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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

          
          
         
 
 

Nr produktu  002301509 

 

Telefon komórkowy dla Seniora doro 6060, 

2.8 cal, 3 MPx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               

Strona 2 z 19 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

 
Skrócona instrukcja obsługi 
 

 
 
 

 
 
 
1. Słuchawka 
2. Wyświetlacz 
3. Lewy przycisk wyboru 
4. Przycisk połączenia 
5. Top 10 skrótów 
6. Poczta głosowa 

7.  Prefiks/symbole międzynarodowe 
8. Mikrofon 

9.  Metoda wprowadzania/Cicha 
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10. Skrót do aparatu 
11. Skrót do wiadomości 
12. Zakończ połączenie/włączanie/wyłączanie 
13. Przyciski strzałek 
14. Prawy przycisk wyboru 
15. Wyświetlacz zewnętrzny 
16. Lampa błyskowa/latarka 
17. Czerwone podświetlenie = niski poziom naładowania baterii/ładowanie 
18. Zielone podświetlenie = Nowa wiadomość/Nieodebrane połączenie 
19. Obiektyw aparatu 
20. Gniazdo słuchawkowe 
21. Gniazdo ładowania 
22. Przycisk pomocy 
23. Głośnik 
24. Regulacja głośności 
25. Uchwyt na smycz (smycz opcjonalnie) 
26. Podstawka ładująca (opcjonalnie) 
 
Uwaga! Jeśli używana jest podstawka ładująca, telefon należy umieścić zgodnie z ilustracją. 
 

 
Uwaga! 
 
Wszystkie ilustracje służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą nie przedstawiać dokładnie 
rzeczywistego urządzenia. Elementy dostarczone z telefonem mogą się różnić w zależności od 
oprogramowania i akcesoriów dostępnych w Twoim regionie lub oferowanych przez usługodawcę. 
Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego dealera Doro. Dołączone akcesoria zapewniają 
najlepszą wydajność telefonu. 
 
Pełna instrukcja obsługi Aby uzyskać pełną instrukcję obsługi, przydatne łącza i więcej informacji, 
odwiedź stronę www.doro.com/support/ lub skontaktuj się z naszą linią pomocy. 
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WAŻNE! 
Twoje urządzenie może korzystać z usług danych i możesz ponieść dodatkowe opłaty za usługi 
danych, takie jak wiadomości lub korzystanie z usług lokalizacji, w zależności od planu taryfowego. 
Zalecamy sprawdzenie opłat za transmisję danych w ramach subskrypcji u usługodawcy. 
 
 

 
 
Włóż kartę SD (opcjonalnie) 
Znajdź uchwyt karty SD i delikatnie wsuń kartę do uchwytu. Urządzenie działa z zainstalowaną kartą 
SD lub bez niej. Kompatybilny typ karty: microSD, MicroSDHC. 
 

 
 
Włóż baterię i załóż pokrywę 
Włóż baterię, wsuwając ją do komory baterii stykami skierowanymi w dół w prawo. Załóż pokrywę 
baterii. 
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Ładowanie telefonu 
 
UWAGA 
 

 
 
Używaj wyłącznie baterii, ładowarek i akcesoriów, które zostały zatwierdzone do użytku z tym 
konkretnym modelem. Podłączanie innych akcesoriów może być niebezpieczne i może unieważnić 
homologację i gwarancję telefonu. 
 

Gdy bateria się wyczerpuje, wyświetla się  i słychać sygnał ostrzegawczy. 
 

• Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka ściennego i do gniazdka ładowania . 
 
Wskazówka: Zaleca się usunięcie plastikowej folii ochronnej z wyświetlacza, aby poprawić 
widoczność. 
 
2. POZNAJ SWÓJ TELEFON 
 
Włącz i wyłącz telefon 
 

1. Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk  na telefonie, aby go włączyć/wyłączyć. 
Potwierdź za pomocą Tak, aby wyłączyć. 
 
2. Jeśli karta SIM jest ważna, ale zabezpieczona kodem PIN (Personal Identification Number), 
wyświetlany jest kod PIN. Wprowadź kod PIN i naciśnij OK. Usuń za pomocą Wyczyść. 
 
Uwaga! Jeśli kody PIN i PUK nie zostały dostarczone z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą. 
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Próby: # pokazuje liczbę pozostałych prób PIN. Gdy nie ma więcej prób, wyświetlany jest kod PIN 
zablokowany. Karta SIM musi być teraz odblokowana kodem PUK (Personal Unblocking Key). 
 
1. Wprowadź kod PUK i potwierdź OK. 
2. Wprowadź nowy kod PIN i potwierdź przyciskiem OK. 
3. Wprowadź ponownie nowy kod PIN i potwierdź przyciskiem OK. 
 
Kreator uruchamiania 
 
Przy pierwszym uruchomieniu telefonu możesz skorzystać z kreatora uruchamiania, aby wprowadzić 
kilka podstawowych ustawień. 
 
