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Doro Secure® 580IUP
Käyttöopas
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Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä
täysin vastaa todellista tuotetta.

Suomi
1. Virta päälle/pois
2. Kuulokemikrofoniliitäntä
3. Laturin liitäntä
4. Kuuloke
5. Äänenvoimakkuusnäppäimet

(+/-)
6. Vasen valintanäppäin
7. Soittopainike
8. Pikavalintanäppäimet

(A-D- tai Telecare-toiminnot)

9. Asetusvalikko
10. Mikrofoni
11. Nimiluettelo
12. Lopeta puhelu -painike/

Takaisin
13. Navigointinäppäimet
14. Oikea valintanäppäin
15. Kaiutin
16. Turvapainike

Puhelimesi mukana toimitetut osat saattavat vaihdella alueellasi saata-
villa olevien tai palveluntarjoajasi tarjoamien ohjelmistojen ja lisävarus-
teiden mukaan. Voit hankkia muita lisävarusteita paikalliselta Doro-
jälleenmyyjältäsi. Toimitetut lisävarusteet tuottavat puhelimeesi parhaan
suorituskyvyn.
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Onnittelut hankintasi johdosta!

Olet hankkinut helppokäyttöisen ja turvallisuutta lisäävän puhelimen.
Kestävässä ja roisketiiviissä (PI54) puhelimessa on neljä pikavalintanäp-
päintä, joita painamalla voit soittaa luottohenkilöillesi. Turvapainike ja
turva-ajastin tekevät olostasi entistä turvallisemman, sillä niiden avulla
laite pystyy automaattisesti soittamaan tai lähettämään tekstiviestin
määritettyihin numeroihin. GPS-paikannuksen ansiosta muut tietävät,
missä olet. Luotettu perheenjäsen tai ystävä voi hallinnoida puhelimesi
yhteystietoja Internetin välityksellä My Doro Managerilla. Lisätietoja va-
rusteista ja muista Doro-tuotteista on osoitteessa www.doro.com.

Puhelimen käyttö

Aloittaminen
Puhelimen lataaminen

VARO
Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa käytettäviksi tarkoitettuja
akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden
käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat mitätöidä puhelimen
tyyppihyväksynnän ja takuun.
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TÄRKEÄÄ
Avustajan hälytys -toiminto on pois käytöstä, kun puhelin on kytketty
tietokoneeseen USB-kaapelilla.

Huomaa! Kun akku on ladattu täyteen ja laite irrotettu laturista, irrota
laturi pistorasiasta. Näin säästät energiaa.

Vihje: Lataa puhelin laturissaan.

2



Suomi

Puhelimen kytkeminen päälle

1

Puhelimen sammuttaminen

2

1

Puhelimen käyttäminen
Valmiustila
Kun puhelin on käyttövalmis etkä ole näppäillyt näyttöön mitään, puhelin
on valmiustilassa.
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• Voit palata valmiustilaan painamalla .
• Paina vasenta valintanäppäintä siirtyäksesi kohtaan Valikko.
Vieritys
• Voit liikkua valikoissa nuolinäppäimillä / .

Tilarivi
Signaalin vahvuus (mitä
enemmän palkkeja, sitä pa-
rempi signaali)

Ei verkkoyhteyttä

Akun lataustaso (mitä
enemmän palkkeja, sitä
enemmän akussa on
varausta)

Vain soittoääni saapuville
puheluille

Soittoääni ja värinä saapu-
ville puheluille

Vain värinä saapuville
puheluille

Äänetön. Ei soittoääntä ei-
kä värinää saapuville
puheluille.

Vastaamaton puhelu

5 Lukematon tekstiviesti Kuuloke käytössä

Bluetooth käytössä GPS käytössä

Turva-ajastin käynnissä Verkkovierailu (muissa
verkoissa)

Tiedonsiirto Näppäimet lukittu

Yhteys palvelukeskukseen
muodostettu

Palvelukeskus ei
käytettävissä

IUP-toiminto aktiivinen
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Puhelut
Soittaminen

1

2

Puheluun vastaaminen

1
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Äänenvoimakkuuden säätö
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Handsfree-tila
Kaiuttimen avulla voit puhua pitämättä puhelinta korvasi lähellä. Puhu
selkeästi mikrofoniin (A) korkeintaan 1 m:n etäisyydeltä.

1 2 3

A

Kuulokemikrofoni

1 2 3
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Hätäpuhelut
Aina kun puhelin on päällä, hätäpuhelu voidaan soittaa.

