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HÅNDSÆTTET

1. Højttaler 7. Linietast
2. Display 8. Opladningspoler
3. R-tast 9. Mikrofon
4. Taleafbrydertast 10. Genopkaldstast
5. Programmeringstast/Volumekontrol. 11. Kortnummertast
6. Ciffertaster 0-9, *, # (Anvendes også til nummerviseren)
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BASEENHEDEN

12. Udgang til telefonledn (på undersiden) 15. Indikatorer for opladning og linie
13. Udgang til netadapter (på undersiden) 16. Søgningstast 
14. Antenne 17. Opladningspoler

OBSERVER!
Når linieindikatoren blinker, er der nye modtagne telefonnumre i nummerviserens
hukommelse (se side 14). 
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UDPAKNING
I leverancen skal følgende dele medfølge:
P Håndsæt P Netadapter
P Baseenhed P Telefonledning
P 3 stk batterier P Dansk brugervejledning
P Bælteclips 

Tag omgående kontakt med indkøbsstedet hvis noget mangler eller er beskadiget.

PLACERING AF BASEENHEDEN
P Placere baseenheden nær både et 220 V stik og et telefonstik. Stil ikke baseenheden

på et sted, hvor det udsættes for direkte sollys eller anden stærk varme!

P Placere ikke baseenheden nær andet elektrisk udstyr, f.eks. TV-apparater, computere,
kopieringsmaskiner etc. Dette for at mindske risikoen for eventuelle forstyrrelser.

P OBS! Antennen kan ikke ændre længde eller retning.

For mere information om placeringen se afsnittet om rækkevidde på side 6.

TILSLUTNING
P Tilslut den medfølgende telefonlednings mellemstik til telefonstikket i væggen. Hvis

du allerede har en telefon tilsluttet, tilslutter du først mellemstikket, som hører til
den trådløse telefon, og derefter telefonens telefonstik udenpå mellemstikket. Tilslut
telefonledningens modularstik til teleudgangen på baseenhedens underside mærket
"TEL".

P Tilslut den medfølgende netadapter til et 220 V stik samt til udgangen på
baseenhedens underside mærket "DC IN". 

P Fjern batterilåget fra håndsættets bagside. Sæt batterierne i håndsættet som marke-
ringerne for plus- respektiv minuspol viser og sæt batterilåget tilbage.

P Placere håndsættet ovenpå baseenheden. Når håndsættet er placeret på baseenheden,
vil opladningsindikatoren begynde at lyse. Håndsættet kan oplades med tasterne
opad eller nedad. 
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BATTERI
Telefonen leveres med tre miljøvenlige batterier af nickelmetalhydridtypen (NiMH).
Batterier er forbrugsvarer og meget følsomme for hvordan de behandles. Hvis op- og
udladning af batterierne sker på rigtig måde, vil de holde en høj opladningskapacitet og
drifttiden for håndsættet vil være lige god mellem hver opladning. Det er dog helt
normalt, at drift- og standbytiden forringes noget jævnført med specifikationerne, når
telefonen anvendes regelmæssigt.

Batterierne til telefonen er helt fri fra kadmium. Når batterierne 
er brugt, afleveres de der hvor telefonen er købt eller hos nærmeste
forhandler af batterier.

OBSERVER!
P  Når telefonen installeres første gang, skal batterierne oplades i 24 timer, inden

telefonen anvendes. Hvis ikke dette gøres kan batteriernes kapacitet forringes      
    væsentligt!
P Anvend kun DORO original batterier. Garantien dækker ikke skader opstået ved

brug af forkerte/uoriginale batterier.

