
TÄHTIS!
Kasutage ainult seadmega ühilduvaid 
mälukaarte. Ühilduvad kaardiliigid: 
microSD, microSDHC.  
Mitteühilduvate kaartide kasutamine 
võib kaarti või seadet ning kaardile 
salvestatud andmeid kahjustada. 
Olenevalt turust võib mõnel telefonil olla 
mälukaart juba eelnevalt paigaldatud.

4. Paigaldage aku  
(nõutav). 
Suruge see 
akupessa. 
Veenduge, et aku 
kolm kontaktpinda 
puutuvad vastu 
akupesas olevat kolme kontaktpinda. 

5. Pange kate tagasi ja vajutage seda 
ümberringi allapoole, et see kindlasti 
sulguks.

1. Vastuvõtja/
valjuhääldi

Helistage telefoni kõrva 
lähedal hoides

2. Ekraan
3. Kiirvaliku

nupud
M1, M2 ja M3 alla salvesta
tud numbrite kiirvalimine

4. Vasak tark
varanupp

Vajutus avab peamenüü

5. Parem 
tarkvara
nupp

Vajutus avab telefoni
raamatu

6. Helistamis
nupp

Helistamine ja kõnedele 
vastamine; 
ühekordne vajutus avab 
kõnelogi

7. Kaameranupp
8. Noole 

nupud
Otseteede avamiseks  
vajutage ; 
sõnumite avamiseks  
vajutage ; 
menüüdes ja loendites üles 
ja alla kerimine. 

9. Lõpetus
nupp

Vajutage kõne lõpetamiseks;
vajutage ooterežiimi naas
miseks;
telefoni sisse või välja 
lülitamiseks vajutage ja 
hoidke all.

10. Numbri
nupud

Vajutage numbrite sisesta
miseks;
pikk vajutus nupule 1 helis
tab teie kõneposti (telefoni
number peab olema salves
tatud);
kirjutamise ajal saate vaju
tustega sisestada numbreid 
või tähemärke.

11. * nupp Vajutage  
„*”/ „+” / „P”/„W“ sisestami
seks; 
vajutage kirjutamise ajal 
erimärkide sisestamiseks.

12. # nupp Pikk vajutus vaikse ja 
tavarežiimi vahel ümber 
lülitumiseks

13. Pea
komplekti 
ühendus
pesa

Standardse 3,5 mm otsaga 
peakomplekti jaoks

14. Tasku
lambinupp

Taskulambi sisse ja välja
lülitamine

15. LED 
märgutuli

Punane = aku laadimine

16. LED 
märgutuli

Sinine = aku täis 
Vilgub aeglaselt: vastamata 
kõne

17. Kaamera LED ja taskulamp
18. Kaamera 

objektiiv
19. Hädaabinupp 
20. Valjuhääldi
21. Mikro USB

port
Akulaadijale

22. Nupud + 
ja 

Helina tugevuse ja valju
hääldi helitugevuse regu
leerimiseks

23. Laadimisalus
24. Laadimisaluse kontaktid

2. Paigaldage SIM-kaart  
(nõutav). 
SIMkaardi paigal
damiseks lükake 
see ettevaatlikult 
metallklambri alla. 
Veenduge, et 
SIMkaardi kontaktid jäävad allapoole 
ja lõigatud nurk oleks kohakuti klambri 
alumise nurgaga. Ärge kraapige ega 
painutage kaardi kontakte. Võimalusel 
ärge puudutage kontakte sõrmedega.

Näpunäide: mõned funktsioonid vajavad 
rohkem mälu, telefoni mäluruumi suuren
damiseks paigaldage microSDkaart.

3. Micro-SD-kaart  
(valikuline). 
Vajutage kergelt 
kaardihoidikule ja 
lükake seda pesa 
nurga suunas. 
Nüüd saab 
kaardihoidiku üles vertikaalasendisse 
keerata. Asetage mälukaart musta 
plastklambrisse. Veenduge, et 
mälukaardi kontaktid jäävad allapoole 
ja kaart on paigutatud vastavalt 
märgistatud piirkonnale (vt joonist). 
Ärge kraapige ega painutage kaardi 
kontakte. Lükake metallhoidik uuesti 
alla, vajutage see sirgeks ja libistage, 
kuni see oma kohale fikseerub.