1. Paina Valikko-painiketta ja valitse Hätäpuhelu.

2. Valitse Soita tai paina .

Huomaa! Jotkin verkot hyväksyvät hätäpuhelut ilman kelvollista SIM-
korttia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Koputus
Voit käsitellä samanaikaisesti useampia puheluita asettamalla sen hetki-
sen puhelun pitoon ja vastaamalla saapuvaan puheluun. Kun toiminto on
käytössä, kuulokkeesta kuuluu hälytysääni, jos puhelun aikana saapuu
toinen puhelu.

• Paina puhelun aikana -näppäintä vaihtaaksesi puheluiden välillä.

Turvapainike
VARO

Kun turvapuhelu on aktivoitu, puhelin asetetaan handsfree- eli
kaiutintilaan. Älä pidä laitetta korvasi lähellä, kun handsfree-tila on
käytössä, sillä äänenvoimakkuus saattaa olla erittäin voimakas.

Turvapainikkeen avulla voit soittaa määritettyihin numeroihin, jos tarvit-
set apua.
Turvapuhelun soittaminen

1. Kun tarvitset apua, paina turvapainiketta 3 sekunnin ajan tai
paina sitä kahdesti yhden sekunnin kuluessa. Turvapuhelu alkaa vii-
veen jälkeen. Viiveen aikana voit estää mahdollisen väärän hälytyk-

sen painamalla .
2. Turvatekstiviesti lähetetään kaikille vastaanottajille.
3. Paikannustekstiviesti lähetetään kaikille vastaanottajille.
4. Luettelon ensimmäiselle vastaanottajalle soitetaan. Jos puheluun ei

vastata 25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraavaan
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numeroon. Soittaminen toistetaan 3 kertaa tai kunnes puheluun

vastataan, tai kunnes painetaan .

Lisätoiminnot
Tässä osiossa kuvataan puhelimen valinnaiset lisätoiminnot, ja ne voivat
vaihdella puhelimen asetusten mukaan.

Näppäinlukko
Voit lukita näppäimet estääksesi niiden painamisen vahingossa, esimer-
kiksi puhelimen ollessa käsilaukussa.

Puheluihin voidaan vastata painamalla , vaikka näppäinlukko on
päällä. Näppäinlukko ei ole päällä puhelun aikana. Kun puhelu pääte-
tään tai hylätään, näppäimet lukitaan uudelleen.
Näppäinlukko

1. Paina Valikko-painiketta ja valitse Näppäinlukko.
2. Valitse Lukitse.
Näppäinlukon avaaminen
• Paina Avaa Kyllä.

Huomaa! Puhelimen asetuksista riippuen automaattinen näppäinlukko
voidaan ottaa käyttöön asetetun ajan kuluttua.

Oma numero
SIM-kortille määritetty puhelinnumero tallennetaan Oma numero.

1. Paina Valikko-painiketta ja valitse Oma numero.
2. Näytä painamalla OK.

ICE
Ensihoitajat saavat hätätilanteessa käyttöönsä puhelimesta henkilöä
koskevat lisätiedot ja sairaustiedot. Hätätilanteessa ICE-tietojen saami-
nen mahdollisimman nopeasti on tärkeää, sillä se voi parantaa
selviämismahdollisuuksia.

1. Paina Valikko-painiketta ja valitse ICE.
2. Näytä painamalla OK.

9



Suomi

Turva-ajastin
Turva-ajastinta käytetään hälytyksen lähettämiseen palvelukeskukseen,
jos ajastinta ei poisteta käytöstä tietyn ajan kuluessa. Aktivoi turva-ajas-
tin esimerkiksi ennen suihkuun menoa. Jos et suihkun jälkeen poista ak-
tivointia tietyn ajan kuluessa, ennalta määritettyihin numeroihin
lähetetään ilmoitus.
Turva-ajastimen käyttöönotto

1. Paina Valikko-painiketta ja valitse Turva-ajastin.
2. Aktivoi valitsemalla Toiminto päällä/pois Päälle.
Turva-ajastimen käytöstä poistaminen
• Valitse Peruuta.
Aseta aika

1. Paina Valikko-painiketta ja valitse Turva-ajastin.
2. Valitse Aika ja syötä aika käyttämällä sivupainikkeita +/–, maks.

120 minuuttia.
3. Vahvista painamalla OK.
Äänen asettaminen päälle/pois

1. Paina Valikko-painiketta ja valitse Turva-ajastin.
2. Valitse Ääni.
3. Aktivoi valitsemalla Päälle tai poista käytöstä valitsemalla Pois.
4. Vahvista painamalla OK.

Viestit
Voit vastaanottaa 200 tekstiviestiä Doro Secure® 580IUP -laitteeseen.

Huomaa! Kun viestien määrä on saavuttanut ylärajan, vanhin viesti
poistetaan ja korvataan uudella.

