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1. LED-indikator for
ringesignal

2. Høreelement
3. Ekstra forsterkning

(boost)
4. Opp/anropslogg
5. Venstre menytast/OK
6. Ringetast

7. */tastelås
8. Høyttaler på/av
9. Mikrofon
10. Telefonbok
11. Repetisjonstast

12. #/ringetone på/av
13. Ned/Repetisjon
14. Avslutt samtale
15. Høyre menytast/Tilbake/

Internt anrop
16. Høyttalerfunksjon
17. Høyttalervolum
18. Søk
19. Hurtigtaster
20. Ladekontakter
21. LED-indikator for

ringesignal



Norsk

Innhold

Gratulerer med anskaffelsen ..................................................... 1
Installasjon .................................................................................. 1

Tilkobling.............................................................................. 1
Basisinnstillinger ................................................................. 2

Betjening...................................................................................... 2
Anrop .................................................................................... 2
Lyd ........................................................................................ 4
Håndtere telefonen ............................................................. 6
Telefonbok ........................................................................... 6
Anropsliste (Hvem ringer) ................................................... 8

Innstillinger ................................................................................10
Håndsett-innstillinger (INDSTILLING) ...............................10
Basestasjonens innstillinger (SYSTEM) ...........................11
Tilbakestill til standard......................................................12
Utvidede systemer (to eller flere håndsett) .....................12

Annet ..........................................................................................14
Batteri.................................................................................14
Rekkevidde ........................................................................14
Eco functionality ................................................................15
Feilsøking...........................................................................15
Pleie og vedlikehold ..........................................................16
Garanti ............................................................................... 17
Strålingsverdi (SAR)........................................................... 17
Samsvarserklæring ........................................................... 17



Norsk

1

Gratulerer med anskaffelsen
Doro Magna 2000 kombinerer en svært kraftig mottaker, rin-
geapparat og høyttalertelefon med stilig design. Basestasjo-
nen med høyttalertelefon kan brukes til å besvare
oppringninger og ringe opp tre favorittnumre uten å finne frem
håndsettet. Perfekt til håndfri-samtaler. Apparatet har også
blinkende ringing, knapp for ekstra høyt volum, er kompatibelt
med høreapparat og har tonekontroll for tilpasning av lyden til
dine hørselsbehov. Du finner mer informasjon om tilbehør og
andre Doro-produkter på www.doro.com.

Installasjon
Dette apparatet er laget for analoge telefonlinjer i AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT,
LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

Tilkobling
1. Koble strømadapteren til en stikkontakt og tily på

basestasjonen.
2. Koble telefonlinjeledningen til telefonuttaket i veggen og

tilK bak på basestasjonen.
3. Sett batteriene 2 x 1.2 V AAA 500 mAh NiMH i håndsettet

som vist av symbolene.
4. Sett telefonen til lading i basestasjonen (24 timer første

gang).
Merk! Bruk den medfølgende telefonlinjeledningen.
Telefonledninger fra andre telefoner er kanskje ikke
kompatible.

www.doro.com
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Basisinnstillinger
Språkoppsett
1. Trykkw/0. Velg (}/{) HS SETTINGS/INDSTILLING.

Trykkw/0.
2. Bla til LANGUAGE/SPRAK/SPROG. Trykkw/0.
3. Bla til DANSK/NORSK. Trykkw/0.
4. TrykkL for å gå ut av menyen.

Stille dato/klokkeslett
1. Trykkw/0. Velg (}/{) INDSTILLING. Trykkw/0.
2. Velg DATO & TID. Trykkw/0.
3. Velg DATOFORMAT og trykkw/0. Velg DD-MM-AA eller

MM-DD-AA og trykkw/0.
4. Velg TIDSFORMAT og trykkw/0. Velg 24-TIMER eller 12-

TIMER. Trykkw/0.
5. Velg ANGIV KLOKKE og trykkw/0.
6. Angi gjeldende klokkeslett. Trykkw/0.
7. Velg ANGIV DATO. Trykkw/0.
8. Angi nåværende år etterfulgt av dato (DD – MM). Trykk
w/0.

Merk! Du må stille inn riktig dato og klokkeslett for å få full
funksjonalitet.

