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Svenska
Inkoppling
1.	 Anslut	telefonens	telesladd	till	ett	telejack	och	till	uttaget	

märkt	T	på	telefonens	undersida.	
2.	 Anslut	den	medföljande	spiralsladden	till	uttaget	på	luren	och	

till	uttaget	märkt	q	på	telefonens	undersida.
3.	 Ett	klickljud	hörs	när	modularkontakten	kommit	riktigt	på	

plats.
4.	 Lyft	luren	och	kontrollera	att	kopplingston	hörs.

Sekretessknapp
Mikrofonen	kopplas	bort	under	samtal	så	länge	z	hålls	nedtryckt.	

Återuppringning
Om	det	var	upptaget	på	ett	telefonnummer	eller	om	det	senast	
slagna	telefon-numret	önskas	ringas	upp	igen,	lyft	luren	och	tryck	
på	återuppringnings-knappen	r .

Volymkontroll
Med	  regleras	ljudstyrkan	i	luren.

Ringsignal
Ringsignalen	kan	ställas	i	läge	hög	eller	låg	med	
omkopplaren	 	.

Garanti
Denna	apparat	har	ett	års	normal	varugaranti.	Vid	eventuell	
reklamation,	tag	kontakt	med	inköpsstället.	Garantiservice	utförs	
endast	mot	uppvisande	av	giltigt	inköpskvitto/fakturakopia.

Garantiåtagandet	gäller	inte	om	felet	beror	på	olyckshändelse	
eller	liknande,	alternativt	åverkan,	inträngande	vätska,	vanvård,	
onormalt	brukande	eller	något	annat	missförhållande	på	
användarens	sida.	Garantin	gäller	inte	heller	för	fel	som	uppstått	
på	grund	av	åska	eller	andra	elektriska	spänningsvariationer.

För	säkerhets	skull	rekommenderar	vi	att	du	drar	ur	apparatens	
anslutning	under	åskväder.



Svenska
Om utrustningen inte fungerar
Kontrollera	att	telesladden	är	hel.	Koppla	bort	alla	eventuella	
tillsatsutrustningar,	förlängningskablar	och	andra	telefoner.	Om	
apparaten fungerar nu finns felet i någon annan utrustning.
Prova	gärna	på	en	annan	telelinje	(t	ex	hos	en	granne).	Fungerar	
apparaten	där	är	det	troligen	fel	på	din	telelinje.	Ring	felanmälan	
till	din	teleoperatör.
Om	inget	av	ovanstående	hjälper,	kontakta	inköpsstället.

Väggmontage
Telefonen	kan	väggmonteras.	Detta	sker	med	hjälp	av	två	skruvar	
som	monteras	lodrätt	på	100	mm	avstånd.	Skruvarna	skall	passa	in	
i	telefonens	två	nyckelhålsliknande	uttag.
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Norsk
Tilkobling
1.	 Koble	telefonens	apparatledning	til	et	telefonuttak	og	til	

kontakten	merket	T	på	undersiden	av	telefonen.	
2.	 Koble	den	medfølgende	spiralkabelen	til	uttaket	på	håndsettet	

og	til	uttaket	merket	q	på	undersiden	av	telefonen.
3.	 Du	vil	høre	et	klikk	når	modulpluggene	smetter	riktig	på	

plass.
4.	 Løft	av	håndsettet	og	sjekk	at	du	hører	summetonen.

Mikrofonsperre
Mikrofonen	kobles	ut	under	samtale	så	lenge	z	holdes	trykket	
ned.

Repetisjon
Hvis	det	var	opptatt	på	et	telefonnummer,	eller	hvis	du	vil	ringe	
på	nytt	til	det	forrige	nummeret	du	ringte	til,	løfter	du	håndsettet	
og	trykker	på	repetisjonsknappen	r .

Volumkontroll
Med	 	regulerer	du	lydstyrken	i	håndsettet.

Ringesignal
Ringesignalet	kan	settes	i	stilling	høyt	eller	lavt	med	omkobleren	

.

Reklamasjonsrett
Det	ytes	reklamasjonsrett	på	dette	produkt	i	henhold	til	gjeldende	
lovgivning.
Ved	eventuell	reklamasjon,	kontakter	du	forhandleren.	Service	
innenfor	reklamasjonstiden	utføres	bare	mot	fremvisning	av	
kvittering/fakturakopi.	Reklamasjonsretten	gjelder	ikke	dersom	
feilen	skyldes	et	ulykkestilfelle	eller	lignende,	alternativt	ytre	
påvirkning,	væskeinntrenging,	skjødesløshet,	annen	bruk	
enn	tiltenkt,	feilbehandling	eller	annet	forhold	på	brukerens	
side.Reklamasjonsretten	gjelder	ikke	ved	feil	som	har	oppstått	ved	
lyn/torden,	elektriske	overspenninger	eller	feilkoblinger.
For	sikkerhets	skyld	anbefaler	vi	at	du	kobler	fra	
tilkoblingsledninger	ved	tordenvær.