OPLADE BATTERIERNE
Batterierne tilsluttes håndsættet. Inden telefonen anvendes første gang skal batterierne
oplade i 24 timer. Efter dette tager en normal opladning med tomme batterier cirka 10
timer. Gør gerne til vane en gang om måneden at udlade batterierne helt og sæt dem til
opladning i 24 timer. Denne procedure frisker batterierne op og øger deres levetid.
Håndsættet lægges med tasterne nedad eller opad ovenpå baseenheden. Baseenhedens
opladningspoler skal have kontakt med opladningspolerne på håndsættets underside. Når
håndsættet er korrekt placeret på basen, vil den røde opladningsindikator           tændes.
Observere at opladningsindikatoren lyser, så længe håndsættet er placeret på baseenhe-
den, indikatoren slukker altså ikke, når opladningen er klar. Baseenheden har indbygget
opladningsautomatik, som styrer opladningen, batterierne kan altså ikke blive overopladet
eller tage skade af at ligge "for længe" til opladning.
Hvis håndsættet ikke anvendes i længere tid (f.eks ved ferie), anbefaler vi, at du enten
lægger håndsættet til opladning eller tager batterierne ud. Dette for at batterierne ikke skal
tage skade. 
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BATTERIINDIKATOR
Når batterierne er brugt, fungerer håndsættet ikke og man kan ikke tage imod eller
foretage opkald. Der findes en batteriindikator      i håndsættets display. Når batterierne
næsten er helt brugt ser indikatoren sådan ud       og der høres advarselssignaler. Hvis
batterierne ikke oplades nu, vil håndsættet ophøre at fungere, til de er opladet igen. 

RÆKKEVIDDE
Telefonens rækkevidde varierer afhængigt af forskellige faktorer i det omgivende miljø.
Radiobølgerne, som overfører samtalen, støder på mange forhindringer på vejen mellem
håndsæt og baseenhed, som dels reflekterer og dels absorberer radiobølgerne med
dæmp-ningseffekter som følge. 

Angivne rækkevidder for telefonen forudsætter, at der er helt frit mellem base og hånd-
sæt. Ved sådanne ideelle forhold kan rækkevidden overstige 300 meter. I tæt bebyg-
gelse, hus, lejligheder etc. begrænses rækkevidden af vægge, gulv, tag, metal- og beton-
konstruktioner etc. For bedste rækkevidde, prøv at placere baseenheden på forskellige
steder, forskellen i rækkevidde kan variere meget fra sted til sted. Den ideelle placering
for baseenheden er et højt og frit leje. 

RÆKKEVIDDEADVARSEL
Hvis håndsættet bæres til grænsen for telefonens rækkevidde, vil der komme
advarselssignaler i form af to korte tonestød, som indikation på at rækkeviddegrænsen
er noget. Hvis ikke håndsættet flyttes indenfor rækkeviddegrænsen inden 10 sekunder,
vil samtalen blive afbrudt.

DRIFTTID
Når batteriet er fuldt opladet, rækker batteriet til cirka 60 timers standby eller cirka 6
timers samtaletid. Tiderne er cirkatider og forudsætter normal rumtemperatur og at bat-
terierne er korrekt behandlet og fuldt opladet. 
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DISPLAYET
                                14 ciffer- og tegnplads

    Kortnummer Tastaturlås

Taleafbryder Programmering

Batteriniveau Søgning

Nyt nummer Linie

FORKLARING AF INDIKATORERNES FUNKTION:
Indikator Funktion
Kortnummer - Blinker ved lagring af kortnummer.

- Lyser ved opringning med kortnummer.

Taleafbryder - Lyser når taleafbryderfunktionen er aktiveret.

Batteriniveau - Indikerer batteriernes opladningsstatus. 

Nyt nummer - Blinker når nyt nummer præsenteres.
- Lyser når der findes nye lagrede telefonnumre i hukommelsen.

 
Linie - Blinker ved opkobling af telefonlinien.

- Lyser når linien er koblet op under samtale.
 - Blinker når det ringer ved indkomne samtaler.

Søgning - Blinker ved søgning

Programmering - Blinker ved programmering af telefonen.
Tastaturlås - Lyser når tastaturlåsen er aktiveret. 
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STANDBY
Med standby menes, at håndsættet ikke anvendes, dvs ikke er koblet op i samtale og ikke
programmeres. Når telefonen står i standby, er den klar til at tage imod samtaler, at
foretage udgående opkald og at programmeres. Telefonen stiller sig automatisk i standby,
hvis ikke der trykkes en tast (undtagen når en samtale er koblet op).

AT SVARE
Ved indkommende samtaler ringer det både i håndsæt og baseenhed. Ringesignalet i
håndsættet er justerbart, se side 18-19.

