
SVARĪGI!
Izmantojiet tikai ar šo ierīci saderīgas 
atmiņas kartes. Saderīgas kartes tips: 
microSD, microSDHC.  
Nesaderīgas kartes var sabojāt pašu 
karti, ierīci un sabojāt kartē saglabātos 
datus. Dažiem tālruņiem atkarībā no 
tirgus var būt iepriekš instalēta atmiņas 
karte.

4. Ievietojiet  
akumulatoru  
(obligāti) 
Lai ievietotu 
akumulatoru, 
iespiediet to 
akumulatora 
nodalījumā. 
Pārbaudiet, vai visi trīs priekšpusē 
esošie kontakti saskaras ar visiem trīs 
atsperveida kontaktiem, kas atrodas 
akumulatora nodalījumā.

5. Uzlieciet atpakaļ vāciņu un viegli pie-
spiediet, lai pārliecinātos, vai tas nofik-
sējas pareizajā vietā.

1. Uztvērējs/
skaļrunis

Veiciet zvanus, turot tāl-
runi pie auss

2. Displejs
3. Ātrie zvani Veiciet ātros zvanus uz 

numuriem, kas saglabāti 
zem M1, M2 un M3

4. Kreisais 
izvēles  
taustiņš

Nospiediet, lai atvērtu 
galveno izvēlni

5. Labais izvē-
les taustiņš

Nospiediet, lai atvērtu 
tālruņu grāmatu

6. Zvana  
taustiņš

Izsauc un atbild uz  
zvaniem; 
Nospiediet vienreiz, lai 
atvērtu zvanu žurnālu

7. Kameras poga
8. Bulttaustiņi Nospiediet , lai atvērtu 

saīsnes funkcijas; 
nospiediet , lai atvērtu 
īsziņas; 
ritiniet uz augšu un leju 
izvēlnēs un sarakstos 

9. Zvana beigu 
taustiņš

Nospiediet, lai beigtu 
zvanu;
nospiediet, lai atgrieztos 
gaidīšanas režīmā;
lai ieslēgtu vai izslēgtu 
tālruni, turiet to nospiestu

10. Ciparu  
taustiņi

Nospiediet, lai ievadītu 
ciparus;
turiet nospiestu taustiņu 1, 
lai zvanītu uz balss past-
kastīti (jābūt saglabātam 
tālruņa numuram);
nospiediet rakstīšanas 
laikā, lai ievadītu ciparus 
vai rakstzīmes

11. * taustiņš Nospiediet, lai ievadītu  
“*”/ “+” / “P”/“W“; 
nospiediet rakstīšanas 
laikā, lai ievadītu speciā-
lās rakstzīmes

12. # taustiņš Turiet ilgi nospiestu, lai 
pārslēgtu klusuma vai 
parasto režīmu

13. Austiņu 
ligzda

3,5 mm standarta austiņām

14. Gaismiņas 
poga 

Ieslēdz un izslēdz  
gaismiņu

15. LED Sarkanā = notiek akumula-
tora uzlāde

16. LED Zilā = akumulators uzlādēts 
Lēni mirgo: neatbildētais 
zvans

17. Kameras LED un gaismiņa
18. Kameras objektīvs
19. SOS poga 
20. Skaļrunis
21. Mikro USB 

pieslēgvieta
Lādētājam

22. + un -  
taustiņi

Pielāgojiet zvana un  
skaļruņa skaļumu

23. Lādētājs-turētājs 
24. Turētāja kontakti

2. Ievietojiet SIM karti  
(obligāti) 
Ievietojiet SIM 
karti, uzmanīgi to 
pabīdot apakšā 
zem metāla 
skavas. Pārliecinie-
ties, vai SIM kartes 
kontaktu virsma ir vērsta lejup un 
nogrieztais stūrītis iekļaujas skavas 
padziļinājumā. Kartes kontaktu virsmu 
nedrīkst saskrāpēt vai saliekt. 
Centieties nepieskarties kontaktu 
virsmai ar pirkstiem.

Padoms: Dažām funkcijām ir nepiecie-
šama papildus atmiņa, lai paplašinātu 
tālruņa krātuves ietilpību; ievietojiet 
mikro SD karti.

