®

PhoneEasy 110
Svenska

1
2
3
4
5
6

O
r

a

1

3

ABC

2

DEF

GHI

5

MN O

7

8

W XY Z

4

PQRS

7

L

JKL

TUV

14
13
12
11
10
9

6

9

* 0 #
L

8

Svenska
1. Telefonbok
2. Boost (ljudförstärkning)
3. Internsamtal
4. R-knapp
5. Linjeknapp/
Högtalartelefon
6. Återuppringning/Ned
7. Ringsignal av och på

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Knapplås
Lägg på/Handenhet av
och på
Sekretess
Menyknapp/OK
Volym
Samtalslista/Upp
Ringsignalindikator

Svenska

Innehåll
Installation ................................................................................... 1
Inkoppling ............................................................................ 1
Grundinställningar............................................................... 1
Handhavande .............................................................................. 3
Att ringa................................................................................ 3
Att svara ............................................................................... 3
Återuppringning ................................................................... 3
Högtalarläge ........................................................................ 3
Sekretess ............................................................................. 4
Samtalstid............................................................................ 4
Skriva text ............................................................................ 4
Knapplås.............................................................................. 4
Sökning ................................................................................ 4
Av-/påslagning av handenheten ........................................ 5
Ringsignal av/stör ej ........................................................... 5
Volymkontroll ....................................................................... 5
Boost (ljudförstärkning) ...................................................... 5
Telefonbok ................................................................................... 5
Spara kontakter................................................................... 6
Att ringa från telefonboken................................................. 6
Redigera kontakter.............................................................. 6
Kopiera kontakter till en annan handenhet ...................... 6
Radera kontakter ................................................................ 7
Kapacitet.............................................................................. 7
Ändra grupp ......................................................................... 7
Snabbval ............................................................................. 7
Samtals lista (Nummerpresentation)......................................... 8
Avläsning och uppringning.................................................. 8
Radera från samtalslistan .................................................. 9
Nummerpresentationsmeddelanden ................................ 9

Svenska

Ljud............................................................................................. 10
Signaler .............................................................................. 10
Varnings- toner .................................................................. 10
Inställningar ...............................................................................11
Ställ in handenhet.............................................................11
Ställ in basenhet ...............................................................12
Utökat system (två eller fler handenheter)......................13
Övrigt .......................................................................................... 14
Räckvidd ............................................................................ 14
Eco Functionality (Ekofunktionalitet) ............................... 14
Batteri.................................................................................15
Hörslinga............................................................................15
Felsökning..........................................................................15
Skötsel och underhåll ....................................................... 16
Garanti ............................................................................... 17
Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse............. 17
Specifikationer ..................................................................18
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Installation
Utrustningen är avsedd att användas i analoga telefonnät 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.

Inkoppling
1.
2.
3.
4.

Anslut strömadaptern till ett vägguttag och till uttaget
y på basenheten.
Anslut telefonsladden till ett telefonjack och till uttaget
K på basenheten.
Sätt i 2 x 1.2 V NiMH AAA-batterier i handenheten enligt
markeringarna.
Ladda handenheten i basenheten (24 timmar första
gången).

Obs! Använd den medföljande telefonsladden, en befintlig
från en tidigare telefon är kanske inte kompatibel.
Strömadaptern fungerar som frånkopplingsenhet mellan
produkten och elnätet. Uttaget för strömadaptern måste
finnas nära utrustningen och vara lättillgängligt.

Grundinställningar
Språk
1.

Tryck w/0.

2.
3.
4.
5.
6.

Bläddra
/
till Inställn.. Tryck w/0.
Bläddra till Ställ in handenhet. Tryck w/0.
Bläddra till Språk. Tryck w/0.
Bläddra till Svenska. Tryck w/0.
Tryck k för att återgå till viloläge.

Obs! Se Ljud/Varnings- toner, s.10 för att se hur man ändrar
språk för Talande knappar.
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Datum/Tid/Alarm
1.

Tryck w/0.

Bläddra
/
till Inställn.. Tryck w/0.
Bläddra till DatumTid/Alarm. Tryck w/0.
Bläddra till Tid och Datum. Tryck w/0.
Välj Tids- format och tryck w/0. Välj 24-tim or 12-tim.
Tryck w/0.
6. Välj Datum- format och tryck w/0. Välj dd/mm eller
mm/dd och tryck w/0.
7. Välj Ange tid och tryck w/0.
8. Ange aktuell tid. Tryck w/0.
9. Bläddra till Ange datum. Tryck w/0.
10. Ange aktuellt datum. Tryck w/0.
2.
3.
4.
5.

