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1. Volumkontroll for håndsettet
2. Høyttaler
3. Servicetilgangstaster
4. Opphengskrok for håndsett
5. Slett
6. OK
7. Hurtigtaster
8. Hvem ringer
9. Indikator for nytt anrop

10. Blaknapper
11. Telefonbok
12. Meny
13. R-knapp
14. Repetisjon
15. Ekstra forsterkning (boost)
16. Kraftig forsterkning (boost)/

Ringer indikator
17. Høyttaler
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Installasjon

Denne enheten er beregnet for det analoge telefonnettet 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, SI, SK, SE.

Tilkobling
1. Spiralledningen kobles til telefonrøret og kontakten merketQ på

apparatet.
2. Koble strømadapteren (hvis inkludert) til en stikkontakt og til kontak-

ten merket DC 12V på apparatet.
3. Koble telefonlinjeledningen til telefonuttaket i veggen og til kontak-

ten merketT på apparatet.
4. Løft av røret og vent til du hører summetonen.

Merk! Bruk den medfølgende telefonledningen. Telefonledninger fra
andre telefoner er kanskje ikke kompatible.

Oppsett
Trykk for å åpne oppsettmenyen. Når du har bekreftet en innstilling
med0, vises neste innstilling automatisk. Trykkv/V for å gå til neste
innstilling. Telefonen går tilbake til hvilemodus etter 60 sekunder uten
aktivitet, eller hvis du trykkerb.
1. Trykk .
2. NORSK vises.
3. Velg ønsket språk medv/V. Trykk0.
4. Velg ønsket kontrastinnstilling (KONTRAST, 2) medv/V. Trykk0.
5. Velg ønsket time (00-23) medv/V. Trykk0.
6. Velg ønsket minutt medv/V. Trykk0.
7. Velg ønsket dag medv/V. Trykk0.
8. Velg ønsket måned medv/V. Trykk0.
9. Velg TONE eller PULS medv/V. Trykk0.

Merk! Hvis du er usikker på hvilket alternativ du skal velge, velger
du TONE. Dette fungerer i de fleste land.

10. Velg R-KNAPP TID medv/V (100 for EU/GB/AUS, 270 Frankrike/
Portugal og 600 New Zealand). Trykk0.

1



Norsk

11. NY SAMTALE IND. vises, trykk0. Aktivere/deaktivere LED-indikato-
ren for nye anrop. Velg PÅ/AV, og trykk deretter0.

12. Knappene1 og2 kan programmeres med et servicenummer.TE-
LETJENESTER vises, trykk0. Brukv/V til å velge KEY 1 eller
KEY 2, og trykk deretter0. Rediger tilgangsnummeret med tastatu-
ret. Trykk0.

13. Angi navnet på tjenesten. Trykk0.

Stille klokke, språk eller kontrast
Hvis du vil endre innstillingene for klokkeslett eller språk osv. senere,
gjentar du trinnene over.

Batterier
4 x AA alkaliske batterier kreves for å bruke displayet (bakgrunnsbelys-
ning) i tilfelle strømbrudd. Kraftig forsterkning (boost) og høyttaler vil ikke
fungere i tilfelle strømbrudd.

Når vises, må alle 4 batteriene skiftes. Bruk bare alkaliske batterier
av god kvalitet.
1. Trekk ut telefonledningen og fjern batteridekselet.
2. Sett inn batteriene (4 x AA). Pass på at batteripolene vender riktig

vei.
3. Sett på batteridekselet igjen og koble telefonlinjeledningen.

Veggmontering
Telefonen kan monteres på vegg. Telefonen kan monteres på veggen
med den medfølgende veggbraketten og to skruer.

ADVARSEL
Forsikre deg om at det ikke er ledninger, vannrør eller gassrør i veggen
før du borer i den.

