
2. Indsæt SIM-kortet 
ved forsigtigt at 
skubbe det ind 
under metal beslaget 
nederst. Sørg for, 
at kontakterne på 
SIM-kortet vender 
nedad, og at det 
afskårne hjørne 
passer præcist i 
holderens forsænkede 
profil. Kontakterne på 
SIM-kortet må ikke 
blive ridset eller bøjet. 
Undgå om muligt at 
berøre kontakterne 
med fingrene.

3. Indsæt det genop-
ladelige batteri ved at 
trykke det ind i batteri-
rummet og samtidig 
sørge for, at de tre 
kontakter i forenden 
kommer til at røre 
ved fjederkontakterne 
i bunden af batteri-
rummet.

Telefonopkald
1. Indtast telefonnummeret inkl. område-

nummer. Du kan slette cifre ved hjælp af 
Slet.

2. Tryk på  for at ringe op. Tryk på 
Annuller for at annullere opkaldet.

3. Tryk på  for at afslutte opkaldet.
Tip: Ved internationale opkald skal du indtaste 
symbolet + foran landekoden for at kunne 
bruge telefonbogen optimalt i alle lande.  
Tryk på tasten * to gange for at indtaste 
udlandspræfikset +.

Besvarelse af opkald
1. Tryk på  eller Besvar for at besvare 

opkaldet, eller tryk på Afvis for at afvise 
opkaldet (optagettone). 
Du kan også trykke på  for at afvise 
opkaldet med det samme.

2. Tryk på  for at afslutte opkaldet.

1. Modtager/ 
højttaler

Foretag telefonopkald ved 
at holde mobiltelefonen op 
til øret

2. Display
3. Venstre 

displaytast 
Højre 
displaytast

Åbner hovedmenuen 
Åbner telefonbogen

4. Opkaldstast Foretag og besvar opkald; 
åbn opkaldsloggen

5. Piletaster I pausetilstand bruges  
til at åbne listen til genveje 

 bruges til at åbne 
beskeder. 
Rul op og ned i menuer og 
lister

6. Hurtigopkald Foretag hurtigopkald til 
numrene, der er gemt under 
M1, M2 og M3, med et 
enkelt tastetryk

7. *-tast I pausetilstand: Til 
indtastning af:  
“*”/ “+” / “P”/”W”; 
Indtast: specialtegn

8. #-tasten I pausetilstand: Langt 
tastetryk for at skifte 
imellem ringetone til/fra;  
Indtast: Skift imellem ind-
tastningstilstande

9. Mikrofon
10. Numeriske 

taster
I pausetilstand: Indtastning 
af telefonnummer;
Langt tastetryk på 1: Opkald 
til telefonsvareren (telefon-
nummeret skal være gemt)

11. Afslut-tast Afslutning af et opkald og 
tilbage til pausetilstand; 
tænd/sluk telefonen

12. LED-lys  Underretning om 
mistede telefonopkald og 
modtagne SMS’er,

 Batteri lader op
13. Micro 

USB-port
Til oplader

14. Headset-  
port

Til standardiseret headset 
med 3,5 mm hovedtelefon-
stik

Indsætning af SIM-kortet og batteriet
Holderen til SIM-kortet sidder indvendigt i 
batteri rummet.

 FORSIGTIG
Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er 
godkendt til netop denne model. Tilslutning af 
andet tilbehør kan være farligt, og telefonens 
typegodkendelse og garanti kan bortfalde.

1. Fjern dækslet fra 
batterirummet ved 
at sætte tommel-
fingeren på dækslets 
kant på bagsiden 
af telefonens hus 
og skubbe dækslet 
nedad. 
Hvis det genoplade-
lige batteri er isat, 
skal du fjerne det ved 
at løfte det i hakket 
foroven ved hjælp af 
en negl.

4. Sæt dækslet på igen, 
og tryk det opad 
ved et blidt tryk med 
tommel fingeren, til 
det klikkes korrekt på 
plads igen.

Når batteriets ydeevne er lav, blinker symbolet 
for tomt batteri for at indikere batteritilstanden,  
og der lyder samtidig et advarselssignal. 
Genoplad batteriet ved at tilslutte netadapteren 
til Micro USB-porten i bunden af telefonen.
Når opladeren er tilsluttet telefonen, lyser det 
røde lade-LED-lys. Batteriets opladningsstatus 
bevæger sig, når batteriet lades op (kan ses i 
øverste højre hjørne af displayet).
Det tager ca. tre timer at lade det genoplade-
lige batteri helt op. Når batteriet er ladet helt op, 
stopper animationen af batteriets opladnings-
status.

