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Svenska
1.
2.
3.
4

Bekräfta/radera
Kontrastinställning
Bläddringsknappar
Ring-upp

Norsk
1.
2.
3.
4.

Bekreft/slett
Kontrastjustering
Blaknapper
Ring til

Dansk
1.
2.
3.
4.

Bekræft/slet
Kontrastindstilling
Bladretaster
Ring op

5. Indikator för nytt nummer
6. Uttag för nätadapter
(adapter medföljer ej)
7. Teleanslutning

5. Indikator for nytt nummer
6. Uttak for omformer
(omformer medfølger ikke)
7. Teletilkobling

5. Indikator for nyt nummer
6. Udtag til strømforsyning
(medfølger ikke)
7. Telefontilslutning

Suomi
1.
2.
3.
4.

Vahvista/poista
Kontrastiasetus
Selauspainikkeet
Soittaminen

5. Uuden numeron ilmaisin
6. Muuntajan liitäntä
(muuntaja ei sisälly
toimitukseen)
7. Liitäntä puhelinpistorasiaan

Svenska

Inkoppling
1. Anslut batterierna. Se Batterier.
2. Anslut telesladden till ett telejack och till ett av uttagen t.
3. Ställ in språk och tid/datum enligt kapitel Inställningar.

Batterier

För att nummerpresentation, minne etc skall fungera behöver apparaten
tre st 1,5V batterier typ AA. När batterierna är på väg att ta slut tänds
.
symbolen
Använd endast batterier av hög kvalitet.
1. Drag ut telesladden.
2. Tag av locket under bordsstödet.
3. Sätt i batterierna enligt markeringarna för plus- respektive minuspol.
4. Sätt tillbaka locket och telesladden.

Inställningar
1. Håll < nedtryck (cirka 4 sekunder) tills ENGLISH blinkar i displayen.
2. Bläddra fram önskat språk med < / >. Tryck 0.
3. Bläddra fram önskad kontrastinställning (2=normal) med < / >.
Tryck 0.
4. Bläddra fram önskad timme (00-23) med < / >. Tryck 0.
5. Bläddra fram önskad minut med < / >. Tryck 0.
6. Bläddra fram önskad dag med < / >. Tryck 0.
7. Bläddra fram önskad månad med < / >. Tryck 0.



Svenska

Väggmontage
1. Montera två skruvar vågrätt på 83 mm avstånd.
2. Placera nummerpresentatören över skruvarna och tryck ned den på
plats.

Displayen

I viloläge visas datum och klockslag, samt hur många nya respektive
totala antalet telefonnummer som finns lagrade i nummerpresentatörens
minne. När det finns nya mottagna nummer blinkar den röda indikatorn.
Kontrasten i displayen kan justeras i flera lägen med ☼.

Nummerpresentation

I displayen kan du se vem som ringer innan du besvarar samtalet eller
se vilka som ringt när du inte var hemma. Mottagna nummer lagras i
tidsordning, ordningsnumret visas uppe till höger. Minnet har plats för
64 telefonnummer. Om minnet blir fullt kommer varje påringning att
ersätta det äldsta mottagna telefonnumret.

Observera!

Du måste abonnera på tjänsten hos din operatör för att det skall fungera.
Avläsning och uppringning
1. Bläddra bland mottagna telefonnummer < / >.
2. Ring upp det nummer som visas genom trycka Q,
RINGER UPP.. visas i displayen.
3. Lyft luren (på en telefon kopplad i samma jack) när
LYFT LUREN visas i displayen.
Om linjen redan är upptagen visas LÄGG PÅ LUREN!. När det är
gjort visas RINGER UPP följt av LYFT LUREN.



Svenska
Meddelanden

Förutom telefonnummer kan displayen visa:
OKÄNT NUMMER
Ingen information togs emot, t ex vid
utlandssamtal.
HEMLIGT NUMMER
Hemligt, spärrat mot visning eller från
företagsväxel.
q
Numret ej tidigare avläst.

Z (dubbelt kuvert)

Samma person har ringt mer en än gång.

