner. Funksjonaliteten 
for fastsettelse av sted leveres “som den er”. Det gis ingen garanti for 
nøyaktigheten i slik stedsinformasjon. Det kan forekomme avbrudd eller 
feil ved bruk av stedsbasert informasjon på enheten, og tjenesten kan være 
avhengig av nettverksdekning.
Vær oppmerksom på at funksjonaliteten kan bli redusert eller blokkert i 
enkelte miljøer, for eksempel innendørs eller ved siden av bygninger.

 ADVARSEL
Ikke bruk GPS-funksjonaliteten på en måte som forstyrrer deg under 
bilkjøring.

Kjøretøy
Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i motorkjøretøy (for 
eksempel elektronisk drivstoffinnsprøyting, ABS-bremser, 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 utløses. 
Det er forbudt å bruke apparatet under flyvning. Slå av apparatet før du går 
ombord i fly. Bruk av trådløst telekommunikasjonsutstyr ombord i fly kan 
medføre fare for flysikkerheten og forstyrre radiokommunikasjonen. Det 
kan også være forbudt.

Beskytt dine personopplysninger
Beskytt dine personopplysninger og unngå at opplysningene kommer på 
avveie eller blir misbrukt:
• Ta sikkerhetskopi av viktige data når du bruker enheten.
• Når enheten skal kasseres, sikkerhetskopierer du alle data og nullstiller 

enheten for å hindre misbruk av personopplysninger.
• Les skjermbildet med informasjon om tillatelser nøye når du laster ned 

applikasjoner. Vær spesielt forsiktig med applikasjoner som har tilgang til 
mange funksjoner eller til store mengder personopplysninger.

• Kontroller kontoene dine regelmessig for uautorisert eller mistenkelig 
bruk. Hvis du oppdager tegn på misbruk av dine personopplysninger, 
kontakter du tjenesteleverandøren for å slette eller endre kontoinfor-
masjonen.

• Hvis du mister eller blir frastjålet enheten, må du endre passordene på 
dine kontoer for å beskytte dine personlige opplysninger.

• Unngå å bruke applikasjoner fra ukjente kilder, og lås enheten med et 
mønster, et passord eller en PIN-kode.

Skadelig programvare og virus
Følg disse tipsene for å beskytte enheten mot skadelig programvare og 
virus. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til skade eller tap av data som 
kanskje ikke dekkes av garantien.
• Ikke last ned ukjente applikasjoner.
• Ikke besøk nettsteder du ikke stoler på.
• Slett mistenkelige meldinger eller e-post fra ukjente avsendere.
• Angi et passord, og endre det regelmessig.
• Deaktiver trådløse funksjoner, for eksempel Bluetooth, når de ikke er 

i bruk.
• Hvis enheten oppfører seg unormalt, kjører du et antivirusprogram for å 

kontrollere om den er infisert.
• Kjør et antivirusprogram på enheten før du åpner applikasjoner og filer 

som nylig er lastet ned.
• Ikke rediger registerinnstillinger eller endre enhetens operativsystem.

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. Slå av enheten umiddelbart hvis den blir våt.

• 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 temperaturer 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 den som er beskrevet 
her.

• Unngå å miste eller riste enheten. Hvis den håndteres uforsiktig, kan 
kretsene og finmekanikken bli ødelagt.

• Bruk ikke sterke kjemikalier til å rengjøre enheten.
• Apparatet må ikke demonteres, åpnes, knuses, bøyes, deformeres, 

punkteres eller kvernes opp.
• Det må ikke utføres endringer på batteriet. Prøv ikke å stikke fremmede-

lementer inn i batteriet, senke det ned i eller utsette det for vann eller 
annen væske, eller eksponere det for brann, eksplosjon eller annen fare.

• Bruk batteriet bare til systemet det er spesifisert for.
• Bruk batteriet bare med et ladesystem som er kompatibelt med 

systemet. Bruk av uegnet batteri eller lader kan medføre fare for brann, 
eksplosjon, lekkasje eller annen fare.

• Unngå å kortslutte batteriet eller la ledende metallgjenstander berøre 
batteripolene.

• Brukte batterier skal snarest kasseres i henhold til lokale forskrifter.
• Barn som bruker batteriet skal være under oppsyn.
• Feil bruk av batteriet kan føre til brann, eksplosjon eller annen fare.

