
2. Sett inn SIM-kortet 
ved å skyve det 
forsiktig under metall-
braketten nede 
på siden. Pass på 
at kontaktene på 
SIM-kortet vender 
nedover og det 
avskårne hjørnet 
passer akkurat i for-
dypningen i holderen. 
Kontaktene på 
SIM-kortet må ikke 
være oppskrapet eller 
bøyd. Prøv å unngå 
å berøre kontaktene 
med fingrene.

3. Sett inn det 
oppladbare batteriet 
ved å skyve det 
inn i batteri rommet, 
og pass på at de 
tre kontaktene på 
fronten berører de 
tre fjærkontaktene på 
undersiden i batteri-
rommet.

Foreta telefonoppringninger
1. Angi telefonnummeret med eventuelt ret-

ningsnummer. Du kan slette tall med Slett.
2. Trykk  for å ringe opp. Trykk Avbryt for 

å avbryte anropet.
3. Trykk  for å avslutte samtalen.

Tips: Ved internasjonale anrop må symbolet 
+ alltid brukes foran landskoden for at telefon-
boken skal fungere optimalt i alle land.  
Trykk to ganger på knappen * for å angi det 
internasjonale landsnummeret +.

Besvare et anrop
1. Trykk  eller Svar for å godta anropet, 

eller trykk Avvis for å avvise anropet (opp-
tattsignal). 
Du kan også trykke  for å avvise 
anropet direkte.

2. Trykk  for å avslutte samtalen.

1. Mottaker/ 
høyttaler

Foreta anrop mens mobil-
telefonen holdes inntil øret

2. Display
3. Venstre 

menytast 
Høyre 
menytast

Valg av hovedmenyen 
Åpne telefonboken

4. Anropsknapp Ringe opp og besvare 
anrop, åpne anropsloggen

5. Piltaster I hvilemodus:  for å 
åpne hurtiglisten 

 for å åpne meldinger. 
Bla opp og ned i menyer og 
lister

6. Hurtigtaster Hurtigoppringing av 
numrene som er lagret 
under M1, M2 og M3 med 
ett tastetrykk

7. *-tast I hvilemodus: for å angi:  
“*”/ “+” / “P”/“W“; 
Inntasting: spesialtegn

8. #-tast I hvilemodus: langt 
tastetrykk for å bla mellom 
ringetone på/av.  
Inntasting: bytte inntastings-
modus

9. Mikrofon

10. Talltaster I hvilemodus: taste inn 
telefon numre,
langt tastetrykk på 1: ringe 
opp talepostkassen (telefon-
nummeret må være lagret)

11. Lukk-tast Avslutte et anrop, gå tilbake 
til hvilemodus, slå telefonen 
på/av

12. LED- 
indikatorer  Varsling av tapte anrop 

og mottatte tekstmeldinger,
 Batterilading

13. Micro 
USB-port

Til batterilader

14. Hodesett-  
kontakt

For standard hodesett med 
3,5 mm telefonplugg

Installere SIM-kortet og batteriet
Holderen til SIM-kortet er plassert i batteri-
rommet.

 FORSIKTIG
Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er 
godkjent for bruk med akkurat denne modellen. 
Hvis du kobler til annet utstyr, kan det medføre 
fare, og føre til at telefonens typegodkjenning 
og garanti blir ugyldig.

1. Fjern dekselet over 
batterirommet ved å 
sette en tommel på 
den riflede delen av 
dekselet på baksiden 
av telefonen, og skyve 
dekselet nedover. 
Hvis et oppladbart 
batteri er satt inn, 
fjernes det ved å løfte 
med fingerneglen i 
hakket på toppen.

4. Sett på dekselet 
igjen og skyv det 
forsiktig oppover 
med tommelen til det 
klikker på plass igjen.

Når batteriytelsen blir lav, blinker symbolet for 
tomt batteri for å indikere batteriets tilstand, 
og et alarmsignal høres. Koble strømadapte-
ren til micro USB-kontakten på undersiden av 
telefonen for å lade batteriet.
Den røde ladeindikatoren lyser når batterilade-
ren er koblet til telefonen. Batteriets ladestatus 
beveger seg mens batteriet lades (synlig oppe til 
høyre på displayet).
En fullstendig opplading av det oppladbare 
batteriet tar ca. 3 timer. Når batteriet er helt 
oppladet, stopper animasjonen av batteriets 
ladestatus.