Radera telefonnummer
1. Bläddra fram önskad position med < / >.
2. Tryck c , RADERA? visas.
3. Håll c nedtryckt för att bekräfta.

Radera alla telefonnummer
1. Bläddra fram valfri position med < / >.
2. Håll c nedtryckt tills RADERA ALLA? visas.
3. Håll c nedtryckt för att bekräfta.

Declaration of conformity

Doro deklarerar härmed att produkten doro id52 överensstämmer
med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv
1999/5/EC, 2002/95/EC.
Kopia av tillverkardeklarationen finns på www.doro.com/dofc



Svenska

Om utrustningen inte fungerar

Kontrollera att telesladden är hel och ordentligt isatt. Koppla bort alla
eventuella tillsatsutrustningar, förlängningskablar och 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.

Inget nummer visas när det ringer
- För att funktionen ska fungera måste du abonnera på tjänsten
Nummerpresentation.
- Om ett textmeddelande visas i displayen betyder det antingen att det
inte skickades någon information om det påringande numret eller att
uppringaren har hemligt telefonnummer.
- Nummermottagning kan ej ske om apparaten är inkopplad under en
telefonväxel.
Om apparaten trots ovanstående åtgärder inte fungerar, tag kontakt
med det inköpsställe där apparaten köpts för service. Glöm ej
inköpskvitto/fakturakopia.

Garanti

Denna apparat har ett års 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
därmed jämförlig händelse eller åverkan, inträngande vätska, vanvård,
onormalt brukande eller något annat förhållande på köparens 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
teleanslutning under åskväder.



Norsk

Tilkobling
1. Koble til batteriene. Se Batterier.
2. Koble telefonledningen til et vegguttak for telefon og til uttaket
merket t.
3. Still inn språk og tid/dato ifølge kapitlet Innstillinger.

Batterier

For at nummerpresentasjon, minne etc skal fungere, trenger apparatet
tre stk 1,5V batterier av AA-typen. Når batteriene er i ferd med å lades
.
ut, tennes symbolet
Bruk bare batterier av høy kvalitet.
1. Trekk telefonledningen ut.
2. Ta av lokket under bordstøtten.
3. Sett inn batteriene i henhold til markeringene for pluss- og
minuspolene.
4. Sett lokket på igjen og plugg inn telefonledningen.

Innstillinger
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hold < trykket ned (ca 4 sekunder) til ENGLISH blinker på displayet.
Bla fram ønsket språk med < / >. Trykk 0.
Bla fram ønsket kontrastinnstilling (2=normal) med < / >. Trykk 0.
Bla fram ønsket time (00-23) med < / >. Trykk 0.
Bla fram ønsket minutt med < / >. Trykk 0.
Bla fram ønsket dag med < / >. Trykk 0.
Bla fram ønsket måned med < / >. Trykk 0.



Norsk

Veggmontering
1. Monter to skruer vannrett med 83 mm avstand.
2. Plasser nummerviseren over skruene og trykk den ned på plass.

Displayet

I hvilestilling vises dato og klokkeslett, samt hvor mange nye og det totale
antallet telefonnummer som er lagret i minnet for nummervisning. Når
det er mottatt nye nummer, blinker den røde indikatoren. Kontrasten på
displayet kan justeres i flere stillinger, ☼.

Nummervisning

På displayet kan du se hvem som ringer før du besvarer samtalen, eller
se hvem som har ringt når du ikke var tilstede. Mottatte nummer lagres
i kronologisk rekkefølge, med rekkefølgenummeret oppe til høyre.
Minnet har plass til 64 telefonnummer. Dersom minnet blir fullt, vil
hvert nytt anrop slette det eldste av de mottatte telefonnumrene.

Merk!

For at funksjonen skal fungere, må du abonnere på tjenesten nummervisning.
Avlesing og oppringning
1. Bla mellom mottatte telefonnummer med < / >.
2. Ring til nummeret som vises ved å trykke Q,
RINGER OPP.. vises på displayet.
3. Løft av håndsettet (på en telefon i samme uttak) når
HENT SAMTALE vises på displayet.
Hvis linjen allerede er opptatt, vises LEGG PÅ HÅNDSETT. Når det
er gjort, vises RINGER OPP fulgt av HENT SAMTALE.



