
A telefon bekapcsolása
A készülék be- vagy kikapcsolásához tartsa nyomva 
a piros  gombot.
Amennyiben a SIM-kártya érvényes, de PIN-kód védi, 
az Adja meg a PIN-kódot felirat jelenik meg.
Adja meg a SIM-kártya PIN-kódját, majd nyomja meg 
az OK gombot (  gomb a billentyűzet bal felső 
sarkában). A Törlés opcióval (  gomb a billentyűzet 
jobb felső sarkában) törölhet.

Nyelv beállítása
A készülék a menük, üzenetek stb. nyelvét 
a SIM-kártya alapján állítja be. Bármikor megvál-
toztathatja a nyelvet bármely másik, a telefon által 
támogatott nyelvre.
1. Nyomja meg a Menü â Beállítások â OK gombot.
2. Válassza ki a Telefon beállításai menüpontot â OK.
3. Válassza ki a Nyelv menüpontot â OK.
4. Válasszon egy nyelvet a listáról â OK.

1. Billentyűzár
2. Zseblámpa 

LED
3. Fülhallgató port 3,5 mm-es szabványos headset
4. Nyílgombok Nyomja meg a  gombot 

a gyorselérésű funkciók megnyi-
tásához; 
nyomja meg a  gombot az 
üzenetek megnyitásához; 
görgessen fel és le a menükben 
és a listákban

5. Bal szoft-
vergomb

Nyomja meg a főmenü megnyi-
tásához

6. Jobb szoft-
vergomb

Nyomja meg a telefonkönyv 
megnyitásához

7. Hívás gomb Hívások kezdeményezése és 
fogadása; 
nyomja meg egyszer a hívás-
napló megnyitásához

8. Befejezés 
gomb

Nyomja meg a hívás befejezé-
séhez;
nyomja meg a készenléti üzem-
módba való visszatéréshez;
tartsa nyomva a telefon be- és 
kikapcsolásához

9. Számbillentyűk Nyomja meg számok  
beütéséhez;
tartsa nyomva az 1-es gombot 
a hangposta tárcsázásához 
(a telefonszámot először el kell 
menteni);
írás közben nyomja meg számok 
és karakterek beütéséhez

10. * gomb Készenléti módban nyomja meg 
az alábbiak beütéséhez  
„*”/ „+” / „P” / „W”; 
írás közben nyomja meg a spe-
ciális karakterek beütéséhez

11. # gomb Tartsa nyomva a néma és 
a normál üzemmódok közötti 
váltáshoz

12. Micro USB port A töltőhöz
13. Telefonállvány csatlakozók

14. Zseblámpa be- és kikapcsolása

15. Segélykérő gomb

16. Hangszóró

A SIM-kártya, a memóriakártya és az  
akkumulátor behelyezése
A SIM-kártya és a memóriakártya tartója az akkumulá-
tortérben van.

 FIGYELEM
Kizárólag az adott készüléktípushoz jóváhagyott 
akkumulátort, töltőt és tartozékokat használjon. 
Más tartozékok csatlakoztatása veszélyes lehet, és 
érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó típusjóváha-
gyást és jótállást.

1. A hátlap eltávolításához körmét a telefon alján 
lévő mélyedésbe helyezve tolja felfelé a fedelet, 
és emelje le a hátlapot. 
Ha az akkumulátor be van 
helyezve, helyezze körmét az 
akkumulátor melletti résbe, és 
emelje fel.

2. SIM-kártya (szükséges)  
Óvatosan csúsztassa a 
SIM-kártyát a fém tartóba. Fontos, 
hogy a SIM-kártya érintkezői lefelé 
nézzenek, a levágott sarok pedig 
egyvonalban legyen a tartó aljával. 
Ne karcolja meg, és ne hajlítsa 
meg a kártya érintkezőit. 
Lehetőség szerint ne érjen az érint-
kezőkhöz.

Tipp: Néhány funkcióhoz nagyobb memóriára 
lehet szükség. A telefon tárhelyének bővítéséhez 
helyezzen be egy micro SD kártyát.