3. Mikro SD karte  
(pēc izvēles) 
Viegli piespiediet 
kartes turētāju un 
bīdiet to uzmanīgi 
virzienā uz 
nodalījuma stūrīti. 
Kartes turētāju varēs pacelt uz augšu 
vertikālā stāvoklī. Ievietojiet atmiņas 
karti melnajās plastmasas skavās. 
Pārliecinieties, vai atmiņas kartes 
kontaktu virsma ir vērsta lejup un vai 
karte ir ievietota atbilstoši norādītajam 
laukumiņam (skatīt attēlu). Kartes 
kontaktu virsmu nedrīkst saskrāpēt vai 
saliekt. Iespiediet metāla turētāju 
atpakaļ, piespiediet to un bīdiet, līdz 
tas nofiksējas vietā.

Latviešu val.

LV

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems 
un joprojām darbojas tālrunis, sāk mirgot 
tukša akumulatora ikona, kas norāda 
par akumulatora uzlādes statusu, un 
atskan brīdinājuma signāls. Lai uzlādētu 
akumulatoru, savienojiet strāvas adapteri 
ar mikro USB pieslēgvietu, kas atrodas 
tālruņa apakšējā daļā.  
Vai arī jūs varat ievietot tālruni lādētājā-
turētājā, kas savienots ar strāvas adapteri, 
izmantojot USB kabeli.
Uzlādes laikā deg sarkanais LED 
indikators. Akumulatora uzlādes laikā 
kustas uzlādes statusa ikona (displeja 
augšējā labajā stūrī). Akumulatora pilna 
uzlāde ilgst aptuveni 3 stundas. Kad 
akumulators ir pilnībā uzlādēts, uzlādes 
statusa ikona apstājas.

Tālruņa ieslēgšana
Lai ieslēgtu un izslēgtu tālruni, turiet 
nospiestu sarkano pogu  vismaz 
2 sekundes.
Ja SIM karte ir derīga un ir aizsargāta ar 
PIN kodu (personas identifikācijas numuru), 
displejā tiek parādīts Enter PIN (Ievadīt 
PIN).
Ievadiet SIM PIN kodu un nospiediet OK 
(Labi) (  tastatūras augšējā kreisajā 
stūrī). Dzēsiet, nospiežot Delete (Dzēst)  
(  tastatūras augšējā labajā stūrī).

Valodas iestatīšana
SIM karte nosaka tālruņa noklusējuma 
valodu automātiski. Jūs vienmēr varat 
mainīt tālrunī pieejamās valodas.
1. Nospiediet Menu (Izvēlne) â Settings 

(Iestatījumi) â OK.
2. Atlasiet Phone settings (Tālruņa iestatī-

jumi) â OK.
3. Atlasiet Language (Valoda) â OK.
4. Atlasiet valodu sarakstā â OK.

Laika un datuma iestatīšana
1. Nospiediet Menu (Izvēlne) â Settings 

(Iestatījumi) â OK.
2. Atlasiet Time and date (Laiks un 

datums) â OK.
3. Atlasiet Set time/date (Iestatīt laiku/

datumu) â OK.
4. Ievadiet laiku (HH:MM) â .
5. Ievadiet datumu (DD/MM/GGGG) â .
6. Atlasiet OK.

Kā veikt zvanu
1. Ievadiet tālruņa numuru ar reģiona kodu. 

Ciparus var izdzēst ar Clear (Dzēst).
2. Lai zvanītu, nospiediet . Lai atceltu 

zvanu, nospiediet Abort (Pārtraukt).
3. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet .

Padoms: Lai veiktu starptautiskos 
zvanus, vienmēr pirms valsts koda 
ievadiet simbolu +, lai tālruņu grāmatu 
izmantotu optimāli jebkurā valstī. 
Nospiediet taustiņu * divreiz, lai ievadītu 
starptautisko reģiona kodu +.

Padoms: Lai veiktu starptautiskos 
zvanus, vienmēr pirms valsts koda ievadiet 
simbolu +, lai tālruņu grāmatu izmantotu 
optimāli jebkurā valstī. 
Nospiediet taustiņu * divreiz, lai ievadītu 
starptautisko reģiona kodu +.