Eesti keel

ET

Kui aku hakkab tühjenema ja telefon on 
sisse lülitatud, hakkab tühja aku sümbol 
vilkuma ja kõlab vastav helisignaal, 
mis annab märku aku seisundist. 
Aku laadimiseks ühendage adapter 
telefoni külje alaosas asuva mikroUSB 
ühendusega.  
Teine võimalus on asetada telefon laadi
misalusele, mis on USBjuhtme abil toite
adapteriga ühendatud.
Laadimise ajal põleb punane LED 
märgutuli. Laadimise ajal liigub aku 
laadimise ikoon (nähtav ekraani paremas 
ülanurgas). Aku täis laadimiseks kulub 
ligikaudu 3 tundi. Kui aku on täis laetud, 
lõpetab laadimisikoon liikumise.

Telefoni sisselülitamine
Telefoni sisse ja väljalülitamiseks vajutage 
seadme punast nuppu  ja hoidke seda 
vähemalt 2 sekundit all.
Kui SIMkaart on kehtiv ja PINkoodiga 
(personaalne identifitseerimisnumber) 
kaitstud, kuvatakse teade Sisesta PIN.
Sisestage SIM kaardi PIN kood ja vajutage 
OK (  klaviatuuri vasakus ülanurgas). 
Kustutamiseks kasutage nuppu Kustuta  
(  klaviatuuri ülemises paremas nurgas).

Keele seadmine
Vaikimisi määrab telefoni menüükeele 
SIMkaart. Teil on alati võimalik valida 
mistahes telefoni poolt toetatud keel.
1. Vajutage Menüü â Seaded â OK.
2. Valige Telefoni seaded â OK.
3. Valige Keel â OK.
4. Valige loendist keel â OK.

Kuupäeva ja kellaaja määramine
1. Vajutage Menüü â Seaded â OK.
2. Valige Kuupäev ja kellaaeg â OK.
3. Valige Määra kuupäev/kellaaeg â OK.
4. Sisestage kellaaeg (TT:MM) â .
5. Sisestage kuupäev (PP.KK.AAAA) â .
6. Valige OK.

Helistamine
1. Sisestage suunakood ja telefoninumber.  

Numbrite kustutamiseks kasutage 
nuppu Tühjenda.

2. Vajutage helistamiseks . Kõne 
tühistamiseks vajutage Katkesta.

3. Kõne lõpetamiseks vajutage .
Näpunäide: Rahvusvaheliste kõnede 
jaoks sisestage alati enne riigikoodi +, 
sedasi saate kasutada telefoniraamatut 
optimaalselt mistahes riigis. 
Rahvusvahelise suunakoodi + sisestami
seks vajutage kaks korda nuppu *.

Kiirvalimine (M1, M2, M3)
NB! Kiirvalikunuppude kontaktid peavad 
olema eelnevalt telefoniraamatusse 
salvestatud.

M1, M2 ja M3 seadmine
1. Vajutage Menüü â Kontaktid â OK.
2. valige kontakt nuppudele M1, M2 ja M3.
3. Vajutage Suvandid â Kiirvalimine â 

OK.
4. Valige kas M1, M2 või M3 â Salvesta.
5. Kinnitage küsimus Kas salvestada? 

nupuga Jah.

Hädaabikõned (kohalikud, riiklikud,  
rahvusvahelised hädaabinumbrid)
Kui telefon on sisse lülitatud, on alati 
võimalik teha hädaabikõne, sisestades teie 
asukohale vastava kohaliku üldise hädaabi
numbri ja vajutades .
Mõned võrgud edastavad kõned häda
abinumbritele ilma kehtiva SIMkaardita. 
Lisateabe saamiseks võtke ühendust tee
nusepakkujaga.

NB! Raha EI ole vaja, kuid SIMkaart 
peab olema registreeritud ja aktiveeritud.
Hädaabinumbrid on ette nähtud ainult kiire 
abi vajamise korral ja neile tohib helistada 
vaid hädajuhtumil. Palun ärge kuritarvitage 
hädaabinumbrit, sest nii võite takistada abi 
jõudmist nendeni, kes seda tõesti vajavad.

