
2. Įstatykite SIM kortelę, 
atsargiai įstumdami ją 
po metaliniu laikikliu 
apatinėje telefono 
dalyje. SIM kortelės 
kontaktai turi būti 
nukreipti į apačią, o 
nupjautas jos kraštas 
turi atitikti laikiklio 
išėmą. SIM kortelės 
kontaktai turi būti 
nesulankstyti ir nesu-
braižyti. Stenkitės 
neliesti kontaktų 
pirštais.

3. Įstatykite įkraunamą 
bateriją, įstumdami ją 
į baterijos skyrių taip, 
kad trys kontaktai 
baterijos priekyje 
prisiglaustų prie trijų 
spyruoklinių kontaktų 
baterijos skyriaus 
apačioje.

Skambinimas
1. Įveskite telefono numerį su regiono kodu. 

Skaitmenis galite trinti Šalinimo mygtuku.
2. Paspauskite , kai norite skambinti. 

Paspauskite Atšaukti, kai norite nutraukti 
skambinimą.

3. Paspauskite , kai norite užbaigti pokalbį.
Patarimas: Kai skambinate į užsienį, visuomet 
prieš šalies kodą įveskite + ženklą, kad 
galėtumėte bet kurioje šalyje naudotis savo 
adresų knyga.  
Paspauskite * mygtuką du kartus, ir prieš 
tarptautinį regiono kodą įvesite + ženklą.

Atsiliepimas į skambutį
1. Paspauskite  arba Atsiliepti, jei norite 

atsiliepti į skambutį, arba paspauskite 
Atmetimo mygtuką, jei neatsiliepiate 
(užimtumo signalas). 
Taip pat galite paspausti  mygtuką ir 
tiesiogiai atmesite skambutį.

2. Paspauskite , kai norite užbaigti pokalbį.

1. Imtuvas / 
garsiakalbis

Skambinama laikant 
mobilųjį telefoną prie ausies

2. Ekranas
3. Kairysis 

ekraninis 
klavišas 
Dešinysis 
ekraninis 
klavišas

Pagrindinio meniu pasirin-
kimas 
Adresų knygos atvėrimas

4. Skambinimo 
mygtukas

Skambinti ir atsiliepti 
į skambučius; 
atidaryti skambučių žurnalą

5. Rodyklių 
klavišai

Neutralioje būsenoje  
atidaro greitosios prieigos 
sąrašą 

 atidaro pranešimus. 
Slinkti aukštyn ir žemyn 
meniu ir sąrašuose.

6. Greitasis 
telefono 
numerių 
rinkimas

Greitai vienu klavišo 
paspaudimu surinkti 
numerius, įrašytus M1, M2 ir 
M3 klavišais

7. * klavišas Neutrali būsena:  
įvesti * / + / P / W; 
Įvestis: specialius simbolius

8. # klavišas Neutrali būsena: ilgai 
paspaudus perjungiama 
tarp skambučio tono 
įjungimo ir išjungimo.  
Įvestis: perjungimo režimai

9. Mikrofonas
10. Skaitmenų 

klavišai
Neutrali būsena: telefono 
numerio įvedimas;
ilgas „1“ paspaudimas: 
skambinimas į balso pašto 
dėžutę (telefono numeris 
turi būti įrašytas) 

11. Išjungimo 
klavišas

Pokalbio užbaigimas, 
grįžimas į neutralią padėtį; 
telefono įjungimas ir 
išjungimas

12. LED 
lemputės  Perspėjimas apie pra-

leistus skambučius ir gautus 
tekstinius pranešimus

 Baterijos įkrovimas
13. USB mikro-

jungtis
Baterijos įkrovikliui

14. Ausinių  
jungtis

Standarinėms ausinėms su 
3,5 mm telefono lizdu

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas
SIM kortelės laikiklis yra baterijos skyriuje.

 DĖMESIO
Naudokite tik tas baterijas, įkroviklį ir priedus, 
kurie patvirtinti naudoti su šiuo konkrečiu 
modeliu. Kitokių priedų prijungimas gali būti 
pavojingas ir gali būti anuliuotas telefono tipo 
patvirtinimas bei gamintojo garantija.