Wskazówka: Jeśli chcesz, możesz później uruchomić kreatora uruchamiania. 
 
Instrukcje krok po kroku 
 
Strzałka (->) wskazuje następną czynność w instrukcji krok po kroku. Aby potwierdzić czynność, 

naciśnij OK. Aby wybrać element, przewiń lub zaznacz element za pomocą , a 
następnie naciśnij OK. 
 
Wprowadź tekst 
 
• Naciśnij kilkakrotnie klawisz numeryczny, aż pojawi się żądany znak. Odczekaj kilka sekund przed 
wprowadzeniem następnego znaku. 

• Naciśnij , aby wyświetlić listę znaków specjalnych. Wybierz żądany znak za pomocą 

 i naciśnij OK, aby go wprowadzić. 

• Użyj +/- lub , aby przesunąć kursor w tekście. 

• Naciśnij , aby przełączać wielkie i małe litery oraz cyfry. 

• Naciśnij i przytrzymaj , aby zmienić język pisania. 
 
Tekst przewidywania 
 
W niektórych językach możesz użyć metody wprowadzania, która wykorzystuje słownik do 
sugerowania słów. 
 
1. Naciśnij Menu -> Ustawienia -> Wiadomości -> Przewidywanie tekstu. 
2. Wybierz Wł., aby włączyć, lub Wył., aby wyłączyć. 
3. Naciśnij OK, aby potwierdzić. 
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Zmień język, godzinę i datę 
Język domyślny określa karta SIM. 
 
3. POŁĄCZENIA 
 
Wykonywanie połączeń 
 
1. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Usuń za pomocą Wyczyść. 

2. Naciśnij , aby wybrać numer. Naciśnij Przerwij, aby anulować połączenie. 

3. Naciśnij , aby zakończyć połączenie. 
 
Uwaga! W przypadku połączeń międzynarodowych zawsze używaj + przed kodem kraju, aby uzyskać 
najlepszą obsługę. Dwukrotnie naciśnij *, aby uzyskać międzynarodowy prefiks +. 
 
Zadzwoń z książki telefonicznej 
 
1. Naciśnij Nazwa, aby otworzyć książkę telefoniczną. 

2. Użyj  do przewijania książki telefonicznej lub szybkiego wyszukiwania, naciskając 
klawisz odpowiadający pierwszej literze nazwy. 

3. Naciśnij Opcje -> Połącz lub naciśnij , aby wybrać wybrany wpis, lub naciśnij Wróć, aby 
powrócić do trybu gotowości. 
 
Odbierz połączenie 

1. Otwórz klapkę i naciśnij , aby odebrać. 

Alternatywnie naciśnij  Cichy, aby wyłączyć sygnał dzwonka lub naciśnij  zamknij klapkę, aby 
odrzucić bezpośrednio (sygnał zajętości). 

2. Naciśnij , aby zakończyć połączenie. 
 
 
Kontrola głośności 
 
Użyj +/-, aby dostosować głośność dźwięku podczas połączenia. Poziom głośności jest pokazywany na 
wyświetlaczu. 
 
Wyciszenie 
 
Wyciszenie to stały profil z wyłączonym dźwiękiem klawiatury, dźwiękiem wiadomości i dźwiękiem 
dzwonka, natomiast wibracje, zadania i alarm pozostają niezmienione. 
 

• Naciśnij i przytrzymaj , aby włączyć i wyłączyć wyciszenie. 

Opcje połączeń Podczas połączenia klawisze programowe (  ) dają dostęp do dodatkowych 
funkcji. 
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Szybkie wybieranie 
 
Użyj 0 i 2–9, aby szybko wybrać wpis w trybie gotowości. 
• Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk, aby wybrać numer. 
 
Dodaj numery szybkiego wybierania 
 
1. Naciśnij Menu -> Ustawienia â Książka telefoniczna -> Szybkie wybieranie. 
2. Wybierz 0 -> Dodaj i wybierz wpis z książki telefonicznej. 
3. Naciśnij OK, aby potwierdzić. 
4. Powtórz, aby dodać wpisy szybkiego wybierania dla przycisków 2–9. 
 
Połączenia SOS 
Dopóki telefon jest włączony, zawsze można nawiązać połączenie SOS, wprowadzając główny lokalny 

numer alarmowy dla aktualnej lokalizacji, a następnie . 
 
Rejestr połączeń 
Połączenia odebrane, nieodebrane i wybierane są zapisywane w połączonym rejestrze połączeń. W 
rejestrze można zapisać 20 połączeń każdego typu. W przypadku wielu połączeń dotyczących tego 
samego numeru zapisywane jest tylko ostatnie połączenie. 
 

1. Naciśnij  

2. Użyj , aby przewinąć spis połączeń. 
 

= Odebrane połączenie 

= Wybrane połączenie 

= Nieodebrane połączenie 
 

3. Naciśnij , aby wybrać numer, lub Opcje. 
 
 
4. KSIĄŻKA TELEFONICZNA 
 
Książka telefoniczna może przechowywać 100 wpisów z 3 numerami telefonów w każdym wpisie. 
 