Norsk
Meldinger

I tillegg til telefonnummer kan displayet vise:
UKJENT NUMMER
Ingen informasjon ble mottatt, for
eksempel ved utenlandske anrop.
HEMMELIG NUMMER
Hemmelig, undertrykket nummer eller
anrop fra hussentral.
q
Nummeret ikke tidligere avlest.

Z (dobbelt konvolutt)

Samme person har ringt mer enn en gang.

Slette telefonnummer
1. Bla fram ønsket posisjon med < / >.
2. Trykk c , og SLETTE? vises.
3. Hold c trykket inn for å bekrefte.

Slette alle telefonnummer
1. Bla fram en vilkårlig posisjon med < / >.
2. Hold C trykket inn til SLETTE ALLE? vises.
3. Hold c trykket inn for å bekrefte.

Samsvarserklæring

Doro erklærer med dette at produktet doro id52 overholder alle
vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EU,
2002/95/EU.
Kopi av produsenterklæringen finnes på www.doro.com/dofc



Norsk

Hvis utstyret ikke fungerer

Kontroller at telefonkabelen er uskadd og ordentlig plugget inn. Koble
bort alt eventuelt ekstrautstyr, forlengelseskabler og andre telefoner.
Hvis apparatet da fungerer, ligger feilen i det andre utstyret.
Prøv gjerne telefonen på en annen telefonlinje (for eksempel hos en
nabo). Hvis apparatet fungerer der, kan det være feil på din telefonlinje.
Ring feilmeldingen hos din teleoperatør.

Nummer vises ikke når telefonen ringer
- For at funksjonen skal fungere, må du abonnere på tjenesten
nummervisning.
- Hvis en tekstbeskjed vises på displayet, betyr det enten at det ikke ble
sendt noen informasjon om det oppkallende nummeret, eller at den
som ringer har hemmelig telefonnummer
- Nummermottaking vil ikke fungere hvis telefonen er tilkoblet en
hussentral.
Hvis apparatet til tross for ovenstående tiltak fortsatt ikke fungerer, tar
du kontakt med butikken eller forhandleren der du kjøpte apparatet for
ettersyn. Husk å ta med kjøpskvittering eller fakturakopi.

Reklamasjonsrett

Dette apparatet har ett års normal varegaranti. Ved eventuell
reklamasjon, kontakter du forhandleren. Garantiservice utføres bare
mot fremvisning av kvittering/fakturakopi.
Reklamasjonsretten gjelder ikke feil og skader som er forårsaket
av ulykke eller tilsvarende hendelse eller påvirkning, eller av
væskeinntrenging, vanskjøtsel, unormal bruk eller andre forhold som
er kjøperens ansvar. Reklamasjonsretten gjelder ikke ved feil som har
oppstått ved lyn/torden eller andre elektriske overspenninger.
For sikkerhets skyld anbefaler vi at du trekker ut ledningen ved tordenvær.



Dansk

Tilslutning
1. Sæt batterierne i. Se Batterier.
2. Tilslut telefonledningen til et telefonstik og til udtaget t.
3. Indstil sprog og tid/dato iht. kapitlet Indstillinger.

Batterier

Apparatet kræver tre 1,5 V-batterier, type AA, for at nummerviseren,
hukommelsen osv. fungerer. Når batterierne er ved at være opbrugt,
.
lyser symbolet
Brug kun batterier af høj kvalitet.
1. Tag telefonledningen ud.
2. Tag batteridækslet af under bordholderen.
3. Sæt batterierne i efter plus- og minusmarkeringerne.
4. Sæt batteridækslet og telefonledningen på plads igen.