1. Bor to hull i veggen med en loddrett avstand på 83 mm.
2. Sett inn skruene og la dem stikke ~5 mm ut fra veggen.
3. Koble fra røret og fjern det.
4. Fest styretappene (A) på braketten i sporene (B) på baksiden av tele-

fonen, og trekk deretter braketten oppover til den klikker på plass.

2



Norsk

B

A

5. Hold telefonen slik at skruene i veggen passer i sporene på braket-
ten, og trekk deretter telefonen nedover til den henger i skruene.

6. Fjern kroken til røret (C) ved å skyve den oppover, og sett den inn
igjen i omvendt stilling slik at den lille tappen (D) stikker ut. Kroken
holder nå røret på plass når telefonen henger på veggen.

C

D

C

7. Heng håndsettet på opphengskroken.

Betjening

Displayet
I hvilemodus viser displayet dato og klokkeslett, totalt antall anrop som
er lagret i Hvem ringer-minnet og antall nye anrop.

Tidtaker
Mens en samtale pågår viser displayet en tidtaker, som viser samtalens
varighet. Tidtakeren gjør det enkelt å holde oversikt over hvor lenge sam-
talen varer.

Ringe
Vanlig oppringning
1. Løft av røret.
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2. Tast ønsket telefonnummer.

Forhåndstasting
Gjør det mulig å taste inn og endre et telefonnummer før det ringes opp.
1. Tast ønsket telefonnummer. Feil kan slettes ved hjelp avc.
2. Løft av røret.

Repetisjon
De sist oppringe telefonnumrene kan enkelt ringes opp igjen.

• Trykk flere ganger på for å bla gjennom oppringte numre.
• Løft av håndsettet for å slå nummeret,

eller løft av håndsettet og trykk deretter for å ringe opp det sist
oppringte nummeret.

Håndfri-oppringning
1. Trykk , for å aktivere håndfrifunksjonen.
2. Tast ønsket telefonnummer.
3. Trykk for å avslutte samtalen.

Merk! Hvis du vil, kan du skifte mellom håndsett og håndfri-modus ved å
trykke eller løfte av håndsettet.

Ringe opp servicetilgang
Hurtigtaster for tilgangsnumre til operatørtjenester.

1. Hold inne1 or2 til servicetilgangsnummeret vises.
2. Trykk0 eller løft av håndsettet for å ringe opp nummeret.

Volumregulering
Under en samtale kan håndsettvolumet justeres med .

Håndsett tonenivå reguleres med kontrollen på siden av telefonen .

Merk! Fungerer bare når ekstra kraftig forsterkning er aktivert.

Høyttalervolumet (håndfri) reguleres med volumkontrollen på siden av te-

lefonen .
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Ekstra forsterkning (boost)
Trykk på knappen 60dB for å aktivere forsterkning. Forsterkningen deakti-
veres etter hver samtale, for å unngå å skade personer med normal
hørsel.

ADVARSEL
Håndsett/hodesettvolumet kan være svært høyt. Forsterkningen må
bare brukes av personer med nedsatt hørsel.

Kompatibilitet med høreapparat
ADVARSEL

Ikke bruk ekstra forsterkning (boost) sammen med høreapparat hvis
ikke nødvendig. Håndsett volumet kan bli skrudd opp veldig høyt.

Denne telefonen er kompatibel med høreapparat. Velg T-modus på hø-
reapparatet for å aktivere denne funksjonen. Kompatibilitet med høreap-
parat er ingen garanti for at et bestemt høreapparat fungerer sammen
med en bestemt telefon. Test funksjonen før du foretar et kjøp for å for-
sikre deg om at et bestemt høreapparat fungerer sammen med denne
telefonen.

T: Hvis du vil bruke denne modusen, kontrollerer du at høreapparatet er
innstilt på "T-modus" eller teleslynge-koblingsmodus (ikke alle høreappa-
rater har denne modusen). Prøv telefonen i ulike posisjoner i forhold til
høreapparatet for å oppnå best mulig resultat. Hvis du for eksempel hol-
der mottakeren litt under eller foran øret, kan det gi bedre ytelse.