Dodaj kontakt 
1. Naciśnij Menu -> Książka telefoniczna > -Nowy kontakt -> Dodaj. 

2. Wprowadź  Nazwę kontaktu, zobacz Wprowadzanie tekstu. Usuń za pomocą Wyczyść. 
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3. Użyj , aby wybrać Komórka , Dom   lub Biuro   i wprowadź numer(y) 
telefonu wraz z numerem kierunkowym. 
 
4. Po zakończeniu naciśnij Zapisz. 
 
ICE (w nagłych wypadkach) 
 
W przypadku urazu kluczowe jest posiadanie tych informacji tak wcześnie, jak to możliwe, aby 
zwiększyć szanse na przeżycie. Dodaj kontakt ICE, aby poprawić własne bezpieczeństwo. Ratownicy 
mogą uzyskać dostęp do dodatkowych informacji, takich jak leki i najbliżsi krewni z telefonu w 
nagłych wypadkach. Wszystkie pola są opcjonalne, ale im więcej informacji zostanie podanych, tym 
lepiej. 
 
Naciśnij Menu -> Książka telefoniczna -> ICE. 
 

1. Użyj , aby przewinąć listę wpisów. 
2. Naciśnij Edytuj, aby dodać lub edytować informacje w każdym wpisie. Usuń za pomocą Wyczyść. 
3. Po zakończeniu naciśnij Zapisz. 
 
5. PRZYCISK POMOCY 
 
Przycisk pomocy umożliwia łatwy dostęp do wstępnie zdefiniowanych numerów pomocy, jeśli 
potrzebujesz pomocy. Upewnij się, że funkcja wspomagania jest włączona przed użyciem. Zobacz 
pełną instrukcję, jak aktywować, jak wprowadzać odbiorców na liście numerów i jak edytować 
wiadomość tekstową. 
 
Zadzwoń awaryjnie 
 
1. Gdy potrzebna jest pomoc, naciśnij i przytrzymaj przycisk pomocy przez 3 sekundy lub naciśnij go 
dwukrotnie w ciągu 1 sekundy. 
Wezwanie pomocy rozpoczyna się z opóźnieniem 5 sekund. W tym czasie możesz zapobiec 

możliwemu fałszywemu alarmowi, naciskając  . 
 
2. Do wszystkich odbiorców zostanie wysłana pomocna wiadomość tekstowa (SMS). Wybierany jest 
pierwszy odbiorca na liście. Jeśli połączenie nie zostanie odebrane w ciągu 25 sekund, wybierany jest 
następny numer. Wybieranie jest powtarzane 3 razy lub do momentu odebrania połączenia lub do 

naciśnięcia . 
 
 

 
 
UWAGA 
Po uaktywnieniu połączenia alarmowego telefon jest wstępnie ustawiony na tryb głośnomówiący. 
Nie trzymaj urządzenia przy uchu, gdy włączony jest tryb głośnomówiący, ponieważ dźwięk może być 
bardzo głośny. 
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Ustawienia 
 
• Naciśnij Menu -> Ustawienia -> Pomoc. 
 
6. WIADOMOŚCI 
Twórz i wysyłaj wiadomości tekstowe 
 

1. Naciśnij przycisk skrótu  lub naciśnij Menu → Wiadomości → Utwórz nowy → SMS. 
2. Napisz wiadomość, zobacz Wprowadzanie tekstu, a następnie naciśnij Do. 
3. Wybierz odbiorcę z książki telefonicznej. Możesz też wybrać Wprowadź numer, aby ręcznie dodać 
odbiorcę i nacisnąć Gotowe. 
4. Wybierz Dodaj, aby dodać więcej odbiorców. 
Możesz modyfikować odbiorców, wybierając jednego i naciskając Opcje -> Edytuj/Usuń/Usuń 
wszystkich. 
5. Po zakończeniu naciśnij Wyślij. 
 
Twórz i wysyłaj wiadomości obrazkowe 
 
Zarówno Ty, jak i odbiorca musicie mieć subskrypcje obsługujące wiadomości obrazkowe. Ustawienia 
wiadomości obrazkowych są dostarczane przez usługodawcę i można je automatycznie przesyłać w 
wiadomości tekstowej. . 
 

1. Naciśnij przycisk skrótu  lub naciśnij Menu -> Wiadomości -> Utwórz nowy -> MMS. 
2. Napisz wiadomość, patrz Wprowadzanie tekstu. 
3. Naciśnij Opcje -> Dodaj zdjęcie: 
• Moje obrazy, aby wybrać plik. 
• Zrób zdjęcie, aby użyć aparatu do zrobienia zdjęcia. 
 
Uwaga! Aby zachować najlepszą jakość obrazu, wysyłaj tylko jedno zdjęcie na wiadomość. 
 
