
2. SIM kaardi sisesta
miseks lükake see 
ettevaatlikult alaosas 
asuva metallraami 
alla. Veenduge, et 
SIM kaardi kontaktid 
jääksid allapoole ja 
lõigatud nurk sobituks 
täpselt hoidiku nurka. 
SIM kaardi kontaktid 
ei tohi olla kriibitud 
või painutatud. 
Võimalusel ärge 
puudutage kontakte 
sõrmedega.

3. Suruge aku selle 
sisestamiseks 
akupessa. Jälgige, 
et eespool asuvad 
kolm kontakti oleksid 
ühenduses akupesa 
põhjas olevate vastas
kontaktidega.

Helistamine
1. Sisestage suunakood ja telefoninumber. 

Numbrite kustutamiseks kasutage nuppu 
Kustuta.

2. Vajutage helistamiseks . Helistamise 
tühistamiseks vajutage Tühista.

3. Kõne lõpetamiseks vajutage .
Näpunäide: Rahvusvaheliste kõnede jaoks 
sisestage alati enne riigikoodi +, sedasi 
saate kasutada telefoniraamatut optimaalselt 
mistahes riigis.  
Rahvusvahelise suunakoodi + sisestamiseks 
vajutage kaks korda * nupule.

Kõnele vastamine
1. Vajutage kõnele vastamiseks  või Vasta 

kõnele, või vajutage kõnest keeldumiseks 
Keeldu kõnest (kinnine toon). 
Kõnest kohe keeldumiseks võite vajutada  
ka .

2. Kõne lõpetamiseks vajutage .

1. Vastuvõtja/ 
valjuhääldi

Helistage telefoni kõrva 
lähedal hoides

2. Ekraan
3. Vasak  

tarkvaraklahv 
Parem  
tarkvaraklahv

Peamenüü valik 
Telefoniraamatu avamine

4. Helistamise 
nupp

Helistamine ja kõnedele 
vastamine; 
kõnelogi avamine

5. Nooleklahvid Ooterežiimis vajutage 
kiirmenüü avamiseks  

 sõnumite avamiseks. 
Menüüdes ja loendites üles 
ja alla kerimiseks

6. Kiirvalimine Valige ühe klahvivajutusega 
kiirelt M1, M2 ja M3 alla 
salvestatud numbreid.

7. * klahv Ooterežiimis: sisestamaks 
märke “*”/ “+” / “P”/“W“; 
Sisestus: erimärgid

8. # klahv Ooterežiimis: pikk vajutus 
klahvil lülitab helina sisse/
välja;  
Sisestus: sisestusrežiimide 
vahetamiseks

9. Mikrofon

10. Numbri
klahvid

Ooterežiimis: telefoninumbri 
sisestamiseks;
pikk vajutus klahvil 1: 
kõneposti helistamiseks 
(number peab olema 
salvestatud)

11. Välju nupp Kõne lõpetamine, 
ooterežiimi naasmine; 
telefoni sisse/välja 
lülitamine

12. Valgusdioodid  Teavitused vastamata 
kõnede ja saabunud sõnu
mite kohta,

 Aku laadimine
13. MikroUSB

port
Akulaadijale

14. Peakomplekti  
ühendus

Standardse 3,5 mm otsaga 
peakomplekti jaoks  
telefonipesa

SIM-kaardi ja aku paigaldamine
SIM kaardi hoidja asub akupesas.

 ETTEVAATUST
Kasutage ainult selle konkreetse mudeli jaoks 
heaks kiidetud akusid, laadijat ja lisaseadmeid. 
Muude lisaseadmete ühendamine võib olla 
ohtlik, muuta kehtetuks telefoni tüübikinnituse 
ja garantii.

1. Akupesa kaane 
eemaldamiseks 
asetage pöial telefoni 
tagaküljel asuva 
kaane soonele 
ja lükake kaant 
allapoole. 
Kui aku on 
paigaldatud, tõstke 
seda selle eemalda
miseks akut küünega 
aku ülaosas olevast 
täkkest.

4. Asetage kaas tagasi 
enda kohale ja lükake 
seda pöidlaga õrnalt 
ülespoole, kuni see 
uuesti tugevalt oma 
kohale klõpsab.

Kui aku hakkab tühjenema, hakkab aku sümbol 
vilkuma ja kõlab vastav märguanne. Aku 
laadimiseks ühendage adapter telefoni külje 
alaosas asuva mikroUSB ühendusega.
Aku laadimise ajal põleb laadimist näitav 
punane LED. Laadimise ajal liigub ka aku 
laadimise näidik kuval (nähtav paremal 
ülanurgas).
Aku täieliku laadimise tsükkel kestab ligikaudu 
3 tundi. Kui aku on laetud, lõpetab aku laadimise 
näidik liikumise.