Betjening

Anrop
Merk! Det er ikke mulig å ringe opp eller motta anrop på
basestasjonen hvis håndsettet allerede bruker linjen, og
omvendt.
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Foreta et anrop
1. Tast inn telefonnummeret. Slett medc.
2. Trykkq for å ringe opp. TrykkL for å avslutte

samtalen.

Basestasjon: Hurtigtaster
Når Hurtignumre er lagret, trenger du bare å trykke på én
knapp for å ringe opp.
Lagre som hurtignummer
1. Trykkw/0.
2. Velg INDSTILLING, trykkw/0.
3. Velg DIREKTE MINN, trykkw/0.
4. Velg M1–M3 og trykkw/0.
5. Tast inn telefonnummeret. Slett medc. Trykkw/0.
Hurtigtaster
1. Basestasjon: trykk på den tilsvarende knappen (M1–

M3).

2. Trykk for å avslutte samtalen.

Besvare et anrop
Et innkommende anrop indikeres på displayet med blinkende

og med blinkende LED-indikatorer på basestasjonen og
håndsettet.

Tips: Når noen ringer kan du trykkeL for å slå av
ringesignalet på håndsettet.
Håndsett
1. Trykkq for å svare.
2. TrykkL for å avslutte samtalen.
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Basestasjon

1. Trykk for å svare.

2. Trykk igjen for å avslutte samtalen.

Repetisjon
Trykk . Bla gjennom de 10 siste oppringte numrene med
}/{. Hvis nummeret er lagret i telefonboken, vises også det
tilhørende navnet. Trykkq for å ringe oppføringen som vi-
ses, eller trykkw/0 for å vise undermenyen. Se Telefonbok,
s.6.

Samtaletidtaker
Under en samtale viser displayet en tidtaker TT--MM--SS, som
viser samtalens varighet.

Lyd
Volumregulering
Under en samtale trykker du} eller{ for å justere volumet.
Volumnivået vises på displayet.

Tips: Når samtalen avsluttes, forblir innstillingen på det sist
valgte nivået.

Forsterkning (lyd)

FORSIKTIG
Håndsettvolumet kan være svært høyt. Forsterkning må
bare brukes av personer med nedsatt hørsel.
Trykk på siden av håndsettet for å aktivere/deaktivere
volumforsterkning. Når det er aktivert, tennes LED-indikatoren

og vises. Forsterkning kan ikke aktiveres i
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høyttalermodus. Forsterkning deaktiveres hver gang en samta-
le avsluttes for at personer med normal hørsel ikke skal
skades.
Kompatibel med høreapparat

FORSIKTIG
Bruk ikke ekstra lydforsterkning (boost) sammen med
høreapparat hvis det ikke er nødvendig. Håndsettvolumet
kan være svært høyt.
Denne telefonen er kompatibel med høreapparat. Velg T-mo-
dus på høreapparatet for å bruke denne funksjonen. Kompati-
bilitet med høreapparat er ingen garanti for at et bestemt
høreapparat fungerer sammen med en bestemt telefon. Test
funksjonen før du foretar et kjøp for å forsikre deg om at et be-
stemt høreapparat fungerer sammen med denne telefonen.

Høyttaler
Trykk for å skifte mellom håndsett og høyttaler. Når den er
aktivert, vises .

Merk! Høye lyder (musikk osv.) i bakgrunnen kan påvirke
funksjonen. Når det er lite batteri igjen, slutter høyttaleren og
displaylyset å virke, for å spare strøm.

Mikrofon av
Trykkc under en samtale for å slå på/av mikrofonen.

Ringelyd
Hold inne# i hvilemodus for å slå ringesignalet på håndsettet
på/av. Når ringesignalet er deaktivert, vises .

Merk! Ringelyden på basestasjonen påvirkes ikke.
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Håndtere telefonen
Tastelås
Hold inne* for å aktivere/deaktivere tastelåsen. Når den er
aktivert, vises . Innkommende samtaler kan besvares ved å
trykkeq selv om tastelåsen er på. Tastaturet er ulåst mens
samtalen pågår. Når samtalen avsluttes, låses tastaturet igjen.