Ātrais zvans (M1, M2, M3)
Piezīme! Kontaktpersonu numuriem, 
kam piešķirts ātro zvanu taustiņš, ir jābūt 
saglabātiem tālruņu grāmatā.

M1, M2 un M3 iestatīšana
1. Nospiediet Menu (Izvēlne) â 

Phonebook (Tālruņu grāmata) â OK.
2. Atlasiet kontaktpersonas, kam piešķir-

siet M1, M2 vai M3 taustiņus.
3. Nospiediet Options (Iespējas) â 

Speed dial (Pievienot tiešo taustiņu) â 
OK.

4. Atlasiet rindu M1, M2 vai M3 â  
Save (Saglabāt).

5. Apstipriniet Save? (Saglabāt?) ar  
Yes (Jā).

SOS zvani (vietējo, valsts un 
starptautisko zvanu veikšana 
ārkārtas situācijās)
Vienmēr, kamēr tālrunis ir ieslēgts, ir 
iespējams veikt SOS zvanu, ievadot 
pašreizējās atrašanās vietas vietējo galvenā 
avārijas dienesta numuru, kas seko aiz .
Dažos tīklos ārkārtas zvans no mobilā 
tālruņa var tik veikts arī bez derīgas SIM 
kartes. Lai iegūtu plašāku informāciju par to, 
sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Piezīme! Sarunu kredīta iegāde zvanam 
NAV vajadzīga - taču SIM kartei ir jābūt 
reģistrētai un aktivizētai.
Ārkārtas palīdzības izsaukumu numuri 
ir paredzēti tikai ārkārtas palīdzības 
izsaukšanai un ir jāveic tikai ārkārtas 
gadījumos. Lūdzam neizmantot 
ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 
nevajadzīgi, jo tas var aizkavēt kādas 
reālas ārkārtas situācijas novēršanu.

Skaļuma regulēšana 
Nospiežot sānu taustiņus +/-, zvana laikā 
jūs varat pielāgot skaļumu. Skaļuma 
līmenis tiek parādīts displejā.

Lai atbildētu uz zvanu
1. Nospiediet  vai Answer (Atbildēt), 

lai pieņemtu zvanu, vai arī nospiediet 
Reject (Noraidīt), lai noraidītu zvanu 
(aizņemts signāls). 
Vai arī nospiediet , lai noraidītu 
zvanu tieši.

2. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet .

Ieraksta sastādīšana tālruņu grāmatā
1. Nospiediet Menu (Izvēlne) â 

Phonebook (Tālruņu grāmata) â OK.
2. Atlasiet Add new contact (Pievienot 

jaunu kontaktpersonu)â OK.
3. Izvēlieties, vai saglabāt kontaktu SIM 

kartē vai tālrunī.
4. Ievadiet kontaktpersonas vārdu.
5. Nospiediet .
6. Ievadiet tālruņa numuru kopā ar reģiona 

kodu.
7. Pēc tam nospiediet Options (Opcijas) 
â Save (Saglabāt) â OK.

Teksta ievadīšana
Lai atlasītu rakstzīmi:
• Nospiediet ciparu taustiņu vairākas reizes, 

līdz tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme.
• Pirms ievadāt nākamo rakstzīmi 

pagaidiet dažas sekundes (kamēr pazūd 
rakstzīmes zilais vai dzeltenais fons).

Speciālās rakstzīmes
• Lai aplūkotu speciālo rakstzīmju 

sarakstu, nospiediet *.
• Atlasiet vajadzīgo rakstzīmi ar * vai # 

(lai pārvietotos pa kreisi un pa labi) un 
nospiediet OK, lai ievadītu.

Lai pārvietotu tekstā kursoru:
• Lai pārvietotu tekstā kursoru, izmantojiet 

taustiņus  / . 
Lielie burti, mazie burti un cipari
• Lai izvēlētos ievades režīmu, nospiediet #. 

Simbols displeja kreisajā augšpusē 
norāda ievades režīmu.

SOS zvanu iestatīšana
Šī ir privāto ārkārtas palīdzības izsaukumu 
zvanu sastādīšanas funkcija. Neievadiet 
nevienu vietējo, valsts vai starptautisko 
ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru, 
piemēram, 110 vai 112, utt!
Aktivizējiet ārkārtas palīdzības izsaukumu 
zvanu funkciju
1. Nospiediet Menu (Izvēlne)â Settings 

(Iestatījumi) â SOS Setting (SOS 
iestatījumi) â OK.