Aktivering af telefonen
Hold den røde tast  på telefonen inde for at 
tænde og slukke den.
Hvis SIM-kortet er gyldigt, men beskyttet med 
en PIN-kode (Personal Identification Number), 
vises meddelelsen Indtast PIN.
Indtast PIN-koden, og tryk på OK (  i øverste 
venstre hjørne af tastaturet). Slet med Slet (  
i øverste højre hjørne af tastaturet).
Indstilling af sprog
Standardsproget i telefonens menu, beskeder 
osv. bestemmes af det benyttede SIM-kort 
(Automatisk). Du kan når som helst skifte 
imellem de sprog, som telefonen understøtter.
1. Tryk på Menu â Indstillinger â OK.
2. Vælg Telefonindstillinger â OK.
3. Vælg Sprog â OK.
4. Vælg et sprog â OK.

Indstilling af dato og tid
1. Tryk på Menu â Indstillinger â OK.
2. Vælg Telefonindstillinger â OK.
3. Vælg Dato og tid â OK.
4. Vælg Indstil dato/tid â OK.
5. Indstil tiden (TT:MM) â .
6. Indstil datoen (DD/MM/ÅÅÅÅ) â OK.
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Oprettelse af en kontaktperson i telefon-
bogen
1. Tryk på Menu â Telefonbog â OK.
2. Vælg Tilføj ny kontaktperson â Tilføj.
3. Vælg, om du vil gemme kontaktpersonen på 

SIM-kortet eller telefonen.
4. Indtast et navn til kontaktpersonen.
5. Tryk på .
6. Indtast telefonnummeret inkl. område-

nummer på telefonens tastatur.
7. Tryk på .
8. Du kan vælge en separat ringetone til 

kontakt personen ved at bruge tasterne * 
og #.

9. Tryk derefter på Valgmuligheder â Gem â 
OK.

Tip: Ved internationale opkald skal du indtaste 
symbolet + foran landekoden for at kunne 
bruge telefonbogen optimalt i alle lande.  
Tryk på tasten * to gange for at indtaste 
udlandspræfikset +.

Sikkerhedsanvisninger
 ADVARSEL

Enheden og tilbehøret kan indeholde små dele. Alt udstyret 
skal opbevares utilgængeligt for mindre børn. 
Netadapteren er afbrydelsesenheden mellem produktet og 
strømforsyningen. Vægudtaget skal være i nærheden af 
udstyret og let tilgængeligt.

Netværksservice og omkostninger
Din enhed er godkendt til brug i GSM 900/1800 MHz-netværkene. Du 
kan kun bruge enheden, hvis du tegner abonnement hos en service-
udbyder. 
Afbenyttelse af netværksserviceydelser kan medføre trafikgebyrer. Visse 
af produktets funktioner kræver understøttelse fra netværket, og du skal 
muligvis abonnere på dem.

Brugermiljø
Følg altid de regler og love, der er gældende, hvor du opholder dig, og 
sluk altid for enheden, hvor det ikke er tilladt at bruge den, eller hvor 
den kan virke forstyrrende eller indebære en risiko. Enheden må kun 
anvendes i de normale brugersituationer.
Denne enhed opfylder de gældende retningslinjer for stråling, hvis den 
anvendes i den normale position mod øret, eller hvis den befinder sig 
mindst 1,5 cm fra kroppen. Hvis enheden bæres tæt på din krop i et etui, 
en bælteholder eller en anden holder, må disse ikke indeholde metal, 
og produktet skal placeres i den afstand fra din krop, som er angivet 
ovenfor. Sørg for, at de angivne afstande overholdes, indtil transmissio-
nen er afsluttet.
Dele af enheden er magnetisk. Enheden kan derfor tiltrække metaldele. 
Opbevar ikke kreditkort eller andre magnetiske medier i nærheden af 
enheden. Information gemt på sådanne enheder kan blive slettet.