Søk
TrykkJ på basestasjonen for å søke etter håndsett. Håndset-
tet/håndsettene ringer, og BASEENHET vises. Signalet stopper
automatisk. Du kan også trykkeJ igjen, eller trykkeL på
håndsettet.

Gå tilbake til forrige eller hvilemodus.
TrykkL én gang for å gå tilbake til forrige skjermbilde, eller
fortsett å trykkeL for å gå tilbake til hvilemodus.

Slå håndsettet på/av
Hold inneL i hvilemodus for å slå håndsettet på/av.

Telefonbok
Telefonboken lagrer 100 oppføringer av navn og telefonnumre.
Kontaktene i telefonboken er lagret alfabetisk. Hvert navn kan
inneholde opptil 12 tegn, og telefonnumrene kan inneholde
opptil 24 sifre.
Hvis du abonnerer på tjenesten Hvem ringer, vises navn/num-
mer til den som ringer (når nummeret er lagret i telefonboken).

Lagre kontakter
1. Trykkb. Trykkw/0.
2. Velg LAGRE NY. Trykkw/0.
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3. Tast inn navnet. Trykkw/0.
4. Tast inn telefonnummeret. Slett medc. Trykkw/0.
5. Velg ønsket MELODI. Trykkw/0.

Ringe opp fra telefonboken
1. Trykkb.
2. Bla i kontaktene med}/{. Søk i telefonboken ved å

trykke talltasten som tilsvarer den første bokstaven.
3. Trykkq for å ringe opp. TrykkL for å avslutte

samtalen.

Redigere kontakter
1. Trykkb.
2. Bla med}/{ til kontakten du vil redigere. Trykkw/0.
3. Velg REDIGER. Trykkw/0.
4. Rediger navnet. Slett / gå tilbake medc. Trykkw/0.
5. Rediger nummeret. Slett / gå tilbake medc. Trykkw/0.
6. Velg ønsket MELODI. Trykkw/0.

Slette en kontakt
1. Trykkb.
2. Bla}/{ til kontakten du vil slette, og trykkw/0.
3. Velg SLET og trykkw/0.
4. Trykkw/0 for å bekrefte.

STATUS
Her kan du kontrollere hvor mange oppføringer som er lagret i
telefonboken, og den tilgjengelige lagringskapasiteten.
1. Trykkb ogw/0 for å åpne menyen.
2. Bla}/{ til STATUS, og trykkw/0.
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Tegntabell
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8 T U V 8 Ť Ţ Ü Ù Ú Û

9 W X Y Z 9 Ý Ϋ Ź Ž Ż

0 0 . , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |

Anropsliste (Hvem ringer)
Med Hvem ringer-funksjonen kan du se hvem som ringer før
du tar telefonen, og se hvem som har ringt mens du har vært
borte. Hvis nummeret er lagret i telefonboken, vises også nav-
net til den som ringer. Anropene lagres i kronologisk rekkeføl-
ge. De siste 20 innkommende besvarte og ubesvarte
anropene lagres sammen med dato og klokkeslett. NYTT AN-
ROP/NYE NR vises i hvilemodus og� i listen indikerer et tapt
anrop.

Merk! Denne funksjonen krever et abonnement fra
tjenesteleverandøren. Kontakt teleoperatøren hvis du vil vite
mer.
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Hente og ringe opp innkommende numre

1. Trykk .
Eller trykkw/0 og velg MOTT. NUMMER.

2. Velg ønsket nummer med}/{.
3. Trykkq for å ringe, eller trykkw/0 for å vise alterna-

tiver i undermenyen:

LAGRE Lagre et nummer i telefonboken

SLET Slette dette nummeret fra anropsloggen (ikke
fra telefonboken)

SLET ALT Slette alle numre fra anropsloggen (ikke fra
telefonboken)

KATEGORI
Lagre opplysninger om TAPTE ANROP (ube-
svarte) eller ALLE ANROP (besvarte og
ubesvarte).

Merk! Som standard blir de 20 siste innkommende besvarte
og ubesvarte anropene lagret sammen med dato og
klokkeslett for anropene. Du kan velge å lagre bare TAPTE
ANROP for å spare minneplass.