Ringesignal
Ringevolumet kan stilles inn med bryteren på siden av telefonen.

Hurtigtaster
Lagre numre på hurtigtaster
1. Hold inne til LAGRE NUMMER vises.
2. Tast inn telefonnummeret. Trykk .
3. Tast inn navnet. Trykk . PLASSERING? vises.
4. VelgA–B ved å trykke den tilsvarende tasten. LAGRET vises
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Hurtigtaster
1. Trykk en av hurtigtasteneA ellerB. Det lagrede telefonnummeret

vises.
2. Løft røret for å slå nummeret, eller trykk0 eller for å snakke i

høyttalermodus.

Telefonbok
Telefonboken har plass til 50 sett med navn og telefonnumre. Kontakte-
ne i telefonboken er lagret alfabetisk. Hvert navn kan være opptil 16 tegn
langt, og telefonnumre kan være opptil 22 sifre lange.

Hvis du abonnerer på tjenesten Hvem ringer, vises navn/nummer til den
som ringer (når nummeret er lagret i telefonboken).

Merk! Kontroller atb vises, for å få tilgang til telefonbokfunksjonene.
Hvis vises, trykker dub.

Tegntabell
Hver talltast er tilordnet bestemte tegn.

1 [Espace] + & - / X 1

2 A B C Å Ä Æ æ å ä ß 2

3 D E F ë 3

4 G H I ï 4

5 J K L 5

6 M N O Ñ ñ Ö ə ö 6

7 P Q R S 7

8 T U V 8 Ü ü

9 W X Y Z 9

* ` @ ( ) * < >

0 , . : ? = 0

# $ _ % ! #
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Lagre kontakter
1. Trykkb.
2. Hold inne til LAGRE? vises. Trykk .
3. Tast inn telefonnummeret. Trykk .
4. Tast inn navnet. Trykk den tilhørende tasten for første bokstav, én el-

ler flere ganger. Se Tegntabell.
5. Trykk . LAGRET vises.
Hvis du ønsker å sette inn en pause i telefonnummeret, trykker du .
Feil kan slettes medc.

Ringe opp fra telefonboken
1. Trykkb.
2. Bla medv/V. Hurtigsøk ved å trykke den korresponderende tall-

tasten for første bokstav, én eller flere ganger. Se Tegntabell.
3. Trykk0 og løft av håndsettet.

Redigere kontakter
1. Trykkb.
2. Bla til ønsket oppføring medv/V.
3. Hold inne til ENDRE? vises.
4. Hold inne .
5. Korriger/endre nummeret medc ogv/V. Trykk .
6. Korriger/endre navnet. Se Tegntabell. Trykk . LAGRET vises.

Slette kontakter
1. Trykkb.
2. Bla til ønsket kontakt medv/V.
3. Trykkc. Displayet viser SLETTE?.

Tips: For å slette alle kontakter, hold innec til SLETTE ALLE? vises.
4. Hold innec til nummeret forsvinner.

Hvem ringer (ringe-ID)

Med Hvem ringer-funksjonen kan du se hvem som ringer før du tar telefo-
nen, og se hvem som har ringt mens du har vært borte. Hvis nummeret
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er lagret i telefonboken, vises også navnet til den som ringer. Mottatte
anrop lagres kronologisk, med sekvensnummeret på displayet.

Når Hvem ringer-minnet er fullt, blir det eldste nummeret automatisk
slettet når et nytt anrop registreres. Nye anrop vises på displayet og mer-
kes medT, indikatoren for nye anrop blinker.

Merk! Du må abonnere på en Hvem ringer-tjeneste hos din teleoperatør
for at numrene skal vises. Kontakt teleoperatøren hvis du vil vite mer.

Hente og ringe opp innkommende numre
1. Trykk .
2. Trykkv/V for å bla gjennom mottatte telefonnumre/anrop.
3. Trykk0 og løft av håndsettet.

