
2. Sätt i SIM-kortet 
genom att försiktigt 
trycka in det under 
metallhållaren 
nedtill. Se till att 
SIM-kortets kontakter 
är vända nedåt och 
att det kapade hörnet 
passar perfekt i 
hållarens fördjupning. 
SIM-kortets kontakter 
får inte vara repade 
eller böjda. Undvik 
om möjligt att vidröra 
kontakterna med 
fingrarna.

3. Sätt i det laddnings-
bara batteriet genom 
att trycka in det i 
batteri facket så att 
de tre kontakterna på 
framsidan kommer i 
kontakt med de tre 
fjäder kontakterna 
längst ned i batteri-
facket.

Ringa ett samtal
1. Ange telefonnummer inklusive riktnummer. 

Du kan radera siffror med Radera.
2. Tryck  för att ringa upp. Tryck Avbryt för 

att avbryta uppringningen.
3. Tryck  för att avsluta samtalet.

Tips: Ange alltid symbolen + före landskoden 
vid utlandssamtal så att telefonboken kan 
fungera optimalt oavsett land.  
Tryck två gånger på * för att ange utlands-
prefixet +.

Svara på ett samtal
1. Tryck  eller Svara för att besvara 

samtalet eller Avvisa för att avvisa samtalet 
(upptagetton). 
Du kan också trycka  för att avvisa 
samtalet direkt.

2. Tryck  för att avsluta samtalet.

1. Mottagare/ 
högtalare

Ring telefonsamtal med 
mobiltelefonen mot örat

2. Display
3. Funktions-

knapp 
vänster 
Funktions-
knapp höger

Öppna huvudmenyn 
Öppna telefonboken

4. Uppringnings-
knapp

Ring och besvara samtal; 
öppna samtalslistan

5. Pilknappar I viloläge:  för att öppna 
snabbåtkomstlistan 

 för att öppna 
meddelanden. 
Rulla uppåt och nedåt i 
menyer och listor

6. Snabbvals-
uppringning

Snabbval av de nummer 
som sparats under M1, M2 
och M3 med en knapp-
tryckning

7. *-knapp I viloläge: för att ange: 
”*”/”+”/”P”/”W”; 
Inmatning: specialtecken

8. #-knapp I viloläge: lång knapp-
tryckning för att växla 
mellan ringsignal på/av;  
Inmatning: växla 
inmatnings lägen

9. Mikrofon
10. Sifferknappar I viloläge: inmatning av 

telefon nummer;
lång knapptryckning på 1: 
uppringning av röstbrev-
lådan (telefonnumret måste 
ha lagrats)

11. Knappen 
Avsluta

Avsluta ett samtal och 
återgå till viloläge; slå på/av 
telefonen

12. Lysdioder  Meddelande om  
missade samtal och mot-
tagna textmeddelanden,

 Batteriladdning
13. Micro-USB-

port
För batteriladdare

14. Headset-  
kontakt

För standardheadset med 
3,5 mm telefonanslutning

Sätta i SIM-kort och batteri
Hållaren för SIM-kortet finns i batterifacket.

 OBSERVERA
Använd endast batterier, laddare och tillbehör 
som har godkänts för användning med den 
aktuella modellen. Om andra tillbehör kopplas 
in kan telefonens typgodkännande och garanti 
bli ogiltiga och dessutom kan det innebära fara.

1. Avlägsna luckan till 
batterifacket genom 
att placera tummen 
på luckans räffling på 
telefonhöljets baksida 
och tryck luckan 
nedåt. 
Om det laddnings-
bara batteriet sitter 
i, avlägsnar du det 
genom att placera 
nageln i skåran på 
batteriets överkant 
och lyfta.

4. Sätt tillbaka luckan 
och tryck den försiktigt 
uppåt med tummen 
tills den snäpper fast 
igen.

Vid låg batterispänning blinkar symbolen för 
tomt batteri för att indikera batteritillståndet och 
en larmsignal hörs. Ladda batteriet genom att 
ansluta nätadaptern till mikro-USB-kontakten på 
telefonens undersida.
När batteriladdaren är ansluten till telefonen 
lyser den röda laddningslysdioden. Ikonen för 
batteriets laddningsstatus rör sig när batteriet 
laddas (visas längst upp till höger på displayen).
Den fullständiga laddningsproceduren innan 
batteriet har laddats helt tar cirka 3 timmar. När 
batteriet är fulladdat stannar ikonen för batteriets 
laddningsstatus.