1. Atidarykite baterijos 
skyriaus dangtelį, 
uždėję nykštį ant 
dangtelio griovelio 
ant telefono korpuso 
nugarėlės ir nykščiu 
nustumdami dangtelį 
žemyn. 
Jei įdėta įkraunama 
baterija, ją išimkite 
užkabinę nagu už 
įrantos viršuje.

4. Uždėkite dangtelį ir 
atsargiai spausdami 
nykščiu stumkite jį 
aukštyn, kol jis vėl 
tvirtai užsifiksuos savo 
vietoje.

Kai baterijos įkrova nukrenta iki minimumo, 
ekrane pradeda blykčioti tuščios baterijos 
simbolis ir suskamba pavojaus signalas. Norint 
bateriją vėl įkrauti, maitinimo įtampos adapterį 
prijunkite prie USB mikrojungties kitoje telefono 
pusėje.
Prie telefono prijungus baterijos įkroviklį, ekrane 
užsižiebia raudona įkrovimo LED lemputė. 
Baterijos įkrovimo metu jos įkrovimo simbolis 
juda (matoma viršutiniame dešiniajame ekrano 
kampe).
Įkraunama baterija pilnai įsikrauna maždaug 
per 3 valandas. Kai ji pilnai įsikrauna, įkrovimo 
simbolis ekrane nustoja judėti.

Telefono įjungimas
Paspauskite ir laikykite nuspaudę raudoną tele
fono mygtuką , kai norite jį įjungti ir išjungti.
Jeigu SIM kortelė galioja, tačiau apsaugota PIN 
kodu, ekrane rodoma Įvesti PIN.
Įveskite SIM kortelės PIN kodą ir paspauskite 
OK (  klaviatūros viršutiniame kairiajame 
kampe). Įrašą ištrinkite Šalinimo mygtuku (  
klaviatūros viršutiniame dešiniajame kampe).
Kalbos nustatymas
Numatytąją telefono meniu, pranešimų ir pan. 
kalbą nulemia įdėta SIM kortelė (automatiškai). 
Visuomet galite perjungti į kitą kalbą, palaikomą 
telefono.
1. Paspauskite Meniu â Nustatymai â OK.
2. Pasirinkite Telefono nustatymai â OK.
3. Pasirinkite Kalba â OK.
4. Pasirinkite kalbą â OK.

Laiko ir datos nustatymas
1. Paspauskite Meniu â Nustatymai â OK.
2. Pasirinkite Telefono nustatymai â OK.
3. Pasirinkite Laikas ir data â OK.
4. Pasirinkite Nustatyti laiką ir datą â OK.
5. Įveskite laiką (VV:MM) â .
6. Įveskite datą (DD/MM/MMMM) â OK.
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Adresato įrašymas į adresų knygą
1. Paspauskite Meniu â Adresų knyga â OK.
2. Pasirinkite Pridėti naują adresatą â Pridėti.
3. Pasirinkite adresato įrašymo vietą – SIM 

kortelės arba telefono atmintyje.
4. Įveskite adresato vardą.
5. Paspauskite .
6. Įveskite telefono numerį su regiono kodu.
7. Paspauskite .
8. Adresatui galite parinkti kitokį skambučio toną 

klavišais * ir #.
9. Po to paspauskite Parinktys â Įrašyti â OK.

Patarimas: Kai skambinate į užsienį, visuomet 
prieš šalies kodą įveskite + ženklą, kad 
galėtumėte bet kurioje šalyje naudotis savo 
adresų knyga.  
Paspauskite * mygtuką du kartus, ir prieš 
tarptautinį regiono kodą įvesite + ženklą.

Saugos instrukcijos
 ĮSPĖJIMAS

Šiame aparate ir jo prieduose yra smulkių detalių. Visus 
įtaisus laikykite mažiems vaikams neprieinamoje vietoje. 
Maitinimo įtampos adapteris naudojamas aparatui prijungti 
prie maitinimo įtampos. Maitinimo įtampos lizdas turi būti 
netoli aparato ir lengvai pasiekiamas.

Tinklo paslaugos ir išlaidos
Jūsų aparatas pritaikytas naudoti GSM 900 / 1800 MHz ryšio tinkluose. 
Norint šį aparatą naudoti, būtina užsisakyti paslaugas iš paslaugų tiekėjo. 
Kai naudojate tinklo paslaugas, jums gali kainuoti duomenų srautai. Kai 
kurioms aparato funkcijoms reikalingas tinklo palaikymas, ir jums gali 
tekti tokias paslaugas užsisakyti.

