Primo™ 401

1. Kuuloke/
kaiutin

Pikaopas
Suomi

1
2
13
12

3
4

14
11

5
6
10
7

2. Aseta SIM-kortti
paikalleen työntämällä
se varovasti alapuolen
metallikiinnikkeen
alle. Varmista, että
SIM-kortin koskettimet
ovat alaspäin ja kortin
leikattu kulma istuu
pidikkeen kulmaan.
SIM-kortin koskettimia
ei saa naarmuttaa tai
vääntää. Älä koske
koskettimiin sormillasi.
3. Aseta ladattava
akku paikalleen
työntämällä se akkulokeroon varmistaen,
että etuosan kolme
kosketinta koskettavat
kolmea jousikosketinta akkulokeron
pohjassa.
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Soita puheluita pitämällä
matkapuhelinta korvaasi
vasten.

2. Näyttö
3. Vasen valinta Päävalikon valinta
näppäin
Avaa puhelinmuistio
Oikea valinta
näppäin
4. Soittonäppäin Soita puheluita ja vastaa
puheluihin;
avaa puheluloki
5. Nuoli
Valmiustilassa avaa pikavanäppäimet
linnat valitsemalla
ja
avaa viestit valitsemalla
.
Selaa valikkoja ja luetteloita.
6. Pikavalinta
Soita pikavalintapaikkoihin
M1, M2 ja M3 tallennettuihin numeroihin yhdellä
näppäimen painalluksella.
7. *-painike
Valmiustilassa: jos haluat
syöttää “*”/ “+” / “P”/“W“.
Syöttö: erikoismerkit.

4. Aseta kansi takaisin
paikalleen ja työnnä
sitä varovasti ylöspäin
peukalollasi, kunnes
se napsahtaa
paikalleen.
Kun akun varaus on matala, tyhjän akun symboli
vilkkuu tämän merkiksi ja samalla kuuluu
äänimerkki. Lataa akku liittämällä verkkovirtasovitin puhelimen pohjassa olevaan USB-mikroliitäntään.
Kun laturi on kiinnitetty puhelimeen, punainen
latausvalo palaa. Akun latauksen ilmaisin liikkuu,
kun akkua ladataan (näkyy näytön oikeassa
yläkulmassa).
Akku latautuu täyteen noin kolmessa tunnissa.
Kun akku on ladattu täyteen, akun latauksen
ilmaisin lakkaa liikkumasta.

8. #-näppäin

9. Mikrofoni
10. Numero
näppäimet

11. Lopeta-
näppäin
12. LED-valot

13. USB-
mikroliitäntä
14. Kuuloke
mikrofonin
liitäntä

Valmiustilassa: aseta
soittoääni päälle/pois
painamalla pitkään.
Syöttö: vaihda syöttötilojen
välillä.
Valmiustilassa: puhelin
numeroiden syöttäminen.
Numero 1 pitkään
painettuna: soittaa
vastaajaan (jos numero on
talletettu).
Lopettaa puhelun ja palaa
valmiustilaan, sammuttaa ja
käynnistää puhelimen.
Ilmoitus vastaamattomista puheluista ja vastaanotetuista tekstiviesteistä.
Akku latautuu
Akkulaturille

SIM-kortin ja akun asentaminen

SIM-kortin pidike on akkulokeron sisällä.
HUOMAUTUS
Käytä ainoastaan tämän puhelimen kanssa
käytettäviksi tarkoitettuja akkuja, latauslaitteita ja varusteita. Muiden lisävarusteiden
käyttäminen voi olla vaarallista, ja ne voivat
mitätöidä puhelimen tyyppihyväksynnän ja
takuun.
1. Irrota akkulokeron
kansi asettamalla
peukalo puhelimen
takana olevan
kannen lukon päälle
ja työntämällä kantta
alaspäin.
Jos ladattava akku on
paikallaan, irrota se
nostamalla kynnellä
yläreunan pykälästä.

Vakiokuulokkeille, joissa on
3,5 mm:n pistoke

Virran kytkeminen puhelimeen

Käynnistä ja sammuta puhelin pitämällä
punaista painiketta
painettuna.
Jos SIM-kortti on aktivoitu mutta se on suojattu
PIN-koodilla (Personal Identification Number),
näyttöön tulee Anna PIN.
Syötä PIN-koodi ja paina OK-näppäintä
(
näppäimistön vasemmassa yläkulmassa).
Poista valitsemalla Poista (
näppäimistön
oikeassa yläkulmassa).

Kielen asettaminen

SIM-kortti määrittää puhelimen valikoissa,
viesteissä jne. käytettävän oletuskielen (automaattinen). Voit aina vaihtaa kielen toiseen
puhelimen tukemaan kieleen.
1. Paina näppäimiä Valikko â Asetukset â
OK.
2. Valitse Puhelimen asetukset â OK.
3. Valitse Kieli â OK.
4. Valitse kieli ja sitten OK.