Helitugevuse reguleerimine
Kõne ajal saate helitugevust reguleerida 
küljel olevate nuppudega +/-. Helitugevuse 
tase kuvatakse ekraanile.

Kõnele vastamine
1. Vajutage kõnele vastamiseks  või 

Vasta kõnele või vajutage kõnest keel
dumiseks Keeldu kõnest (kinnine toon). 
Kõnest kohe keeldumiseks võite 
vajutada ka .

2. Kõne lõpetamiseks vajutage .

Kirje lisamine telefoniraamatusse
1. Vajutage Menüü â Telefoniraamat â OK.
2. Valige Lisa uus kontakt â OK.
3. Valige, kas soovite kontakti salvestada 

SIM kaardile või telefoni.
4. Sisestage kontakti nimi.
5. Vajutage .
6. Sisestage suunakood ja telefoninumber.
7. Vajutage seejärel Valikud â Salvesta 
â OK.

Näpunäide: Rahvusvaheliste kõnede 
jaoks sisestage alati enne riigikoodi +, 
sedasi saate kasutada telefoniraamatut 
optimaalselt mistahes riigis. 
Rahvusvahelise suunakoodi + sisestami
seks vajutage kaks korda nuppu *.

Teksti sisestamine
Tähemärgi valimine
• Vajutage korduvalt numbrinuppu, kuni 

kuvatakse soovitud tähemärk.
• Enne järgmise tähemärgi sisestamist 

oodake mõni sekund (kuni tähemärgi 
sinine või kollane taust kaob).

Erimärgid
• Erimärkide loendi vaatamiseks vajutage 

*.
• Valige nuppudega * ja # (vasakule ja 

paremale liikumiseks) soovitud tähemärk 
ja vajutage sisestamiseks OK.

Kursori liigutamine tekstis
• Kasutage kursori liigutamiseks tekstis 

nuppe  / .
Suur- ja väiketähed, numbrid
• Sisestusrežiimi valimiseks vajutage #. 

Sümbol ekraani vasakus ülaservas 
näitab sisestusrežiimi.

Hädaabikõne seade
See on eraviisilise hädaabikõne funktsioon. 
Ärge sisestage kohalikku, riiklikku ega rah
vusvahelist hädaabinumbrit, nagu näiteks 
110 või 112 jne!
Aktiveerige hädaabikõne funktsioon.
1. Vajutage Menüü â Seaded â SOS 

seaded â OK.
2. Valige Hädajuhtumi teade â OK.
3. Valige Sees või Väljas â OK.

TÄHTIS!
Kui te hädaabikõne funktsiooni deakti
veerite, siis hädaabikõne nupp telefoni 
tagaküljel ei tööta.

Hädaabisignaali heli
Hädaabisignaali heli saab sisse ja välja 
lülitada.
1. Vajutage Menüü â Seaded â SOS 

seaded â OK.
2. Valige SOS signaali heli â OK.
3. Valige Sees või Väljas â OK.

Primo™ 406
Juhised

SIM-kaardi, mälukaardi ja aku 
paigaldamine
SIMkaardi ja mälukaardi hoidikud asuvad 
akupesas.

 ETTEVAATUST
Kasutage ainult selle konkreetse mudeli 
jaoks heaks kiidetud akusid, laadijat 
ja lisaseadmeid. Muude lisaseadmete 
ühendamine võib olla ohtlik, muuta 
kehtetuks telefoni tüübikinnituse ja garantii.

1. Eemaldage kate, 
asetades pöidla 
telefoni korpuse 
tagaküljele ja 
lükates katet 
allapoole. 
Kui aku on 
paigaldatud, 
pange sõrmeküüs 
aku kõrval 
olevasse sälku ja 
tõstke see üles.



Hädaabikõne viibeaeg
Seadke esimese hädaabinumbri valimisele 
eelnev viibeaeg.
1. Vajutage Menüü â Seaded â SOS 

seaded â OK.
2. Valige Kõne viibeaeg â OK.
3. Valige viibeaeg â OK.