P På grund af den trådløse forbindelse kan ringesignalet, ved en indkommende
samtale,være noget forsinket inden det når håndsættet. Vent derfor altid til
ringesignalet er nået håndsættet, inden samtalen besvares. Hvis du har tjenesten "Vis
Nummer” aktiveret, vil den opringendes telefonnummer blive vist i displayet.          
       

P Når det ringer, blinker linieindikatoren på håndsættet. Den indkommende samtale
besvares ved, at linietasten                        trykkes.

P Afslut samtalen ved at trykke på linietasten igen.

Med funktionen autosvar kan man stille håndsættet til at svare, når man løfter røret fra
baseenheden (ved indkomne samtaler), se side 19.

AT RINGE
P Tryk ønsket telefonnummer med ciffertasterne, telefonnummeret vises i displayet.

Taster du forkert ciffer, kan du slette med tasten           .

P Tryk på linietasten                    for at ringe det telefonnummer op, som står
i displayet.

P Afslut samtalen ved at trykke på linietasten igen.

Man kan naturligvis også først koble linien op med linietasten, og derefter taste tele-
fonnummeret. Se også opringning med kortnummer, side 10.
Under hele samtalen vises den aktuelle samtaletid i displayet samt efter at samtalen er
afsluttet.
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OBSERVER!
Hvis telefonen ikke finder en ledig kanal eller ikke kan koble linien op, når der skal
foretages en udgående samtale, vil der høres tre advarselssignaler. Problemet kan være,
at batteriet er dårligt, at håndsættet er for langt fra baseenheden eller at alle
overførselskanaler er optaget. Prøv igen om lidt.

GENOPKALD
Med genopkaldstasten              kan det sidst opringende telefonnummer ringes op igen.

P Tryk på genopkaldstasten, telefonnummeret vises i displayet.

P Tryk på linietasten, telefonen ringer det sidst tastede telefonnummer op.

DIREKTEOPKOBLING
Hvis du ved optaget eller ved ikke svar vil ringe et nyt nummer op, behøver du bare
trykke på linietasten                          i mere end et sekund for at få en ny klartone. 

VOLUMEKONTROL
Lydstyrken i håndsættets højttaler, kan under samtale, justeres i to trin. Styrken justeres
med programmeringstasten              . Tryk på tasten gentagne gange for ønsket
lydstyrke. Displayet viser indstilningen som nedenfor:

"LOUD LO"  Lav rørvolume
"LOUD HI"       Høj rørvolume
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KORTNUMRE
Telefonen har ti numre i hukommelsen, s k kortnumre, i hvilke telefonnumre kan lagres.
Når et telefonnummer er lagret, i en af kortnumrene, kan opringning ske med bare tre
tasttryk. Kortnumrene nummereres 0-9.

LAGRE KORTNUMMER
P Tryk på programmeringstasten              og derefter på kortnummertasten        

Displayet viser "SEL LOCATION".

P Vælg kortnummerplads ved at trykke på ønsket ciffertast 0-9.
Displayet viser "ENTER NO".

P Tryk ønsket telefonnummer, max 24 cifre.

Hvis der allerede er et telefonnummer lagret i det valgte kortnummer, vil det for-
svinde, når det nye nummer trykkes.

Trykker du forkert ciffer ved lagringen kan du slette med tasten          .

P Lagre kortnummer ved at trykke på kortnummertasten             igen.

OPRINGNING MED KORTNUMMER
P Tryk på kortnummertasten             og vælg derefter ønsket kortnummer ved at trykke

på modsvarende ciffertast 0-9.

P Tryk på linietasten                        , det valgte kortnummer ringes automatisk op.    

Man kan også først trykke på linietasten og derefter vælge kortnummer.
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TALEAFBRYDER
Med taleafbrydertasten          kan mikrofonen, under samtale, kobles fra. Tasten er
dobbeltvirkende, dvs efter første tryk kobles mikrofonen fra, tryk på tasten en gang til
for  at aktivere mikrofonen igen.

Indikatoren for taleafbryderfunktionen lyser i displayet, så længe funktionen er aktiveret.

TASTATURLÅS
Med denne funktion kan tasterne på håndsættet låses som beskyttelse mod, at man
utilsigtet skulle komme til at trykke på en af dem.