Hvem ringer-meldinger
Følgende meldinger kan vises av og til:

NR MANGLER Ingen informasjon mottatt, f.eks. et anrop fra
utlandet

SKJULT NR Anropet kommer fra et hemmelig nummer el-
ler en telefonsentral

o Meldingsindikator fra teleoperatøren*.

* Bare funksjoner i enkelte land.
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Fjerne meldingsindikatoren: Trykk og trykk deretter og hold
inne4.

Innstillinger

Håndsett-innstillinger (INDSTILLING)
1. Trykkw/0. Velg INDSTILLING og trykkw/0.
2. Velg ønsket funksjon f.eks. ALARM og trykkw/0.
3. Velg ønsket innstilling og trykkw/0.

ALARM

Velg AKTIVERE/DEAKTIVERE for å aktivere/deakti-
vere alarmen.
Når alarmen er aktivert, vises i hvilemodus.
Når alarmen starter, høres et signal i 45 sekunder.
Signalet kan slås av med en hvilken som helst tast.
Hvis SNOOZE aktiveres, utløses alarmen ca. 7 mi-
nutter senere. Slå av alarmen permanent via me-
nyen eller ved trykke påL i noen sekunder.
Volumet avgjøres av det innstilte ringenivået.

RINGESIG-
NAL

Velg ringesignal for INT MELODI (interne anrop) og
for EKST MELODI (eksterne anrop).
Håndsettets ringevolum (RINGEVOLUM) kan juste-
res. 1 = lavest, 5 = høyest eller VOLUM AV.

SIGNALER Følgende toner kan aktiveres/deaktiveres: TASTE-
LYD, LAVT BATTERI og IKKE RK-VIDD.

EQUALI-
ZER

Velg de lydinnstillingene som passer best for din
hørsel. Velg ett av følgende alternativer:
NATURLIG – Normal lyd.
DISKANT – Forsterket lyd for høye frekvenser.
BASS – Forsterket lyd for lave frekvenser.

SPRAK/
SPROG

Språket i displaytekstene. Se også Språkoppsett,
s.2.
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EGET
NAVN

Tekst vises i hvilemodus.

AUTOSVAR Anropet besvares når håndsettet løftes ut av
basestasjonen.

DATO &
TID

Stille dato/klokkeslett Formatet på klokkeslettet/
datoen kan også justeres. Se også Stille dato/klok-
keslett, s.2

DIREKTE
MINN

Still inn hurtignumre for baseenheten. Se også Ba-
sestasjon: Hurtigtaster, s.3

Basestasjonens innstillinger (SYSTEM)
1. Trykkw/0. Velg SYSTEM og trykkw/0.
2. Velg ønsket funksjon f.eks. ALARM og trykkw/0.
3. Velg ønsket innstilling og trykkw/0.

BASESIG-
NAL

Velg ringetone for basestasjonen. Trykkw/0 for
å bekrefte.

RINGEVO-
LUM

Basestasjonens ringevolum.
1 = lavest, 5 = høyest, eller VOLUM AV. Trykkw/
0 for å bekrefte.

AVREGI-
STRER

For å avregistrere et håndsett:
Tast den gjeldende PIN-koden til basestasjonen
(0000 er standard), og velg det håndsettet du vil
avregistrere. Trykkw/0 for å bekrefte.

R-TASTTID

Velg ønsket repetisjonstid (R, R-TASTTID) for å få
ønsket funksjonalitet.
MIN = EU/EES/GB/AUS.
MEDIUM = Frankrike/Portugal.
MAKS = New Zealand.
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Merk! Et avregistrert håndsett kan ikke lenger brukes med
systemet. Det må registreres som et nytt håndsett, se
Registrere et nytt håndsett, s.12

Endre PIN
Merk! Denne PIN-koden er ikke den samme som brukes til
fjernstyrt tilgang til telefonsvareren. Se
1. Trykkw/0. Bla}/{ til SYSTEM, og trykkw/0.
2. Bla til PIN-KODE og trykkw/0. Tast den gamle PIN-ko-

den og trykkw/0.
3. Tast den nye PIN-koden og trykkw/0. Bekreft med den

nye PIN-koden og trykkw/0 igjen.