1. Paina Valikko-painiketta ja valitse Viestit.
2. Valitse Lue.
3. Poistu painamalla Palaa.

Vihje: Kun saat uuden viestin, voit lukea sen valitsemalla Kyllä. Valitse
lukemattomien viestien tilarivi, näytössä näkyy5.
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Puheluloki
Vastatut, vastaamattomat ja soitetut puhelut tallennetaan yhdistettyihin
puhelutietoihin.

1. Paina Valikko-painiketta ja valitse Puhelutiedot.
2. Valitse / -painikkeella:

Vastatut

Soitetut
Vastaamattomat puhelut

3. Valitse Katso.

IUP
Asentotunnistin (IUP) on yksinäisen henkilön turvaominaisuus, joka voi
lähettää hälytyksen manuaalisesti tai automaattisesti hätänumeroluette-
lon ennalta määritettyihin puhelinnumeroihin.
Hälytystoiminnot

Huomaa! Voit aina poistaa hälytyksen käytöstä painamalla .
Asentotunnistin on väliaikaisesti pois käytöstä, kun puhelin on
latauksessa, puheluiden aikana ja kun puhelimen valikoita käytetään.
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Vaaka-asento
• Hälytyksetön tila: Laite on vaaka-asennossa, esimerkiksi vyöpidik-

keessä (A).
• Automaattinen jakso: Kyllä.
Hätäpuhelujakso
1. Puhelinta kallistetaan noin 45° vaaka-asennosta yli 15 sekunnin

ajan (B).
2. Hätäpuhelujakso käynnistyy 30 sekunnin jälkeen (C).
3. Peruuta se kääntämällä puhelin takaisin vaaka-asentoon 25 sekun-

nin kuluessa (A) TAI peruuta painamalla Kyllä. Jos et tee mitään:
• Turvatekstiviesti lähetetään kaikille vastaanottajille.
• Paikannustekstiviesti lähetetään kaikille vastaanottajille.
• Luettelon ensimmäiselle vastaanottajalle soitetaan. Jos puhe-

luun ei vastata 25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraa-
vaan numeroon. Soittaminen toistetaan 3 kertaa tai kunnes
puheluun vastataan, tai kunnes painetaan .

A

B

C
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Pystyasento
• Hälytyksetön tila: Laite on pystyasennossa, esimerkiksi taskussa tai

kaulanauhassa (A).
• Automaattinen jakso: Kyllä.
Hätäpuhelujakso
1. Puhelinta kallistetaan noin 45° pystyasennosta yli 15 sekunnin ajan

(B).
2. Hätäpuhelujakso käynnistyy 30 sekunnin jälkeen (C).
3. Peruuta se kääntämällä puhelin takaisin pystyasentoon 25 sekunnin

kuluessa (A) TAI peruuta painamalla Kyllä. Jos et tee mitään:
• Turvatekstiviesti lähetetään kaikille vastaanottajille.
• Paikannustekstiviesti lähetetään kaikille vastaanottajille.
• Luettelon ensimmäiselle vastaanottajalle soitetaan. Jos puhe-

luun ei vastata 25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraa-
vaan numeroon. Soittaminen toistetaan 3 kertaa tai kunnes
puheluun vastataan, tai kunnes painetaan .

A

B

C
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Liikkumaton
• Hälytyksetön tila: Laite on liikkeessä.
• Automaattinen jakso: Kyllä.
Hätäpuhelujakso
1. Puhelin on liikkumatta (mikä voi viitata henkilön tajuttomuuteen) yli

15 sekunnin ajan.
2. Hätäpuhelujakso käynnistyy 30 sekunnin jälkeen.
3. Peruuta liikuttamalla puhelinta 5 sekunnin kuluessa TAI painamalla

Kyllä. Jos et tee mitään:
1. Turvatekstiviesti lähetetään kaikille vastaanottajille.
2. Paikannustekstiviesti lähetetään kaikille vastaanottajille.
3. Luettelon ensimmäiselle vastaanottajalle soitetaan. Jos puhe-

luun ei vastata 25 sekunnin kuluessa, puhelin soittaa seuraa-
vaan numeroon. Soittaminen toistetaan 3 kertaa tai kunnes
puheluun vastataan, tai kunnes painetaan .

Vaaka-asento ja liikkumaton
Vaaka-asennon ja liikkumattoman tilan yhdistelmä.
Pystyasento ja liikkumaton
Pystyasennon ja liikkumattoman tilan yhdistelmä.
Asentotunnistimen aktivointi

1. Paina Valikko ja valitse IUP:
• Pois poistaa toiminnon käytöstä.
• Makuuas.
• Pystyas.
• Liikkumaton
• Makuuas. liikkumatta (vaaka-asennon ja liikkumattoman tilan

yhdistelmä).
• Pystyas. liikkumatta (pystyasennon ja liikkumattoman tilan

yhdistelmä).
2. Vahvista painamalla OK.
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