P Tryk på programmeringstasten            og 77 for at aktivere tastaturlåsen.

P Tryk på programmeringstasten             og 77 igen for at fjerne tastaturlåsen.

Man kan godt besvare et opkald, hvis tastaturlåsen er aktiveret. Når samtalen afsluttes
med linietasten, vil tastaturet på håndsættet igen være låst.

SØGNING
Ved at trykke på søgningstasten, på baseenheden, fås et specielt søgesignal i håndsættet
i cirka 15 sekunder. Funktionen er praktisk til at finde håndsættet eller for at påkalde sig
opmærksomhed, hos den som bærer håndsættet.
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GØR-DET-SELV TJENESTER
Denne telefon kan med tasterne R, # og * udnytte alle de Gør-Det-Selv Tjenester, som de
nye digitalcentraler tilbyder. Dog skal din telefon være tilsluttet en sådan, for at du kan
udnytte Tjenesterne. Lokale variationer kan forekomme afhængig af hvilke af Gør-Det-
Selv Tjenesterne der er tilgængelige. Det er altså ikke sikkert, at alle Tjenesterne  er
aktiveret  i  din  digitalcentral.  For nærmere information om hvilke Gør-Det-Selv Tjene-
ster du kan blive tilsluttet til, ring Tele Danmark på telefonnummer 80 80 80 80.
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FORKLARING AF NUMMERVISEREN
Med den indbyggede nummerviser kan du se, hvem som ringer, inden du besvarer
samtalen eller se hvem som ringede, da du ikke var hjemme. Nogle sekunder efter du har
hørt ringesignalet, viser håndsættets display, fra hvilket telefonnummer samtalen kom.
Modtagne telefonnumre lagres i en speciel hukommelse og kan let plukkes frem for at
aflæses eller ringes op. Hukommelsen har plads til 12 telefonnumre.

Ligeså snart “Vis Nummer” tjenesten er aktiveret på dit abonnement, vil din DORO Walk
& Talk 855 automatisk, vise det telefonnummer som ringer til dig, du behøver altså ikke
aktivere funktionen i apparatet.

Når det ringer, vises den påringendes telefonnummer i displayet på håndsættet,
indikatoren       lyser for at indikere at et nyt telefonnummer er lagret. Vil du besvare
samtalen, kan du gøre det præcis, som du plejer, ved at trykke på linietasten på
håndsættet. Telefonnummeret vises i displayet, til samtalen besvares  eller til den
opringende lægger på (hvis samtalen ikke blev besvaret). 

Idet modtageren tager imod et nummer, fungerer hverken aflæsning eller bladring.

OBSERVERE!
For at nummervisningen skal fungere, skal du abonnere på tjenesten “Vis Nummer”
hos Tele Danmark. Denne tjeneste kan du let bestille ved at ringe 80 80 80 80.
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AFLÆSNING AF TELEFONNUMMER
Når der findes nye modtagne telefonnumre i hukommelsen, indikeres dette ved, at
indikatoren           lyser i håndsættets display, og linieindikatoren            på baseenheden
blinker.

Når et eller flere af de nye numre er aflæst, slukkes symbolet i håndsættet. 

Hvert modtaget telefonnummer får et ordningsnummer, som indikerer i hvilken ordning,
telefonnumrene blev taget imod. Ordningsnummeret vises for hvert nummer, når tasten
22 trykkes.

P Tryk på programmeringstasten            .

P Tryk 55. Displayet viser "PRO-CID" og skifter derefter til at vise hvor mange nye
telefonnumre, samt det totale antal telefonnumre som er lagret i hukommelsen.
F.eks.:

2 nye telefonnumre Totalt 8 telefonnumre 
i hukommelsen i hukommelsen

P Tryk på 11 for at vise det nyeste telefonnummer i hukommelsen. Symbolet       
blinker hvis det aktuelle nummer, ikke tidligere er aflæst.

P Anvend ciffertasterne 11 og 33 for at bladre blandt telefonnumrene:
Tasten 11 bladrer "nedad" mod de ældste numre i hukommelsen.
Tasten 33 bladrer "opad" mod de nyeste numre i hukommelsen.