Medicinske enheder
Brug af udstyr, der udsender radiosignaler, som for eksempel mobiltele-
foner, kan forstyrre medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. 
Kontakt en læge eller udstyrets producent for at afgøre, om det har 
tilstrækkelig beskyttelse mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har 
spørgsmål. Hvis der er opslag på sygehuse og lignende med påbud om, 
at du skal slukke for enheden, når du er der, skal du overholde dette. 
Sygehuse og andre sundhedsinstitutioner anvender ofte udstyr, der kan 
være følsomt over for eksterne radiosignaler

Implanteret medicinsk udstyr
Producenter af implanteret medicinsk udstyr anbefaler, med henblik på 
at forebygge potentiel interferens, at der holdes en sikkerhedsafstand på 
mindst 15 cm mellem trådløst udstyr og medicinsk udstyr. Personer, der 
bærer denne form for udstyr, skal:
• altid holde det trådløse udstyr mindst 15 cm fra det medicinske udstyr.
• undlade at bære den trådløse enhed i en brystlomme.
• holde det trådløse udstyr til det øre, der er modsat det medicinske udstyr.
Hvis du har mistanke om eventuel interferens, skal du øjeblikkeligt slukke 
telefonen. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du kan bruge trådløst 
udstyr sammen med implanteret udstyr, skal du tale med din læge.

Områder med risiko for eksplosion
Sluk altid enheden, når du opholder dig i et område med risiko for 
eksplosion. Følg altid skilte og anvisninger. Der er risiko for eksplosion 
på steder, hvor du normalt bliver bedt om at slukke bilens motor. På 
sådanne steder kan gnister forårsage eksplosion eller brand, som kan 
medføre personskader eller være dødbringende.
Sluk enheden på tankstationer og andre steder med brændstofpumper 
og på værksteder.
Følg restriktionerne for brug af radioudstyr, der gælder på steder, hvor 
man opbevarer eller sælger brændstof, kemiske fabrikker og steder med 
igangværende sprængningsarbejde. Områder med risiko for eksplosion er 
oftest – men ikke altid – tydeligt afmærket. Dette gælder også under dæk 
på skibe; transport eller opbevaring af kemikalier; køretøjer, der benytter 
flydende brændstof (f.eks. propan eller butan); områder, hvor luften 
indeholder kemikalier eller partikler som f.eks. korn, støv eller metalpulver.

Køretøjer
Radiosignaler kan påvirke det elektroniske system i motorkøretøjer 
(f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, blokeringsfri 
bremser, automatiske fartpiloter, airbagsystemer), der er installeret 
forkert eller er dårligt afskærmede. Kontakt producenten eller dennes 
repræsentant for at få flere oplysninger om dit køretøj og eventuelt 
ekstraudstyr.
Undlad at opbevare eller transportere brandfarlige væsker, gasser eller 
eksplosive emner sammen med enheden eller tilbehørsdelene.
Køretøjer, der er udstyret med airbags: Husk, at airbags fyldes med luft 
med betydelig kraft. Undlad derfor at anbringe genstande, herunder 
også fastmonteret eller bærbart radioudstyr, i området over airbaggen 
eller i området, hvor den kan udløses.
Hvis mobiltelefonudstyret er monteret forkert, og airbaggen fyldes med 
luft, kan der opstå alvorlige skader.
Det er ikke tilladt at anvende enheden om bord på fly. Sluk for enheden, 
før du går ombord på flyet. Anvendelse af trådløse telekommunikations-
enheder ombord på fly kan udgøre en sikkerhedsrisiko i luften og 
forstyrre telekommunikationen. Det kan desuden være ulovligt.

Pleje og vedligeholdelse
Din enhed er et teknisk avanceret produkt, der skal behandles med 
omhu. Garantien bortfalder i tilfælde af misbrug.
• Beskyt enheden mod fugt. Nedbør, fugt og alle former for væske kan 

indeholde emner, der får de elektroniske kredsløb til at korrodere. Hvis 
enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre helt, 
før du installerer det igen.

• Undlad at bruge eller opbevare enheden i støvede og snavsede 
omgivelser. Enhedens bevægelige dele og elektroniske komponenter 
kan tage skade.

• Undlad at opbevare enheden på varme steder. Høje temperaturer kan 
forkorte den elektroniske enheds levetid, ødelægge batterierne og 
deformere eller smelte visse plastdele.

• Undlad at opbevare enheden på kolde steder. Når enheden varmes op til 
normal temperatur, kan der dannes fugt på indersiden, så de elektroniske 
kredsløb kan blive ødelagt.

• Forsøg ikke at åbne enheden på andre måder end dem, der er angivet 
her.

• Undgå at tabe enheden. Undlad at slå på enheden eller at ryste den. 
Hvis den behandles voldsomt, kan printkortet og de finmekaniske dele 
blive ødelagt.

• Undlad at bruge stærke kemikalier til at rengøre enheden.
Ovenstående råd gælder både enheden samt batteri, oplader og andet 
tilbehør. Hvis telefonen ikke virker, som den skal, skal du kontakte 
forhandleren for at få løst problemet. Husk kvittering eller en kopi af 
fakturaen.