Możesz także dodać dźwięk, dodać wideo i podgląd MMS za pomocą menu Opcje. 
 
4. Naciśnij Opcje -> Dodaj temat i wprowadź temat, a następnie naciśnij Gotowe. 
5. Naciśnij Opcje -> Do i wybierz odbiorcę z książki telefonicznej. 
 
Możesz też wybrać Wprowadź numer, aby ręcznie dodać odbiorcę i nacisnąć Gotowe. 
 
6. Naciśnij Dodaj, aby dodać kolejnych odbiorców. 
7. Naciśnij Wyślij, aby wysłać. 
 
Ustawienia 
• Naciśnij Menu -> Ustawienia -> Wiadomości. 
 
7. KAMERA (ROBIENIE ZDJĘĆ) 
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1. Naciśnij przycisk skrótu  . 
Możesz też nacisnąć Menu -> Kamera. 

2. Naciśnij , aby zrobić zdjęcie. 
 
3. Naciśnij Opcje lub naciśnij Wróć, aby zrobić nowe zdjęcie (jeśli nie dokonasz żadnego wyboru, 
zdjęcie zostanie zapisane). 
 
Ustawienia 
• Naciśnij Menu -> Ustawienia -> Kamera. 
 
8. BLUETOOTH® 
 
Urządzenia bezprzewodowe można łączyć z innymi urządzeniami zgodnymi z technologią Bluetooth®, 
takimi jak zestawy słuchawkowe lub inne telefony. 
 
Ważne! 
Jeśli nie korzystasz z łączności Bluetooth, wyłącz Aktywację lub Widoczność. Nie paruj z nieznanym 
urządzeniem. 
 
Aktywuj Bluetooth® 
 
1. Naciśnij Menu -> Ustawienia -> Bluetooth -> Aktywacja â Wł. 
2. Naciśnij OK, aby potwierdzić. 
 
Wyszukaj urządzenie 
 
1. Naciśnij Menu -> Ustawienia -> Bluetooth -> Wyszukaj urządzenie. 
2. Wybierz urządzenie z listy i naciśnij Bond, aby się połączyć. Jeśli Bluetooth® nie jest włączony, 
naciśnij Tak, aby aktywować. 
3. Naciśnij OK, aby potwierdzić. 
 
9. FUNKCJE DODATKOWE 
 
Alarm 
 
1. Naciśnij Menu -> Alarm -> Wł. 
2. Wprowadź godzinę alarmu za pomocą klawiatury i naciśnij OK, aby potwierdzić. 
 
• Wybierz Pojedyncze, dla pojedynczego wystąpienia, 
• Wybierz Powtarzany, aby powtarzać alarm. Przewiń listę dni i naciśnij Wł. lub Wył., aby włączyć lub 
wyłączyć alarm dla każdego dnia. 
 
3. Po zakończeniu naciśnij Zapisz. 
 
4. Gdy alarm się włączy, rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Naciśnij Stop, aby wyłączyć alarm lub 
naciśnij Drzemka, aby powtórzyć alarm po 9 minutach. 
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Uwaga! Alarm będzie działał nawet wtedy, gdy telefon jest wyłączony. Nie włączaj zasilania, jeśli 
korzystanie z telefonu bezprzewodowego jest zabronione lub może powodować zakłócenia lub 
niebezpieczeństwo. 
  
10. Rozwiązywanie problemów 
 

Telefon nie włącza się 

Niski poziom naładowania baterii Podłącz zasilacz i naładuj akumulator. 

Bateria nieprawidłowo zainstalowana Sprawdź instalację baterii. 

 

Brak ładowania baterii 

Uszkodzony akumulator lub ładowarka Sprawdź akumulator i ładowarkę. 

Akumulator ładowany w temperaturze < 0°C lub 
> 40°C 

Popraw środowisko ładowania. 

Ładowarka nieprawidłowo podłączona do 
telefonu lub gniazdka zasilania 

Sprawdź połączenia ładowarki. 

 

Kod PIN nie został zaakceptowany 

Zbyt wiele razy wprowadzono nieprawidłowy 
kod PIN 

Wprowadź kod PUK, aby zmienić kod PIN, lub 
skontaktuj się z usługodawcą. 

 
 

Błąd karty SIM 

Karta SIM uszkodzona Sprawdź stan karty SIM. Jeśli jest uszkodzony, 
skontaktuj się z usługodawcą. 

Karta SIM nieprawidłowo zainstalowana Sprawdź instalację karty SIM. Wyjmij kartę i 
zainstaluj ją ponownie. 

Karta SIM zabrudzona lub wilgotna Wytrzyj powierzchnie styków karty SIM czystą 
szmatką. 

 
 

Brak połączenia z siecią 

Karta SIM nieważna Skontaktuj się z usługodawcą. 

Brak zasięgu usługi GSM Skontaktuj się z usługodawcą. 