Hädaabikõne kontaktid
Telefoninumbrid, millele helistatakse 
hädaabinupu vajutamise korral. 
Salvestada saab maksimaalselt 5 numbrit.
1. Vajutage Menüü â Seaded â SOS 

seaded â OK.
2. Valige Hädaabinumbrid â OK.
3. Lisage maksimaalselt 5 soovitud 

telefoni numbrit.
NB! Teavitage alati oma kontaktisikuid 
nende lisamisest.

4. Vajutage OK.
5. Kinnitage küsimus Kas salvestada? 

nupuga Jah.

Hädaabi-SMS
SMSide edastuse saab sisse ja välja lülitada.
1. Vajutage Menüü â Seaded â SOS 

seaded â OK. 
2. Valige Hädaabi-SMS â OK. 
3. Valige Sees või Väljas â OK.

Hädaabi SMSi tekst
Te saate asendada hädaabi tekstisõnumi 
vaikesisu oma asendustekstiga (max 
50 tähemärki).
1. Vajutage Menüü â Seaded â SOS 

seaded â OK.
2. Valige Hädaabi-SMSi tekst â OK. 
3. Muutke või asendage tekst â Valmis.

Tee hädaabikõne
Kui abi on vaja, vajutage hädaabinupp 
seadme tagaküljel 3 korda kiiremini.

FM-raadio
Raadio kuulamiseks peate ühendama 
antennina toimiva ühilduva peakomplekti.
1. Vajutage Menüü â Multimeedia â OK. 

Või vajutage ooterežiimis nuppu 
2. Valige FM-raadio â OK.
3. Reguleerige helitugevust küljel olevate 

nuppudega +/-.
4. Valige sagedus nuppude  /  abil.
5. Raadio vaigistamiseks ja vaigistuse 

mahavõtmiseks kasutage nuppu Paus. 
6. Vajutage Suvandid â 
• Kanaliloend – salvestatud kanalite loend.
• Käsitsisisestus – sageduse valimine 

käsitsi täppishäälestuse abil. 
• Automaatotsing – raadiojaamade otsing 

ja leitud jaamade salvestamine.

Seaded
• Taustataasesitus 

Kui valite Sees, jääb raadio sisselülita
tuks ka pärast menüüst lahkumist. Selle 
deaktiveerimiseks peatage Taustataase-
situs menüüs FM-raadio.

• Valjuhääldi 
Valige, kas valjuhääldi on sisse lülitatud 
või toimub taasesitus ainult peakomplekti 
kaudu, kui peakomplekt on ühendatud.

Ohutusjuhised
 HOIATUS

Seade ja lisaseadmed võivad sisaldada väikeseid 
osi. Hoidke kõik seadmed väikestele lastele kätte
saamatus kohas. Toote eraldamiseks vooluvõrgust 
kasutatakse toiteadapterit. Pistikupesa peab olema 
seadmele lähedal ja lihtsasti juurdepääsetav.

Võrguteenused ja kulud
Teie seade on heaks kiidetud kasutamiseks GSM 
900/1800/1900 MHz võrkudes. Seadme kasuta
miseks peate olema teenusepakkuja klient. 
Võrguteenuste kasutamisega võivad kaasneda 
andmeside kulud. Toote mõningad omadused 
eeldavad võrgu poolset tuge ning nende jaoks 
võib olla vajalik liitumine.

Kasutuskeskkond
Järgige alati kõiki enda asukohas kehtivaid 
reegleid ja seaduseid. Kohtades, kus seadme 
kasutamine on keelatud, lülitage see alati välja, 
vastasel juhul võib see põhjustada häireid või 
ohuolukordi. Kasutage seadet üksnes selle 
tavapärases kasutusasendis.
Mõningad seadme osad on magnetilised. Seade 
võib ligi tõmmata metallist esemeid. Ärge hoidke 
krediitkaarte või muid magnetilisi andmekand
jaid seadme läheduses. Vastasel juhul on oht, et 
neile salvestatud andmed kustuvad.