2. Atlasiet Emergency alert (Trauksmes 
signāls) â OK.

3. Atlasiet On (Ieslēgt) vai Off (Izslēgt) â OK.

SVARĪGI!
Ja deaktivizēsiet ārkārtas palīdzības 
izsaukumu zvanu funkciju, tālruņa 
aizmugurējā pusē nedarbosies ārkārtas 
palīdzības izsaukumu zvanu taustiņš.

SOS brīdinājuma skaņas signāls
Brīdinājuma skaņas signāla ieslēgšana vai 
izslēgšana.

Primo™ 406
Instrukcija

Ievietojiet SIM karti, atmiņas karti un 
akumulatoru
SIM kartes un atmiņas kartes turētāji 
atrodas akumulatora nodalījuma iekšpusē.

 UZMANĪBU!
Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, 
lādētāju un papildierīces, kas ir apstiprinā-
tas lietošanai kopā ar šo konkrēto modeli. 
Nepiemērotu aksesuāru izmantošana var 
būt bīstama un atcelt tālruņa garantiju.

1. Noņemiet vāciņu, 
ievietojot īkšķi 
tālruņa korpusa 
aizmugurē, un 
pabīdiet vāciņu 
virzienā uz leju. 
Ja ir ievietots 
akumulators, 
ielieciet gropē 
nagu, kas atrodas 
blakus akumulato-
ram, lai paceltu to 
uz augšu.



1. Nospiediet Menu (Izvēlne) â 
Settings (Iestatījumi) â SOS Setting 
(SOS iestatījumi) â OK.

2. Atlasiet SOS Alarm Tone (SOS signāla 
tonis) â OK.

3. Atlasiet On (Ieslēgt) vai Off (Izslēgt) â 
OK. 

SOS zvanu izsaukuma aizkave
Iestatiet aizkaves laiku pirms tiek sastādīts 
pirmais ārkārtas palīdzības izsaukumu zvans.
1. Nospiediet Menu (Izvēlne) â Settings 

(Iestatījumi) â SOS Setting (SOS 
iestatījumi) â OK.

2. Atlasiet Call delay (Veikt zvanu pēc) â 
OK.

3. Atlasiet aizkaves laiku â OK.

Ārkārtas palīdzības izsaukumu kontakt-
personas
Tālruņu numuri, kuri tiek izsaukti, nospiežot 
ārkārtas palīdzības izsaukumu taustiņu. 
Iespējams saglabāt ne vairāk kā 5 numurus.

1. Nospiediet Menu (Izvēlne)â 
Settings (Iestatījumi) â SOS Setting 
(SOS iestatījumi) â OK.

2. Atlasiet Emergency numbers (Pirmās 
palīdzības dienestu numuri) â OK.

3. Pievienojiet maksimums 5 tālruņu 
numurus.

Piezīme! Vienmēr informējiet kontakt-
personas, kuras pievienojat.

4. Nospiediet OK.
5. Apstipriniet jautājumu Save? (Saglabāt?) 

ar Yes (Jā).

SOS-SMS
SMS nosūtīšanas ieslēgšana vai izslēgšana.
1. Nospiediet Menu (Izvēlne) â 

Settings (Iestatījumi) â SOS Setting 
(SOS iestatījumi) â OK.

2. Atlasiet SOS SMS â OK.
3. Atlasiet On (Ieslēgt) vai Off (Izslēgt) â OK.

Ārkārtas palīdzības izsaukumu SMS teksts
Jūs varat mainīt ārkārtas īsziņu noklusējuma 
tekstu, ievadot savējo (maks. 50 
rakstzīmes).
1. Nospiediet Menu (Izvēlne) â 

Settings (Iestatījumi) â SOS Settings 
(SOS iestatījumi) â OK.

2. Atlasiet SOS SMS text (Viena taustiņa 
SMS) â OK.

3. Mainiet tekstu â Done (Pabeigt).

Kā veikt SOS zvanu
Ja ir nepieciešama palīdzība, nospiediet 
pogu SOS uz ierīces aizmugurē 3 reizes 
ātri.