Slå på telefonen
Trykk og hold inne den røde knappen  på 
telefonen for å slå den på og av.
Hvis SIM-kortet er gyldig, men beskyttet med 
en PIN-kode (Personal Identification Number), 
vises Tast PIN.
Tast SIM-kortets PIN-kode og trykk OK  
(  øverst til venstre på tastaturet). Slett med 
Slett (  øverst til høyre på tastaturet).
Stille inn språk
Standardspråket for telefonmenyen, meldinger 
og annet fastsettes av SIM-kortet som brukes 
(Automatisk). Du kan når som helst velge blant 
språkene som støttes av telefonen.
1. Trykk Meny â Innstillinger â OK.
2. Velg Telefoninnstillinger â OK.
3. Velg Språk â OK.
4. Velg ønsket språk â OK.

Stille dato og klokkeslett
1. Trykk Meny â Innstillinger â OK.
2. Velg Telefoninnstillinger â OK.
3. Velg Tid og dato â OK.
4. Velg Still tid/dato â OK.
5. Angi klokkeslett (HH:MM) â .
6. Angi dato (DD/MM/ÅÅÅÅ) â OK.
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Opprette en oppføring i telefonboken
1. Trykk Meny â Telefonbok â OK.
2. Velg Legg til ny kontakt â Legg til.
3. Velg om du vil lagre kontakten på SIM-kortet 

eller i telefonen.
4. Angi et navn på kontakten.
5. Trykk på .
6. Tast telefonnummeret inkludert retnings-

nummer.
7. Trykk på .
8. Du kan velge en annen ringetone for 

kontakten ved å bruke tastene * og #.
9. Deretter trykker du på Alternativer â Lagre 
â OK.

Tips: Ved internasjonale anrop må symbolet 
+ alltid brukes foran landskoden for at telefon-
boken skal fungere optimalt i alle land.  
Trykk to ganger på knappen * for å angi det 
internasjonale landsnummeret +.

Sikkerhetsinstruksjoner
 ADVARSEL

Apparatet og tilbehøret kan inneholde små deler. Alt utstyret 
må oppbevares utilgjengelig for små barn. 
Strømadapteren brukes til å koble produktet fra strømuttaket. 
Stikkontakten skal være nær utstyret og lett tilgjengelig.

Nettverkstjenester og priser
Apparatet er godkjent for bruk på GSM 900/1800 MHz-nettverkene. 
Du må ha et abonnement hos en tjenesteleverandør for å kunne bruke 
apparatet. 
Bruk av nettverkstjenester kan medføre trafikkostnader. Noen produkt-
funksjoner krever støtte fra nettverket, og du må kanskje abonnere på 
dem.

Betjeningsmiljø
Følg reglene og bestemmelsene som gjelder der du befinner deg, og 
slå alltid av apparatet der det er forbudt å bruke det, eller der det kan 
forårsake forstyrrelser eller fare. Hold alltid apparatet i vanlig stilling når 
det brukes.
Dette apparatet samsvarer med retningslinjene for stråling når det 
brukes i vanlig stilling mot øret, eller når det er minst 1,5 cm fra kroppen. 
Hvis apparatet bæres tett inntil kroppen i et etui, en belteveske eller 
annen type holder, bør disse holderne ikke inneholde metall, og 
produktet bør plasseres så langt fra kroppen som angitt over. Forsikre 
deg om at avstandsinstruksen overholdes til overføringen er ferdig.
Deler av apparatet er magnetisk. Apparatet kan tiltrekke seg metallgjen-
stander. Unngå å oppbevare kredittkort eller andre magnetiske medier 
nær apparatet. Det er fare for at informasjonen som er lagret på dem, 
blir slettet.