P Tryk på ciffertast 22 for at vise ordningsnummeret for det aktuelle telefonnummer.
Nye telefonnumre får højere ordningsnummer.

P Hvis et telefonnummer er længere, end hvad displayet kan vise, indikeres dette med
en streg i displayets sidste position. Tryk på ciffertast 22 for at vise den resterende del
af nummeret.

P Afslut aflæsningen ved at trykke på programmeringstasten            .
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Udover visning af opringerens telefonnummer kan displayet også vise et antal meddelelser
som tegningen nedenfor.

Vises i slutningen af listen når der ikke er flere tele-
fonnumre, den vej man bladrer i hukommelsen (efter det
sidste telefonnummer).

Vises i slutningen af listen når der ikke er flere tele-
fonnumre, den vej man bladrer i hukommelsen (efter det
ældste telefonnummer).

UKENDT NUMMER
Hvis nummerviseren viser “INFO 01"  i stedet for telefonnummer, betyder det, at numme-
ret ikke kan præsenteres p.g.a. restriktion fra opringeren (hemmeligt eller udeladt nr.) Hvis
nummerviseren viser “INFO 02", betyder det, at det opringende nummer er udenlandsk
og hvis nummerviseren viser “INFO 03", betyder det, at nummeret ikke kan præsenteres
p.g.s. tekniske årsager. Eksempel på display info:

Note:
I en overgangsperiode - evt. permanent, dersom politiske/markedsmæssige forhold til-
siger dette - kan “InFo 03" anvendes for alle de nævnte årsager.
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SLETTE TELEFONNUMRE

SLETTE ENKELTE TELEFONNUMRE
P Koble aflæsning op som beskrivelsen på side 14.

P Bladre det telefonnummer frem du vil slette.

P Tryk to gange på taleafbrydertasten        . Displayet viser "ERASE ?" og 
telefonnummeret slettes.
Displayet viser igen antallet af nye telefonnumre, samt det totale antal telefon-

numre som er lagret i hukommelsen.

SLETTE ALLE TELEFONNUMRE
P Koble aflæsning op som beskrivelsen på side 14 og bladre et telefonnummer frem.

P Hold taleafbrydertasten          indtrykt til displayet viser "ERASE ALL?".

P Slip tasten og tryk derefter en gang til på samme tast, alle telefonnumre slettes. 
OBS! Ikke aflæste telefonnumre slettes ikke!

P Displayet viser igen antallet af nye telefonnumre, samt det totale antal telefonnumre
som er lagret i hukommelsen.

HVIS NUMMERHUKOMMELSEN BLIVER FULD
Nummermodtagerens hukommelse rummer 12 telefonnumre (inklusiv eventuelle "InFo’er").
Hvis hukommelsen skulle blive fuld, vil hver nye opringning erstatte det ældste lagrede
telefonnummer, princippet "først ind først ud" gælder. Det nye nummer får
ordningsnummer 12 og alle andre numre flyttes et trun ned i hukommelsesordning.
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RING-OP FUNKTION
Med denne funktion kan telefonen automatisk ringe det telefonnummer op, som vises i
displayet. Praktisk specielt hvis man har mange indgående samtaler, eftersom man slipper
for at taste nummeret manuelt. Og hvis man f.eks. passer en andens telefon og er tvungent
til at forlade telefonen et øjeblik. Når man kommer tilbage, er alle samtaler (max  12) der
har ringet registreret og kan enkelt ringes op igen med Ring-Op funktionen.

P Koble aflæsning frem som beskrivelsen på side 14, og bladre ønsket telefonnummer
frem, så det vises i displayet på håndsættet.

P Tryk på linietasten                       , telefonnummeret ringes op.
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TASTLYD TIL/FRA
Når du trykker på tasterne på håndsættet, høres et kort bip som kvittering. Dette bip kan
kobles til eller fra efter ønske.

P Tryk på programmeringstasten            .

P Tryk 1. Displayet viser "PRO-TONE" samt "ON" eller "OFF" afhængigt af
aktuel indstilning (ON = tastlyd til, OFF = tastlys fra).

P Vælg indstilning ved at trykke 1.

P Tryk på kortnummertasten            for at gemme indstilningen.