FM radio
Lai klausītos radio, savienojiet ar tālruni 
saderīgas austiņas, kas darbojas kā antena.
1. Nospiediet Menu (Izvēlne) â Multimedia 

(Multivide) â OK. Vai arī nospiediet 
gaidīšanas režīma taustiņu 

2. Atlasiet FM radio â OK.
3. Iestatiet skaļumu ar sānu taustiņiem +/-.

4. Izmantojot taustiņus  / , atlasiet 
frekvenci.

5. Izslēdziet vai ieslēdziet skaņu ar Pause 
(Pauzi).

6. Nospiediet Options (Opcijas) â 
• Channel list (Kanālu saraksts) - 

saglabāto kanālu saraksts.
• Manual input (Manuālā ievade) - manuāla 

frekvences atlase ar precīzu iestatīšanu. 
• Auto. search (Auto. meklēšana) - radio-

staciju skenēšana un atrasto staciju 
saglabāšana.

Iestatījumi
• Fona atskaņošana 

Ja atlasāt On, dodoties projām no 
izvēlnes, radio joprojām darbosies. Lai 
to deaktivizētu, apturiet Background 
playback (Fona atskaņošanu) izvēlnē FM 
radio.

• Skaļrunis 
Izvēlieties, vai tad, kad ir pievienotas 
austiņas, ir ieslēgts skaļrunis vai arī 
atskaņotājs.

Drošības instrukcijas
 BRĪDINĀJUMS! 

Ierīce un tās papildierīces var saturēt sīkas 
detaļas. Turiet tālruni un tā papildierīces drošā 
vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. 
Strāvas barošanas adapteris ir atvienoša-
nas ierīce starp izstrādājumu un elektrotīklu. 
Elektrotīkla kontaktligzdai jāatrodas tuvu 
aprīkojumam un jābūt viegli aizsniedzamai.

Tīkla pakalpojumi un izmaksas
Šī ierīce ir apstiprināta lietošanai GSM 900/1800 
MHz tīklos. Lai izmantotu ierīci, Jums ir jāabonē 
attiecīgais pakalpojums no Jūsu pakalpojumu 
sniedzēja. 
Par tīkla pakalpojumu izmantošanu var piemērot 
datplūsmas maksu. Dažām izstrādājuma 
funkcijām nepieciešams tīkla atbalsts, tāpēc Jums, 
iespējams, ir jāabonē attiecīgais pakalpojums.

Ekspluatācijas vide
Ievērojiet noteikumus un normatīvos aktus, 
kādi piemēroti vidē, kurā atrodaties, un vienmēr 
izslēdziet ierīci, ja tās lietošana ir aizliegta, var 
izraisīt traucējumus vai radīt videi bīstamus 
apstākļus. Izmantojiet ierīci tikai normālā 
lietošanas stāvoklī.

Šī ierīce atbilst pamatnostādnēm par radio-
frekvenču iedarbību ar nosacījumu, ja to lieto 
normālā stāvoklī pie auss vai tur vismaz 1,5 cm 
attālumā no ķermeņa. 
Lietojot tālruņa maciņu, jostas futlāri vai cita veida 
turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu, un izstrā-
dājumam jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no 
ķermeņa. Ievērojiet iepriekš minēto attālumu 
norādījumus, kamēr tiek pabeigta datu pārraide.
Ierīces daļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, 
var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovie-
tojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus 
magnētiskos datu nesējus. Tajos esošā 
informācija var tikt izdzēsta.

Medicīnas iekārtas
Ierīču lietošana, kas pārraida radio signālus, 
piemēram, mobilie tālruņi, var ietekmēt 
medicīnas iekārtu darbību, kurām nav šādas 
aizsardzības. Lai noskaidrotu, vai iekārtai 
ir nepieciešamā aizsardzība pret ārējiem 
signāliem, vai arī, ja Jums rodas kādi citi 
jautājumi sakarā ar to, konsultējieties ar ārstu 
vai iekārtas ražotāju. Ja veselības aprūpes 
iestādēs ir norādīti paziņojumi, kas lūdz izslēgt 
ierīci, ievērojiet tos, kamēr atrodaties šādā 
iestādē. Slimnīcās un citās veselības aprūpes 
iestādēs, iespējams, izmanto iekārtas, kas ir 
jutīgas pret ārējiem radio signāliem.