Telefoni sisselülitamine
Vajutage ja hoidke sisse ja välja lülitamisel 
punast nuppu .
Kui SIMkart on kaitstud PIN (Personal Iden
tification Number) koodiga, kuvatakse teade 
Sisesta PIN.
Sisestage SIM kaardi PIN kood ja vajutage OK  
(  klaviatuuri vasakus ülanurgas). Kustutami
seks kasutage nuppu Kustuta (  klaviatuuri 
ülemises paremas nurgas).
Keele seadistamine
Telefoni menüü, sõnumite jne vaikimisi keel 
määratakse kasutatava SIM kaadi järgi 
(Automaatne). Teil on alati võimalik valida 
mistahes telefoni poolt toetatud keel.
1. Vajutage Menüü â Seaded â OK.
2. Valige Telefoni seaded â OK.
3. Valige Keel â OK.
4. Valige keel â OK.
Kuupäeva ja kellaaja määramine
1. Vajutage Menüü â Seaded â OK.
2. Valige Telefoni seaded â OK.
3. Valige Kuupäev ja kellaaeg â OK.
4. Valige Määra kuupäev/kellaaeg â OK.
5. Sisesta kellaaeg (TT:MM) â .
6. Sisesta kuupäev (PP/KK/AAAA) â OK.

1

2

3
4
5

6

7 8
9
10

11
14

12

13

Primo™ 401
Kiirjuhend
Eesti keel



© IVS GmbH 2015 • Kõik õigused kaitstud
Primo 401
QSG
Estonian

Version 1.0 0197

Telefoniraamatu kande loomine
1. Vajutage Menüü â Telefoniraamat â OK.
2. Valige Lisa uus kontakt â Lisa.
3. Valige, kas soovite kontakti salvestada SIM 

kaardile või telefoni.
4. Sisestage kontakti nimi.
5. Vajutage .
6. Sisestage suunakood ja telefoninumber.
7. Vajutage .
8. Nuppe * ja # kasutades on teil võimalik 

kontaktile valida ka erinev helin.
9. Vajutage seejärel Valikud â Salvesta â 

OK.
Näpunäide: Rahvusvaheliste kõnede jaoks 
sisestage alati enne riigikoodi +, sedasi 
saate kasutada telefoniraamatut optimaalselt 
mistahes riigis.  
Rahvusvahelise suunakoodi + sisestamiseks 
vajutage kaks korda * nupule.

Ohutusjuhised
 HOIATUS

Seade ja lisaseadmed võivad sisaldada väikeseid osi. 
Hoidke kõik seadmed väikestele lastele kättesaamatus 
kohas. 
Toote eraldamiseks vooluvõrgust kasutatakse toiteadapterit. 
Voolupistik peab olema seadmele lähedal ja lihtsasti juurde
pääsetav.

Võrguteenused ja kulud
Teie seade on heaks kiidetud kasutamiseks GSM 900/1800 MHz 
võrkudes. Seadme kasutamiseks peate olema teenusepakkuja klient. 
Võrguteenuste kasutamisega võivad kaasneda andmeside kulud. Toote 
mõningad omadused eeldavad võrgu poolset tuge ning nende jaoks võib 
olla vajalik liitumine.

Kasutuskeskkond
Järgige alati kõiki enda asukohas kehtivaid reegleid ja seaduseid. 
Telefoni kasutamist keelavates asukohtades lülitage see alati välja, 
vastasel juhul võib see põhjustada häireid või ohuolukordi. Kasutage 
üksust üksnes selle tavapärases kasutusasendis.
Üksus vastab radiatsiooni puudutavatele juhistele juhul, kui seda 
kasutatakse tavapärases kasutusasendis vastu kõrva või vähemalt 
1,5 cm kaugusel kehast. Kui üksust kantakse kestas, vöökotis või muus 
hoidjas kehale lähemal, ei tohi need sisaldada metalli ning toode peab 
jääma kehast vähemalt eelpool nimetatud kaugusele. Veenduge, et 
eelpool toodud vahemaa reegleid järgitakse ülekande lõpuni.
Mõningad seadme osad on magnetilised. Üksus võib tõmmata metallist 
esemeid. Ärge hoidke krediitkaarte või muid magnetilisi andmekandjaid 
üksuse läheduses. Vastasel juhul on oht, et neile salvestatud andmed 
kustuvad.

Meditsiiniseadmed
Raadiosignaale edastavate seadmete, näiteks mobiiltelefonide, 
kasutamine võib häirida ebapiisava varjestusega meditsiiniseadmete 
tööd. Küsige arstilt või seadme tootjalt, kas seadmel on piisav varjestus 
raadiosignaalide eest või mistahes muid tekkinud küsimusi. Järgige kõiki 
tervishoiuasutustesse paigaldatud teavitusi, mis paluvad telefoni välja 
lülitada. Haiglad ja teised tervishoiuasutused kasutavad vahel raadio
signaalide suhtes tundlikke seadmeid.