3. Micro SD kártya (opcionális)  
Nyomja meg enyhén a kártyatartót, és tolja 
óvatosan az akkumulátortér sarka 
felé. A kártyatartó így már 
felnyitható. Helyezze a memória-
kártyát a fekete műanyag tartóba. 
Fontos, hogy a memóriakártya 
érintkezői lefelé nézzenek, 
a levágott sarok pedig a megjelölt 
területen helyezkedjen el (ld. ábra). 
Ne karcolja meg, és ne hajlítsa 
meg a kártya érintkezőit. Csukja vissza a 
fémtartót, nyomja le, és csúsztassa, amíg a 
helyére nem pattan.

4. Helyezze be az akkumulátort 
az akkumulátortérbe, ügyelve arra, 
hogy az akkumulátor három 
érintkezője érintse az akkumulátor-
tér három rugós érintkezőjét. 
Helyezze vissza a hátlapot, és 
nyomja le minden ponton, hogy 
biztosan a helyére kerüljön. 
 

Ha az akkumulátor hamarosan lemerül, felvillan az 
üres akkumulátort jelző szimbólum és a készülék 
hangjelzést ad. Az akkumulátor feltöltéséhez csatla-
koztassa a hálózati tápkábelt a telefon alján található 
micro USB csatlakozóba.
Miután csatlakoztatta az akkumulátortöltőt a telefonhoz, 
felvillan a piros töltést jelző LED-fény. Az akkumulátor 
töltését jelző ikon a töltés során mozog (a kijelző 
jobb felső sarkában látható). Az akkumulátor teljes 
feltöltése kb. 3 órát vesz igénybe. Ha az akkumulátor 
teljesen feltöltődött, az ikon mozgása megszűnik.
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Műszaki adatok
Hálózat: GSM 900/1800 MHz

Méretek: 110 mm x 51 mm x 13 mm

Tömeg: 83 g

Akkumulátor: 3,7 V/1000 mAh Li-ion akkumulátor

Környezeti hőmérséklet 
használat közben: 

Min: 0°C (32°F) Max: 40°C (104°F)

Környezeti hőmérséklet 
töltés közben:

Min: 0°C (32°F) Max: 40°C (104°F)

Tárolási hőmérséklet: Min: -20°C (-4°F) Max: 60°C (140°F)
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HU



A dátum és az idő beállítása
1. Nyomja meg a Menü â Beállítások â OK gombot.
2. Válassza a Telefon â OK lehetőséget.
3. Válassza ki a Dátum és idő menüpontot â OK.
4. Válassza ki a Város beállítása menüpontot â OK.
5. Válasszon egy várost a listáról â OK.
6. Válassza a Dátum/idő beállítása menüpontot â OK.
7. Adja meg az időt (ÓÓ:PP) â .
8. Adja meg a dátumot (NN/HH/ÉÉÉÉ) â OK.

Hívás kezdeményezése
1. Írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. 

A Törlés gombbal törölheti a számokat.
2. A tárcsázáshoz nyomja meg a  gombot. 

Nyomja meg a Megszakítás gombot a hívás 
törléséhez.

3. Nyomja meg a  gombot a hívás befejezéséhez.
Tipp: Mindig használja a + jelet az ország elő-
hívószáma előtt nemzetközi hívások esetére, 
így bármely országban optimálisan használ-
hatja a telefonkönyvet. A nemzetközi + előjel 
beütéséhez nyomja meg a * gombot kétszer.

Hívás fogadása
1. Nyomja meg a  vagy a Válasz gombot a hívás 

fogadásához, vagy nyomja meg az Elutasítás 
gombot a hívás elutasításához (foglalt jelzés). 
A hívás azonnali elutasításához nyomja meg  
a  gombot.

2. Nyomja meg a  gombot a hívás befejezéséhez.

Segélykérő gomb
FONTOS!
Mindig tájékoztassa a címzetteket, hogy kapcsolat-
tartóként jelölte meg őket.