Darbo aplinka
Kur bebūtumėte, laikykitės taikomų taisyklių ir įstatymų ir visuomet 
aparatą išjunkite, kai jo naudojimas uždraustas arba gali trukdyti ar kelti 
pavojų. Aparatą naudokite tik jo normalioje naudojimo padėtyje.
Šis aparatas atitinka spinduliuotės standartus, jei jis naudojamas 
normalioje padėtyje priglaustas prie ausies arba atitrauktas bent 1,5 cm 
nuo kūno. Jei aparatą nešiojate prie savo kūno įdėję į dėklą, prikabinę 
prie diržo laikiklio ar panašiai, šie laikikliai turi būti be metalo, o patį 
aparatą reikia nešioti atitraukus nuo kūno aukščiau nurodytu atstumu. 
Nurodyto atstumo būtina laikytis, kol baigsis duomenų perdavimas.
Aparato dalys yra magnetinės. Jis gali traukti metalinius daiktus. Šalia 
aparato nelaikykite mokėjimo kortelių ar kitų magnetinių laikmenų. 
Priešingu atveju galite ištrinti jose įrašyta informaciją.

Medicininė įranga
Radijo signalus perduodantys aparatai, pavyzdžiui, mobilieji telefonai, 
gali trikdyti nepakankamai izoliuotos medicininės įrangos darbą. 
Pasitarkite su gydytoju ar įrangos gamintoju, jei norite tinkamai ją 
apsaugoti nuo išorinių radijo signalų arba jei turite kokių nors klausimų. 
Jei sveikatos priežiūros įstaigose įspėjama, kad jų patalpose būtina 
aparatą išjungti, jūs turite paklusti. Ligoninėse ir kitose sveikatos 
priežiūros įstaigose kartais naudojama įranga, kuri gali būti jautri 
išoriniams radijo signalams.

Implantuoti medicininiai įtaisai
Norint išvengti galimų trikdžių, implantuotų medicininių įtaisų gamintojai 
rekomenduoja minimalų 15 cm atskyrimo atstumą tarp belaidžio aparato 
ir medicininio įtaiso. Asmenys su tokiais įtaisais turi:
• Belaidį aparatą visuomet laikykti ne arčiau kaip 15 cm atstumu iki 

medicininio implanto.
• Nesinešioti belaidžio aparato kišenėje ant krūtinės.
• Laikyti belaidį aparatą prie tos ausies, kuri yra priešingoje nei medicininis 

implantas pusėje.
Jei dėl bet kokios priežasties įtariate, kad belaidis aparatas trikdo 
implanto veiklą, aparatą nedelsiant išjunkite. Jeigu jums kyla bet kokių 
klausimų dėl jūsų belaidžio aparato naudojimo kartu su medicininiu 
implantu, pasitarkite su savo sveikatos priežiūros specialistu.

Sprogių aplinkų pavojus
Visuomet aparatą išjunkite, kai atsiduriate aplinkoje, kurioje gali įvykti 
sprogimas. Vykdykite visuose įspėjamuosiuose ženkluose pateiktus 
nurodymus ir instrukcijas. Sprogimo pavojus kyla ir tose vietose, kur 
paprastai prašoma išjungti automobilio variklį. Tokiose vietose kibirkštys 
gali sukelti sprogimą ar gaisrą ir galite sunkiai ar net mirtinai susižaloti.
Išjunkite telefoną degalinėse ir visose kitose vietose, kuriose įrengti 
degalų siurbliai ar remontuojami automobiliai.
Laikykitės radijo įrangos naudojimo apribojimų šalia degalų laikymo ir 
pardavimo vietų, chemijos gamyklų ir vietų, kur laikomi sprogmenys. 
Vietos, kur gręsia sprogimo pavojus, dažnai, tačiau ne visada, yra 
aiškiai paženklintos. Tai taikoma ir apatiniams laivų deniams; cheminių 
medžiagų gabenimui ir laikymui; suskystintas dujas naudojantiems auto-
mobiliams (pvz., propaną ar butaną); vietoms, kuriose ore yra cheminių 
medžiagų ar dalelių, pvz., grūdų, dulkių ar metalo miltelių.