Slå på telefonen
Håll in den röda knappen  för att slå på 
eller av telefonen.
Om SIM-kortet är giltigt men skyddat med en 
PIN-kod (personligt identifikationsnummer), 
visas Ange PIN.
Ange SIM-kortets PIN-kod och tryck OK  
(  längst upp till vänster på knappsatsen). 
Radera med Radera (  längst upp till höger 
på knappsatsen).
Ställa in språk
Standardspråket för telefonmeny, meddelanden 
osv. styrs av vilket SIM-kort som används 
(automatiskt). Du kan alltid växla mellan de olika 
språk som stöds av telefonen.
1. Tryck på Meny â Inställningar â OK.
2. Välj Telefoninställningar â OK.
3. Välj Språk â OK.
4. Välj önskat språk â OK.
Ställa in tid och datum
1. Tryck på Meny â Inställningar â OK.
2. Välj Telefoninställningar â OK.
3. Välj Tid och datum â OK.
4. Välj Tid/datum â OK.
5. Ange tiden (TT:MM) â .
6. Ange datumet (DD/MM/ÅÅÅÅ) â OK.
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Skapa en post i telefonboken
1. Tryck på Meny â Telefonbok â OK.
2. Välj Lägg till ny kontakt â Lägg till.
3. Välj om du vill spara kontakten på SIM-kortet 

eller i telefonen.
4. Ange ett namn på kontakten.
5. Tryck .
6. Ange telefonnummer inklusive riktnummer.
7. Tryck .
8. Du kan välja en annan ringsignal för 

kontakten med hjälp av knapparna * 
och #.

9. Tryck sedan Alternativ â Spara â OK.
Tips: Ange alltid symbolen + före landskoden 
vid utlandssamtal så att telefonboken kan 
fungera optimalt oavsett land.  
Tryck två gånger på * för att ange utlands-
prefixet +.

Säkerhetsinstruktioner
 VARNING

Telefonen och tillbehören kan innehålla små delar. Se till att 
hålla all utrustning utom räckhåll för små barn. 
Strömadaptern är anslutningsanordningen som kopplas 
mellan telefonen och strömuttaget. Uttaget för ström-
adaptern bör sitta nära utrustningen och vara lättillgänglig.

Nätverkstjänster och kostnader
Denna utrustning är godkänd för användning i GSM 900/1800 MHz-
nätverk. För att använda den krävs ett abonnemang hos en nätoperatör. 
Att använda olika tjänster kan resultera i kostnader. Vissa av telefonens 
funktioner måste både stödjas av operatören och ingå i abonnemanget.

Användningsområde
Följ de regler och lagar som gäller där du befinner dig och stäng alltid 
av telefonen på platser där den inte får användas eller kan orsaka 
störningar eller utgöra en risk. Använd endast telefonen i normal 
användnings position.
Telefonen uppfyller riktlinjerna för strålning när den används antingen i 
normal position mot ditt öra eller när den är minst 1,5 cm från din kropp. 
Om telefonen förvaras nära din kropp i en väska, bälteshållare eller 
annan typ av hållare får dessa inte innehålla metall och telefonen ska 
placeras med ett avstånd från din kropp enligt ovan. Se till att avstånds-
rekommendationerna följs tills överföringen är avslutad.
Telefonen innehåller magnetiska delar. Telefonen kan attrahera metall-
föremål. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska föremål nära 
telefonen. Det finns risk för att den information som finns sparad på dem 
raderas.