 

Niepowodzenie dodania kontaktu 

Pamięć książki telefonicznej pełna Usuń kontakty, aby zwolnić pamięć. 

 
 

Brak ustawienia funkcji 

Funkcja nieobsługiwana lub subskrybowana z 
sieci 

Skontaktuj się z usługodawcą. 
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11. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 
 

 
 
OSTRZEŻENIE 
 
Urządzenie i akcesoria mogą zawierać małe części. Cały sprzęt należy przechowywać poza zasięgiem 
małych dzieci. 
 
Zasilacz sieciowy to urządzenie odłączające produkt od zasilania sieciowego. Gniazdko sieciowe musi 
znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne. 
 
Usługi sieciowe i koszty 
Twoje urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w sieciach GSM 900/1800/1900 MHz. Aby 
korzystać z urządzenia, musisz wykupić abonament u usługodawcy. Korzystanie z usług sieciowych 
może wiązać się z kosztami ruchu. Niektóre funkcje produktu wymagają wsparcia z sieci i może być 
konieczne wykupienie ich subskrypcji. 
 
Środowisko działania 
Przestrzegaj zasad i przepisów obowiązujących w dowolnym miejscu i zawsze wyłączaj urządzenie, 
gdy jego użycie jest zabronione lub może powodować zakłócenia lub zagrożenia. Używaj urządzenia 
tylko w normalnej pozycji użytkownika. 
Części urządzenia są magnetyczne. Urządzenie może przyciągać metalowe przedmioty. Nie trzymaj 
kart kredytowych ani innych nośników magnetycznych w pobliżu urządzenia. Istnieje ryzyko, że 
zapisane na nich informacje mogą zostać usunięte. 
 
Jednostki medyczne 
Korzystanie ze sprzętu transmitującego sygnały radiowe, na przykład telefonów komórkowych, może 
zakłócać niedostatecznie zabezpieczony sprzęt medyczny. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem 
sprzętu, aby ustalić, czy jest on odpowiednio chroniony przed zewnętrznymi sygnałami radiowymi, 
lub jeśli masz jakiekolwiek pytania. Jeśli w placówkach służby zdrowia wywieszono zawiadomienia 
nakazujące wyłączenie urządzenia, gdy tam jesteś, powinieneś zastosować się do tego. 
 
Szpitale i inne placówki opieki zdrowotnej czasami używają sprzętu, który może być wrażliwy na 
zewnętrzne sygnały radiowe. 
 
 
Wszczepiane urządzenia medyczne 
 
Aby uniknąć potencjalnych zakłóceń, producenci wszczepianych urządzeń medycznych zalecają 
minimalną odległość 15 cm między urządzeniem bezprzewodowym a urządzeniem medycznym. 
Osoby posiadające takie urządzenia powinny: 
 
• Zawsze trzymaj urządzenie bezprzewodowe w odległości większej niż 15 cm od urządzenia 
medycznego. 
• Nie noś urządzenia bezprzewodowego w kieszeni na piersi. 
• Przyłóż urządzenie bezprzewodowe do ucha naprzeciwko urządzenia medycznego. 
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Jeśli masz jakiekolwiek powody, by podejrzewać, że występują zakłócenia, natychmiast wyłącz 
telefon. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania z urządzenia bezprzewodowego z 
wszczepionym urządzeniem medycznym, skonsultuj się z lekarzem. 
 
 
Obszary zagrożone wybuchem 
 
Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy znajdujesz się w obszarze, w którym istnieje ryzyko wybuchu. 
Postępuj zgodnie ze wszystkimi znakami i instrukcjami. Istnieje ryzyko wybuchu w miejscach 
obejmujących obszary, w których zwykle wymagane jest wyłączenie silnika samochodu. W tych 
obszarach iskry mogą spowodować wybuch lub pożar, co może prowadzić do obrażeń ciała, a nawet 
śmierci. 
 
Wyłącz urządzenie na stacjach benzynowych i w każdym innym miejscu, w którym znajdują się 
pompy paliwowe i warsztaty samochodowe. 
Przestrzegaj ograniczeń dotyczących używania sprzętu radiowego w pobliżu miejsc przechowywania i 
sprzedaży paliwa, fabryk chemicznych oraz miejsc, w których trwają prace wybuchowe. Obszary 
zagrożone wybuchem są często – choć nie zawsze – wyraźnie oznaczone. Dotyczy to również pod 
pokładów na statkach; transport lub przechowywanie chemikaliów; pojazdy napędzane paliwem 
płynnym (takim jak propan lub butan); obszary, w których powietrze zawiera chemikalia lub cząstki, 
takie jak ziarno, kurz lub proszek metalowy. 
 
Bateria litowo-jonowa 
 
Ten produkt zawiera baterię litowo-jonową. Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorem grozi 
pożarem i oparzeniami. 
 