Tilbakestill til standard
Du kan tilbakestille telefonen til standardinnstillingene. Alle
personlige innstillinger, anropslister og repetisjonslister blir
slettet, men telefonboken forblir uendret ved tilbakestilling.
1. Trykkw/0. Bla}/{ til RESET, og trykkw/0.
2. Tast PIN-koden (standardkoden er 0000). Trykkw/0.
3. Trykkw/0 på nytt for å bekrefte.

Utvidede systemer (to eller flere håndsett)
Håndsettets anropsnummer for interne anrop vises til høyre
på displayet i hvilemodus. Basestasjonen bør plasseres sen-
tralt, slik at dekningsområdet er jevnt fordelt for alle håndsett.

Registrere et nytt håndsett
Alle håndsett i pakken er allerede registrert på basestasjonen.
Du kan registrere opptil 5 håndsett på én basestasjon.
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Merk! Denne modellen er GAP-kompatibel (Generic Access
Profile). Dette betyr at håndsettet og basestasjonen kan
brukes med de fleste andre GAP-kompatible enheter,
uavhengig av produsent. GAP-protokollen garanterer imidlertid
ikke tilgang til alle funksjoner.
1. HoldJ på basestasjonen inne til du hører et pip (ca. 6

sekunder).
2. Trykkw/0. Velg REGISTRERING. Trykkw/0.
3. Velg basestasjonen – som du ønsker å registrere. Trykk
w/0.

4. Tast basestasjonens PIN-kode (standardkoden er 0000).
Trykkw/0.

5. Hvis registreringen lykkes, går enheten tilbake til hvilemo-
dus i løpet av ett minutt.

Interkom / internt anrop
1. Trykkc.
2. Hvis mer enn 2 håndsett brukes: Velg håndsettets anrop-

snummer1 -5 for ønsket håndsett eller ALLE for alle,
og trykkw/0.
En tone høres hvis det kommer et eksternt anrop mens
en intern samtale pågår. Avslutt den interne samtalen
medL, og svar deretter det eksterne anropet med
q.

Overføre samtaler/konferanse mellom håndsett
Når en ekstern samtale er tilkoblet:
1. Trykkw/0.
2. Velg INTERNANROP. Trykkw/0.

Hvis mer enn 2 håndsett brukes: Velg håndsettets anrop-
snummer1 -5 for ønsket håndsett eller ALLE for alle,
og trykkw/0.
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3. Overføre: TrykkL.
For konferanse: trykk og hold inne*.

Annet

Batteri
FORSIKTIG

Eksplosjonsfare hvis batteriet erstattes med et batteri av feil type. Bruk
bare den originale batteritypen. Bruk av batterier av uoriginal type kan
være farlig, og kan føre til at telefonens sertifisering og garanti blir
ugyldig.

Når batteriene er relativt nye, har de en varighet på ca. 100 timer i hvilemo-
dus eller ca. 10 timer samtaletid. Full batterikapasitet oppnås når batterie-
ne har blitt ladet 4–5 ganger. Det er ikke mulig å overlade eller skade
batteriene ved å lade dem for lenge. Det kan ta opptil 10 minutter med la-
ding før displayet tennes hvis batteriene er helt utladet.
Når batterinivået er lavt vil blinke og en varseltone høres mens en
samtale pågår. Varseltonen er valgfri. Se Håndsett-innstillinger (INDSTIL-
LING), s.10. Ladeindikatoren i displayet blinker så lenge håndsettet la-
des. Displayet er mørkt i hvilemodus for å spare på batteriene. TrykkL
én gang for å tenne det. Når det er lite batteri igjen, slutter høyttaleren og
displaylyset å virke, for å spare strøm. Når batterinivået er lavt, eller det er
for stor avstand til basestasjonen, kan ikke telefonen opprette forbindelse.
Unngå å plassere basestasjonen nær annet elektrisk utstyr for å gjøre risi-
koen for interferens minst mulig. Det er normalt at apparatet blir varmt un-
der lading. Dette er ikke farlig.