Indstillinger
1. Hold < trykket ned (cirka 4 sekunder), til ENGLISH blinker i displayet.
2. Blad frem til det ønskede sprog med < / >. Tryk på 0.
3. Blad frem til den ønskede kontrastindstilling (2=normal) med < / >.
Tryk på 0.
4. Blad frem til den ønskede time (00-23) med < / >. Tryk på 0.
5. Blad frem til det ønskede minut med < / >. Tryk på 0.
6. Blad frem til den ønskede dag med < / >. Tryk på 0.
7. Blad frem til den ønskede måned med < / >. Tryk på 0.



Dansk

Vægmontering
1. Monter to skruer vandret med en indbyrdes afstand på 83 mm.
2. Placer nummerviseren over skruerne, og tryk den ned på plads.

Display

I standby vises dato og klokkeslæt, samt hvor mange nye eller totale
antal telefonnumre der er gemt i nummerviserens hukommelse. Når
der er modtaget nye numre, blinker den røde indikator. Kontrasten i
displayet kan justeres på flere niveauer, ☼.

Nummerviser

I displayet kan du se, hvem der ringer, inden du besvarer samtalen, eller
hvem der har ringet, mens du ikke var hjemme. De modtagne numre
lagres i kronologisk rækkefølge. Rækkefølgenummeret vises øverst til
højre. Hukommelsen kan indeholde 64 telefonnumre. Hvis hukommelsen
bliver fuld, vil hvert opkald erstatte det ældste modtagne telefonnummer.

Bemærk!

Du skal abonnere på tjenesten hos din operatør, for at det fungerer.
Aflæsning og opkald
1. Gennemse de modtagne telefonnumre med < / >.
2. Ring op til det viste nummer ved at trykke på Q,
RINGER OP... vises i displayet.
3. Løft røret (på en telefon, der er tilsluttet samme stik), når
LØFT RØRET vises i displayet.
Hvis linjen er optaget, vises LÆG RØRET PÅ. Når røret er lagt på,
vises RINGER OP efterfulgt af LØFT RØRET.



Dansk
Meddelelser

Ud over visning af telefonnumre kan displayet vise:
UDE AF OMRÅDE
Der blev ikke modtaget nogen
oplysninger, f.eks. ved udlandssamtaler.
HEMMELIGT NUMMER Nummeret er hemmeligt, spærret
for visning eller fra en virksomheds
omstilling.
q
Nummeret er ikke tidligere aflæst.

Z (dobbelt kuvert)

Den samme person har ringet mere end
én gang.

Sletning af telefonnumre
1. Blad frem til den ønskede post med < / >.
2. Tryk på c , SLET? vises.
3. Hold c trykket ned for at bekræfte.

Sletning af alle telefonnumre
1. Blad frem til den ønskede post med < / >.
2. Hold c trykket ned, indtil SLET ALT? vises.
3. Hold c trykket ned for at bekræfte.

Overensstemmelseserklæring

Doro erklærer hermed, at produktet doro id52 opfylder de vigtigste
krav og øvrige relevante bestemmelser i Rådets direktiv 1999/5/EF,
2002/95/EF.
Kopi af producenterklæringen finder du på www.doro.com/dofc.



Dansk

Hvis udstyret ikke fungerer

Kontrollér, at telefonledningen er intakt, og at den sidder rigtigt i
stikket. Fjern eventuelt ekstraudstyr, f.eks. forlængerledninger og
telefoner. Hvis telefonen derefter virker, ligger fejlen i andet udstyr.
Afprøv eventuelt telefonen på en anden telefonlinje (f.eks. hos en nabo).
Hvis telefonen virker der, er der sikkert en fejl på din telefonlinje.
Fejlmeld nummeret til din teleoperatør.

Der vises intet nummer, når telefonen ringer
- Du skal abonnere på tjenesten ”Vis nummer”, for at denne tjeneste
fungerer.
- Hvis en tekstbesked vises i displayet, betyder det enten, at der ikke
blev sendt nogen oplysninger om det nummer, der blev ringet op fra,
eller at vedkommende, der ringer op, har hemmeligt telefonnummer.
- Nummermodtagelse kan ikke ske, hvis apparatet er tilsluttet via en
telefoncentral.
Hvis apparatet trods ovenstående foranstaltninger stadig ikke fungerer,
skal du kontakte forhandleren. Husk købskvittering eller en kopi af
fakturaen.