Obs! För full funktionalitet måste tid- och datum anges.

Alarm
1.

Tryck w/0.

2.
3.
4.
5.

Bläddra
/
till Inställn.. Tryck w/0.
Tryck w/0, bläddra till DatumTid/Alarm och tryck w/0.
Bläddra till Alarm. Tryck w/0.
Välj På för att aktivera ett larm (välj Av för att stänga av).
Tryck w/0.
Ange tiden för alarmet. Tryck w/0.
Bläddra till Ring- signal. Tryck w/0.
Tryck w/0.

6.
7.
8.
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Obs! När alarmet går visas ALARM. Tryck på valfri knapp för
att stänga av alarmet. Volymen följer handenhetens ringvolym.
Om handenhetens ringsignal är avstängd, ljuder alarmet med
Nivå 1.

Handhavande
Att ringa
1.
2.

Ange önskat telefonnummer. Radera med C.
Tryck q för att ringa upp. Tryck k för att avsluta.

Att svara
1.
2.

Tryck q för att svara. Tryck q igen för att svara i
högtalarläge.
Tryck k för att avsluta.

Obs! Om autosvar är på, besvaras samtalet då du lyfter luren
från basen. Se Ställ in handenhet, s.11.

Återuppringning
Tryck
. Bläddra mellan de 20 senast slagna numren med
/
. Om numret är lagrat i telefonboken syns även kontaktens namn. Tryck q för att ringa kontakten eller w/0
för undermenyn, se Telefonbok, s.5.

Högtalarläge
För att växla mellan handenhet/högtalare, tryck q. När den
är aktiverad visas .
Obs! Tänk på att i högtalarläge är det bara en person i taget
som kan prata. För att spara ström upphör högtalare och
belysningen i displayen att fungera vid låg batteristyrka.
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Sekretess
Mikrofonen kan kopplas av/på under samtal med z.

Samtalstid
Under ett samtal visas en timer HH:MM:SS, som anger hur
länge samtalet pågått.

Skriva text
Tryck upprepade gånger på knappen tills det önskade tecknet
visas, vänta några sekunder innan du skriver in nästa tecken.
1
*

= mellanslag
= ändra mellan stora/små bokstäver ABC/abc/AbcABC/abc/Abc

Radera med C. Tryck och håll in C för att radera hela textremsan. Tryck k eller C (flera gånger) för att lämna menyn.

Knapplås
Tryck och håll in # för att aktivera/avaktivera. När den är aktiverad visas . Du kan besvara inkommande samtal genom
att trycka på q även om knapplåset är låst. Under samtalet
är knappsatsen upplåst. När samtalet är avslutat låses knappsatsen på nytt.
Obs! Larmnumret 112 kan ringas utan att knapplåset måste
låsas upp.

Sökning
Tryck J på basenheten att söka efter handenheten/basenheterna. Handenheten ringer och Söker visas. Signalen upphör
automatiskt efter en stund eller tryck J igen alternativt k
trycks på handenheten.
4
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Av-/påslagning av handenheten

Tryck och håll in k för att slå av/på handenheten. Bekräfta
med w/0.

Ringsignal av/stör ej
Tryck och håll in * för att stänga av ringsignalen i handenheten, se Ljud, s.10. När den är aktiverad visas .

Volymkontroll

Använd v/V under pågående samtal för att justera ljudvo/
. Volymnivån visas
lymen. Alternativt kan du använda
i displayen. Efter samtalet bibehålls den senast inställda
ljudnivån.

Boost (ljudförstärkning)
Tryck
på sidan av handenheten för att aktivera/avaktivera. När den är aktiverad tänds lysdioden. Volymförstärkningen
deaktiveras efter varje samtal för att inte skada personer med
normal hörsel.
OBSERVERA
Lurens volym kan bli väldigt hög. Ljudförstärkning ska bara
användas av personer med nedsatt hörsel.