RINGESIGNALSTYPE
Ringesignalets type, i håndsættet, kan stilles i fire forskellige trin. Ved leverancen er
telefonen stillet på ringesignalstype 2.

P Tryk på programmeringstasten             .

P Tryk 22 . Displayet viser "PRO-RINGTONE" samt den ringesignalstype som er
indstillet (ciffer mellem 1 og 4). 1=type 1, 2=type 2 osv, og det aktuelle 
ringesignal afspilles.

P Vælg en af ringesignalstyperne ved at trykke på modsvarende ciffertast.
Ringesignalet som modsvarer den tast, som trykkes, afspilles.

P Tryk på kortnummertasten             for at gemme indstilningen.
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RINGESIGNALSTYRKE
Styrken på ringesignalet, i håndsættet, kan stilles i tre forskellige trin, FRA, LAV og HØJ.
Ved leverancen er den indstillet på HØJ.

P Tryk på programmeringstasten             .

P Tryk 33 . Displayet viser "PRO-RING" samt den ringesignalstyrke som er indstillet
HI, LO eller OFF.

HI = HØJ ringesignal, LO = LAV ringesignal, OFF = FRA (ringesignalet slået fra).

P Vælg ringesignalstyrke ved at trykke på ciffertast 11.

P Tryk på kortnummertasten             for at gemme indstilningen.

OBSERVER!
Hvis ringesignalet, i håndsættet, stilles i trin FRA slåes også baseenhedens ringesignal
fra.

AUTOSVAR
Denne funktion indebærer, at en samtale kan besvares (linien kobles op) ved at håndsættet
løftes fra baseenhedens opladningsbox, når det ringer (Vent til det ringer også i
håndsættet). Man behøver altså ikke trykke på linietasten for at besvare samtalen.

P Tryk på programmeringstasten             .

P Tryk 44. Displayet viser "PRO-AUTO" samt "ON" eller "OFF" afhængigt af
aktuel indstilning (ON = funktionen aktiveret, OFF = funktionen slået fra).

P Vælg indstilning ved at trykke på ciffertast 11.

P Tryk på kortnummertasten             for at gemme indstilningen.
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DIREKTEOPRINGNING
Direkteopringning er en funktion, hvor et forudbestemt telefonnummer vil ringes op,
uanset hvilken tast på telefonen som trykkes ind (dog ej programmeringstasten). Denne
funktion er egnet til f.eks. børn som efterlades alene hjemme eller som tryghed for
handicappede. Et eneste tasttryk og telefoner ringer et forudbestemt telefonnummer op
til forældre eller anden hjælp.

Når funktionen er aktiveret, viser displayet "BABY ON". Telefonnummeret som skal
ringes op, skal lagres i kortnummer 0 (nul), se side 10 hvordan lagring af kortnummer
sker. Telefonnummeret skal lagres inden funktionen kan aktiveres. 

P Tryk på programmeringstasten            .

P Tryk 66. Displayet viser "PRO-BABY" samt "ON" eller "OFF" afhængigt af
aktuel indstillning (ON = funktionen aktiveret, OFF = funktionen slået fra).

P Vælg indstilning ved at trykke på ciffertast 11.

P Tryk på kortnummertasten              for at gemme indstilningen.

SPÆRREKODE
For at beskytte samtalespærringen (beskrives på næste side) behøves en spærrekode.
Spærrekoden er en valgfri fircifret cifferkode, som du selv kan indstille. Ved leverancen
er koden stillet til 0000.

INDSTILLE SPÆRREKODE
P Tryk på programmeringstasten            .

P Tryk #. Displayet viser "ENTER CODE".

P Tryk den nuværende spærrekode (0000 ved leverancen).
Hvis koden var korrekt, høres en "glad" tonelyd.

P Tryk den nye spærrekode.

P Tryk på kortnummertasten             for at gemme den nye kode.
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SAMTALESPÆRRING
Telefonen har en samtalespærring, som låser telefonen for forskellige typer af udgående
samtaler og/eller funktioner. Spærringen kan være praktisk, hvis man f.eks ofte låner sin
telefon ud og vil være sikker på, at den ikke anvendes til dyre udlandssamtaler. Man
spærrer de første cifre som telefonnummeret ikke må begynde med. F.eks. 00 for
udlandsamtale.
For at kunne indstille eller fjerne samtalespærringen skal man kende telefonens spærrekode
(se side 20). Indkommende samtaler kan der altid tages imod uanset spærrefunktion.