A mindennapi biztonság érdekében a telefonon 
segélykérő gomb is található. A segélykérő gombbal 
könnyen elérheti a Segélykérő számok listában előre 
megadott telefonszámokat.
Mielőtt használhatná a segélykérő gombot, aktiválnia 
kell a segélykérő funkciót, hozzá kell adnia a telefon-
számokat a listához, és létre kell hoznia a szöveges 
üzenetet azokkal az információkkal, amelyeket el 
szeretne küldeni.
• Nyomja meg a gombot 3-szor 1 másodpercen belül.  

A segélykérő hívást 3 másodperces késleltetéssel 
kezdeményezi a készülék. Ez idő alatt megszakít-
hatja az esetleges téves riasztást a Mégse vagy  
a  gomb megnyomásával.

• A címzettek segélykérő SMS-t kapnak.

• A készülék tárcsázza a listában szereplő első 
címzettet. Amennyiben a hívást nem fogadják, 
a készülék a következő számot tárcsázza. 
A készülék 3-szor próbálkozik a hívással, illetve 
addig ismétli a hívást, amíg a hívást nem fogadják, 
vagy le nem nyomják a Mégse vagy a  gombot.

Segélykérés beállításai:
Beállítások â SOS beállítások â.

Orvosi berendezések
Rádiójeleket sugárzó eszközök, pl. mobiltelefon használata zavarhatja 
a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljen az orvossal 
vagy forduljon a berendezés gyártójához annak megállapítása érdekében, 
hogy megfelelő védelemmel rendelkezik-e a berendezés a külső rádiósu-
gárzással szemben, illetve bármilyen egyéb kérdés esetén. Ha az egész-
ségügyi intézményben kifüggesztett tájékoztató szerint az intézményen 
belül ki kell kapcsolni a telefont, akkor tartsa tiszteletben ezt az előírást. 
A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiójelekre 
érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök
Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a beültetett orvosi 
eszközök gyártói azt javasolják, hogy a vezeték nélküli eszköz és az 
implantátumok között minimum 15 cm távolság legyen. A beültetett orvosi 
eszközökkel élő személyek:
• Ügyeljenek arra, hogy a vezeték nélküli eszköz és az implantátum között 

legalább 15 cm távolság legyen.
• Ne tegyék a készüléket felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe.
• Ne ahhoz a fülükhöz tartsák a vezeték nélküli eszközt, amelyik oldalon 

a beültetett orvosi eszköz van.
Ha bármilyen oka van azt hinni, hogy interferencia lép fel, azonnal 
kapcsolja ki a telefont. Ha ön beültetett orvosi eszközzel rendelkezik, és 
segítségre van szüksége azzal kapcsolatban, hogyan használhatja vezeték 
nélküli eszközét, forduljon orvosához.

Robbanásveszélyes helyek
Robbanásveszélyes helyen mindig kapcsolja ki a készüléket,. A jelzéseknek 
és utasításoknak megfelelően járjon el. A robbanásveszélyes környezetek 
közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának 
leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy 
tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat.
A készüléket benzinkutakon és minden olyan helyen kapcsolja ki, ahol 
üzemanyag-szivattyúk és autójavító berendezések találhatók.
Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák 
a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és árusítására használt 
területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. 
A robbanásveszélyre általában  
(de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Ez vonatkozik hajófedélze-
tek alatti részekre; vegyi anyagok szállítására vagy tárolására; folyékony 
üzemanyagot (például propánt vagy butánt) használó járművekre; olyan 
területekre, ahol a levegő vegyi anyagokat vagy részecskéket, például 
homokszemcsét, port vagy fémport tartalmaz.

Li-ion akkumulátor
A termék Li-ion akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nem megfelelő 
kezelése tüzet vagy égésveszélyt eredményezhet.

 FIGYELMEZTETÉS
Az akkumulátor nem megfelelő behelyezése robbanásve-
szélyt eredményezhet. A tűz vagy égésveszély kockázatának 
csökkentése érdekében a rövid külső érintkezőket ne szerelje 
szét, törje össze vagy szúrja át, ne tartsa azokat 60 °C-nál 
melegebb helyen, és ne tegye ki azokat tűznek vagy víznek. 
A használt akkumulátort a helyi előírásoknak vagy a termékhez 
mellékelt referencia útmutatónak megfelelően hasznosítsa újra 
vagy selejtezze le.