Dersom	du	skulle	få	behov	for	teknisk	assistanse,	kan	du	kontakte	
forhandleren.	Du	kan	også	ringe	DORO	brukerstøtte	på	telefon	
820	71787	(kr.	12,-	pr.	minutt,	hverdager	08-16).
Du	kan	også	kontakte	DORO	support	på	support@doro.no



Norsk
Hvis utstyret ikke fungerer
Kontroller	at	telefonledningen	er	hel	og	uskadd. Koble bort alt	Koble bort altKoble	bort	alt	
eventuelt	tilleggsutstyr,	forlengelsesledninger	og	andre	telefoner.	
Hvis	apparatet	da	fungerer,	ligger	feilen	i	det	andre	utstyret.
Prøv	gjerne	telefonen	på	en	annen	telefonlinje	(for	eksempel	hos	
en	nabo). Hvis apparatet fungerer der, kan det være feil på din	Hvis apparatet fungerer der, kan det være feil på dinHvis	apparatet	fungerer	der,	kan	det	være	feil	på	din	
telefonlinje. Ring feilmeldingen hos din teleoperatør.	Ring feilmeldingen hos din teleoperatør.Ring	feilmeldingen	hos	din	teleoperatør.
Hvis	ikke	dette	hjelper,	kontakter	du	forhandleren.

Veggmontering
Telefonen	kan	veggmonteres. Dette gjøres ved hjelp av to skruer	Dette gjøres ved hjelp av to skruerDette	gjøres	ved	hjelp	av	to	skruer	
som	settes	inn	loddrett	med	100	mm	avstand. Skruene skal passe	Skruene skal passeSkruene	skal	passe	
inn	i	de	to	nøkkelhullformede	utsparingene	på	telefonen.
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Suomi
Kytkeminen
1.	 Kytke	pistoke	puhelinpistorasiaan	ja	johdon	toinen	pää	

puhelimen	pohjassa	olevaan	T-merkittyyn	liitäntään.	
2.	 Kytke	puhelimen	mukana	toimitettu	spiraalimainen	luurijohto	

luurin	liitäntään	ja	puhelimen	pohjassa	olevaan	q-
merkittyyn	liitäntään.

3.	 Kun	liitin	on	kunnolla	paikoillaan,	kuuluu	napsahtava	ääni.
4.	 Nosta	luuri	ja	tarkista,	että	siitä	kuuluu	valintaääni.

Mikrofonin mykistysnäppäin
Mikrofoni	on	puhelun	aikana	pois	käytöstä,	kun	z	on	painettu	
pohjaan.

Uudelleensoittopainike
Jos	numero,	johon	yritit	soittaa,	oli	varattu,	tai	jos	haluat	soittaa	
uudelleen	viimeksi	soittamaasi	numeroon,	nosta	kuuloke	ja	paina	
uudelleensoittopainiketta	r .

Äänenvoimakkuuden säätö
Näppäimellä	 	säädetään	kuulokkeen	äänenvoimakkuutta.

Soittoääni
Soittoääni	voidaan	asettaa	voimakkaaksi	tai	hiljaiseksi	käyttämällä	
kytkintä		 .

Takuu
Puhelimella	on	yhden	vuoden	takuu.	Mahdollisen	käyttöhäiriön	
yhteydessä	ota	yhteys	liikkeeseen,	josta	ostit	laitteen.	Takuuhuolto	
suoritetaan	alkuperäistä	ostokuittia/laskukopiota	vastaan.

Takuu	ei	ole	voimassa,	jos	vika	johtuu	onnettomuudesta	tai	siihen	
verrattavasta	tapahtumasta,	tehdyistä	muutoksista,	kosteuden	tai	
nesteen	pääsystä	puhelimeen,	hoidon	laiminlyömisestä,	ohjeiden	
vastaisesta	käytöstä	tai	muusta	ostajan	toimenpiteestä.	Takuu	ei	
kata	myöskään	ukkosen	aiheuttamia	eikä	muita	sähköjännitteen	
vaihteluja.

On	suositeltavaa	irrottaa	laitteen	liitännät	ukkosen	ajaksi.



Suomi
Jos laite ei toimi
Tarkista,	että	puhelinjohto	on	ehjä.	Irrota	kaikki	lisävarusteet,	
jatkojohdot	ja	muut	puhelimet.	Jos	laite	toimii	nyt,	vika	on	
jossakin	lisävarusteessa.
Kokeile,	toimiiko	laite	jossakin	toisessa	puhelinliittymässä,	
esimerkiksi	naapurin	luona.	Jos	laite	toimii	siinä,	vika	on	
puhelinlinjassa	.
Jos	mikään	edellä	kuvatuista	toimenpisteistä	ei	auta,	ota	yhteys	
laitteen	ostopaikkaan.

Kiinnittäminen seinään
Puhelin	voidaan	kiinnittää	seinään.	Seinään	ruuvataan	kaksi	
ruuvia	pystysuoraan	100	mm:n	päähän	toisistaan.	Ruuvien	on	
mahduttava	puhelimessa	niille	varattuihin	koloihin.
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Dansk
Tilslutning
1.	 Tilslut	telefonledningen	til	et	telefonstik	og	til	stikket	T	på	

undersiden	af	telefonen.	
2.	 Tilslut	den	medfølgende	spiralledning	til	udgangen	på	røret	og	

til	udgangen	q	på	undersiden	af	telefonen.
3.	 Der	høres	et	klik,	når	stikket	sidder	rigtigt.
4.	 Løft	røret,	og	kontrollér,	at	der	er	klartone.