Telefonbok
Du kan spara 100 kontakter. Kontakter i telefonboken visas i
alfabetisk ordning. Varje namn kan innehålla 10 tecken, och
varje telefonnummer kan innehålla 24 siffror.
Om du abonnerar på tjänsten nummerpresentation visas namnet på den som ringer (gäller de kontakter som är sparade i
telefonboken)
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Spara kontakter
1.

Tryck b. Tryck w/0.

2.
3.
4.
5.

/
till Lagra ny . Tryck w/0.
Bläddra
Ange namnet. Tryck w/0.
Ange telefonnumret. Radera med C. Tryck w/0.
Välj önskad Group. Tryck w/0.

Att ringa från telefonboken
1.

Tryck b.

2.

/
. Snabbsök geBläddra bland kontakterna med
nom att trycka på motsvarande siffertangent för den första bokstaven.
Tryck w/0.
Bläddra till Ring upp. Tryck w/0.

3.
4.

Redigera kontakter
1.

Tryck b.

2.

/
till kontakten du vill redigera. Tryck w/
Bläddra
0.
Bläddra tillRedigera. Tryck w/0.
Redigera namnet. Radera med C. Tryck w/0.
Redigera numret. Radera med C. Tryck w/0.
Välj önskad Group. Tryck w/0.

3.
4.
5.
6.

Kopiera kontakter till en annan handenhet
Används endast i system med två eller fler handenheter.
1.

Tryck b.

2.

Bläddra
w/0.

/

to the contact you want to copy. Tryck
6
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3.
4.
5.
6.

Bläddra till Kopiera/Kopiera alla. Tryck w/0.
Välj en mottagande handenhet. Tryck w/0.
Acceptera? visas i den mottagande handenheten.
Tryck w/0 på den mottagande handenheten för att
bekräfta.

Radera kontakter
1.

Tryck b.

2.

/
till contacten du vill radera. Tryck
Bläddra med
w/0.
Bläddra till Radera/Radera alla. Tryck w/0.
Bekräfta med w/0.

3.
4.

Kapacitet
Här kan du se hur många kontakter som finns sparade och
hur mycket ledigt lagringsutrymme som finns.

Ändra grupp
1.

Tryck b. Tryck w/0.

2.
3.
4.
5.

/
till Ändra grupp. Tryck w/0.
Bläddra med
Bläddra till den grupp du vill ändra på. Tryck w/0.
Bläddra till Byt namn på grupp/Ange ringtyp. Tryck w/0.
Gör dina val och tryck w/0 för att bekräfta.

Snabbval
När en kontakt är sparad som Snabbval behöver du bara
trycka på en knapp för att ringa.
Obs! Kontakten måste vara sparad i telefonboken innan den
kan tilldelas ett snabbval.
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Spara som snabbval
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tryck b. Tryck w/0.
Bläddra till Snabbval , tryck w/0.
Välj Knapp 2–Knapp 9. Tryck w/0.
Välj en kontakt från telefonboken och tryck w/0.
Den knapp du valde visas igen.
Tryck w/0 för undermenyn, där kan du Redigera och
Radera.

Ringa snabbvalskontakter
För att ringa en snabbvalskontakt, tryck och håll in motsvarande knapp (Knapp 2–Knapp 9) tills numret visas.

Samtals lista (Nummerpresentation)
Nummerpresentation låter dig se vem som ringer innan du
svarar, och du kan också se vem som ringt i din frånvaro. Om
numret är sparat i telefonboken syns uppringarens namn.
Samtalen sparas i ordningsföljd. De 20 senast inkomna besvarade och obesvarade samtalen sparas tillsammans med
datum och tid. Nytt/Nya visas i viloläge.
Obs! Denna funktion kräver abonnemang hos din
tjänsteleverantör. Kontakta din tjänsteleverantör för mer
information.

Avläsning och uppringning
1.

Tryck
. Tryck w/0.
Eller tryck w/0 och välj Samtals- lista.

2.
3.

Bläddra till önskat nummer
.
Tryck q för att ringa eller tryck w/0 för undermenyn:
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Visa

Se detajer för det samtalet

Radera

Radera numret från samtalslistan (inte
från telefonboken)

Radera alla

Radera alla nummer från samtalslistan
(inte från telefonboken)

Ring upp

Ring upp

Spara nummer

Lagra i telefonboken

Samt. listtyp

Spara information för Missade samtal
(obesvarade) eller Alla samtal (besvarade och obesvarade).