Hallásvédelem
FIGYELMEZTETÉS
A nagy hangerő hosszú távon halláskárosodáshoz 
vezethet. 
Vezetés közben a nagy hangerő elvonhatja 
a figyelmét, és balesetet eredményezhet. 

A headsetet mérsékelt hangerővel használja, és a kihangosítós 
üzemmód használatakor ne tartsa a készüléket a füléhez közel.

Segélyhívások
Fontos!
A mobiltelefonok rádiójelekre, mobil- és vezetékes hálózatokra, 
valamint a felhasználó által programozható funkciókra 
támaszkodva működnek. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garan-
tálható minden körülmények között. Létfontosságú kommuniká-
ció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkoz-
zon kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Biztonsági útmutatások
 FIGYELMEZTETÉS

A készülék és a tartozékok kis alkatrészeket tartalmazhatnak. 
A készüléket kisgyermekek elől tartsa elzárva. 
A termék a hálózati adapter segítségével csatlakoztatható le az 
áramellátásról. A hálózati aljzat legyen közel a készülékhez, és 
legyen könnyen hozzáférhető.

Hálózati szolgáltatások és költségek
A készülék használata a GSM 900/1800 MHz hálózatokon engedélyezett. 
Az eszköz használatához előfizetéssel kell rendelkeznie a mobilszolgál-
tatónál. 
A hálózati szolgáltatások használata forgalmi költséget eredményez. 
A termék néhány funkciójához hálózati támogatás szükséges, és előfordul-
hat, hogy elő kell ezekre fizetni.

Működési környezet
Mindenütt tartsa be az adott helyen érvényes szabályokat és törvényeket, 
és mindig kapcsolja ki a készüléket, ahol annak tilos a használata, 
mivel interferenciát vagy veszélyt okozhat. A készüléket mindig normál 
pozícióban használja.
Ez a készülék megfelel a sugárzásra vonatkozó irányelveknek, 
amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 
1,5 cm távolságra használják. Ha a készüléket a teste közelében hordja 
táskában, övtartóban vagy egyéb tartóban, ezek ne tartalmazzanak fémből 
készült tárgyat, és a készülék a fent meghatározott távolságban legyen 
a testétől. Amíg magánál tartja a készüléket, mindig ügyeljen a fenti, 
távolságra vonatkozó előírások betartására.
A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémtárgya-
kat. Ne tartson a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses 
adattároló eszközt. Előfordulhat, hogy az azokon tárolt információk meg-
sérülhetnek.

Járművek
A rádiójelek a járművek szakszerűtlenül beszerelt vagy nem megfelelő 
védelmű elektronikus rendszereinek (pl. elektronikus üzemanyag-befecsken-
dezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy 
légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatják. További tájékoz-
tatásért forduljon a gépjármű vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy 
ennek képviseletéhez. 
A készülékkel, illetve annak tartozékaival együtt ne tároljon és ne szállítson 
gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. 
Légzsákkal felszerelt jármű esetén: Ne felejtse el, hogy a légzsákok jelentős 
erővel fújódnak fel. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyen semmiféle 
tárgyat – a beépített vagy hordozható mobiltelefonokat is beleértve. 
A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék a légzsák kinyílásakor súlyos 
sérüléseket okozhat. 
Repülőgépen tilos használni a készüléket. Mielőtt repülőgépre szállna, 
kapcsolja ki a telefont. Rádiós telekommunikációs eszköz használata 
a repülőgépen repülésbiztonsági veszéllyel járhat, és zavarhatja a tele-
kommunikációt. Ez törvénytelen is lehet.

Tisztítás és karbantartás
Ez a készülék egy modern műszaki eszköz, ezért kíméletes bánásmódot 
igényel. Ha ezt figyelmen kívül hagyja, akkor a jótállás érvényét vesztheti.
• Óvja a készüléket a nedvességtől. Az eső, a hóesés, a nedvesség és 

mindenfajta folyadék tartalmazhat olyan anyagokat, amelyek az elektronikus 
áramkörök korrózióját okozzák. Ha a készülék nedves lesz, vegye ki az akku-
mulátort, és csak a tökéletesen száraz készülékbe helyezze vissza.