Implantētas medicīniskās ierīces
Lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās 
ierīces darbības traucējumiem, implantēto 
medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt 
vismaz 15 cm attālumu starp bezvadu ierīci un 
medicīnisko ierīci. Personām, kurām ir šādas 
ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:
• Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15 cm 

attālumā no medicīniskās ierīces;
• Nenēsājiet bezvadu ierīci krūšu kabatā;
• Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas 

medicīniskajai ierīcei pretējā pusē;
Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām 
par to, ka tā izraisa traucējumus. Ja rodas 
jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar 
implantēto medicīnisko ierīci, konsultējieties ar 
veselības aprūpes speciālistu.

Sprādzienbīstama vide
Vienmēr izslēdziet ierīci, ja atrodaties sprā-
dzienbīstamā zonā. Ievērojiet visas brīdinājuma 
zīmes un norādījumus. Teritorijās, kur parasti 
lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju, pastāv 
eksplozijas risks. Šādā vidē dzirksteles var 
izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot 
traumas vai pat izraisot nāvi.
Izslēdziet tālruni degvielas uzpildes stacijās, kā 
arī visur citur blakus degvielas uzpildes sūkņiem 

un automātiskajām remonta iekārtām.
Ievērojiet radio iekārtu lietošanas ierobežojumus 
degvielas uzglabāšanas un pārdošanas vietās, 
kā arī vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. 
Sprādzienbīstamā vide bieži vien, bet ne vienmēr, 
ir skaidri norādīta. Tās ir telpas zem kuģa klāja; 
ķimikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes; 
transportlīdzekļi, kuros tiek izmantotas šķidrinātās 
naftas gāzes (propāns vai butāns); vietas, kur 
gaisā ir ķimikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, 
putekļi vai metāla pulveris.

Litija jonu akumulators
Šis izstrādājums satur litija jonu akumulatoru. Ja 
ar litija jonu akumulatoru rīkojas nepareizi, tas 
var izraisīt ugunsgrēka vai apdeguma risku.

 BRĪDINĀJUMS! 
Pastāv eksplozijas risks, ja akumulators tiek 
ievietots nepareizi. Lai mazinātu ugunsgrēka 
vai apdegumu gūšanas risku, neizjauciet 
akumulatoru, nesaspiediet un nesaduriet to, 
neizraisiet ārējos termināļos īssavienojumu, 
nesakarsējiet akumulatoru līdz temperatūrai, kas 
pārsniedz 60 °C (140 °F), un neatbrīvojieties no 
tā, iemetot ūdenī vai ugunī. Nogādājiet izlietotus 
akumulatorus otrreizējai pārstrādei vai atbrīvo-
jieties no tiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem 
vai vadlīnijām, kas pievienotas izstrādājumam.

Dzirdes aizsardzība
BRĪDINĀJUMS!
Pārlieku liela skaņa var radīt 
dzirdes bojājumus. 
Pārlieku liela skaņa braucot var 

novērst Jūsu uzmanību un izraisīt negadījumu. 
Klausieties mūziku mērenā skaļumā un 
neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Zvanīšana ārkārtas situācijās
Svarīgi!
Mobilie tālruņi darbojas, izmantojot radio-
signālus, mobilo telefonu tīklu, virszemes 
tīklu, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. 
Tomēr savienojuma izveidi jebkuros apstākļos 
nav iespējams garantēt. Tāpēc nekad nepa-
ļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm, ja ir 
jānodrošina ļoti svarīgi sakari, piemēram, 
jāsazinās ar medicīniskās palīdzības 
dienestiem.