Medicinsk utrustning
Användning av utrustning som sänder radiosignaler t.ex. mobiltelefoner, 
kan störa otillräckligt skyddad medicinsk utrustning. Kontakta en läkare 
eller tillverkaren av utrustningen för att avgöra om den har tillräckligt 
skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Stäng 
alltid av telefonen om det finns information om detta på vårdinrättningar 
av olika slag. Sjukhus och andra vårdinrättningar använder ibland 
utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Medicinska implantat
För att förhindra potentiella störningar rekommenderar tillverkare av 
medicinska implantat ett minimiavstånd på 15 cm mellan trådlösa 
enheter och implantat. Personer som har ett medicinskt implantat ska:
• alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd om minst 15 cm från 

implantatet
• inte förvara den trådlösa enheten i bröstfickan
• hålla den trådlösa enheten mot det öra som sitter på motsatt sida från 

implantatet.
Stäng genast av telefonen om du har skäl att misstänka att störningar 
har uppstått. Om du har några frågor om användningen av din trådlösa 
enhet i kombination med ett medicinskt implantat ska du vända dig till 
din vårdgivare.

Områden med explosionsrisk
Stäng alltid av telefonen när du befinner dig i ett område med explo-
sionsrisk. Följ alla skyltar och instruktioner. Explosionsrisk finns bl.a. på 
platser där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant 
område kan en gnista orsaka en explosion eller brand som i sin tur kan 
leda till personskador eller till och med dödsfall.
Stäng av telefonen på bensinstationer och alla andra platser med bräns-
lepumpar och bilverkstäder.
Följ förordningar gällande användning av radioutrustning vid platser där 
bränsle förvaras och säljs, kemiska fabriker och platser där sprängning 
pågår. Områden med explosionsrisk är ofta – men inte alltid – tydligt 
markerade. Detta gäller också under däck på fartyg, vid transport 
och lagring av kemikalier, för fordon som använder tryckkondense-
rade bränslen (motorgas/gasol), och i områden där luften innehåller 
kemikalier eller fina partiklar som mjöl, damm eller metallpulver.

Fordon
Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. 
elektronisk bränsleinsprutning, ABS-bromsar, farthållare, krockkuddar) 
som är felaktigt monterade eller saknar skydd. Kontakta tillverkaren 
eller dennes representant för mer information om ditt fordon eller annan 
utrustning.
Förvara eller transportera inte brännbara vätskor, gaser eller explosiva 
varor tillsammans med telefonen eller dess tillbehör.
För bilar med krockkuddar: glöm inte att krockkuddar fylls med luft med 
stor kraft. Placera inte föremål, inklusive fast eller portabel radioutrust-
ning i området vid krockkudden eller i området där den kan expandera.
Om mobiltelefonutrustningen är felaktigt monterad och krockkudden fylls 
med luft kan skadorna bli allvarliga.
Det är förbjudet att använda telefonen när man flyger. Stäng av 
telefonen innan du går ombord på planet. Att använda apparater för 
trådlös kommunikation i ett flygplan kan medföra risker för luftsäkerheten 
och störa telekommunikationen. Det kan även vara olagligt.

Skötsel och underhåll
Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och måste hanteras 
försiktigt. Oförsiktig hantering kan leda till att garantin blir ogiltig.
• Utsätt inte telefonen för fukt. Regn, snö, fukt och alla typer av vätskor 

innehåller ämnen som korroderar elektroniska kretsar. Om enheten blir 
blöt, måste du ta bort batteriet och låta telefonen torka helt innan batteriet 
sätts in på nytt.

• Använd eller förvara inte telefonen i dammiga och smutsiga miljöer. 
Telefonens rörliga delar och elektroniska komponenter kan skadas.

• Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan reducera 
livslängden på elektronisk utrustning, skada batterier, samt deformera 
eller smälta vissa plaster.

• Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp till 
normal temperatur kan kondens bildas på insidan och skada de  
elektroniska kretsarna.

• Försök aldrig att öppna telefonen på något annat sätt än de som anges 
här.

• Tappa inte telefonen. Slå inte på den och skaka den inte. Om den 
hanteras ovarsamt kan kretsarna och precisionsmekaniken skadas.

• Använd inte starka kemikalier för att rengöra telefonen.
Råden ovan gäller för telefonen, batteriet, strömadaptern och andra 
tillbehör. Kontakta inköpsstället om telefonen inte fungerar som den ska. 
Glöm inte inköpskvittot eller en kopia av fakturan.