• Ne használja, és ne tartsa a készüléket poros, szennyezett környezetben. Így 
megsérülhetnek a készülék mozgó, illetve elektronikus alkatrészei.

• Ne hagyja a készüléket meleg helyen. A magas hőmérséklet következté-
ben lerövidülhet az elektronikus készülék élettartama, meghibásodhatnak 
az akkumulátorok, illetve deformálódhatnak vagy megolvadhatnak bizonyos 
műanyagok.

• Ne hagyja a készüléket hideg helyen. Miközben a készülék normál hőmér-
sékletre melegszik, nedvesség csapódhat le a belsejében, és ez kárt tehet az 
elektronikus áramkörökben.

• Ne próbálkozzon a készülék felnyitásával az itt leírtaktól eltérő módon.
• Óvja a készüléket a leeséstől. Ne üsse meg és ne rázza a készüléket. A durva 

bánásmód hatására meghibásodhatnak az áramkörök és finommechanikai 
elemek.

• Ne használjon erős vegyszert a készülék tisztításához.
A fenti tanácsok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, 
a hálózati tápegységre és az egyéb tartozékokra. Ha a telefon nem működik 
megfelelően, forduljon a készüléket eladó szaküzlethez. Vigye magával 

a nyugtát vagy a számla egy példányát.

Jótállás
Ha segítségre van szüksége a mobiltelefon beállításával vagy haszná-
latával kapcsolatban, keresse fel az alábbi weboldalt, ahol megtalálhatja 
elérhetőségeinket: http://www.primobydoro.com/support
Amennyiben a vásárlástól számított 24 hónapon belül gyártási és/vagy 
anyaghibát észlel, keresse fel a telefont értékesítő üzletet. A jótállás nem 
terjed ki a nem megfelelő használatból vagy a használati útmutatóban 
leírtak be nem tartásából eredő meghibásodásokra, az eladó vagy 
a felhasználó által okozott üzemzavarra (pl. telepítés, szoftver-letöltés 
stb.), vagy a készülék elvesztésére. Nem érvényesíthető a jótállás továbbá 
akkor, ha a meghibásodást folyadék, a karbantartás hiánya, nem megfelelő 
használat és bánásmód, valamint bármely más, a felhasználó által okozott 
körülmény okozza. Emellett a jótállás nem terjed ki a villám vagy bármilyen 
más feszültségingadozás okozta meghibásodásokra sem. A gyártó 
fenntartja a jogot, hogy ezekben az esetekben a készülék cseréjének vagy 
javításának díját a felhasználóra terhelje. Az elhasználódó alkatrészekre 
(pl. akkumulátor, billentyűzet vagy burkolat) 6 hónapos korlátozott jótállás 
érvényes. A jótállás nem terjed ki a használati útmutatókra, valamint az 
esetlegesen mellékelt szoftverekre. A gyártó kizár minden felelősséget 
a gyártói jótállásból eredő bármely további követeléssel szemben. Így tehát 
nem követelhető kártérítés kieső üzletért, kieső nyereségért, adatveszté-
sért, a felhasználó által kiegészítőleg telepített szoftver vagy egyéb adat 
elvesztéséért. A jótállást a vásárlás dátumával ellátott nyugta bizonyítja.

Specifikus elnyelési ráta (SAR)
Ez az eszköz megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó érvényes 
nemzetközi biztonsági követelményeknek. A legnagyobb SAR-érték az 
ICNIRP iránymutatása szerint fülhöz tartott eszköz esetén 1,070 W/kg, 
10 g súlyú szövetre vetítve. Az ICNIRP által megállapított határérték  
2,0 W/kg 10 g szövetben.

Megfelelőségi nyilatkozat
A Doro kijelenti, hogy a Primo™ 215 készülék megfelel az 1999/5/EK  
(R és TTE) és a 2011/65/EK (RoHS) irányelv alapvető követelményeinek 
és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat megta-
lálható a http://www.primobydoro.com/support címen.