Reklamationsret

Der ydes reklamationsret på dette produkt i henhold til gældende
lovgivning.
Ved eventuelle reklamationer bør du kontakte det sted, hvor du har
købt apparatet. Service indenfor reklamationsfristen udføres kun mod
forevisning af gyldig kvittering eller fakturabevis.
Reklamationsretten omfatter ikke fejl, der beror på ulykkestilfælde
eller dermed lignende hændelser eller skader, indtrængende væsker,
forsømmelse, unormal brug, dårlig vedligeholdelse eller lignende
forhold fra køberens side. Reklamationsretten omfatter heller ikke
fjernelse af apparatets serienummer eller fejl der er opstået på grund af
torden eller andre elektriske spændingsvariationer.



Dansk
Reklamationsretten omfatter heller ikke forhold, hvor der er anvendt
andre batterier end originalbatterier, såfremt apparatet anvender
sådanne.
Af sikkerhedsmæssige hensyn, anbefaler vi, at du fjerner apparatets
tilslutning/ledninger under tordenvejr.

Håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer,
komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for
menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.
Produkter, der er mærket med nedenstående ’overkrydsede
skraldespand’, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede
skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr
ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men
skal indsamles særskilt.
Til dette formål har alle kommuner etableret
indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og
elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne
på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder
eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere
information skal indhentes hos kommunens tekniske
forvaltning.
Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må
ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen
med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale
indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i
forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr
��������������
og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse
af
������������
affald af elektrisk og elektronisk udstyr.
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Suomi

Kytkeminen
1. Aseta paristot paikoilleen. Lisätietoja on kohdassa Paristot.
2. Yhdistä puhelinjohto puhelinliitäntään ja liitäntään t.
3. Valitse kieli sekä aika ja päivämäärä kohdassa Asetukset kuvatulla
tavalla.

Paristot

Esimerkiksi numeronäyttötoiminto ja muisti tarvitsevat kolmea
1,5 voltin AA-paristoa.
-merkki kertoo paristojen olevan
loppumaisillaan.
Käytä vain korkealuokkaisia paristoja.
1. Irrota puhelinjohto ja avaa luukku.
2. Aseta paristot paikoilleen. Varmista, että niiden plus- ja miinusnavat
tulevat oikein päin.
3. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.

Asetukset
1. Pidä < painettuna noin neljä sekuntia, kunnes näytössä vilkkuu
ENGLISH.
2. Selaa haluamaasi kieliasetukseen käyttämällä < / >. Paina 0.
3. Selaa haluamaasi kontrastiasetukseen käyttämällä < /> (2 = normaali).
Paina 0.
4. Valitse haluamasi tunti (00-23) painamalla < / >. Paina 0.
5. Selaa haluamasi minuutti käyttämällä < / >. Paina 0.
6. Selaa haluamaasi päivään käyttämällä < / >. Paina 0.
7. Selaa haluamaasi kuukauteen käyttämällä < / >. Paina 0.



Suomi

Kiinnittäminen seinään
1. Kiinnitä seinään kaksi ruuvia toisiinsa nähden vaakasuoraan 83 mm:
n etäisyydelle.
2. Aseta laite ruuvien päälle ja paina se paikoilleen.

Näyttö

Valmiustilassa näytössä on päivämäärä ja kellonaika sekä uusien ja
kaikkien numeronäyttötoiminnon muistiin tallennettujen numeroiden
lukumäärä. Kun muistissa on uusia vastaanotettuja numeroita, punainen
merkkivalo vilkkuu. Näytön kontrastia voi säätää, ☼.

Numeronäyttö

Soittajan numero näkyy näytössä ennen puheluun vastaamista.
Näet myös, mistä numeroista tulleisiin puheluihin ei ole vastattu.
Vastaanotettujen puheluiden numerot tallennetaan aikajärjestyksessä.
Järjestysnumero näkyy numeron oikealla puolella. Muistiin mahtuu 64
puhelinnumeroa. Muistin täyttyessä uudet numerot korvaavat vanhat
alkaen vanhimmasta numerosta.