Kellonajan ja päivämäärän asettaminen
1. Paina näppäimiä Valikko â Asetukset â
2.
3.
4.
5.
6.

OK.
Valitse Puhelimen asetukset â OK.
Valitse Aika ja päivämäärä â OK.
Valitse Aseta aika/pvm â OK.
Syötä aika (TT:MM) â
.
Syötä päivämäärä (PP/KK/VVVV) â OK.

Puheluiden soittaminen

1. Syötä puhelinnumero, myös suuntanumero.
Voit poistaa numeroita valitsemalla Poista.
2. Soita painamalla
. Peruuta soittaminen
painamalla Peruuta-näppäintä.
3. Lopeta puhelu painamalla
.
Vihje: Käytä kansainvälisissä puheluissa aina
+-merkkiä maakoodin edessä, jotta puhelinmuistio toimii optimaalisesti missä tahansa
maassa. Syötä kansainvälinen maakoodi +
painamalla *-näppäintä kahdesti.

Puheluun vastaaminen

1. Vastaa puheluun painamalla näppäintä
tai Vastaa tai hylkää puhelu painamalla
Hylkää-näppäintä (varattu-ääni).
Vaihtoehtoisesti voit hylätä puhelun suoraan
painamalla
-näppäintä.
2. Lopeta puhelu painamalla
.

Puhelinmuistiomerkinnän luominen
1. Paina näppäimiä Valikko â Puhelinmuistio
â OK.
2. Valitse Lisää uusi merkintä â Lisää.

3. Valitse, haluatko tallentaa merkinnän SIMkortille vai puhelimen muistiin.
4. Kirjoita yhteystiedon nimi.
5. Paina
.
6. Syötä puhelinnumero, myös suuntanumero.
7. Paina
.
8. Voit valita yhteystiedolle eri soittoäänen
käyttämällä näppäimiä * ja #.
9. Paina sitten näppäimiä Valinnat â Tallenna
â OK.

Turvaohjeet
VAROITUS

Puhelin ja varusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä kaikki
laitteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
Verkkovirtasovitin erottaa laitteen verkkovirrasta. Pistorasian
on sijaittava lähellä laitetta, ja sen on oltava helposti käytettävissä.

Verkkopalvelut ja kustannukset

Laitteen käyttö on hyväksytty GSM 900/1800 MHz -verkoissa. Laitteen
käyttö edellyttää tilausta palveluntarjoajalta.
Verkkopalvelujen käyttö voi aiheuttaa kustannuksia. Jotkin tuotteen ominaisuudet vaativat verkon tuen ja siksi ne on tilattava.

Käyttöympäristö

Noudata paikallisia lakeja ja säädöksiä ja sammuta laite paikoissa, joissa
sen käyttö on kiellettyä tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.
Käytä puhelinta vain normaalissa käyttöasennossa.
Tämä puhelin täyttää säteilyrajoitukset, kun sitä käytetään tavallisessa
asennossa korvan lähellä tai vähintään 1,5 cm:n päässä kehosta. Jos
laitetta kannetaan kehon lähellä kantolaukussa, vyöpidikkeessä tai
muussa pidikkeessä, siinä ei saa olla metallia ja puhelinta on pidettävä
aiemmin mainitun etäisyyden päässä kehosta. Varmista, että edellä
mainittuja etäisyysohjeita noudatetaan myös siirrettäessä puhelinta
toiseen paikkaan.
Puhelimessa on myös magneettisia osia. Se voi vetää metalliesineitä
puoleensa. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tietovälineitä
laitteen lähellä. Niille tallennetut tiedot voivat kadota.

Vihje: Käytä kansainvälisissä puheluissa aina
+-merkkiä maakoodin edessä, jotta puhelinmuistio toimii optimaalisesti missä tahansa
maassa. Syötä kansainvälinen maakoodi +
painamalla *-näppäintä kahdesti.
Ajoneuvot

Radioaallot voivat vaikuttaa moottoriajoneuvojen elektronisiin osiin,
kuten polttoaineenruiskutukseen, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeudensäätimeen tai turvatyynyjärjestelmiin, jos ne on asennettu virheellisesti tai suojattu puutteellisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden
auton tai sen varusteen valmistajaan tai tämän edustajaan.
Älä säilytä äläkä kuljeta palovaarallisia nesteitä, kaasuja tai räjähtäviä
aineita puhelimen tai sen varusteiden lähellä.
Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy ilmalla hyvin
voimakkaasti. Älä asenna mitään esineitä, kuten kiinteästi asennettuja
tai irrotettavia radiolaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai alueelle, jonka se
täyttää.
Jos matkapuhelinlaitteisto on asennettu virheellisesti ja turvatyyny
täyttyy, voi aiheutua vakavia vammoja.
Matkapuhelinta ei saa käyttää lentomatkan aikana. Katkaise laitteesta
virta ennen lentokoneeseen nousemista. Langattomien laitteiden
käyttäminen lentokoneessa voi vaarantaa lentoturvallisuuden ja
aiheuttaa tietoliikennehäiriöitä. Se voi myös olla laitonta.