For enheter som bruker en USB-port som ladekilde, skal bruksanvisningen 
for enheten inneholde en erklæring om at enheten kun skal kobles til CTIA-
sertifiserte adaptere, produkter som er utstyrt med USB-IF-logoen eller 
produkter som har gjennomgått kompatibilitetsprogrammet for USB-IF.
Rådene gjelder apparatet, batteriet, strømadapteren og annet tilbehør. 
Kontakt forhandleren hvis telefonen ikke fungerer som den skal. Husk å ta 
med kvitteringen eller fakturaen.

GARANTI
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. 
Garantiservice 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 sluttbrukerens lovpålagte 
rettigheter.
Denne garantien gjelder ikke hvis det er brukt andre batterier enn originale 
DORO-batterier.

OPPHAVSRETT OG ANDRE MERKNADER
Copyright© 2021 Doro AB. Med enerett.
Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, inc.
Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance.
Google, Android, YouTube og andre merker er varemerker for Google LLC.
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 er de respektive eiernes eiendom.
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 dokumentet 
eller trekke det tilbake når som helst uten varsel.
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, tilfeldige, følgeskader eller direkte eller indirekte 
skader, uansett årsak.
Doro gir ingen garanti for og tar intet ansvar for funksjoner og innhold i 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 funksjonalitet, innhold eller brukerstøtte for apper fra 
tredjepart som leveres med enheten.

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.

Åpen kildekode-lisenser
Du er berettiget til å motta ett eksemplar av programvarens kildekode 
som er lisensiert under åpen kildekode-lisens, som gir deg rett til å motta 
programvarens kildekode (for eksempel GPL eller LGPL) på et egnet 
medium, mot et administrasjonsgebyr som dekker Doro ABs kostnader i 
forbindelse med distribusjon samt kostnaden for mediet. Slike forespørsler 
rettes til Doro AB, Open Source Software Operations, Jorgen Kocksgatan 
1B, SE 211 20 Malmø, Sverige. For at forespørselen skal være gyldig, må 
den sendes innen tre (3) år etter at produktet ble distribuert fra Doro AB, 
eller i tilfeller med kode lisensiert under GPL v3, så lenge DORO AB tilbyr 
reservedeler eller kundestøtte for denne produktmodellen.

KOMPATIBEL MED HØREAPPARAT
Merk! Slå av Bluetooth for bruk med høreapparat.
Denne telefonen er kompatibel med høreapparat. Kompatibilitet med 
høreapparat er ingen garanti for at et bestemt høreapparat fungerer 
sammen med en bestemt telefon. Mobiltelefoner inneholder radiosendere 
som kan forstyrre høreapparatets funksjon. Denne telefonen er testet for 
bruk med høreapparater for noen av de trådløse teknologiene som brukes, 
men det kan finnes nyere trådløs teknologi som ennå ikke er testet for bruk 
med høreapparater. Test funksjonen før du foretar et kjøp for å forsikre deg 
om at et bestemt høreapparat fungerer sammen med denne telefonen.
Standarden for høreapparaters kompatibilitet inneholder to typer 
klassifisering:
• M: Hvis du vil bruke høreapparatet i denne modusen, kontrollerer du at 

høreapparatet er innstilt på “M-modus” eller akustisk koblingsmodus, og 
plasserer telefonmottakeren nær den innebygde mikrofonen i høreappa-
ratet. Prøv telefonen i ulike posisjoner i forhold til høreapparatet for å 
oppnå best mulig resultat. Hvis du for eksempel holder mottakeren litt 
over øret, kan det gi bedre ytelse på høreapparater der mikrofonen er 
plassert bak øret.

• T: Hvis du vil bruke denne modusen, kontrollerer du at høreapparatet er 
innstilt på “T-modus” eller teleslynge-koblingsmodus (ikke alle høreap-
parater har denne modusen). Prøv telefonen i ulike posisjoner i forhold 
til høreapparatet for å oppnå best mulig resultat. Hvis du for eksempel 
holder mottakeren litt under eller foran øret, kan det gi bedre ytelse.

Enheten oppfyller klassifisering på nivå M3/T3.

Model: DSB-0400
Doro 8110 (1011)
Norwegian (NO)

QSG_Doro_8110_no_A7-A3_v10_1011

www.doro.com

STRÅLINGSVERDI (SAR)
Dette apparatet oppfyller gjeldende internasjonale sikkerhetskrav for 
eksponering mot radiobølger. Den mobile enheten er en kombinert 
radiosender og radiomottaker. Den er konstruert for ikke å overskride 
grensene for radiobølger (radiofrekvente elektromagnetiske felter) 
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 absorpsjonsrate, 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-retningslinjene for denne modellen er:
Hode-SAR: 0,39 W/kg
Kropps-SAR: 1,12 W/kg
Ved normal bruk ligger 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 utgangseffekt enheten har, desto 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 vitenskapelige 
informasjonen som er kjent for øyeblikket ikke tyder på at det er behov 
for spesielle forholdsregler ved bruk av mobilenheter. Hvis du ønsker 
å redusere eksponeringen, anbefaler de å redusere bruken eller bruke 
håndfritilbehør for å holde enheten unna hodet og kroppen.