Obs! Som standard sparas de senast 20 inkomna besvarade
och obesvarade samtalen tillsammans med datum och tid för
samtalet. För att spara lagringskapacitet kan du välja att
endast spara Missade samtal (obesvarade).

Radera från samtalslistan
1.
2.
3.

Tryck
. Bläddra till önskad kontakt med .
Tryck w/0.
Bläddra till Radera/Radera alla Tryck w/0.
Bekräfta med w/0.

Nummerpresentationsmeddelanden
Förutom visning av nummer, visas ibland följande
meddelanden:
Okänd
Hemligt

Okänt nr, t ex vid utlandssamtal.

o

Meddelandeindikering från din tjänsteleverantör för telesvar*.

Hemligt nummer. Spärrat mot visning.

* Fungerar endast i vissa länder.
9
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För att ta bort meddelandeindikeringen: Tryck
4 nedtryckt.

, håll sedan

Ljud
Signaler
1.
2.
3.

Tryck w/0. Bläddra till Ljud. Tryck w/0.
Bläddra till önskad funktion till exempel Signaler. Tryck
w/0.
Bläddra till önskad inställning. Tryck w/0:
Utgående Välj melodi för utgående samtal. Tryck w/0.
samtal
InternVälj melodi för internsamtal. Tryck w/0.
samtal
Volym
1 = lägsta, 5 = högsta, eller Av. Tryck w/0.
Ljudlös

Kort pip = handenheten piper vid inkommande
samtal
Av = handenheten är helt ljudlöst vid inkommande samtal. Tryck w/0.

Obs! Melodi 6–Melodi fortsätter att ringa i max 9 sekunder
om samtalet besvaras i annan telefon. För att undvika detta
välj Melodi 1–Melodi 5.

Varnings- toner
1.
2.
3.

Tryck w/0. Bläddra till Ljud. Tryck w/0.
Bläddra till önskad funktion till exempel Varnings- toner.
Tryck w/0.
Bläddra till önskad inställning. Tryck w/0:
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Knappljud

Välj Knappljud , Talande knappar eller Av. Väljer du Talande knappar, välj även önskat språk.
Bekräfta med w/0.

Bekräfta

Välj På eller Av. Bekräfta med w/0.

Lågt
batteri
Utanför
räckvidd

Välj På eller Av. Bekräfta med w/0.
Välj På eller Av. Bekräfta med w/0.

Inställningar
Ställ in handenhet
1.
2.
3.

Tryck w/0. Bläddra till Ställ in handenhet. Tryck w/0.
Bläddra till önskad funktion till exempel Språk. Tryck w/
0.
Bläddra till önskad inställning. Tryck w/0:
Direkt
uppring

PIN: (0000 vid leverans)

Välj basenhet
Display

Används endast i system med mer än en
basenhet.
Nivå 1 = normal)
Välj Namn på handenhet = text/namn som visas i viloläge. Bekräfta med w/0.

Språk

Handenhetens menyspråk.

Autosvar

På = handenheten besvarar inkommande
samtal när den lyfts från basen.
Av = samtalet besvaras med q.

Registr.
handenhet

Registrering av ny handenhet, se Utökat system (två eller fler handenheter), s.13.

11

Svenska

Avreg.
handenhet

Avregistrera en handenhet från en basenhet.
Ange PIN-koden (0000 vid leverans) och tryck
w/0. Bekräfta med w/0.

Återställ
handenhet

Återställning av handenheten. Ange PIN-koden
(0000 vid leverans) och tryck w/0. Bekräfta
med w/0.

Obs! En avregistrerad handenhet kan inte längre användas i
systemet!

Ställ in basenhet
1.

Tryck w/0. Bläddra till Ställ in basenhet. Tryck w/0.
Bläddra till Signaler. Tryck w/0.
Bläddra till önskad inställning. Tryck w/0:
Signaler

Välj ringsignal för basenheten. Bekräfta
med w/0.

Volym

Basenhetens ringvolum
1 = lägst, 5 = högst, ellerAv. Bekräfta med
w/0.