Lääketieteelliset laitteet

Radioaaltoja lähettävien laitteiden, kuten matkapuhelinten, käyttäminen
voi häiritä puutteellisesti suojattuja lääketieteellisiä laitteita. Tarkista
lääkäriltä tai laitteen valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radioaalloilta. Jos mielessäsi on kysymyksiä, käänny heidän puoleensa.
Jos hoitolaitoksen ohjeet kehottavat sulkemaan puhelimen siellä olosi
ajaksi, noudata ohjetta. Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa käytetään joskus
ulkoisille radioaaltolähteille herkkiä laitteita.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Mahdollisten häiriöiden välttämiseksi implantoitavien lääkinnällisten
laitteiden valmistajat suosittelevat vähintään 15 cm:n välimatkaa langattoman laitteen ja lääkinnällisen laitteen välille. Jos henkilöllä on kehoon
istutettu lääketieteellinen laite, on otettava huomioon seuraavat seikat:
• Langaton laite on aina pidettävä vähintään 15 cm:n etäisyydellä lääkinnällisestä laitteesta.
• Langatonta laitetta ei saa säilyttää rintataskussa.
• Langatonta laitetta on pidettävä korvalla, joka on lääkinnällisen laitteen
sijaintipaikkaan nähden kehon vastakkaisella puolella.
Jos on syytä epäillä, että laite häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti
virta laitteesta. Jos käytössäsi on kehoon istutettu lääkinnällinen laite ja
sinulla on langattoman laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä, ota yhteys
terveydenhuollon ammattilaiseen.

Räjähdysvaara

Katkaise matkapuhelimen virta, jos olet räjähdysvaarallisella alueella.
Noudata kaikkia ohjeita ja neuvoja. Räjähdysvaara on olemassa
esimerkiksi paikoissa, joissa auton moottori on sammutettava. Kipinät
voivat tällaisella alueella aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi
aiheuttaa henkilövahinkoja tai jopa kuoleman.
Sammuta puhelin polttoaineasemilla ja muissa paikoissa, joissa on polttoainepumppuja ja autokorjaamoissa.
Noudata radiolaitteiden käyttörajoituksia polttoaineen säilytys- ja myynti
pisteiden lähellä, kemiantehtaissa ja räjäytystyön ollessa meneillään.
Räjähdysvaaralliset alueet on yleensä – mutta ei aina – merkitty selkeästi.
Ohjeet pätevät myös laivan kannen alapuolisissa osissa oleskeluun,
kemikaalien kuljetukseen tai varastointiin, nestemäistä polttoainetta (kuten
propaania tai butaania) käyttäviin ajoneuvoihin sekä alueisiin, joiden
ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten pölyä tai metallipölyä.

Huolto ja kunnossapito

Takuu

Tämä puhelin on teknisesti kehittynyt laite. Sitä on käsiteltävä varovaisesti. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta on käytetty asiattomasti.

Jos tarvitset tukea matkapuhelimesi asetusten määrittämiseen tai
puhelimen käyttöön, löydät yhteystiedot seuraavasta verkko-osoitteesta:
http://www.primobydoro.com/support

•

Suojaa puhelinta kosteudelta. Sade, kosteus ja kaikenlaiset nesteet
syövyttävät elektroniikkapiirejä. Jos puhelin kastuu, irrota akku ja anna
puhelimen kuivua kokonaan ennen akun asettamista takaisin paikoilleen.
• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisissä tai likaisissa paikoissa. Muutoin
laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vaurioitua.
• Älä säilytä laitetta lämpimissä paikoissa. Korkeat lämpötilat voivat
lyhentää elektronisten laitteiden elinikää, vahingoittaa paristoja tai saada
tietyt muoviosat vääntymään tai sulamaan.
• Älä säilytä laitetta kylmissä paikoissa. Kun puhelin jälleen lämpenee
normaaliin lämpötilaan, sen sisälle voi tiivistyä kosteutta, joka voi
vaurioittaa elektroniikkapiirejä.
• Älä yritä avata laitetta muulla kuin tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
• Älä pudota laitetta. Älä altista sitä iskuille tai tärinälle. Raju käsittely voi
rikkoa piirilevyn ja hienomekaniikan.
• Älä puhdista laitetta käyttämällä voimakkaita kemikaaleja.
Nämä neuvot koskevat laitetta, akkua, verkkovirtasovitinta ja muita
varusteita. Jos puhelin ei toimi oikein, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukopiota
vastaan.