Meditsiiniseadmed
Raadiosignaale edastavate seadmete, näiteks 
mobiiltelefonide, kasutamine võib häirida 
ebapiisava varjestusega meditsiiniseadmete 
tööd. Küsige arstilt või seadme tootjalt, kas 
seadmel on piisav varjestus raadiosignaalide 
eest või mistahes muid tekkinud küsimusi. 
Järgige kõiki tervishoiuasutustesse paigaldatud 
teavitusi, mis paluvad telefoni välja lülitada. 
Haiglad ja teised tervishoiuasutused kasutavad 
vahel raadiosignaalide suhtes tundlikke 
seadmeid.

Implanteeritud meditsiiniseadmed
Võimalike häirete ennetamiseks soovitavad 
implanteeritud meditsiiniseadmete tootjad jätta 
juhtmevaba seadme ja meditsiiniseadme vahele 
vähemalt 15 cm. Selliseid seadmeid kasutavad 
isikud peaks:
• hoidma juhtmevaba seadme meditsiiniseadmest 

alati vähemalt 15 cm kaugusel;
• hoiduma juhtmevaba seadme kandmisest 

rinnataskus;
• hoidma juhtmevaba seadet meditsiiniseadme 

vastaspoole kõrva juures.

Kui teil on mistahes põhjust kahtlustada häireid, 
lülitage telefon viivitamatult välja. Kui teil on 
küsimusi juhtmevaba seadme kasutamise kohta 
koos implanteeritud meditsiiniseadmega,  
konsulteerige oma arstiga.

Plahvatusohtlikud alad
Lülitage seade plahvatusohtlikes alades alati 
välja. Järgige kõiki märke ja juhiseid. Kohtades, 
kus teil palutakse auto mootor välja lülitada, on 
tavaliselt plahvatusoht. Sädemed võivad nendes 
kohtades põhjustada plahvatusi või tulekahjusid, 
mis võivad lõppeda trauma või surmaga.
Lülitage seade välja tankimisjaamades, bensiini
pumpade läheduses ja autotöökodades.
Järgige raadioseadmetele seatud piiranguid 
kütuse ladustamise kohtades, keemiatehastes, 
lõhkamistööde läheduses. Plahvatusohtlikud 
alad on tihtipeale selgesti tähistatud, kuid seda 
mitte alati. See kehtib ka laevadel, kemikaalide 
transpordil ja ladustamisel; vedelgaasi (näiteks 
propaan või butaan) kasutavatel sõidukitel ning 
aladel, kus õhk võib sisaldada kemikaale või 
muid osi, näiteks kiude, tolmu või metallipuudrit.

Liitiumioonaku
Toode sisaldab liitiumioonakut. Akuga valel 
ümber käimisel tekib tulekahju ja põletushaa
vade oht.

 HOIATUS
Aku vale asendamine on plahvatusohtlik. Tulekahju 
ja põletusohu vähendamiseks ärge võtke seda 
osadeks, purustage, torgake, laske lühisesse, jätke 
üle 60° C temperatuuri kätte ega jätke tulle või vette. 
Taaskasutage või vabanege kasutatud akudest 
vastavalt kohalikele õigus aktidele või tootega kaasas 
olnud juhendile.

Kuulmise kaitse
HOIATUS
Liigne kokkupuude tugevate helidega 
võib kuulmist kahjustada. 
Sõidukite juhtimise ajal võivad valjud 
helid teie tähelepanu kõrvale juhtida ja 

põhjustada õnnetuse. 
Kasutage peakomplekti mõõdukal helitugevusel ning 
ärge hoidke valjuhääldi kasutamise ajal seadet kõrva 
lähedal.

Hädaabikõned
Tähtis!
Mobiiltelefonid kasutavad raadiosignaale, mobiil
sidevõrku, maaliine ja kasutaja poolt seadistatud 
funktsioone. See tähendab, et ühendust ei saa alati 
kõigis tingimustes tagada. Ärge tuginege kunagi 
ainult mobiiltelefonile, kui peate tegema äärmiselt 
olulisi kõnesid, näiteks meditsiinilistes hädaolukor
dades.