Li-ion-batteri
Dette produkt indeholder et Li-ion-batteri. Batterimodulet kan blive 
antændt og brænde, hvis det håndteres forkert.

 ADVARSEL
Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet indsættes 
forkert. Reducer risikoen for brand eller forbrændinger 
ved aldrig at adskille, knuse eller punktere batteriet eller 
kortslutte de udvendige kontakter, udsætte batteriet for 
temperaturer over 60 °C eller bortskaffe det i ild eller vand. 
Brugte batterier skal genbruges eller bortskaffes i henhold til 
lokale regler eller den vejledning, der fulgte med produktet.

Beskyt din hørelse
ADVARSEL
Hørelsen kan lide skade, hvis man udsættes 
for høje lyde i for stort omfang. 
Høje lyde under kørslen kan virke distra-
herende og medføre ulykker. 

Anvend headset med moderat lydstyrke, og hold ikke 
enheden tæt på øret, når højttaleren er i brug.

Nødopkald
Vigtigt!
Mobiltelefoner anvender radiosignaler, mobiltelefonnet, 
jordnet og brugerprogrammerede funktioner. Det betyder, at 
der ikke altid kan garanteres forbindelse under alle forhold. 
Du bør derfor aldrig sætte din lid til en mobiltelefon alene, 
hvis du skal foretage meget vigtige opkald, for eksempel i 
nødsituationer.

Garanti
Hvis du får brug for support under opsætningen eller brugen af din 
mobiltelefon, finder du de relevante kontaktoplysninger på nedenstående 
hjemmeside: http://www.primobydoro.com/support 
Hvis du opdager en mangel, som skyldes produktionsfejl og/eller fejl i 
materialer, inden for 24 måneder fra købsdatoen, skal du kontakte din 
forhandler. Garantien dækker ikke i tilfælde af forkert håndtering eller 
tilsidesættelse af oplysningerne i denne brugervejledning, i tilfælde 
af indgreb i enheden fra forhandlerens eller brugerens side (f.eks. 
installa tioner, download af software mm.) eller i tilfælde af totalskade. 
Derudover dækker garantien ikke i tilfælde af væskeindtrængen, brug 
af overdreven kraft, manglende vedligeholdelse, forkert betjening 
eller andre omstændigheder forårsaget af brugeren. Endelig dækker 
garantien ikke skader, der er opstået som følge af tordenvejr eller andre 
spændingsvariationer. Producenten forbeholder sig i sådanne tilfælde 
ret til at afkræve kunden betaling for ombytning eller reparation. På 
sliddele, som f.eks. batterier, tastatur og hus, gælder en begrænset 
garanti periode på seks måneder. Vejledninger og eventuel medfølgende 
software er ikke omfattet af denne garanti. Yderligere eller andre krav 
kan ikke afledes af producentens garanti. Det betyder, at der ikke kan 
gøres nogen form for erstatningskrav i forbindelse med driftsforstyrrelser, 
tab af fortjeneste, tab af data, brugerens installerede software eller andre 
oplysninger. Kvitteringen med købsdatoen er samtidig garantibeviset.

SAR (specifik absorptionshastighed)
Denne enhed opfylder gældende internationale sikkerhedskrav for 
eksponering af radiobølger. Den højeste SAR-værdi i henhold til 
ICNIRP-retningslinjerne for brug af dette udstyr ved øret er 0,668 W/kg 
målt over 10 g væv.
Maksimumgrænseværdien i henhold til ICNIRP er 2,0 W/kg målt over  
10 g væv.

Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer herved, at Primo™ 401 stemmer overens med de grund-
læggende krav og andre relevante bestemmelser, som er indeholdt i  
direktiverne 1999/5/EF (R&TTE) og 2011/65/EF (RoHS).
Et eksemplar af overensstemmelseserklæringen findes på  
http://www.primobydoro.com/support 

Specifikationer
Netværk: GSM 900/1800 MHz

Mål: 91 mm x 46 mm x 19 mm

Vægt: 74 g

Batteri: 3,7 V/800 mAh Li-ion-batteri

Omgivelsestemperatur  
under drift: 

Min: 0 °C Maks: 40 °C

Omgivelsestemperatur  
under opladning:

Min: 0 °C Maks: 40 °C

Opbevaringstemperatur: Min: -20 °C Maks: 60 °C

Forbehold for ændringer og fejl.