Transportlīdzekļi
Radiofrekvenču signāli motorizētos transport-
līdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi 
uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elek-
troniskajās sistēmās, piem., degvielas elektro-
niskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu 
pretbloķēšanas,elektroniskajā ātruma kontroles 

un gaisa spilvenu sistēmā). Plašāku informāciju 
lūdziet transportlīdzekļa vai papildus aprīkojuma 
ražotājam.
Nekādā gadījumā neglabājiet viegli uzliesmojo-
šus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas 
kopā ar ierīci vai tās piederumiem.
Transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar gaisa 
spilveniem: Neaizmirstiet, ka gaisa spilveni 
tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet ierīci 
vai citus priekšmetus, tostarp nostiprinātu vai 
pārnēsājamo radio iekārtu, virs drošības spilvena 
vai tā izplešanās zonā.
Nepareizi uzstādīts mobilais tālrunis, strauji 
piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt 
nopietnus savainojumus.
Aizliegts lietot ierīci lidojuma laikā. Pirms 
iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci. Bezvadu 
telekomunikāciju ierīču izmantošana lidmašīnā 
var radīt bīstamību lidaparāta vadībai un pārraut 
bezvadu tālruņu tīklu. Ierīce var tikt uzskatīta arī 
par nelikumīgu.

Tīrīšana un apkope
Jūsu ierīce ir tehniski moderns izstrādājums, un 
pret to jāizturas ar vislielāko rūpību. Nevērīgas 
rīcības rezultātā garantija var zaudēt spēku.
• Sargājiet ierīci no mitruma. Lietus/sniegputenis, 

mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, 
kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ierīces 
samirkšanas gadījumā izņemiet akumulatoru 
un ļaujiet tai pilnībā izžūt pirms ievietojat 
akumulatoru atpakaļ.

• Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai 
netīrās vidēs. Tā var tikt bojātas ierīces kustīgās 
detaļas un elektroniskie komponenti.

• Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta 
temperatūra var saīsināt ierīces ekspluatācijas 
laiku, sabojāt akumulatoru, kā arī deformēt vai 
izkausēt plastmasas daļas.

• Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz 
normālai temperatūrai, iekšienē var kondensē-
ties mitrums, kas bojā elektroniskās shēmas.

• Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šeit.
• Nemetiet ierīci zemē. Nekratiet un nesitiet pa 

to. Rupja neuzmanība, rīkojoties ar ierīci, var 
sabojāt shēmas un izjaukt darbības mehānismu.

• Nelietojiet ierīces tīrīšanai stiprus ķīmiskos 
mazgāšanas līdzekļus.

Iepriekš minētais padoms attiecas uz ierīci, 
akumulatoru, adapteri un citām papildierī-
cēm. Ja tālrunis nedarbojas kā parasti, lūdzu, 
sazinieties ar iegādes vietu, lai nodotu ierīci 
remontdarbu veikšanai. Neaizmirstiet paņemt 
līdzi kvīti/čeku vai pavadzīmi.

Garantija
Gadījumā, ja Jums ir nepieciešams atbalsts, iestatot 
mobilo tālruni vai tā lietošanas sakarā, sekojošā 
tīmekļa vietnē atradīsit kontaktinformāciju: 
http://www.primobydoro.com/support.
Ja 24 mēnešu laikā sākot no iegādes brīža 
atklājat ierīcei rūpnīcas un/vai materiālu defektu, 
lūdzu, sazinieties ar izplatītāju. Garantija 
neattiecas uz ierīces darbības traucējumiem un 
kopējiem zaudējumiem, kas radušies nepareizas 
rīcības vai šajā lietotāja rokasgrāmatā ietverto 
norādījumu neievērošanas rezultātā, ko izraisījis 
tirgotājs vai lietotājs (piemēram, instalēšana, 
programmatūras lejupielādes, ...). Turklāt tā 
neattiecas uz šķidrumu iekļūšanu ierīcē, ierīces 
izmantošanu ar spēku, uz apkopes veikšanu, 
neatbilstošu ierīces darbību vai citiem apstākļiem, 
ko izraisījis lietotājs.  
Tāpat tā neattiecas uz bojājumiem, ko izraisījis 
negaiss vai citas elektriskā sprieguma svārstības.