Handenhet
prioritet

Du kan bestämma om alla handenheter
ska ringa samtidigt vid inkommande samtal
eller om någon handenhet skall ringa först.
Du kan också ställa in antalet ringsignaler
för denna funktion.
Recall time.
600 ms = Nya Zeeland
300 ms = Frankrike/Portugal
100 ms = Sverige + övriga EU

R-knapp

12
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System PIN

Ändra PIN-kod (0000 vid leverans)

Återställ
basenhet

(0000 vid leverans) Återställning av basenheten. Ange PIN-kod (default code is 0000).
Tryck w/0. Bekräfta med w/0.

Utökat system (två eller fler handenheter)
Anropsnumret som används vid internsamtal står i displayen
under viloläge. Basenheten placeras ”i mitten” så att avståndet blir ungefär lika för alla handenheterna.

Registrera ny handenhet
Samtliga handenheter i förpackningen är redan registrerade
till basenheten. Du kan registrera upp till 5 st handenheter till
en basenhet.
Obs! Denna modell är GAP (Generic Access Profile)
kompatibel vilket innebär att både hand- och basenheten kan
användas med andra GAP kompatibla enheter oavsett
tillverkare. Dock garanterar inte GAP-protokollet att alla
funktioner fungerar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tryck och håll in basenhetens sökningsknapp J tills indikatorn blinkar.
Tryck w/0. Bläddra till Ställ in handenhet. Tryck w/0.
Bläddra till Registr. handenhet. Tryck w/0.
Välj vilken basenhet du vill registrera Bas 1–Base 4. Tryck
w/0.
Ange basenhetens PIN-kod (0000 vid leverans). Tryck w/
0.
Om registreringen lyckades återgår handenheten till viloläge inom en minut.
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Internsamtal
1.

Tryck C.

2.

Vid fler än 2 handenheter: Ange anropsnumret 1–5 för
önskad handenhet alt tryck 9 för att ringa alla.
Om ett externt samtal skulle ringa in medan ett internsamtal
pågår, kommer en ton att höras. Avsluta då internsamtalet
med k för att sedan svara med q.

Skicka samtal/Konferens mellan handenheter
Under ett pågående externt samtat.
1.

Tryck C.

2.

Vid fler än 2 handenheter: Ange anropsnumret 1-5 för
önskad handenhet alternativt tryck 9 för att ringa alla.
För att skicka: tryck k,
För konferens: tryck och håll in * nedtryckt *.

3.

Övrigt
Räckvidd
Telefonens räckvidd varierar vanligtvis mellan 50 och 300 meter beroende
på om radiovågorna som överför samtalet begränsas av hinder på vägen.
Räckvidden kan förbättras genom att vrida huvudet så att handenheten
hamnar i basenhetens riktning. Samtalskvaliteten blir sämre och sämre
vid räckviddsgränsen innan samtalet bryts.

Eco Functionality (Ekofunktionalitet)
Vi har infört märkningen ECO FUNCTIONALITY (Ekofunktionalitet) för att
hjälpa våra kunder att hitta sådana produkter i vårt sortiment som har
mindre inverkan på miljön. En produkt som har denna märkning har följande egenskaper:
•

Lägre el-förbrukning både under användning och i standby-läge.
14
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•

Justerbar effektreglering som anpassas efter avståndet till
basenheten.

Batteri
OBSERVERA
Explosionsrisk om batteriet byts ut mot en felaktig batterityp. Använd
bara originalbatterier. Garantin täcker inte någon typ av skada som
orsakats av felaktiga batterier.
Nya batterier som blivit fullt uppladdade räcker till cirka 100 timmars vilotid eller cirka 10 timmars samtalstid. Full batterikapacitet uppnås först efter det att batterierna laddats upp 4-5 gånger. Batterierna kan inte bli
överladdade eller ta skada av att ligga "för länge" på laddning. Om batterierna är helt tomma kan upp till 10 minuters laddning krävas innan displayen tänds.
När batterierna börjar ta slut blinkar
och en varningssignal
kommer att höras under pågående samtal. Varningstonen är valfri, se Varnings- toner, s.10. Laddningsindikatorn
blinkar så länge handenheten laddas. För att spara på batterierna är displayen väldigt mörk i
viloläge, tryck en gång på k för att tända den. Vid låga batterier eller
vid för långt avstånd till basenheten kan telefonen inte koppla upp linjen.
Placera inte basenheten nära annan elektrisk utrustning, detta för att
minska risken för eventuella störningar. Det är normalt att apparaten blir
varm under laddningen och helt ofarligt.

