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NB Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven het
eigenlijke apparaat mogelijk niet accuraat weer.
Nederlands
1. in-/uitschakelen
2. Headsetaansluiting
3. Laadaansluiting
4. Oormicrofoon
5. Volumeknoppen (+/-)
6. Linker selectieknop
7. Oproeptoets
8. Snelkiestoetsen
(functies A-D of Telecare)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Menu Instellingen
Microfoon
Namenlijst
Toets Oproep beëindigen/
Terug
Navigatieknoppen
Rechter selectieknop
Luidspreker
Hulpknop

Wat er bij uw telefoon wordt geleverd, is afhankelijk van de software en
beschikbare accessoires in uw regio of wat uw serviceprovider aanbiedt.
U kunt altijd aanvullende accessoires bij uw plaatselijke Doro-dealer aanschaffen. De meegeleverde accessoires bieden de beste werking met uw
telefoon.
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Gefeliciteerd met uw aankoop
Een gemakkelijke mobiele telefoon voor verbeterde veiligheid. Duurzame
en spatbestendige (IP54) mobiele telefoon met vier snelkiestoetsen om
met één simpele druk op de knop mensen te bellen op wie u kunt rekenen. Voel u nog veiliger dankzij een hulpknop en een veiligheidstimer die
automatisch een nummer kan kiezen en een sms-waarschuwing kan versturen naar vooraf ingestelde nummers. Met gps-lokalisering laat u mensen weten waar u bent. Uw contactpersonen kunnen via het internet
beheerd worden door een betrouwbaar familielid met My Doro Manager.
Ga voor meer informatie over accessoires of andere producten van Doro
naar www.doro.com.

De telefoon gebruiken
Aan de slag
De telefoon opladen
VOORZICHTIG
Gebruik uitsluitend batterijen, laders en accessoires die voor dit
specifieke model zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere
accessoires kan gevaarlijk zijn en de typegoedkeuring en garantie van
de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen.
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BELANGRIJK
De functie Hulpalarm wordt uitgeschakeld bij aansluiting op een
computer via een USB-kabel.
NB Wanneer u de batterij volledig hebt opgeladen en de lader van het
apparaat hebt losgekoppeld, trekt u de stekker van de lader uit het
stopcontact om energie te besparen.
Tip: Gebruik de houder om uw apparaat te laden.
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De telefoon inschakelen
1

De telefoon uitschakelen
1

2

Met de telefoon navigeren
Stand-bymodus (ruststand)
Wanneer de telefoon klaar is voor gebruik en u nog geen enkel teken
hebt ingetoetst, staat de telefoon in de stand-bymodus.
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•
•

Druk op
om terug te keren naar de stand-bymodus.
Druk op de linker selectieknop
om toegang te krijgen tot het
Menu.

Schuiven
• Gebruik de pijlknoppen

/

om in menu's te bladeren.

Statusbalk

5

Signaalsterkte (hoe meer
strepen, des te betere
signaalsterkte)

Geen netwerk

Batterijniveau (hoe meer
strepen, des te meer de
batterij is opgeladen)

Alleen beltoon voor inkomende oproepen

Beltoon en trilsignaal voor
inkomende oproepen

Alleen trilsignaal voor inkomende oproepen

Stil. Geen beltoon of trilsignaal voor inkomende
oproepen.

Gemiste oproep

Ongelezen sms-berichten

Headset aangesloten

Bluetooth ingeschakeld

GPS actief

Actieve veiligheidstimer

Roaming (in een ander
netwerk)

Dataoverdracht

Toetsen geblokkeerd

Verbinding met
servicecentrum

Servicecentrum niet
beschikbaar
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Oproepen
Bellen

2
1

Een oproep beantwoorden

1
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Volumeregeling

6

Nederlands

Handsfreemodus
Via de luidspreker kunt u praten zonder dat u de telefoon vlak bij uw oor
hoeft te houden. Praat duidelijk in de microfoon van de telefoon (A) op
een maximale afstand van 1 m.

A
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Headset-
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Noodoproepen
Als de telefoon aanstaat, kunt u altijd een noodoproep doen.
1.

Druk op Menu en selecteer

2.

Selecteer Kies of druk op

Noodoproep.
.

NB Sommige netwerken aanvaarden oproepen naar hulpdiensten zonder
geldige simkaart. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer
informatie.

Wisselgesprek
U kunt meerdere oproepen tegelijkertijd aannemen, de huidige oproep in
de wacht zetten en de inkomende oproep beantwoorden. Als deze functie
actief is, hoort u een waarschuwingstoon als u een inkomende oproep
ontvangt terwijl u al in gesprek bent met iemand anders.
•

Druk tijdens een oproep op
om heen en weer te schakelen tussen verschillende gesprekken.