Šādā gadījumā ražotājs patur tiesības iekasēt 
no pircēja samaksu par ierīces detaļu nomaiņu 
vai labošanas darbiem. Daļām, kas pakļautas 
nodilumam un nolietojumam, piemēram, aku-
mulatoram, tastatūrai vai korpusam, ierobežotās 
garantijas laiks ir 6 mēneši. Lietošanas 
pamācības un piegādātā programmatūra, ja 
iekļauta, šajā garantijā neietilpst. Visas citas 
prasības, kas izriet no ražotāja garantijas, ir 
izslēgtas. 
Līdz ar to ražotājs neuzņemas atbildību par 
pārtraukumiem uzņēmējdarbībā, negūto peļņu, 
zaudētajiem datiem, lietotāja papildus instalēto 
programmatūru vai citu informāciju. Šī garantija 
ir spēkā, ja tiek uzrādīta pārdošanas kvīts/čeks 
ar iegādes datumu.

Īpašās absorbcijas koeficients (SAR)
Šī ierīce atbilst visām spēkā esošajām, starp-
tautiskajām drošības prasībām par pakļaušanu 
radioviļņu iedarbībai. Šī mobilā ierīce ir radio-
signālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta 
tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobe-
žojumus (radio frekvences elektromagnētiskie 
lauki), ko nosaka starptautiskās prasības, kuras 
izstrādājusi Starptautiskā komisija aizsardzībai 
pret nejonizējošo starojumu (ICNIRP), kas ir 
neatkarīga zinātniskā organizācija.

Radioviļņu iedarbības vadlīnijas izmanto 
mērvienību, kas pazīstama kā Īpašais 
Absorbcijas Koeficients, jeb SAR. Prasībās 
noteiktais SAR ierobežojums ir 2 vati uz 
kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem 
ķermeņa audu, un tās paredz drošības rezervi, 
lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi 
no vecuma un veselības stāvokļa.
SAR testi tiek veikti, izmantojot standarta 
darbības pozīcijas, ierīcei raidot maksimālajā 
sertifikātos norādītajā jaudas līmenī visās pār-
baudītajās frekvenču joslās. Augstākās SAR 
vērtības saskaņā ar ICNIRP prasībām šim 
ierīces modeli ir:
SAR pie galvas: 0,305 W/kg
SAR pie ķermeņa: 0,491 W/kg
Normālas lietošanas laikā šīs ierīces SAR 
vērtības parasti ir krietni zemākas par iepriekš 
norādītajām vērtībām. Tas ir ar nolūku 
nodrošināt sistēmas efektivitāti un samazināt 
tīkla traucējumus; mobilās ierīces izejas jauda 
tiek automātiski samazināta, ja zvanam nav 
nepieciešama pilna uzlādes enerģija. Jo zemāka 
ierīces jauda, jo zemāka tās SAR vērtība.
Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, lietojot 
pie galvas, vai novietojot vismaz 0,5 cm cm 
attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas 

somiņai, jostas stiprinājumam vai turētājam 
nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce 
iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.
Pasaules Veselības organizācija (PVO) ir 
norādījusi, ka pašreizējā zinātniskā informācija 
neapliecina nepieciešamību ievērot jebkādus 
īpašos piesardzības pasākumus, izmantojot 
mobilās ierīces. Tā iesaka cilvēkiem, kuri vēlas 
samazināt savu pakļaušanas līmeni radioviļņu 
iedarbībai, izmantot brīvroku ierīci, lai lietošanas 
laikā ierīce neatrastos tiešā galvas un ķermeņa 
tuvumā, vai arī samazināt ierīces izmantošanas 
laiku.

Vienkāršota ES atbilstības deklarācija
Ar šo Doro deklarē, ka radioiekārta Primo™ 406 
atbilstība Direktīvām 2014/53/ES un 2011/65/ES. 
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir 
pieejams šādā interneta vietnē: 
http://www.primobydoro.com/support.

Specifikācijas
Tīkla joslas (MHz) 
[maksimālā radiofrek-
vences jauda/dBm]:

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

Bluetooth (GHz) 
[maksimālā radiofrek-
vences jauda/dBm]:

3.0 + EDR (2.4) [10]

Izmēri: 102 x 50 x 20 mm
Svars: 115 g (ieskaitot 

akumulatoru)
Akumulators: 3,7V / 1050 mAh litija 

jonu akumulators
Ekspluatācijas vides 
temperatūra: 

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

Uzlādes vides 
temperatūra:

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

Uzglabāšanas 
temperatūra: 

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

Produkta aprakstā un specifikācijā ir pieļaujamas 
nenozīmīgas kļūdas.
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