Mikrofonafbryder
Mikrofonen	kobles	fra	under	samtale,	så	længe	z	holdes	nede.	

Genopkald
Hvis	et	telefonnummer	er	optaget,	eller	hvis	det	senest	indtastede	
telefonnummer	skal	ringes	op	igen,	skal	du	løfte	røret	og	trykke	på	
genopkaldstasten	r .

Justering af lydstyrke
Lydstyrken	i	røret	reguleres	ved	hjælp	af	 .

Ringesignal
Ringesignalet	kan	indstilles	til	højt	eller	lavt	leje	ved	hjælp	af	
omskifteren	 	.

Reklamationsret
Der	ydes	reklamationsret	på	dette	produkt	i	henhold	til	gældende	
lovgivning.	
Ved	eventuelle	reklamationer	bør	du	kontakte	det	sted,	hvor	du	
har	købt	apparatet.	Service	indenfor	reklamationsfristen	udføres	
kun	mod	forevisning	af	gyldig	kvittering	eller	fakturabevis.
Reklamationsretten	omfatter	ikke	fejl,	der	beror	på	ulykkestilfælde	
eller	dermed	lignende	hændelser	eller	skader,	indtrængende	
væsker,	forsømmelse,	unormal	brug,	dårlig	vedligeholdelse	
eller	lignende	forhold	fra	køberens	side.	Reklamationsretten	
omfatter	heller	ikke	fjernelse	af	apparatets	serienummer	eller	
fejl	der	er	opstået	på	grund	af	torden	eller	andre	elektriske	
spændingsvariationer.	Reklamationsretten	omfatter	heller	ikke	
forhold,	hvor	der	er	anvendt	andre	batterier	end	originalbatterier,	
såfremt	apparatet	anvender	sådanne.
Af	sikkerhedsmæssige	hensyn,	anbefaler	vi,	at	du	fjerner	
apparatets	tilslutning/ledninger	under	tordenvejr.
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Dansk
Hvis udstyret ikke fungerer
Kontrollér,	at	telefonledningen	er	intakt.	Afbryd	eventuelt	
ekstraudstyr,	forlængerledninger	og	andre	telefoner.	Hvis	
telefonen	derefter	virker,	ligger	fejlen	i	det	andet	udstyr.
Afprøv	eventuelt	telefonen	på	en	anden	telefonlinje	(f.eks.	hos	
en	nabo).	Hvis	telefonen	virker	der,	er	der	sikkert	en	fejl	på	din	
telefonlinje.	Fejlmeld	nummeret	til	din	teleoperatør.
Hvis	intet	af	ovenstående	hjælper,	skal	du	kontakte	det	sted,	hvor	
du	har	købt	telefonen.

Vægmontering
Telefonen	kan	vægmonteres.	Dette	sker	ved	hjælp	af	to	skruer,	
som	monteres	lodret	med	en	afstand	på	100	mm.	Skruerne	skal	
passe	ind	i	telefonens	to	nøglehulslignende	huller.



Håndtering af affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr
Elektrisk	og	elektronisk	udstyr	(EEE)	indeholder	
materialer,	komponenter	og	stoffer,	der	kan	være	farlige	
og	skadelige	for	menneskers	sundhed	og	for	miljøet,	når	
affaldet	af	elektrisk	og	elektronisk	udstyr	(WEEE)	ikke	
bortskaffes	korrekt.
Produkter,	der	er	mærket	med	nedenstående	’overkrydsede	
skraldespand’,	er	elektrisk	og	elektronisk	udstyr.	Den	
krydsede	skraldespand	symboliserer,	at	affald	af	elektrisk	
og	elektronisk	udstyr	ikke	må	bortskaffes	sammen	med	
usorteret	husholdningsaffald,	men	skal	indsamles	særskilt.
Til	dette	formål	har	alle	kommuner	etableret	
indsamlingsordninger,	hvor	affald	af	
elektrisk	og	elektronisk	udstyr	gratis	kan	
afleveres af borgerne på genbrugsstationer 
eller	andre	indsamlingssteder	eller	hentes	
direkte	fra	husholdningerne.	Nærmere	
information	skal	indhentes	hos	kommunens	
tekniske	forvaltning.
Brugere	af	elektrisk	og	elektronisk	udstyr	må	ikke	bortskaffe	
affald	af	elektrisk	og	elektronisk	udstyr	sammen	med	
husholdningsaffald.	Brugere	skal	benytte	de	kommunale	
indsamlingsordninger	for	at	mindske	den	miljømæssige	
belastning	i	forbindelse	med	bortskaffelse	af	affald	af	
elektrisk	og	elektronisk	udstyr	og	øge	mulighederne	for	
genbrug,	genanvendelse	og	nyttiggørelse	af	affald	af	
elektrisk	og	elektronisk	udstyr.
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