Sõidukid
Raadiosignaalid võivad segada mootorsõi
dukite elektroonika tööd (näiteks elektrooni
line sissepritse, ABSpidurid, automaatjuhti
mine, turvapadjad), kui need ei ole korrektselt 
paigaldatud või piisavalt varjestatud. Täiendavat 
teavet enda sõiduki või valikuliste lisaseadmete 
kohta saate tootjalt.
Ärge ladustage või transportige seadmega või 
selle lisaseadmetega koos süttivaid vedelikke, 
gaase või lõhkeaineid.
Turvapatjadega sõidukite puhul: pidage meeles, 
et turvapadjad täidetakse õhuga väga kiirelt. 
Ärge asetage mistahes esemeid, sh paikseid või 
mobiilseid raadioseadmeid, otse turvapadjale või 
selle täitumise alale.

Vale paigalduse puhul võib mobiiltelefon tekitada 
turvapatjade õhuga täitumisel tõsiseid vigastusi.
Lennukites ei ole seadme kasutamine lubatud. 
Lülitage seade enne lennukisse sisenemist 
välja. Juhtmevabade sideseadmete kasutamine 
lennukites võib ohustada lennuturvalisust ja 
segada pardakommunikatsiooni. See võib olla 
ka ebaseaduslik.

Puhastamine ja hooldus
Teie telefon on keeruline seade, ning seda 
tuleb hoolsalt käsitseda. Hooletus võib garantii 
kehtetuks muuta.
• Kaitske seadet niiskuse eest. Vihm/lumi, niiskus 

ja muud vedelikud võivad sisaldada aineid, mis 
söövitavad elektroonilisi komponente. Kui seade 
saab märjaks, eemaldage aku ja võimaldage 
seadmel enne selle tagasi panemist täielikult 
kuivada.

• Ärge kasutage või hoidke seadet tolmuses, 
mustas, keskkonnas. Seadme liikuvad ja elekt
roonilised osad võivad kahjustuda.

• Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrged tem
peratuurid võivad vähendada elektrooniliste 
seadmete tööiga, kahjustada akut ja deformee
rida või isegi sulatada plastikust osi.

• Ärge hoidke seadet külmas. Seadme soojenemi
sel normaalse temperatuurini võib tekkida elekt
roonilistele komponentidele kahjulik kondensaat.

• Avage seadet üksnes vastavalt käesolevale 
juhendile.

• Ärge pillake seadet maha. Ärge põrutage ega 
raputage seda. Karm kohtlemine võib kahjustada 
vooluringe ja mehaanilisi osi.

• Ärge puhastage seadet tugevate kemikaalidega.
Eelpool toodud soovitused kehtivad seadme, 
selle aku, akulaadija ja muude lisaseadmete 
kohta. Probleemide korral võtke ühendust 
seadme ostukohaga. Ärge unustage kaasa võtta 
kviitungit või arve koopiat.
Garantii
Juhul, kui vajate abi seadme seadistamisel või 
kasutamisel, leiate asjakohased kontaktandmed 
järgnevalt veebilehelt: 
www.primobydoro.com/support.
Juhul, kui tuvastate 24 kuu jooksul pärast 
seadme ostmist mõne tootmis või materjalivea, 
võtke ühendust seadme müüjaga. Garantii ei 
laiene seadme väärkohtlemisele ega kehti juhul, 
kui ei järgita käesolevas kasutusjuhendis esitatud 
juhiseid, mis on suunatud kas edasimüüjale või 

kasutajale (näiteks paigaldamised, tarkvara alla
laadimised, ...) või seadme täielikul hävinemisel. 
Lisaks sellele ei kehti garantii veekahjustuste, jõu 
kasutamise, hooldamata jätmise, väärkasutamise 
või muude kasutaja põhjustatud asjaolude korral.  
Garantii ei laiene ka äikesetormide või muude 
voolukõikumiste tagajärjel tekkinud kahjustustele.
 Eelpool nimetatud juhtudel jätab tootja endale 
õiguse nõuda kasutajalt sisse paranduse või 
asendusega seotud kulud. Kuluvate osade, 
näiteks akude, klahvistiku või korpuse garantii
periood on 6 kuud. Garantii ei kehti kasutusjuhen
ditele ega seadmega tarnitud tarkvarale, kui see 
on olemas. Täiendavad või muud tootja garantiist 
tulenevad nõuded on välistatud. 
See tähendab, et tootja ei vastuta äritegevuse 
katkemise, saamata jäänud kasumi, kaotatud 
andmete või paigaldatud tarkvara ega muu 
kasutaja informatsiooni eest Garantii aluseks on 
ostukuupäevaga kviitung.