OSTRZEŻENIE 
 

 
 
Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Aby zmniejszyć ryzyko 
pożaru lub oparzeń, nie należy demontować, zgniatać, przekłuwać, zwierać zewnętrznych styków, 
wystawiać na działanie temperatury powyżej 60°C (140°F) ani wrzucać do ognia lub wody. Zużyte 
baterie należy poddać recyklingowi lub zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami lub instrukcją 
obsługi dołączoną do produktu. 
 
Chroń swój słuch 
 
OSTRZEŻENIE 
 

 
 
Nadmierna ekspozycja na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. 
Narażenie na głośne dźwięki podczas jazdy może odwrócić uwagę i spowodować wypadek. 



                                                                                                                               

Strona 15 z 19 
Dystrybucja Conrad Electronic Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 12, 31-637 Kraków, Polska 

Copyright © Conrad Electronic 2012, Kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiany bez zgody zabronione. 
www.conrad.pl 

www.conrad.pl 

Słuchaj zestawu słuchawkowego na umiarkowanym poziomie i nie trzymaj urządzenia przy uchu, gdy 
używasz głośnika. 
 
Połączenia alarmowe 
Ważne! 
 
Telefony komórkowe wykorzystują sygnały radiowe, sieć telefonii komórkowej, sieć naziemną i 
funkcje zaprogramowane przez użytkownika. Oznacza to, że połączenie nie może być 
zagwarantowane w każdych okolicznościach. Dlatego nigdy nie polegaj tylko na telefonie 
komórkowym w przypadku bardzo ważnych połączeń, takich jak nagłe przypadki medyczne. 
 
Pojazdy 
 
Sygnały radiowe mogą wpływać na systemy elektroniczne w pojazdach silnikowych (na przykład 
elektroniczny wtrysk paliwa, hamulce ABS, automatyczny tempomat, systemy poduszek 
powietrznych), które zostały nieprawidłowo zainstalowane lub są nieodpowiednio zabezpieczone. 
Skontaktuj się z producentem lub jego przedstawicielem, aby uzyskać więcej informacji na temat 
pojazdu lub dodatkowego wyposażenia. 
 
Nie należy przechowywać ani transportować łatwopalnych cieczy, gazów lub materiałów 
wybuchowych razem z urządzeniem lub jego akcesoriami. 
 
W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszki powietrzne: Pamiętaj, że poduszki powietrzne 
wypełniają się powietrzem ze znaczną siłą. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów, w tym stałego lub 
przenośnego sprzętu radiowego, w obszarze nad poduszką powietrzną lub w obszarze, w którym 
może się rozszerzyć. Nieprawidłowe zamontowanie wyposażenia telefonu komórkowego i 
wypełnienie poduszki powietrznej powietrzem może spowodować poważne obrażenia. 
Zabrania się używania urządzenia w locie. Wyłącz urządzenie przed wejściem na pokład samolotu. 
Używanie bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie może stanowić zagrożenie 
dla bezpieczeństwa lotniczego i zakłócać telekomunikację. Może to być również nielegalne. 
 
 
12. PIELĘGNACJA I KONSERWACJA 
 
Twoja jednostka jest produktem zaawansowanym technicznie i powinna być traktowana z najwyższą 
starannością. Zaniedbanie może spowodować utratę gwarancji. 
 
• Chroń urządzenie przed wilgocią. Deszcz/śnieg, wilgoć i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać 
substancje powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeśli urządzenie ulegnie zamoczeniu, 
przed wymianą należy wyjąć baterię i poczekać, aż urządzenie całkowicie wyschnie. 
• Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w zapylonym, brudnym otoczeniu. Ruchome części i 
podzespoły elektroniczne urządzenia mogą ulec uszkodzeniu. 
• Nie przechowuj urządzenia w ciepłych miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić żywotność 
sprzętu elektronicznego, uszkodzić baterie oraz zniekształcić lub stopić niektóre tworzywa sztuczne. 
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• Nie przechowuj urządzenia w zimnych miejscach. Gdy urządzenie nagrzewa się do normalnej 
temperatury, wewnątrz może tworzyć się kondensacja, która może uszkodzić obwody elektroniczne. 
• Nie próbuj otwierać urządzenia w inny sposób niż wskazany tutaj. 
• Nie upuszczaj urządzenia. Nie pukaj ani nie potrząsaj nim. Jeśli jest traktowany z grubsza, obwody i 
mechanika precyzyjna mogą zostać zerwane. 
• Nie używaj silnych środków chemicznych do czyszczenia urządzenia. 
Powyższe wskazówki dotyczą urządzenia, baterii, zasilacza sieciowego i innych akcesoriów. Jeśli 
telefon nie działa tak, jak powinien, skontaktuj się z miejscem zakupu w celu serwisu. Nie zapomnij 
paragonu lub kopii faktury. 
 