Implanteeritud meditsiiniseadmed
Võimalike häirete ennetamiseks soovitavad implanteeritud meditsiini
seadmete tootjad jätta juhtmevaba seadme ja meditsiiniseadme vahele 
vähemalt 15 cm. Selliseid seadmeid kasutavad isikud peaks:
• hoidma juhtmevaba seadme meditsiiniseadmest alati vähemalt 15 cm 

kaugusel;
• hoiduma juhtmevaba seadme kandmisest rinnataskus;
• hoidma juhtmevaba seadet meditsiiniseadme vastaspoole kõrva juures.
Kui teil on mistahes põhjust kahtlustada häireid, lülitage telefon viivita
matult välja. Kui teil on küsimusi enda juhtmevaba seadme kasutamise 
kohta koos implanteeritud meditsiiniseadmega, konsulteerige enda 
arstiga.

Plahvatusohtlikud alad
Lülitage seade plahvatusohtlikes alades alati välja. Järgige kõiki 
juhtnööre. Alades, kus teil palutakse auto mootor välja lülitada, on 
tavaliselt olemas plahvatuse oht. Sädemed võivad nendel aladel 
põhjustada plahvatusi või tulekahjusid, tekitades vigastuste või 
surmaohu.
Lülitage seade välja tankimisjaamades, bensiinipumpade läheduses ja 
autotöökodades.
Järgige raadioseadmetele seatud piiranguid kütuse ladustamise 
kohtades, keemiatehastes, lõhkamistööde läheduses. Plahvatusohtlikud 
alad on tihtipeale – kuid mitte alati – selgelt tähistatud. See kehtib ka 
laevadel, kemikaalide transpordil ja ladustamisel; vedelgaasi (näiteks 
propaan või butaan) kasutavatel sõidukitel ning aladel, kus õhk võib 
sisaldada kemikaale või muid osi, näiteks kiude, tolmu või metallipuudrit.

Sõidukid
Raadiosignaalid võivad segada mootorsõidukite elektroonika tööd 
(näiteks elektrooniline sissepritse, ABS pidurid, automaatjuhtimine, 
õhkpadjad), kui need ei ole korrektselt paigaldatud või piisavalt 
varjestatud. Täiendavat teavet enda sõiduki või valikuliste lisaseadmete 
kohta saate tootjalt.
Ärge ladustage või transportige seadmega või selle lisaseadmetega 
koos süttivaid vedelikke, gaase või lõhkeaineid.
Õhkpatjadega sõidukite puhul: pidage meeles, et turvapadjad täidetakse 
õhuga väga kiirelt. Ärge asetage mistahes esemeid, sh paikseid või 
mobiilseid raadioseadmeid, otse õhkpadjale või selle täitumise alale.
Vale paigaldamise puhul võib mobiiltelefon tekitada õhkpatjade täitumisel 
tõsiseid vigastusi.
Lennukites ei ole seadme kasutamine lubatud. Lülitage seade enne 
lennukisse sisenemist välja. Juhtmevaba side seadmete kasutamine 
lennukites võib ohustada lennuturvalisust ja segada pardakommunikat
siooni. See võib olla ka ebaseaduslik.

Puhastamine ja hooldus
Teie telefon on keeruline seade, ning seda tuleb käsitleda hoolsalt. 
Hooletus võib garantii kehtetuks muuta.
• Kaitske seadet niiskuse eest. Vihm/lumi, niiskus ja muud vedelikud 

võivad sisaldada aineid, mis söövitavad elektroonilisi komponente. Kui 
seade saab märjaks, eemaldage aku ja võimaldage seadmel enne selle 
tagasi panemist täielikult kuivada.

• Ärge kasutage või hoidke seadet tolmuses, mustas, keskkonnas. 
Seadme liikuvad ja elektroonilised osad võivad kahjustuda.

• Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrged temperatuurid võivad vähendada 
elektrooniliste seadmete tööiga, kahjustada akut ja deformeerida või isegi 
sulatada plastikust osi.

• Ärge hoidke seadet külmas. Seadme soojenemisel normaalse tempera
tuurini, võib tekkida elektroonilistele komponentidele kahjulik kondensaat.

• Avage seadet üksnes vastavalt käesolevale juhendile.
• Ärge pillake seadet maha. Ärge põrutage ega raputage seda. Karm 

kohtlemine võib kahjustada vooluringe ja mehaanilisi osi.
• Ärge puhastage seadet tugevate kemikaalidega.
Eelpool toodud soovitused puudutavad seadet ennast, akut, akulaadijat 
ja muid lisaseadmeid. Probleemide korral võtke ühendust enda seadme 
ostukohaga. Ärge unustage kaasa võtta kviitungit või arve koopiat.