Melding
Bortsett fra telefonnumre, kan displayet vise følgende:

UKJENT NUMMER Ingen informasjon mottatt, f.eks. et anrop fra utlandet
HEMMELIG
NUMMER

Anropet kommer fra et hemmelig nummer eller en
telefonsentral

T Nytt nummer

Z Det er mottatt flere anrop fra denne personen

q Et anrop er mottatt mens Samtale venter-funksjonen
var i bruk

MELDING VENTER
/5

Meldingsindikator*

*Meldingsvarslinger kan slettes manuelt medc.

Slette telefonnumre
1. Bla til ønsket telefonnummer medv/V.
2. Trykkc, SLETTE? vises, eller hold innec til SLETTE ALLE? vises.
3. Hold innec til numrene forsvinner.

Overføre numre til telefonboken
1. Trykk .
2. Bla til ønsket oppføring medv/V.
3. Hold inne til KOPIERE NUMMER? vises.
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4. Hold inne . LAGRET vises.
Nummeret og navnet kan legges til/endres på samme måte som Redige-
re kontakter, s.7.

Annet

Feilsøking
Kontroller at telefonledningen er uskadet og riktig tilkoblet. Koble fra eventuelt tilleggs-
utstyr, skjøteledninger og andre telefoner. Hvis problemet løses, kan feilen være på an-
net utstyr.
Test utstyret på en linje du vet fungerer (f.eks. hos en nabo). Hvis utstyret fungerer der,
er det trolig en feil på din telefonlinje. Kontakt teleoperatøren.

Pleie og vedlikehold
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. Strømadapteren er
utkoblingsenheten mellom produktet og strømforsyningen. Strømuttaket må være
plassert nær utstyret og være lett tilgjengelig.

Dette apparatet er et teknisk avansert produkt som må behandles med omtanke. Mis-
bruk kan føre til at garantien blir ugyldig.
• Apparatet må beskyttes mot fuktighet. Regn/snø, fuktighet og alle typer væske kan

inneholde stoffer som får de elektroniske kretsene til å kortslutte. Hvis apparatet
blir vått, fjerner du batteriet og lar apparatet tørke helt før du setter inn batteriet
igjen.

• Apparatet må ikke oppbevares eller brukes på steder med mye støv eller skitt. Det-
te 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 skade eller smelte enkelte
plasttyper.

• Unngå å oppbevare apparatet på kalde steder. Når apparatet varmes opp til nor-
mal temperatur, kan det dannes kondens på innsiden, som kan skade de elektroni-
ske 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 finmekanikken bli ødelagt.
• Bruk ikke sterke kjemikalier til å rengjøre apparatet.
• Strømadapteren er utkoblingsenheten mellom produktet og strømforsyningen. Strø-

muttaket må være plassert nær utstyret og være lett tilgjengelig.
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Rådene over gjelder apparatet, batteriet og annet tilbehør. Kontakt forhandleren hvis te-
lefonen ikke fungerer som den skal. Husk å ta med kvitteringen eller en kopi av
fakturaen.

Garanti
Dette produktet har 24 måneders garanti fra kjøpsdato. Hvis det skulle oppstå feil i lø-
pet av denne perioden, kontakter du forhandleren. Det kreves kjøpsbevis for nødvendig
service eller støtte i løpet av garantiperioden.
Denne garantien dekker ikke feil som skyldes ulykkestilfeller eller lignende, eller skader,
inntrenging av væske, misbruk, unormal bruk, manglende vedlikehold eller lignende for-
hold fra kjøpers side. Garantien gjelder heller ikke feil forårsaket av tordenvær eller an-
dre spenningsvariasjoner. Som en forholdsregel anbefaler vi å koble ut laderen i
tordenvær.
Batterier er forbruksvarer, og er ikke dekket av garantien.

Samsvarserklæring
Doro erklærer at Doro Magna 4000 overholder alle vesentlige krav og andre 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.
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