13. GWARANCJA 
 
Ten produkt jest objęty gwarancją przez okres 24 miesięcy od daty zakupu. W mało 
prawdopodobnym przypadku wystąpienia usterki w tym okresie prosimy o kontakt z miejscem 
zakupu. Dowód zakupu jest wymagany w przypadku każdego serwisu lub wsparcia potrzebnego w 
okresie gwarancyjnym. 
 
Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do usterek spowodowanych wypadkiem lub podobnym 
zdarzeniem lub uszkodzeniem, wniknięciem cieczy, zaniedbaniem, nieprawidłowym użytkowaniem, 
brakiem konserwacji lub innymi okolicznościami ze strony użytkownika. Ponadto niniejsza gwarancja 
nie obejmuje żadnych usterek spowodowanych burzą z piorunami lub innymi wahaniami napięcia. Na 
wszelki wypadek zalecamy odłączenie ładowarki podczas burzy. 
 
Baterie są materiałami eksploatacyjnymi i nie są objęte żadną gwarancją. Niniejsza gwarancja nie 
obowiązuje w przypadku użycia baterii innych niż oryginalne baterie DORO. 
 
14. PRAWA AUTORSKIE I INNE UWAGI 
 
Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. 
 
eZiType™ jest znakiem towarowym Zi Corporation. 
 
vCard jest znakiem towarowym Internet Mail Consortium. 
microSD jest znakiem towarowym stowarzyszenia SD Card Association. 
 
Treść tego dokumentu jest dostarczana „tak jak jest”. Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez 
obowiązujące prawo, żadne gwarancje, wyraźne ani dorozumiane, w tym między innymi 
dorozumiane gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, nie są udzielane 
w odniesieniu do dokładności, rzetelności lub treści niniejszej dokument. Doro zastrzega sobie prawo 
do zmiany tego dokumentu lub wycofania go w dowolnym momencie bez uprzedniego 
powiadomienia. 
 
Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi 
ich odpowiednich właścicieli. 
 
Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone. 
Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. W maksymalnym zakresie 
dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Doro ani żaden z jej licencjodawców nie 
ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub dochodów ani za jakiekolwiek szczególne, 
przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody w jakikolwiek sposób spowodowane . 
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Doro nie udziela gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za funkcjonalność, zawartość ani 
wsparcie użytkownika końcowego aplikacji innych firm dostarczonych z urządzeniem. Korzystając z 
aplikacji, potwierdzasz, że jest ona dostarczana w takiej postaci, w jakiej jest. Doro nie składa żadnych 
oświadczeń, nie udziela gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za funkcjonalność, 
zawartość lub wsparcie użytkownika końcowego aplikacji innych firm dostarczonych z urządzeniem. 
 
Prawa autorskie do treści 
Nieautoryzowane kopiowanie materiałów chronionych prawem autorskim jest sprzeczne z 
postanowieniami praw autorskich Stanów Zjednoczonych i innych krajów. To urządzenie jest 
przeznaczone wyłącznie do kopiowania materiałów nieobjętych prawami autorskimi, materiałów, do 
których użytkownik posiada prawa autorskie lub materiałów, do których kopiowania użytkownik jest 
upoważniony lub prawnie upoważniony. Jeśli nie masz pewności co do swojego prawa do kopiowania 
jakichkolwiek materiałów, skontaktuj się ze swoim doradcą prawnym. 
 
15. DANE TECHNICZNE 
Specyfikacje 
 
Pasma sieci (MHz) [maksymalna moc częstotliwości radiowej/dBm]...2G GSM 900 [33], 1800 [30], 
1900 [30] 
Bluetooth (MHz) [maksymalna moc częstotliwości radiowej/dBm]....................3.0 (2402 - 2480) [8,62] 
Wymiary………………………………………………………………………………………………….... 107 mm x 57 mm x 21 mm 
Waga.......................................................................................................................124 g (wraz z baterią) 
Akumulator ...................................................................... Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 1000 mAh 
Robocza temperatura otoczenia........................................................Min: 0°C (32°F) Maks: 40°C (104°F) 
Temperatura otoczenia ładowania……………………………………………....Min: 0°C (32°F) Maks.: 40°C (104°F) 
Temperatura przechowywania………………………………………………......Min: -20°C (-4°F) Maks: 60°C (140°F) 
 
Aparat słuchowy 
To urządzenie powinno współpracować z większością dostępnych na rynku aparatów słuchowych. 
Nie można jednak obiecać pełnej kompatybilności ze wszystkimi urządzeniami. 
 
Współczynnik absorpcji swoistej (SAR) 
To urządzenie spełnia obowiązujące międzynarodowe wymogi bezpieczeństwa dotyczące ekspozycji 
na fale radiowe. Twoje urządzenie mobilne jest nadajnikiem i odbiornikiem radiowym. Został 
zaprojektowany tak, aby nie przekraczać limitów ekspozycji na fale radiowe (pola 
elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej) zalecanych przez międzynarodowe wytyczne 
niezależnej organizacji naukowej ICNIRP (Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem 
Niejonizującym). 
 