Litium-jon batteri
Denna produkt innehåller ett litium-jon batteri. Om batteripaketet 
hanteras på fel sätt finns risk för brand och brännskador.

 VARNING
Explosionsrisk om batteriet byts ut på fel sätt. För att minska 
risken för brand och brännskador: undvik att ta isär, krossa 
eller sticka hål på enheten, förkorta externa kontakter eller 
att utsätta enheten för temperaturer över 60 °C, öppen 
eld eller vatten. Återvinn eller kassera använda batterier i 
enlighet med lokala föreskrifter eller den referenshandbok 
som medföljer produkten.

Skydda hörseln
VARNING
Överdriven exponering för höga ljud kan leda 
till hörselskador. 
Exponering för höga ljud under bilkörning kan 
distrahera dig och leda till olyckor. 

Lyssna på måttlig ljudnivå när du använder headset och håll 
inte enheten nära örat när högtalarläget är på.

Nödsamtal
Viktigt!
Mobiltelefoner använder både radiosignaler, mobiltelefon-
nätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade 
funktioner. Det betyder att kontakt med nätet inte alltid kan 
garanteras. Se därför till att inte vara helt beroende av en 
mobiltelefon för mycket viktiga samtal som t.ex. medicinska 
nödsituationer.

Garanti
Om du behöver hjälp när du konfigurerar eller använder din mobiltelefon 
kan du hitta aktuella kontaktuppgifter på följande webbplats:  
http://www.primobydoro.com/support 
Om du inom 24 månader från köpet upptäcker en defekt som beror 
på tillverkningsfel och/eller materialfel ska du kontakta din återförsäl-
jare. Garantin gäller inte vid felaktigt handhavande eller underlåtenhet 
att iaktta informationen i den här användarhandboken, och omfattar 
inte störningar på apparaten som orsakas av återförsäljaren eller 
användaren (t.ex. installationer, nedladdningar av programvara osv.) 
eller förlust av apparaten. Vidare gäller garantin inte vid vätskeinträng-
ning, användande av kraft, uteblivet underhåll, felaktigt handhavande 
eller andra förhållanden som orsakas av användaren. Garantin omfattar 
heller inte fel som orsakats av blixtnedslag eller andra spänningsvaria-
tioner. Tillverkaren förbehåller sig i detta fall rätten att ta betalt av kunden 
för utbyte eller reparation. För utbytesdelar som batterier, knappsats 
och hölje gäller en begränsad garantiperiod på 6 månader. Handböcker 
och eventuell medföljande programvara undantas från denna garanti. 
Ytterligare eller övriga anspråk med hänvisning till tillverkarens garanti 
godtas inte. Det innebär att tillverkaren inte tar något ansvar för verk-
samhetsavbrott, vinstbortfall, dataförlust, övrig programvara som instal-
lerats av användaren eller annan information. Garantibeviset utgörs av 
kvittot med inköpsdatum.

Specifik absorptionsnivå (SAR)
Telefonen uppfyller tillämpliga internationella säkerhetskrav för 
exponering av radiovågor. Högsta tillåtna SAR-värde enligt ICNIRP-
riktlinjerna för användning av enheten vid örat är 0,668 W/kg uppmätt i 
10 g vävnad.
Maxgräns enligt ICNIRP är 2,0 W/kg uppmätt i 10 g vävnad.

Försäkran om överensstämmelse
Vi deklarerar härmed att Primo™ 401 överensstämmer med de 
viktigaste kraven och andra relevanta föreskrifter i  
direktiven 1999/5/EG (R&TTE) och 2011/65/EG (RoHS).
En kopia av denna försäkran finns på  
http://www.primobydoro.com/support 

Specifikationer
Nätverk: GSM 900/1800 MHz

Mått: 91 mm x 46 mm x 19 mm

Vikt: 74 g

Batteri: 3,7 V/800 mAh Litium-jon batteri

Omgivande temperatur vid drift: Min: 0 °C Max: 40 °C

Omgivande temperatur  
vid laddning:

Min: 0 °C Max: 40 °C

Förvaringstemperatur: Min: -20 °C Max: 60 °C

Med reservation för eventuella ändringar och fel.


