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Doro Secure 580
Bruksanvisning
Norsk
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Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke
nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet.
Norsk
1. Strøm på/av
2. Hodesettkontakt
3. Ladekontakt
4. Høreelement
5. Volumtaster (+/-)
6. Venstre valgknapp
7. Ringetast
8. Hurtigtaster (A-D)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Innstillinger-meny
Mikrofon
Navneliste
Avslutt samtale/Tilbake
Navigeringsknapper
Høyre valgknapp
Høyttaler
Trygghetsknapp

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.
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Gratulerer med anskaffelsen
En enkel mobiltelefon for økt sikkerhet. Holdbar og sprutsikker (IP54) mobiltelefon med fire hurtigtaster for oppringning av personer du stoler på
med ett enkelt trykk. Føl deg enda tryggere med en nødknapp og en tidsbryter som kan ringe og sende SMS-alarm automatisk til forhåndsinnstilte numre. Med GPS-lokalisering kan andre finne ut hvor du er. Kontakter
kan administreres av en slektning du stoler på via Internett med My Doro
Manager. Du finner mer informasjon om tilbehør og andre Doro-produkter
på www.doro.com.

Bruke telefonen
Komme i gang
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.
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Merk! Spar strøm ved å koble laderen fra stikkontakten når batteriet er
ferdig ladet og enheten er koblet fra laderen.
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Tips: Bruk holderen til å lade enheten.

Slå på telefonen
1

2
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Slå av telefonen
1

2

Navigere i telefonen
Hvilemodus
Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har tastet inn noen tegn, er telefonen i hvilemodus.
•
•

for å gå tilbake til hvilemodus.
Trykk
Trykk venstre valgknapp
for å åpne Meny.

Bla
• Bruk piltastene

/

til å bla i menyene.

Statuslinje
Signalstyrke (jo flere streker, jo bedre signalstyrke)

Ingen nettverksdekning

Batterinivå (jo flere streker,
jo høyere batterinivå)

Kun ringetone for innkommende anrop

Ringetone og vibrasjon for
innkommende anrop

Kun vibrasjon for innkommende anrop

Stille. Ingen ringetone eller
vibrasjon for innkommende
anrop.

Tapt anrop
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Ulest tekstmelding/SMS

Hodesett tilkoblet

Bluetooth aktivert

GPS aktivert

Tidsbryter startet

Anrop
Foreta et anrop

2
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Besvare et anrop
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Volumregulering

Håndfrimodus
Med høyttaleren kan du snakke uten å holde telefonen inntil øret. Snakk
tydelig inn i telefonmikrofonen (A) med en avstand på maksimalt 1m.

A
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Hodesett
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Nødsamtaler
Du kan ringe nødsamtaler så lenge telefonen er slått på.
1.

Trykk Meny og velg

Nødsamtale.

2.

Velg Ring eller trykk

.

Merk! Noen nettverk godtar anrop til nødnummer uten gyldig SIM-kort.
Kontakt teleoperatøren hvis du vil vite mer.

Trygghetsknapp
FORSIKTIG
Når et trygghetsanrop aktiveres, stilles telefonen til håndfri/høyttalermodus. Unngå å holde apparatet nær øret når håndfrimodus
er aktivert. Volumet kan være svært høyt.
Med trygghetsknappen har du enkel tilgang til forhåndsdefinerte nødnumre hvis du trenger hjelp.
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Ringe opp et trygghetsanrop
1.

2.
3.
4.

i 3 sekunVed behov for hjelp holder du inne trygghetsknappen
der, eller trykker to ganger på 1 sekund. Trygghetssamtalen begynner etter en forsinkelse. I løpet av dette tidsrommet kan du stoppe
.
en falsk alarm ved å trykke
En trygghetstekstmelding (SMS) sendes til alle mottakerne.
En posisjonstekstmelding (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

.

Tilleggsfunksjoner
Funksjonene som er beskrevet i dette avsnittet er valgfrie, og kan variere
avhengig av telefonoppsett.

Lås tastatur
Du kan låse tastaturet for å hindre at en tast trykkes inn ved et uhell, for
eksempel hvis du har telefonen i vesken.
selv om tastelåInnkommende samtaler kan besvares ved å trykke
sen er på. Tastaturet er ulåst mens samtalen pågår. Når samtalen avsluttes eller avvises, låses tastaturet igjen.
Lås tastatur
1. Trykk Meny og velg
2. Trykk Lås.
Lås opp
• Trykk Åpne

Lås tastatur.

Ja.

Merk! Avhengig av telefoninnstillinger kan tastelåsen aktiveres
automatisk etter et bestemt tidsrom.

Mitt nummer
Telefonnummeret som er tilordnet ditt SIM-kort lagret som Mitt nummer.
1.
2.

Trykk Meny og velg
Trykk OK for å vise.

Mitt nummer.
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ICE-informasjon
Førstehjelpspersonale kan finne tilleggsinformasjon, for eksempel medisinske opplysninger, fra en persons telefon i et nødstilfelle. I en akutt situasjon er det kritisk å få disse opplysningene så rask som mulig for å
øke offerets sjanse for å overleve.
1.
2.

Trykk Meny og velg
Trykk OK for å vise.

ICE.

Tidsbryter
Aktiver tidsbryteren for å kontakte forhåndsdefinerte nødnumre hvis du
trenger hjelp. Du kan for eksempel aktivere tidsbryteren før du tar en
dusj, og hvis du ikke deaktiverer den innen et bestemt tidsrom, blir de
forhåndsdefinerte nødnumrene varslet.
Aktiver tidsbryter
1.
2.

Trykk Meny og velg
Velg Funksjon på/av

Tidsbryter.
På for å aktivere.

Deaktiver tidsbryter
• Trykk Avbryt.

Meldinger
®

Du kan motta 200 tekstmeldinger på din Doro Secure 580.
Merk! Når du har mottatt maksimal grense, blir den eldste
tekstmeldingen slettet for å kunne motta den nye.
1.
2.
3.

Meldinger.
Trykk Meny og velg
Velg Les.
Trykk Retur for å avslutte.

Tips: Når du mottar en ny melding, kan du velge Ja for å lese den.
Kontroller statuslinjen for uleste meldinger, 5 vises.

Anropslogg
Besvarte, tapte og foretatte anrop lagres i en kombinert -anropslogg.
1.
2.

Anropslogg.
Trykk Meny og velg
Bruk / til å velge:
8
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Mottatte
Utgående
Tapte anrop

3.

Velg Vis.
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