Medisinsk utstyr
Bruk av utstyr som sender ut radiosignaler, for eksempel mobiltelefo-
ner, kan forstyrre medisinsk utstyr som ikke er tilstrekkelig beskyttet. 
Rådfør deg med lege eller med produsenten av utstyret for å fastslå om 
utstyret har tilstrekkelig beskyttelse mot eksterne radiosignaler, eller hvis 
du har andre spørsmål. Hvis det er satt opp skilt ved helseinstitusjoner 
som ber deg om å slå av apparatet mens du er der, bør du følge denne 
instruksen. Noen sykehus og andre helseinstitusjoner bruker utstyr som 
kan være følsomt for eksterne radiosignaler

Medisinske implantater
For å unngå potensielle forstyrrelser anbefaler produsenter av medisinske 
implantater en minsteavstand på 15 cm mellom et trådløst apparat og 
det medisinske implantatet. Personer med slike implantater bør:
• Alltid holde det trådløse apparatet mer enn 15 cm fra det medisinske 

implantatet.
• Unngå å bære apparatet i brystlommen.
• Holde det trådløse apparatet mot øret på motsatt side av det medisinske 

implantatet.
Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av 
telefonen umiddelbart. Hvis du har spørsmål om bruk av det trådløse 
apparatet med et medisinsk implantat, rådfører du deg med din lege.

Områder med eksplosjonsfare
Slå alltid av apparatet når du befinner deg på steder der det er eksplo-
sjonsfare. Følg alle skilter og instruksjoner. Eksplosjonsfare finnes blant 
annet på steder der du vanligvis blir bedt om å stoppe bilmotoren. På 
slike steder kan en gnist føre til en eksplosjon eller brann som kan føre 
til personskader eller dødsfall.
Slå av apparatet på bensinstasjoner og andre steder der det er drivstoff-
pumper, samt på bilverksteder.
Følg begrensningene for bruk av radioutstyr nær steder der det 
oppbevares og selges drivstoff, og nær kjemiske fabrikker og steder 
der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er ofte – men 
ikke alltid – tydelig merket. Dette gjelder også under dekk på skip; ved 
transport eller oppbevaring av kjemikalier; for kjøretøy som bruker 
flytende drivstoff (som propan eller butan); på områder der luften 
inneholder kjemikalier eller partikler som korn, støv eller metallpulver.

Kjøretøy
Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i motorkjøretøy (for 
eksempel elektronisk drivstoffinnsprøyting, ABS-bremser, automatisk 
hastighetskontroll, kollisjonsputer) som er feil montert, eller som ikke 
er tilstrekkelig beskyttet. Kontakt produsenten eller en representant for 
denne hvis du vil vite mer om din bil eller eventuelt tilleggsutstyr.
Unngå å oppbevare eller transportere brennbare væsker, gasser eller 
eksplosiver sammen med apparatet eller tilbehøret.
For biler med kollisjonsputer: Husk at kollisjonsputene fylles med luft 
med sterk kraft. Unngå å plassere gjenstander i området over kol-
lisjonsputen eller området der den blåses opp, inkludert fast eller flyttbart 
radioutstyr.
Det kan føre til alvorlig skade hvis mobilutstyret er feilmontert og kol-
lisjonsputen løses ut.
Det er forbudt å bruke apparatet under flyvning. Slå av apparatet før du 
går ombord i fly. Bruk av trådløst telekommunikasjonsutstyr ombord i fly 
kan medføre fare for flysikkerheten og forstyrre radiokommunikasjonen. 
Det kan også være forbudt.

Pleie og vedlikehold
Dette apparatet er et teknisk avansert produkt som må behandles med 
omtanke. Misbruk kan føre til at garantien blir ugyldig.
• Apparatet må beskyttes mot fuktighet. Regn/snø, fuktighet og alle 

typer væske kan inneholde stoffer som får de elektroniske kretsene til 
å kortslutte. Hvis apparatet blir vått, fjerner du batteriet og lar apparatet 
tørke helt før du setter inn batteriet igjen.

• Apparatet må ikke oppbevares eller brukes på steder med mye støv 
eller skitt. Dette kan føre til at de bevegelige delene og de elektroniske 
komponentene blir skadet.

• Unngå å oppbevare apparatet på varme steder. Høye temperaturer kan 
redusere levetiden til elektronisk utstyr, skade batteriene og skade eller 
smelte enkelte plasttyper.

• Unngå å oppbevare apparatet på kalde steder. Når apparatet varmes 
opp til normal temperatur, kan det dannes kondens på innsiden, som kan 
skade de elektroniske kretsene.

• Prøv ikke å åpne apparatet på andre måter enn det som er beskrevet her.
• Unngå å miste apparatet i bakken. Unngå også å utsette det for støt eller 

rystelser. Hvis det håndteres uforsiktig, kan kretsene og finmekanikken 
bli ødelagt.