Hulpknop
VOORZICHTIG
Wanneer er een hulpoproep wordt geactiveerd, wordt de telefoon
automatisch in de handsfree-/luidsprekermodus gezet. Houd het
toestel niet dicht bij uw oor wanneer de handsfreemodus actief is,
omdat het geluid erg hard kan staan.
Via de hulpknop hebt u snel toegang tot vooraf ingestelde hulpnummers
voor situaties waarin u hulp nodig hebt.
Een hulpoproep maken
1.

2.
3.

Wanneer u hulp nodig hebt, houd dan de hulpknop
3 seconden
ingedrukt of druk tweemaal binnen 1 seconde op deze knop. De
hulpoproep begint na een vertraging. Dit geeft u de tijd om een vals
alarm te voorkomen door op
te drukken.
Er wordt een hulp-sms naar alle ontvangers verstuurd.
Er wordt een positiebericht (sms-bericht) naar alle ontvangers
verstuurd.
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4.

De eerste ontvanger in de lijst wordt gebeld. Als de oproep niet binnen 25 seconden wordt beantwoord, wordt het volgende nummer
gebeld. Het kiezen wordt 3 keer herhaald of totdat de oproep wordt
beantwoord of er op

wordt gedrukt.

Extra functies
De in dit gedeelte beschreven functies zijn optioneel en kunnen, afhankelijk van de instellingen van de telefoon, variëren.

Toetsen blokkeren
U kunt het toetsenbord vergrendelen om te voorkomen dat de toetsen
per ongeluk worden ingedrukt, bijvoorbeeld wanneer de telefoon in uw
handtas zit.
U kunt een inkomende oproep beantwoorden door op
te drukken,
ook als de toetsblokkering is ingeschakeld. Tijdens het gesprek is de
blokkering van de toetsen tijdelijk opgeheven. Als de oproep wordt beëindigd of geweigerd, worden de toetsen weer geblokkeerd.
Toetsen blokkeren
1. Druk op Menu en selecteer
2. Druk op Vergr..
Deblokkeren
• Druk op Vrijgeven

Tts. vergr..

Ja.

NB Afhankelijk van de instellingen van de telefoon kunt u automatische
toetsenblokkering inschakelen na een bepaalde ingestelde tijd.

Mijn nummer
Het telefoonnummer dat is toegekend aan uw simkaart wordt bewaard
als Mijn nr..
1.
2.

Druk op Menu en selecteer
Mijn nr..
Druk op OK om het te bekijken.

ICE
In noodgevallen kunnen eerstehulpverleners deze extra informatie, zoals
medische informatie, op de telefoon van de persoon in kwestie bekijken.
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In geval van letsel is het essentieel om zo snel mogelijk over deze informatie te beschikken, waardoor de overlevingskansen kunnen toenemen.
1.
2.

Druk op Menu en selecteer
ICE.
Druk op OK om het te bekijken.

Veiligheidstimer
De veiligheidstimer wordt gebruikt om het servicecentrum te waarschuwen als de timer niet binnen een bepaalde tijd wordt gedeactiveerd. Een
voorbeeld: activeer voordat u een douche neemt de veiligheidstimer.
Mocht u deze binnen een bepaalde ingestelde tijd niet deactiveren, dan
worden uw van tevoren bepaalde hulpnummers op de hoogte gesteld.
De veiligheidstimer inschakelen
1.
2.

Druk op Menu en selecteer
Veiligh.timer.
Selecteer Functie aan/uit
Aan om te activeren.

De veiligheidstimer uitschakelen
• Druk op Annul.

Berichten
®

U kunt 200 sms-berichten op uw Doro Secure 580 ontvangen.
NB Wanneer u de maximumlimiet hebt bereikt, wordt het oudste smsbericht vervangen zodat u het nieuwe kunt ontvangen.
1.
2.
3.

Druk op Menu en selecteer
Berichten.
Selecteer Lees.
Druk op Terug om af te sluiten.

Tip: Wanneer u een nieuw bericht ontvangt, kunt u Ja selecteren om het
te lezen. Controleer de statusbalk voor nieuwe berichten, 5 wordt
weergegeven.

Oproeplog
Ontvangen, gemiste en verzonden oproepen worden in een gecombineerd oproeplogbestand opgeslagen.
1.
2.

Druk op Menu en selecteer
Oproepenlog.
Gebruik / om te selecteren:
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Inkomende
Uitgaande
Gemiste oproepen

3.

Selecteer Weerg..
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