Erineelduvuskiirus (SAR)
Seade vastab rahvusvahelistele ohutusnõuetele 
raadiolainete osas. Mobiilseade on raadiotransii
ver. See on konstrueeritud mitte ületama raadio
lainetega (raadiosagedusega elektromagnetväl
jad) kokkupuute piirnorme, mida on soovitatud 
sõltumatu teadusorganisatsiooni ICNIRP (rahvus
vaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise 
komisjon) rahvusvahelistes suunistes.
Raadiolainetega kokkupuudet käsitlevad 
suunised kasutavad karakteristikut, mida 
nimetatakse erineelduvuskiiruseks (SAR). 
SARi piirnorm mobiilseadmetele on keskmiselt 
2 W/kg 10 g koe juures, mis hõlmab mahukalt 
ohutusruumi tagamaks kõigi isikute ohutuse 
olenemata nende vanusest ja tervislikust 
seisundist.
SARi määramiskatsed viiakse läbi standardsetes 
kasutusasendites, kui seade edastab signaali 
maksimaalsel sertifitseeritud võimsustasemel 
kõigis katsetatud sagedusribades. Selle seadme
mudeli maksimaalsed SARi väärtused ICNIRPi 
suuniste järgi on:
SAR pea juures: 0,305 W/kg
SAR keha juures: 0,491 W/kg

Tavakasutuse ajal on seadme SARi väärtused 
tavaliselt suurel määral alla ülalnimetatud 
väärtusi. Selle põhjuseks on asjaolu, et süsteemi 
tõhususe tagamiseks ja võrguhäirete minimeeri
miseks vähendatakse mobiilseadme väljundvõim
sust automaatselt, kui helistamiseks täisvõimsust 
vaja ei lähe. Mida madalam on seadme väljund
võimsus, seda madalam on SARi väärtus.
Seade vastab raadiosagedusega kokkupuudet 
käsitlevatele suunistele juhul, kui seda 
kasutatakse pea vastas või vähemalt 0,5 
cm kaugusel kehast. Kui seadet kantakse 
kasutamise ajal vutlaris, vöökotis või muus 
hoidikus kehale lähemal, ei tohi need sisaldada 
metalli ning toode peab jääma kehast vähemalt 
eelpool nimetatud kaugusele.
Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on 
kinnitanud, et hetkel kättesaadav teaduslik info 
ei näita vajadust eriliste ettevaatusmeetmete 
järele mobiilseadmete kasutamise juures.Kui 
olete huvitatud oma kokkupuute vähendami
sest, soovitavad nad vähendada kasutamist või 
kasutada vabakäeseadet, et hoida seadet peast 
ja kehast eemal.

Lihtsustatud ELi vastavusdeklaratsioon
Käesolevaga deklareerib IVS GmbH, et 
käesolev raadioseadme tüüp Primo™ 406 vastab 
direktiivide 2014/53/EL ja 2011/65/EL nõuetele. 
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on 
kättesaadav järgmisel internetiaadressil:  
www.primobydoro.com/support.

Tehnilised andmed

Võrk, sagedusriba(d) 
(MHz) [maksimaalne 
saatevõimsus/dBm]:

GSM 900 [33]/1800 [30]/ 
1900 [30]

Bluetooth (GHz) 
[maksimaalne saate-
võimsus/dBm]:

3.0 + EDR (2.4) [10]

Mõõtmed: 102 x 50 x 20 mm
Kaal: 115 g
Aku: 3,7 V / 1050 mAh liitiu

mioonaku
Ümbritsev temperatuur 
kasutamisel: 

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

Ümbritsev temperatuur 
laadimisel:

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

Säilitus temperatuur: Min: –20 °C (–4 °F)  
Max: 60 °C (140 °F)

Välja arvatud muudatused ja tõrked.
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