Wytyczne dotyczące ekspozycji na fale radiowe wykorzystują jednostkę miary znaną jako 
współczynnik absorpcji swoistej (SAR). Limit SAR dla urządzeń mobilnych wynosi 2 W/kg uśrednione 
dla 10 gramów tkanki i obejmuje znaczny margines bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. 
 
Testy SAR są przeprowadzane w standardowych pozycjach roboczych, przy czym urządzenie nadaje 
na najwyższym certyfikowanym poziomie mocy we wszystkich testowanych pasmach częstotliwości. 
Najwyższe wartości SAR zgodnie z wytycznymi ICNIRP dla tego modelu urządzenia to: 
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SAR głowy: 0,595 W/kg 
SAR ciała: 1,499 W/kg 
 
Podczas normalnego użytkowania wartości SAR dla tego urządzenia są zwykle znacznie poniżej 
wartości podanych powyżej. Dzieje się tak, ponieważ w celu zapewnienia wydajności systemu i 
zminimalizowania zakłóceń w sieci moc wyjściowa urządzenia mobilnego jest automatycznie 
zmniejszana, gdy pełna moc nie jest potrzebna do połączenia. Im niższa moc wyjściowa urządzenia, 
tym niższa jego wartość SAR. 
 
To urządzenie spełnia wytyczne dotyczące ekspozycji na fale radiowe, gdy jest używane przy głowie 
lub w odległości co najmniej 0,5 cm od ciała. Gdy futerał, zaczep do paska lub inny rodzaj uchwytu 
urządzenia jest używany do noszenia przy ciele, nie powinien on zawierać metalu i powinien 
zapewniać co najmniej podaną powyżej odległość od ciała. 
 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) stwierdziła, że aktualne informacje naukowe nie wskazują na 
potrzebę stosowania specjalnych środków ostrożności podczas korzystania z urządzeń mobilnych. 
Jeśli jesteś zainteresowany zmniejszeniem narażenia, zaleca się ograniczenie używania lub 
korzystanie z zestawu głośnomówiącego, aby trzymać urządzenie z dala od głowy i ciała. 
 
Prawidłowa utylizacja tego produktu (Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) 
(Dotyczy krajów z systemami selektywnego zbierania) 
 
To oznaczenie na produkcie, akcesoriach lub instrukcji oznacza, że produktu i jego akcesoriów 
elektronicznych (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, kabla USB) nie należy wyrzucać razem z 
innymi odpadami domowymi. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia 
ludzkiego spowodowanym niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy oddzielić te przedmioty od 
innych rodzajów odpadów i odpowiedzialnie je poddawać recyklingowi, aby promować 
zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. 
 
Użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się ze sprzedawcą detalicznym, u 
którego zakupili ten produkt, lub z lokalnym urzędem samorządowym, aby uzyskać szczegółowe 
informacje na temat tego, gdzie i jak mogą zabrać te przedmioty do bezpiecznego dla środowiska 
recyklingu. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki 
umowy kupna. Tego produktu i jego akcesoriów elektronicznych nie należy mieszać z innymi 
odpadami komercyjnymi w celu utylizacji. Ten produkt jest zgodny z dyrektywą RoHS. 
 
Prawidłowa utylizacja baterii w tym produkcie (dotyczy krajów z oddzielnymi systemami zbiórki) 
 
Oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu wskazuje, że bateria w tym produkcie nie 
powinna być wyrzucana razem z innymi odpadami domowymi. Tam, gdzie są oznaczone, symbole 
chemiczne Hg, Cd lub Pb wskazują, że bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów powyżej poziomów 
referencyjnych określonych w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną prawidłowo 
zutylizowane, substancje te mogą szkodzić zdrowiu ludzkiemu lub środowisku. Aby chronić zasoby 
naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innych 
rodzajów odpadów i poddawać je recyklingowi za pośrednictwem lokalnego, bezpłatnego systemu 
zwrotu baterii. 
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Deklaracja zgodności UE 
 
Niniejszym Doro oświadcza, że urządzenie radiowe typu DFC-0250 (Doro 6060) jest zgodne z 
dyrektywami: 2014/53/UE i 2011/65/UE, w tym z delegowaną dyrektywą (UE) 2015/863 zmieniającą 
załącznik II. 
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: 
www.doro.com/dofc 
 
Deklaracja ekoprojektu, efektywność energetyczna zewnętrznego źródła zasilania 
 
Niniejszym Doro deklaruje, że zewnętrzne źródło zasilania tego urządzenia jest zgodne z 
rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/1782 dotyczącym wymagań dotyczących ekoprojektu dla 
zewnętrznych zasilaczy zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE. 
Pełne informacje dotyczące wymogów dotyczących ekoprojektu są dostępne pod następującym 
adresem internetowym: 
www.doro.com/ecodesign 
 
© 2019 Doro AB. Wszelkie prawa zastrzeżone. Model: DFC-0250 Doro 6060 (3021,3051,4021,4051) 
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