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Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar
kanske inte den aktuella enheten korrekt.

Svenska
1. På/av
2. Uttag för headset
3. Uttag för laddare
4. Hörlur
5. Volymknappar (+/-)
6. Vänster valknapp
7. Samtalsknapp
8. Snabbvalsknappar

(A–D eller Telecare-
funktioner)

9. Inställningsmeny
10. Mikrofon
11. Namnlista
12. Avsluta samtal-knapp/Bakåt
13. Navigeringsknappar
14. Höger valknapp
15. Högtalare
16. Trygghetsknapp

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.
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Gratulerar till ditt köp

En enkel mobiltelefon för bättre säkerhet. Hållbar och stänkskyddad
(IP54) mobil med fyra snabbvalsknappar för uppringning av personer du
är beroende av med en enkel knapptryckning. Känn dig ännu tryggare
tack vare trygghetsknappen och en säkerhetstimer som automatiskt ring-
er upp och skickar ett SMS-larm till förinställda nummer. GPS-lokaliser-
ingen gör att andra kan ta reda på var du befinner dig. Kontakterna kan
hanteras av en betrodd släkting över Internet med hjälp av My Doro Ma-
nager. Mer information om tillbehör och andra Doro-produkter hittar du
på www.doro.com.

Använda telefonen

Komma igång
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.

1 2 3
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VIKTIGT!
Trygghetslarmfunktionen är avaktiverad när telefonen är ansluten till
en dator med USB-kabel.

Obs! När batteriet är fulladdat och du har kopplat ur laddaren från
telefonen, bör du dra ut kontakten till laddaren ur vägguttaget för att
spara energi.

Tips: Använd laddningsstationen för att ladda enheten.
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Slå på telefonen

1

Slå av telefonen

2

1

Navigera i telefonen
Standby (viloläge)
När telefonen är igång utan att några siffror har knappats in befinner
den sig i standby-läge.
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• Tryck på för att återgå till standby-läge.
• Tryck på vänster valknapp för att öppna Meny.
Bläddra
• Använd pilknapparna / för att bläddra i menyer.

Statusfält
Signalstyrka (ju fler staplar,
desto bättre signalstyrka) Täckning saknas

Batterinivå (ju fler staplar,
desto bättre laddning i
batteriet)

Endast ringsignal för in-
kommande samtal

Ringsignal och vibration för
inkommande samtal

Endast vibration för inkom-
mande samtal

Tyst. Ingen ringsignal eller
vibration för inkommande
samtal.

Missat samtal

5 Oläst textmeddelande/SMS Headset anslutet

Bluetooth aktiverat GPS aktiverad

Säkerhetstimer igång Roaming (ansluten till an-
nat nätverk)

Dataöverföring Knappsats låst

Servicecenter anslutet Servicecenter otillgängligt
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Samtal
Ringa ett samtal

1

2

Besvara ett samtal

1
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Volymkontroll
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Högtalarläge
I högtalarläget kan du prata utan att behöva hålla telefonen invid örat.
Tala tydligt in i mikrofonen (A) på maximalt 1 m avstånd.

1 2 3

A

Headset-

1 2 3
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Nödsamtal
Så länge telefonen är på går det att ringa ett nödsamtal.

1. Tryck på Meny och välj Nödsamtal.

2. Välj Ring eller tryck på .

Obs! Vissa tjänsteleverantörer accepterar nödsamtal utan giltigt SIM-
kort. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

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 för att växla mellan samtalen.

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.
Trygghetsknappen gör det enkelt att ringa upp dina fördefinierade nöd-
nummer om du skulle behöva hjälp.
Ringa ett trygghetslarmsamtal

1. När hjälp behövs: håll trygghetsknappen intryckt i 3 sekunder
eller tryck på den två gånger inom 1 sekund. Trygghetslarmsamtalet
inleds efter en viss fördröjning. Under denna tid kan du förhindra ett

potentiellt falsklarm genom att trycka på .
2. Ett nödmeddelande (SMS) skickas till alla mottagare.
3. Ett positionsmeddelande (SMS) skickas till alla mottagare.
4. 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 om samtalet inte besvaras eller
trycks in.
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Övriga funktioner
Funktionerna som beskrivs i det här avsnittet är tillval och kan variera
med telefonkonfigurationen.

Låsknappar
Du kan låsa knappsatsen så att inte någon av knapparna trycks ner av
misstag, till exempel om du har telefonen i väskan.

Du kan besvara inkommande samtal genom att trycka på även om
knappsatsen är låst. Under samtalet är knappsatsen upplåst. När samta-
let avslutas eller avvisas låses knappsatsen på nytt.
Låsknappar

1. Tryck på Meny och välj Knapplås.
2. Tryck Lås.
Lås upp
• Tryck Lås upp Ja.

Obs! Beroende på telefoninställningarna kan automatiskt knapplås
aktiveras efter en bestämd tid.

Mitt nummer
Telefonnumret på ditt SIM-kort sparas som Mitt nummer.

1. Tryck på Meny och välj Mitt nummer.
2. Tryck på OK för att visa.

ICE (nödinformation)
I nödsituationer kan räddnings- eller ambulanspersonal få tillgång till re-
levanta upplysningar, som medicinsk information, från telefonen. Ju
snabbare man kan få fram denna information vid en allvarligare skada,
desto större är chanserna för överlevnad.

1. Tryck på Meny och välj ICE.
2. Tryck på OK för att visa.

Säkerhetstimer
Säkerhetstimern används för att kontakta servicecentret om timern inte
avaktiveras inom en viss tid. Exempelvis kan du aktivera säkerhetstimern
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innan du tar en dusch, så kontaktas dina fördefinierade nödnummer om
den inte avaktiveras igen inom en viss tid.
Aktivera säkerhetstimern

1. Tryck på Meny och välj Säker.timer.
2. Välj Funktion på/av På för att aktivera.
Avaktivera säkerhetstimern
• Tryck Avbryt.

Meddelanden
Du kan ta emot 200 textmeddelanden på Doro Secure® 580.

Obs! När den maximala gränsen har nåtts raderas det äldsta
textmeddelandet för att ge plats åt det senaste.

1. Tryck på Meny och välj Meddelanden.
2. Välj Läs.
3. Tryck på Bakåt för att avsluta.

Tips: När du tar emot ett nytt meddelande kan du välja Ja för att läsa det.
Kontrollera i statusfältet om det finns olästa meddelanden –5 visas.

Samtalslogg
Besvarade, missade och utgående samtal sparas i en gemensam
samtalslista.

1. Tryck på Meny och välj Samtalslista.
2. Använd / för att välja:

Inkommande

Utgående
Missade

3. Välj Visa.
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