• Bruk ikke sterke kjemikalier til å rengjøre apparatet.
Rådene over gjelder apparatet, batteriet, strømadapteren og annet 
tilbehør. Kontakt forhandleren hvis telefonen ikke fungerer som den skal. 
Husk å ta med kvitteringen eller fakturaen.

Li-ion-batteri
Dette produktet inneholder et Li-ion-batteri. Det er fare for brann og 
brannskader hvis batteripakken håndteres feil.

 ADVARSEL
Eksplosjonsfare kan forekomme hvis batteriet installeres 
feil. For å redusere faren for brann eller brannskader, må 
batteriet ikke demonteres, knuses, kortsluttes, utsettes 
for temperaturer over 60 °C (140 °F) eller kastes i ild eller 
vann. Brukte batterier resirkuleres eller kasseres i henhold 
til gjeldende forskrifter eller veiledningen som fulgte med 
produktet.

Beskytt hørselen
ADVARSEL
Overdreven eksponering for høye lyder kan 
forårsake hørselsskade. 
Eksponering for høye lyder under kjøring kan 
forstyrre føreren og forårsake en ulykke. 

Bruk hodetelefoner på moderat nivå, og unngå å holde 
apparatet nær øret når høyttaleren er i bruk.

Nødsamtaler
Viktig!
Mobiltelefoner bruker radiosignaler, mobiltelefonnettverket, 
bakkenettverket og brukerprogrammerte funksjoner. Dette 
betyr at forbindelse ikke kan garanteres i alle situasjoner. 
Derfor må du aldri stole på mobiltelefonen alene når det 
gjelder viktige samtaler, for eksempel medisinske nøds-
situasjoner.

Garanti
Hvis du trenger hjelp under oppsett eller bruk av mobiltelefonen, finner 
du relevante kontaktopplysninger på følgende webområde:  
http://www.primobydoro.com/support 
Kontakt forhandleren hvis du oppdager en defekt som skyldes feil i 
produksjon og/eller materialer innen 24 måneder etter kjøpet. Garantien 
gjelder ikke ved misbruk eller hvis informasjonen i denne brukerveiled-
ningen ikke er fulgt, ved inngrep på apparatet forårsaket av forhandleren 
eller brukeren (f.eks. installasjoner, nedlastinger av programvare osv.) 
eller for totalt tap. I tillegg gjelder den ikke ved inntrengning av væske, 
bruk av makt, manglende vedlikehold, feil bruk eller andre omstendig-
heter som er forårsaket av brukeren. Den gjelder heller ikke feil som 
skyldes tordenvær eller andre spenningsvariasjoner. Produsenten 
forbeholder seg i slike tilfeller retten til å belaste kunden for erstatning 
eller reparasjon. For slitedeler som batterier, tastatur og hus gjelder en 
begrenset garantiperiode på 6 måneder. Brukerhåndbøker og eventuell 
medfølgende programvare er ekskludert fra denne garantien. Ytterligere 
eller andre krav som følge av produsentens garanti er ekskludert. Det 
kan ikke fremmes krav som følge av driftsforstyrrelser, tap av fortjeneste, 
tap av data, ekstra programvare installert av brukeren eller annen 
informasjon. Kvitteringen med kjøpsdato brukes som garantibevis.

Strålingsverdi (SAR)
Dette apparatet oppfyller gjeldende internasjonale sikkerhetskrav 
for eksponering mot radiobølger. Høyeste SAR-verdi ifølge ICNIRP-
retningslinjene for bruk av apparatet ved øret er 0,668 W/kg målt over 
10 g vev.
Maks.-grensen i henhold til ICNIRP er 2,0 W/kg målt over 10 g vev.

Samsvarserklæring
Vi erklærer med dette at Primo™ 401 samsvarer med viktige krav og 
andre relevante forskrifter i direktivene  
1999/5/EC (R&TTE) og 2011/65/EC (RoHS).
En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på  
http://www.primobydoro.com/support 

Spesifikasjoner
Nettverk: GSM 900/1800 MHz

Mål: 91 mm x 46 mm x 19 mm

Vekt: 74 g

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

Omgivelsestemperatur 
ved bruk: 

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

Omgivelsestemperatur 
ved lading:

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

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

Forventede endringer og feil.