Transporto priemonės
Radijo signalai gali trikdyti motorinių transporto priemonių elektronines 
sistemas (pavyzdžiui, elektroninį degalų įpurškimą, ABS stabdžius, 
automatinį greičio palaikymą, saugos oro pagalves), jeigu jos neteisingai 
sumontuotos ar netinkamai apsaugotos. Kreipkitės į gamintoją ar jo 
atstovą, jei norite gauti daugiau informacijos apie savo automobilį ar bet 
kokią papildomą įrangą.
Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų ar sprogmenų kartu su 
telefono aparatu ar jo priedais.
Automobiliai su saugos oro pagalvėmis: nepamirškite, kad oro pagalvės 
išsiskleidžia didele jėga. Nedėkite jokių daiktų, įskaitant stacionarią ar 
nešiojamąją radijo įrangą virš saugos oro pagalvės ar šalia vietos, kur ji 
gali išsiskleisti.
Išsiskleidus oro pagalvei galima sunkiai susižaloti, jei mobilusis telefonas 
laikomas netinkamoje vietoje.
Aparatą draudžiama naudoti skrydžio metu. Išjunkite telefoną prieš 
sėsdami į lėktuvą. Naudojant belaidę ryšių įrangą lėktuvo viduje, galima 
sukelti pavojų saugumui ore ir trikdyti lėktuvo ryšių įrangos darbą. Be to, 
tai gali būti ir neteisėta.

Priežiūra ir techninė priežiūra
Jūsų aparatas yra techniškai pažangus gaminys ir jį reikia rūpestingai 
prižiūrėti. Dėl jūsų aplaidumo gali būti panaikinta telefono garantija.
• Saugokite telefoną nuo drėgmės. Lietus, sniegas, drėgmė ir bet 

kokie skysčiai gali sukelti elektroninių grandinių koroziją. Jei aparatas 
sudrėksta, būtina išimti bateriją ir pilnai aparatą išdžiovinti, prieš įdedant 
bateriją atgal.

• Nenaudokite ir nelaikykite aparato dulkėtose ir nešvariose aplinkose. 
Galite sugadinti aparato judančias ir elektronines dalis.

• Nelaikykite telefono įkaitusiose vietose. Aukšta temperatūra gali sumažinti 
elektroninės įrangos tinkamumo naudoti trukmę, sugadinti baterijas ir 
deformuoti ar ištirpdyti kai kuriuos plastikus.

• Nelaikykite telefono šaltose vietose. Aparatui atšilus iki įprastinės tem-
peratūros, jo viduje gali susidaryti kondensatas ir sugadinti elektronines 
grandines.

• Nebandykite aparato atidaryti kitu būdu, nei nurodyta šiame vadove.
• Aparato nenumeskite. Taip pat jo nekratykite ir netrankykite. Šiurkščiai 

su juo elgiantis, galite pažeisti elektronines grandines ir tikslius 
mechanizmus.

• Nevalykite aparato stipriai veikiančiomis cheminėmis medžiagomis. 
Šis patarimas taikomas telefono aparatui, baterijai, maitinimo įtampos 
adapteriui ir kitiems priedams. Jei telefonas neveikia, kaip turėtų veikti, 
dėl remonto prašome kreiptis į pardavėją. Nepamirškite pirkimo čekio ar 
sąskaitos kopijos.

Ličio jonų baterija
Šiame gaminyje yra ličio jonų baterija. Netinkamai ją naudojant galima 
sukelti gaisrą ir nusideginti.

 ĮSPĖJIMAS
Netinkamai pakeitus bateriją, kyla sprogimo pavojus. 
Kad apsisaugotumėte nuo gaisro ar nudegimų pavojaus, 
baterijos nebandykite ardyti, gniuždyti, pradurti, daryti 
trumpąjį jungimą, kaitinti aukštesnėje nei 60 °C (140 °F) 
temperatūroje ar mesti į ugnį ar vandenį. Panaudotas 
baterijas atiduokite į atitinkamas jų surinkimo vietas pagal 
vietinius tokių atliekų tvarkymo reikalavimus ar nurodymus 
jūsų aparato instrukcijoje.