Liitiumioonaku
Toode sisaldab liitiumioonakut. Akuga valel ümber käimisel tekib 
tulekahju ja põletushaavade oht.

 HOIATUS
Aku vale asendamine on plahvatusohtlik. Tulekahju ja põle
tushaavade riski vähendamiseks ärge võtke seda osadeks, 
purustage, torgake, laske lühisesse, jätke üle 60° C tem
peratuuri kätte ega jätke tulle või vette. Taaskasutage või 
vabanege kasutatud akudest vastavalt kohalikele reeglitele 
või tootega kaasas olnud juhendile.

Kuulmise kaitse
HOIATUS
Liigne kokkupuude tugevate helidega võib 
kuulmist kahjustada. 
Sõidukite juhtimise ajal võivad valjud helid 
teie tähelepanu kõrvale juhtida ja põhjustada 
õnnetuse. 

Kasutage peakomplekti mõõdukal helitugevusel ning ärge 
hoidke valjuhääldi kasutamise seadet kõrva lähedal.

Hädaabikõned
Tähtis!
Mobiiltelefonid kasutavad raadiosignaale, mobiilsidevõrku, 
maaliine ja kasutaja poolt seadistatud funktsioone. See 
tähendab, et ühendust ei saa alati kõigis tingimustes tagada. 
Ärge tuginege kunagi ainult mobiiltelefonile, kui peate 
tegema äärmiselt olulisi kõnesid, näiteks meditsiinilistes 
hädaolukordades.

Garantii
Juhul, kui vajate tuge seadme seadistamisel või kasutamisel, leiate 
asjakohased kontaktandmed järgnevalt veebilehelt:  
http://www.primobydoro.com/support 
Juhul, kui tuvastate 24 kuu jooksul pärast seadme ostmist mõne tootmis 
või materjalivea, võtke ühendust enda seadme edasimüüjaga. Garantii ei 
laiene seadme väärkohtlemisele ega kehti juhul, kui ei järgita käesolevas 
kasutusjuhendis toodud juhtnööre mis on mõeldud kas edasimüüjale 
või kasutajale (näiteks paigaldamised, tarkvara allalaadimised, ...) või 
seadme täielikul hävinemisel. Lisaks sellele ei laiene garantii veekah
justustele, jõu kasutamisele, mittehooldamisele, väärkasutamisele või 
muude kasutaja poolt põhjustatud asjaoludele. Garantii ei laiene ka äike
setormide või muude voolukõikumiste tagajärjel tekkinud kahjustustele. 
Eelpool nimetatud juhtudel jätab tootja endale õiguse nõuda kasutajalt 
sisse paranduse või asendusega seotud kulud. Kuluvate osade, näiteks 
akude, klahvistiku või korpuse, garantiiperiood on 6 kuud. Garantii ei 
puuduta kasutusjuhendeid ega seadmega tarnitud tarkvara. Täiendavad 
või muud tootja garantiist tulenevad nõuded on välistatud. See 
tähendab, et tootja ei vastuta äritegevuse katkemise, saamata jäänud 
kasumi, kaotatud andmete või paigaldatud tarkvara ega muu kasutaja 
informatsiooni eest Garantii aluseks on ostukuupäevaga kviitung.

Erineelduvuskiirus (SAR)
Seade vastab rahvusvahelistele ohutusnõuetele raadiolainete osas. 
ICNIRP juhiste kohaselt on seadme kõrva juures kasutamisel kõrgeim 
lubatud SAR väärtus 0,668 W/kg 10 g koe juures.
ICNIRP poolt määratud ülemine limiit on 2,0 W/kg 10 g koe juures.

Vastavusdeklaratsioon
Kinnitame käesolevaga, et Primo™ 401 vastab kõigile vajalikele 
nõuetele ja muudele direktiivides 1999/5/EMÜ (R&TTE) ja 2011/65/EMÜ 
(RoHS) tingimustele.
Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil:  
http://www.primobydoro.com/support 

Tehnilised andmed
Võrk: GSM 900/1800 MHz

Mõõtmed: 91 mm x 46 mm x 19 mm

Kaal: 74 g

Aku: 3,7 V / 800 mAh Liion aku

Ümbritsev temperatuur 
kasutamisel: 

Min: 0°C (32°F) Maks.: 40°C (104°F)

Ümbritsev temperatuur 
laadimisel:

Min: 0°C (32°F) Maks.: 40°C (104°F)

Säilitustemperatuur: Min: -20°C (-4°F) Maks.: 60°C (140°F)

Välja arvatud muudatused ja tõrked.