Jos huomaat valmistus- ja/tai materiaalivian 24 kuukauden kuluessa
laitteen ostosta, ota yhteys laitteen jälleenmyyjään. Takuu ei korvaa epäasiallisesta käsittelystä tai tässä oppaassa annettujen tietojen noudattamatta jättämisestä aiheutuneita vaurioita, jälleenmyyjän tai käyttäjän
aiheuttamia laitehäiriöitä (esim. asennukset, ohjelmistolataukset jne.) ja
kokonaistappioita. Takuu ei kata myöskään tilanteita, joissa laitteeseen
on päässyt nestettä, sen käsittelyssä on käytetty liiallista voimaa, sitä on
käytetty virheellisesti tai käyttäjä on aiheuttanut jonkin muun vikatilanteen. Takuu ei korvaa ukkosen tai muiden sähköjännitteen vaihteluiden
aiheuttamia vikoja. Valmistaja pidättää tässä tapauksessa oikeuden
laskuttaa asiakasta vaihdosta tai korjauksesta. Kuluville osille, kuten
akuille, näppäimistölle tai kotelolle, myönnetään kuuden kuukauden
rajoitettu takuu. Tämä takuu ei koske käyttöoppaita tai puhelimen
mukana mahdollisesti toimitettuja ohjelmistoja. Valmistajan takuusta
syntyvät muut tai lisävaateet suljetaan pois. Valmistajaa ei voida asettaa
vastuuseen liiketoiminnan keskeytyksestä, voiton menetyksistä, tietojen
menetyksistä, käyttäjän asentamista lisäohjelmista ja muista tiedoista.
Takuutodistuksena toimii kuitti, josta käy ilmi ostopäivä.

Li-ion-akku

Tässä tuotteessa on Li-ion-akku. Akun virheellinen käsittely voi aiheuttaa
tulipalon ja palovammojen vaaran.

VAROITUS

Väärin asennettu akku muodostaa räjähdysvaaran. Jotta
tulipalon ja palovammojen riskiltä vältytään, ulkoisia liittimiä
ei saa purkaa, murskata, lävistää tai saattaa oikosulkuun,
altistaa yli 60 °C:n (140 °F:n) lämpötiloille tai heittää tuleen
tai veteen. Kierrätä tai hävitä käytetyt akut paikallisten
määräysten tai tuotteen mukana toimitetussa oppaassa
annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kuulon suojaaminen
VAROITUS

Liiallinen altistuminen koville äänille voi
aiheuttaa kuulovaurioita.
Altistuminen koville äänille ajon aikana
voi heikentää huomiointikykyä ja aiheuttaa
onnettomuuden.
Jos käytät kuulokkeita, säädä äänenvoimakkuus kohtuulliseksi. Jos taas käytät kaiutinta, älä pidä laitetta liian lähellä
korvaa.

Hätäpuhelut
Tärkeää!

Matkapuhelimet käyttävät radioaaltoja, matkapuhelinverkkoa, maanpäällistä verkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia
toimintoja. Yhteyksien muodostumista ei voida siksi aina
taata. Älä koskaan luota vain matkapuhelimeen, jos puhelun
soittaminen on äärimmäisen tärkeää, esimerkiksi sairaustapauksessa.

Tekniset tiedot
Verkko:

GSM 900/1800 MHz

Mitat:

91 mm x 46 mm x 19 mm

Paino:

74 g

Paristo:

3,7 V:n / 800 mAh:n litiumioniakku

Käyttöympäristön lämpötila:

Min: 0 °C (32 °F) Maks: 40 °C (104 °F)

Latausympäristön lämpötila:

Min: 0 °C (32 °F) Maks: 40 °C (104 °F)

Säilytyslämpötila:

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

Muutokset ja virheet ovat mahdollisia.

Specific Absorption Rate (SAR)

Tämä laite täyttää voimassa olevat kansainväliset radiosäteilyä koskevat
määräykset. ICNIRP-ohjeiden mukainen korkein SAR-arvo korvan
alueella on 0,668 W/kg jaettuna 10 g:n kudokselle.
ICNIRP:n raja-arvo on 2,0 W/kg jaettuna 10 g:n kudokselle.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Doro vakuuttaa, että Primo™ 401 täyttää direktiivien 1999/5/EY (R&TTE)
ja 2011/65/EY (RoHS) tärkeimmät vaatimukset ja muut asiaankuuluvat
säädökset.
Vakuutus on nähtävissä osoitteessa:
http://www.primobydoro.com/support
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