INDSTILLE SAMTALESPÆRRING
P Tryk på programmeringstasten             .

P Tryk 88. Displayet viser "ENTER CODE".

P Tryk din spærrekode (0000 ved leverancen).

Hvis koden var korrekt, høres en "glad" tonelyd og displayet viser "BARRING"
samt de cifre, som er spærrede. Hvis koden var forkert, vender håndsættet tilbage
til standby.

P Angiv ønsket samtalespærring med ciffertasterne (max cifre). F.eks. 00 for at spærre
udlandsamtaler.

P Tryk på kortnummertasten               for at gemme indstilningen.

For at fjerne samtalespærringen trykker du på tasten            , istedet for at angive
nogle cifre, og derefter på kortnummertasten. 
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FORSTYRRELSER
Selv om baseenheden er placeret på et ideelt sted og håndsættet er mere end godt indenfor
rækkeviddegrænsen, kan tilfældige forstyrrelser opstå. Elektrisk udstyr såsom
husholdningsapparater, køleskabe, mikroovnre, TV apparater, pc’er, telefax, lysrør m m
udgiver kraftige magnetfelter. Disse kan give forstyrrelser i radioforbindelse til den trådløse
telefon og kan i værste tilfælde forkorte rækkevidden.

Hvis der ofte forekommer forstyrrelser under dine samtaler, sørg for at baseenheden og
dens ledninger, ikke befinder sig i nærheden af sådanne elektriske apparater.

FEJLSØGNINGSGUIDE
Hvis telefonen ikke fungerer som den skal, læs først denne brugervejledning igennem.
Kontrollere at alle tilslutninger er ordentligt sat i og at apparatets tilslutning til telelinien er
korrekt. Koble alt ekstra udstyr, forlængerledninger og andre telefoner fra. Hvis  telefonen
nu fungerer, findes fejlen i noget af ekstra udstyret.
Hvis intet af ovenstående hjælper, følg fejlsøgningsguiden nedenfor og på næste side.

OBSERVERE!
For at nummervisningen skal fungere, skal du abonnere på tjenesten “Vis Nummer”
hos Tele Danmark. Denne tjeneste kan du let bestille ved at ringe til Tele Danmark på
telefonnummer 80 80 80 80.

LINIEINDIKATOREN PÅ BASEENHEDEN BLINKER:
P Der er nye modtagne telefonnumre i nummerviserhukommelsen (se side 14).

TELEFONEN FUNGERER IKKE:
P Kontrollere at adapteren er sat rigtigt i baseenheden og i 220 V stik.
P Kontrollere at telefonledningen er sat i baseenheden og i stikket.
P Kontrollere at batterierne i håndsættet er opladet.
P Kontrollere at telefonlinien fungerer (prøv med en anden telefon).

ADVARSELSTONE UNDER SAMTALE:
P Batterierne kan være ved at være brugt (læg håndsættet til opladning).
P Håndsættet kan være på grænsen for rækkevidden, gå nærmere baseenheden.
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HVIS TELEFONEN ER HELT "DØD":
P Observere at baseenheden ikke har nogen indikator for, at den er tilsluttet 220 V stik.
P Kontrollere at batterierne er opladet (læg håndsættet til opladning).
P Koble en anden telefon, som du ved er fejlfri, til telefonstikket. Hvis denne telefon

fungerer, er der sikkert fejl på den trådløse telefon.
P Prøv telefonen på en anden telefonlinie f.eks hos en nabo. Hvis den fungerer der er der

fejl på din telefonlinie. Ring fejlkontoret.

INTET RINGESIGNAL I HÅNDSÆTTET/BASEENHEDEN:
P Kontrollere at ringestyrken står i trin HI eller LO.