Ota huomioon!

Palvelun toimiminen edellyttää sen tilaamista teleoperaattorilta.
Numeroiden katseleminen ja soittaminen niihin
1. Selaa esiin vastaanotetut puhelinnumerot painamalla < / >.
2. Voit soittaa näytössä näkyvään numeroon painamalla Q,
Näytössä näkyy SOITETAAN...
3. Nosta samaan puhelinpistorasiaan yhdistetyn puhelimen luuri,
kun näytössä näkyy VASTAA PUHELUUN.
Jos linja on varattu, näytössä lukee LASKE LUURI!. Tämän jälkeen
näkyy SOITETAAN ja VASTAA PUHELUUN.



Suomi
Viestit

Näyttöön tulee puhelinnumeroiden lisäksi viestejä:
TUNTEMATON NRO
Puhelutietoja ei vastaanotettu. Kyse voi olla
esimerkiksi ulkomailta soitetusta puhelusta.
SALAINEN NUMERO
Numero on salainen, sen näkyminen on
estetty tai puhelu tulee yritysvaihteesta.
q
Numeroa ei ole vastaanotettu aikaisemmin.

Z (kaksinkertainen kirjekuori) Puhelinnumerosta on soitettu useammin
kuin kerran.

Puhelinnumeron poistaminen
1. Selaa haluamaasi muistipaikkaan käyttämällä < / >.
2. Paina c . Näyttöön tulee POISTA?.
3. Vahvista pitämällä c painettuna.

Kaikkien puhelinnumeroiden poistaminen
1. Selaa johonkin muistipaikkaan käyttämällä < / >.
2. Pidä c painettuna, kunnes näytössä lukee PYYHI KAIKKI?
3. Vahvista painamalla ja pitämällä C painettuna.

Vakuutus vaatimusten täyttämisestä

Doro vakuuttaa täten, että doro id52 täyttää direktiivien 1999/5/EU ja
2002/95/EU oleelliset vaatimukset ja muutkin keskeiset määräykset.
Valmistajan vakuutus on nähtävillä osoitteessa www.doro.com/dofc.
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Jos laite ei toimi

Tarkista, että puhelinjohto ei ole vaurioitunut, ja että sen liittimet on
asetettu kunnolla paikoilleen. Irrota kaikki lisävarusteet, jatkojohdot ja
puhelimet. Jos laite toimii nyt, vika on jossakin lisävarusteessa.
Kokeile, toimiiko laite jossakin toisessa puhelinliittymässä, esimerkiksi
naapurin luona. Jos laite toimii siinä, vika on puhelinlinjassa .

Puhelin soi, mutta numero ei näy
- Numeronäyttö on lisäpalvelu. Se on tilattava teleoperaattorilta.
- Näyttöön tuleva viesti merkitsee, että soittajan numerotietoa ei
välitetty, tai että puhelu tulee salaisesta numerosta.
- Numeronäyttö ei välttämättä toimi, jos laite on kytketty
puhelinvaihteeseen.
Jos laite edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta ei toimi, ota yhteys
laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia
tai laskukopiota vastaan. Jos näyttö on himmeä tai täysin sammunut,
vaihda paristot.

Takuu

Tällä laitteella on yhden vuoden DORO-takuu. Mahdollisen
käyttöhäiriön yhteydessä ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen.
Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä ostokuittia tai laskukopiota
vastaan.
Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu onnettomuudesta tai siihen
verrattavasta tapahtumasta, kosteuden tai nesteen pääsystä puhelimeen,
hoidon laiminlyömisestä, ohjeiden vastaisesta käytöstä tai muusta
ostajan toimenpiteestä. Takuu ei kata myöskään ukkosen aiheuttamia
eikä muita sähköjännitteen vaihteluja.
On suositeltavaa irrottaa laitteen pistoke pistorasiasta ukkosen ajaksi.
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