Rekkevidde
Telefonens rekkevidde avhenger av om radiobølgene med telefonsignalene
blir begrenset av hindringer, og er vanligvis mellom 50 og 300 meter. Rek-
kevidden kan forbedres ved å snu på hodet slik at håndsettet vender mot
basestasjonen. Lydkvaliteten reduseres når du nærmer deg grensen for
rekkevidden, før samtalen til slutt brytes.
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Eco functionality
Vi har introdusert ECO FUNCTIONALITY-merket for å hjelpe kundene å finne
produkter i vårt utvalg som har lavere miljøpåvirkning. Produkter med dette
merket har følgende egenskaper:
• Redusert strømforbruk både under bruk og i hvilemodus.
• Sendestyrken tilpasses til basestasjonens rekkevidde.

Feilsøking
Kontroller at telefonledningen er uskadet og riktig tilkoblet. Koble fra even-
tuelt tilleggsutstyr, skjøteledninger og andre telefoner. Hvis problemet for-
svinner, er det feil på noe av det andre utstyret.
Test utstyret på en telefonlinje du vet fungerer (f.eks. hos naboen). Hvis ut-
styret fungerer der, er det trolig en feil på din telefonlinje. Kontakt
teleoperatøren.

Telefonen virker ikke
• Kontroller at adapter-/telefonledningen er riktig tilkoblet.
• Kontroller ladenivået til batteriene i håndsettet.
• Koble en telefon du vet fungerer, til telefonkontakten.

Intet nummer vises ved innkommende anrop
• Denne funksjonen krever et Hvem ringer-abonnement fra

teleoperatøren.

Ikke mulig å ringe
• Batterinivået kan være lavt (lad håndsettet).
• Håndsettet kan være utenfor rekkevidde. Flytt deg nærmere en

basestasjon.

Telefonen fortsetter å ringe
• Enkelte av telefonens ringetoner følger ikke linjesignalet, slik at signa-

let kan fortsette i opptil 8 sekunder etter at et anrop er besvart. Prøv å
bytte ringesignal (melodi).

Kontakt forhandleren hvis telefonen fortsatt ikke fungerer som den skal.
Husk å ta med kvitteringen eller fakturaen.
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Pleie og vedlikehold
FORSIKTIG

Bruk bare batterier, strømadapter 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. Strømadapteren brukes til å koble produktet fra strømuttaket.
Stikkontakten skal være nær utstyret og lett tilgjengelig.

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 ty-

per væske kan inneholde stoffer som får de elektroniske kretsene til å
kortslutte. Hvis apparatet blir vått, trekker du ut støpselet, fjerner bat-
teriet og lar apparatet tørke helt før du setter inn batteriet igjen.

• Apparatet må ikke oppbevares eller brukes på steder med mye støv el-
ler 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 ska-
de 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 det som er beskrevet
her.

• Unngå å miste apparatet i bakken. Unngå også å utsette det for støt
eller rystelser. Hvis det håndteres uforsiktig, kan kretsene og finmeka-
nikken bli ødelagt.

• Bruk ikke sterke kjemikalier til å rengjøre apparatet.
Rådene over gjelder apparatet, batteriet og annet tilbehør. Kontakt for-
handleren hvis apparatet ikke fungerer som det skal. Husk å ta med kvitte-
ringen eller fakturaen.
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Garanti
Dette produktet har 24 måneders garanti fra kjøpsdato. Hvis det skulle
oppstå feil i løpet av denne perioden, kontakter du forhandleren. Garanti-
service utføres kun mot forevisning av kjøpsbevis.
Garantien dekker ikke feil som skyldes ulykkestilfeller eller lignende, eller
skader, inntrenging av væske, misbruk, unormal bruk, manglende vedlike-
hold 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.
Batterier er forbruksartikler, og er ikke dekket av noen garanti.
Denne garantien gjelder ikke hvis det er brukt andre batterier enn originale
DORO-batterier.

Strålingsverdi (SAR)
Dette apparatet oppfyller gjeldende internasjonale sikkerhetskrav for ek-
sponering mot radiobølger. Verdien for Doro Magna 2000 er 0,0597 W/kg
målt over 10 g vev.
Maks.-grensen i henhold til WHO er 2,0 W/kg (målt over 10 g vev).

Samsvarserklæring
Doro erklærer at Doro Magna 2000 overholder alle vesentlige krav og an-
dre relevante bestemmelser i direktivene 1999/5/EF (R&TTE) og 2011/
65/EF (RoHS). En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på www.doro.
com/dofc

www.doro.com/dofc
www.doro.com/dofc
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