KAN IKKE KOBLE LINIEN OP:
P Afstanden mellem håndsæt og baseenhed kan være for lang, gå nærmere baseenheden.
P Kontrollere at batterierne er opladet (læg håndsættet til opladning).
P Udfør nulstilning af håndsættet hvis intet af de ovenstående punkter hjælper.

MAN KAN IKKE BESVARE INDKOMMENDE SAMTALER:
P På grund af den trådløse forbindelse er det vigtigt at vente til det ringer i

håndsættet, inden linietasten trykkes for at besvare samtalen.

MAN KAN IKKE RINGE ELLER PROGRAMMERE:
P Hvis displayet viser "BARRING" er samtalespærringen aktiveret.
P Hvis displayet viser "HOLD" er tastaturlåsen aktiveret.

OPLADNINGSINDIKATOREN FOR BATTERIERNE SLUKKES IKKE:
P Opladningsindikatoren indikerer kun at håndsættet er korrekt placeret og

opladning mulig. Baseenhedens opladningsautomatik afbryder opladningen, når
batterierne er fuldt opladet. Indikatoren slukkes, når håndsættet løftes fra baseenheden.

OPRINGNING MED KORTNUMMER FUNGERER IKKE:
P Lagre et nyt kortnummer og prøv igen.
P Kontrollere at der ikke er aktiveret nogen samtalespærring.

DISPLAYET VISER MÆRKELIGE TEGN:
P Se beskrivelsen af displayet på side 7.

Hvis telefonen trods ovenstående stadigvæk ikke fungerer, kontaktes indkøbsstedet for
service. Husk kvittering / garantibevis.
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NULSTILNING
Nulstilningen tilbagestiller alle håndsættets funktioner og indstilninger:

! Sikkerhedskoden tilbagestilles til 0000 ! Tastlyden aktiveres
! Ringesignalsvolumen tilbagestilles til HØJ ! Genopkaldshukommelsen tømmes
! Ringesignalstypen tilbagestilles til type 2 ! Alle kortnumre slettes
! Evt. direkteopringning afaktiveres ! Tastaturlås afaktiveres

P Tryk på programmeringstasten            .

P Tryk 0. Displayet viser "ENTER CODE".

P Tryk din spærrekode (0000 ved leverancen).
Hvis koden var korrekt høres en "glad" tonelyd og displayet viser "RESET ?N".
Hvis koden var forkert, vender håndsættet tilbage til standby.

P Tryk på ciffertast 1, displayet viser "RESET ? Y". 

P Tryk på kortnummertasten             for at konfirmere nulstilningen.
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GARANTI 
DORO Walk & Talk 855 har et års normal varegaranti. Ved eventuel reklamation, tag
kontakt med det indkøbssted hvor telefonen er købt. Garantiservice udføres kun mod
forevisning af gyldig kvittering eller garantibevis.

Garantien gælder ikke hvis fejlen beror på ødelæggelse, vanrøgt, eller unormal brug,
uberettiget indgreb i apparatet eller noget lignende forhold fra køberens side. Garantien
gælder heller ikke for fejl som er opstået på grund af torden eller andre elektriske
spændingsvariationer. Hvis der bruges uoriginale batterier, dækker garantien heller ikke.

OBSERVERE!
Batterier er forbrugsvarer og omfattes ikke af nogen garantiordning. Hver derfor nøje
med at behandle batterier som instruktionerne fortæller.
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TEKNISKE DATA

Generelt : Trådløs telefon med baseenhed og håndsæt efter CT-1
standarden. Godkendt af Telestyrelsen.             

Standbytid : Cirka 60 timer 

Samtaletid : Cirka 6 timer

Rækkevidde : >300 meter ved ideelle forhold.

Antal kortnumre : 10 stk

Strømforsyning : AC/DC adapter: 2 x 8V DC, 200 mA. 

Batteri : 3 x 1.2V  NiMH type. Genopladelige.

Signalleringsmåde : Tonevalg (DTMF)

Vægt : Håndsæt: cirka 190 g (inklusiv batterier)
Baseenhed: cirka 210 g

Størrelse (BxHxD) : Håndsæt: 50 x 163 x 30 mm
Baseenhed: 123 x 64 x 145 mm

Godkendelse : Godkendt af Telestyrelsen, CE-mærket.

Ret til ændringer forbeholdes.
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