Hörslinga
Handenheten har en inbyggd hörslinga för de som vill använda sin hörapparat när de telefonerar. Koppla in hörapparaten genom att ställa hörapparaten i T-läge.

Felsökning
Kontrollera att telesladden är hel och ordentligt isatt. 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.
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Inget nummer visas när det ringer
•

Funktionen kräver abonnemang (nummerpresentation) hos din
operatör.

Varningston under samtal/Går ej att ringa
•
•

Batterierna kan vara nästan slut (ladda handenheten).
Handenheten kan vara på gränsen för räckvidden, gå närmare
basenheten.

Telefonen fungerar ej
•
•
•

Kontrollera att adapter/telesladd är korrekt inkopplade.
Kontrollera att batterierna i handenheten är uppladdade.
Koppla in en annan felfri telefon i telejacket.

Telefonen fortsätter att ringa
•

Vissa av telefonens ringsignaler följer inte signalen från linjen, vilket
innebär att signalen kan fortsätta upp till 8 sekunder efter att ett samtal besvarats.
Om telefonen trots ovanstående åtgärder inte fungerar, tag kontakt med
det inköpsställe där apparaten köpts för service. Glöm ej inköpskvitto/
fakturakopia.

Skötsel och underhåll
OBSERVERA
Använd endast batterier, laddare och tillbehör som har godkänts för
användning med den aktuella modellen. Det kan vara farligt att ansluta
andra tillbehör, och dessutom kan telefonens typgodkännande och
garanti bli ogiltiga. Strömadaptern är anslutningsanordningen som
kopplas mellan telefonen och strömuttaget. Uttaget för strömadaptern
bör sitta nära utrustningen och vara lättillgänglig.
Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och måste hanteras försiktigt.
Oförsiktig hantering kan leda till att garantin blir ogiltig.
•

Utsätt inte telefonen för fukt. Regn, snö, fukt och alla typer av vätskor
innehåller ämnen som korroderar elektroniska kretsar. Om enheten
blir blöt, måste du ta bort batteriet och låta telefonen torka helt innan
batteriet sätts in på nytt.
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•

Använd eller förvara inte telefonen i dammiga och smutsiga miljöer.
Telefonens rörliga delar och elektroniska komponenter kan skadas.
• Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan reducera livslängden på elektronisk utrustning, skada batterier, samt deformera eller smälta vissa plaster.
• Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp till
normal temperatur kan kondens bildas på insidan och skada de elektroniska kretsarna.
• Försök aldrig att öppna telefonen på något annat sätt än de som anges här.
• Tappa inte telefonen. Slå inte på den och skaka den inte. Om den hanteras ovarsamt kan kretsarna och precisionsmekaniken skadas.
• Använd inte starka kemikalier för att rengöra telefonen.
Kontakta inköpsstället om telefonen inte fungerar som den ska. Glöm inte
inköpskvittot eller en kopia av fakturan.

Garanti
Denna apparat har 24 månaders 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,
dålig skötsel 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. Batterier är förbrukningsartiklar och omfattas ej av några
garantiåtaganden.
Om andra batterier än original batterier använts gäller ej heller garantin.

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse
®

Härmed försäkrar Doro att denna typ av radioutrustning PhoneEasy 110
överensstämmer med direktiven: 2014/53/EU och 2011/65/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande
webbadress: www.doro.com/dofc.
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Specifikationer
Nätverk frekvensband (MHz)
[Max. utgående
radiofrekvenseffekt/dBm]:

DECT 1880-1900 MHz, [250mW]

AC-adapter,
basenhet:

Vtech, VT04EEU06045/VT04EUK06045
(endast UK)
Input 100-240 VAC 50/60Hz 150 mA, Output 6 VDC 450 mA

AC-adapter,
laddningsenhet:

Vtech, VT04EEU06045/VT04EUK06045
(endast UK)
Input 100-240 VAC 50/60Hz 150 mA, Output 6 VDC 450 mA

Batteri:

Ni-MH (UPPLADDNINGSBART BATTERI) 2 x
1.2V AAA, 500 mAh, GPI-DR50AAAHC

Telefonen uppfyller tillämpliga internationella säkerhetskrav för exponering
av radiovågor.
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Doro PhoneEasy 110
®

Doro PhoneEasy 110 duo
®

Doro PhoneEasy 110 trio
®

Doro PhoneEasy 110 quad
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