RIKTIG KASSERING AV PRODUKTET
(Elektrisk og elektronisk avfall)
(Gjelder i land med separate retursystemer)

Merkingen på produktet, tilbehøret eller bruksanvisningen 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 materialressurser.
Private brukere kan kontakte forhandleren der de kjøpte produktet eller 
lokale myndigheter for å få informasjon om hvor og hvordan gjenstandene 
kan leveres til gjenvinning. Profesjonelle brukere kan kontakte leverandøren 
for å undersøke betingelsene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det 
elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet næringsavfall ved 
kassering. Dette produktet samsvarer med RoHS-direktivet.

RIKTIG KASSERING AV BATTERIENE I 
DETTE PRODUKTET

(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.

SAMSVARSERKLÆRING
Doro erklærer med dette at radioutstyret av type DFC-0400 (Doro 8110) 
samsvarer med direktivene: 2014/53/EU og 2011/65/EU inkludert delegert 
direktiv (EU) 2015/863 med endringer i vedlegg II.
Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på 
følgende nettadresse: www.doro.com/dofc

MILJØDESIGNERKLÆRING, 
ENERGIEFFEKTIVITET FOR EKSTERN 
STRØMFORSYNING
Doro erklærer med dette at den eksterne strømforsyningen til denne 
enheten er i overensstemmelse med kommisjonsforordning (EU) 2019/1782 
angående krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder i henhold 
til Økodesigndirektivet 2009/125/EF.
Fullstendig informasjon om krav til økodesign er tilgjengelig på følgende 
Internettadresse: www.doro.com/ecodesign

SPESIFIKASJONER
Nettverksbånd (MHz) [maksimal 
radiofrekvent effekt/dBm]:
2G GSM 

3G UMTS 

4G LTE FDD 
 

4G LTE TDD

 

900 [34], 1 800 [31], 
850 [34], 1 900 [31]
1 (2 100) [25], 2 (1 900) [25],  
5 (850] [24.5], 8 (900) [25]
1 (2 100) [25], 2 (1 900) [24],  
3 (1 800) [24.5], 7 (2 600) [24],  
8 (900) [24], 20 (800) [24], 28 (700) [24]
38 (2 600) [24], 40 (2 300) [24]

Wi-Fi, bånd (GHz)  
[maksimal sendeeffekt, dBm]:

IEEE 802.11 b/g/n,  
(2 412–2 472) [17]

Bluetooth, versjon (MHz)  
[maksimal sendeeffekt, dBm]:

4,2 (2 402–2 480) [8]

NFC, (MHz)  
[maksimal sendeeffekt, dBm]:

(13,56) [-10 dBμA/m @10 meter]

GPS-mottaker: A-GPS/GPS/BeiDou/Galileo/GLONASS

Operativsystem: Android™ 11 (Go edition)

SIM-kortstørrelse: nano-SIM (4FF)

Mål: 156 mm x 73 mm x 9 mm

Vekt: 167 g (inkludert batteri)

Batteri: 3,85 V / 3000 mAh Li-Polymer-batteri

Bildeformat: JPG, PNG, TIF, GIF, BMP, WebP

Videoformat: MP4, MKV, AVI, 3GP, FLV, MOV, RMVB

Lydformat: MP3, WAV, OGG, M4A, AMR, FLAC, 
APE, M4R

Lydopptaksformat: MP3, AAC, AMR

Hovedkameraets oppløsning (flere) 
Hovedlinse: 
Portrettlinse:  
Makrolinse:

 
13 MP 
2 MP 
2 MP

Frontkameraets oppløsning: 5 MP

Digital kamerazoom: 4x

Skjerm:   Størrelse
                Oppløsning
                Fargedybde

6,088”
720 x 1560
16 M

RAM:
Internt minne:
Eksternt minne:

2 GB
32 GB
MicroSD, microSDHC maks. 128 GB

Sensorer: Akselerometer (G-sensor), lyssensor, 
avstandssensor, Hall-sensor, kompass 
(magnetisk sensor)

USB-tilkobling: USB-C

Hodesettkontakt: 3,5 mm Stereo

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)