Saugokite savo klausą
ĮSPĖJIMAS
Pernelyg didelis garsas gali pažeisti klausą. 
Vairuojant garsūs garsai gali atitraukti jūsų 
dėmesį ir galite sukelti avariją. 
Garsą ausinėse nustatykite į vidutinį lygį, o 

aparato nelaikykite prie pat ausies, kai įjungtas garsiakalbis.

Skambučiai kritiniais atvejais
Svarbu!
Mobiliuosiuose telefonuose naudojami radijo signalai, 
mobiliojo ryšio tinklai, antžeminis tinklas ir naudotojo užpro-
gramuotos funkcijos. Tai reiškia, kad ryšys nėra užtikrinamas 
bet kokiomis aplinkybėmis. Dėl to niekuomet nepasitikėkite 
vien mobiliuoju telefonu, kai reikia skambinti ypač svarbiais 
reikalais, pvz., kviesti greitąją medicininę pagalbą.

Garantija
Jeigu jums reikia pagalbos jūsų mobiliojo telefono nustatymo ar 
naudojimo metu, reikiamus kontaktinius duomenis rasite šioje svetainėje:  
http://www.primobydoro.com/support 
Aptikus gamybos ir (ar) medžiagų defektą per 24 mėnesius nuo 
aparato pirkimo, prašome kreiptis į pardavėją. Garantija netaikoma, 
jeigu telefono aparatas buvo naudojamas netinkamai ar nesilaikant 
šiame naudotojo vadove pateiktų nurodymų, taip pat pardavėjo ar 
naudotojo įkeltoms programoms ar programinei įrangai ir prarastam 
aparatui. Be to, garantija netaikoma, jei į aparatą pateko skysčiai, jis 
sugadintas dėl jėgos naudojimo, nepriežiūros, netinkamo naudojimo 
ar dėl kitų naudotojo sukeltų aplinkybių. Taip pat garantija netaikoma 
aparatui sugedus dėl perkūnijos ar bet kokių kitų įtampos svyravimų. 
Šiuo atveju gamintojas pasilieka teisę už pakeitimą ar remontą iš pirkėjo 
reikalauti užmokesčio. Tokioms susidėvinčioms dalims, kaip baterijos, 
klaviatūra ar korpusas, galioja 6 mėnesių ribotoji garantija. Ši garantija 
netaikoma naudojimo vadovams ir galimai patiektai programinei 
įrangai. Nepriimamos jokios kitos pretenzijos dėl gamintojo garantijos. 
Tokiu būdu gamintojas neatsako už verslo trikdžius, pelno praradimą, 
duomenų praradimą, papildomai naudotojo įdiegtą programinę įrangą ar 
kitą informaciją. Garantijos pagrindu laikomas čekis su pirkimo data.

Specifinė sugerties sparta (SAR)
Šis aparatas atitinka jam taikomus tarptautinius saugos reikalavimus dėl 
radijo bangų poveikio. Didžiausia SAR vertė pagal ICNIRP nurodymus, 
laikant veikiantį aparatą prie ausies, yra 0,668 W/kg, matuojant ties 10 g 
audiniu.
Maksimali riba pagal ICNIRP yra 2,0 W/kg, matuojant ties 10 g audiniu.

Atitikties deklaracija
Šiuo mes pareiškiame, kad „Primo™ 401“ atitinka pagrindinius  
reikalavimus ir kitas atitinkamas sąlygas, išdėstytas  
1999/5/EB (R ir TTE) ir 2011/65/EB (RoHS) direktyvose.
Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti  
http://www.primobydoro.com/support 

Specifikacijos
Tinklas: GSM 900 / 1800 MHz

Matmenys: 91 mm x 46 mm x 19 mm

Svoris: 74 g

Baterija: 3,7 V / 800 mAh ličio jonų baterija

Naudojimo aplinkos 
temperatūra: 

Min.: 0 °C (32 °F); maks.: 40 °C (104 °F)

Įkrovimo aplinkos 
temperatūra:

Min.: 0 °C (32 °F); maks.: 40 °C (104 °F)

Laikymo temperatūra: Min.: 20 °C (4°F) maks.: 60 °C (140 °F)

Galimi pakeitimai ir klaidos.


