
IMPORTANTE!
Utilize apenas cartões de memória 
compatíveis com este dispositivo. Tipos de 
cartão compatíveis: microSD, microSDHC.  
Os cartões incompatíveis podem danificar o 
próprio cartão, o dispositivo e corromper os 
dados armazenados no cartão. Dependendo 
do mercado, alguns telefones podem ter um 
cartão de memória pré-instalado.

4. Inserir a bateria  
(necessário) 
Puxe-a para dentro 
do compartimento 
da bateria. Certifi-
que-se de que os 
três contactos da 
bateria tocam nos três contactos de mola 
no compartimento da bateria. 

5. Volte a colocar a tampa e pressione a 
toda a volta para se certificar de que está 
fechada.

1. Recetor/
altifalante

Efetuar chamadas seguran-
do o telefone junto ao ouvido

2. Visor
3. Teclas de 

marcação 
rápida

Faça a marcação rápida dos 
números guardados em M1, 
M2 e M3

4. Tecla de 
função 
esquerda

Prima para abrir o menu 
principal

5. Tecla de 
função direita

Prima para abrir a lista 
telefónica

6. Tecla de 
chamada

Fazer e atender chamadas; 
prima uma vez para abrir o 
registo de chamadas

7. Tecla de 
câmara

8. Teclas de 
seta

Prima  para abrir as 
funções de atalho; 
prima  para abrir as 
mensagens; 
percorrer os menus e as 
listas para cima e para baixo 

9. Tecla para 
terminar

Prima para terminar uma 
chamada;
prima para regressar ao 
modo de espera;
prima e mantenha premida 
para ligar ou desligar o 
telefone

10. Teclas 
numéricas

Prima para introduzir  
números;
prima prolongadamente 
a tecla 1 para ligar para a 
caixa de correio de voz (o 
número de telefone deve 
estar guardado);
ao escrever, prima para 
introduzir números ou  
caracteres

11. Tecla * Prima para introduzir  
“*”/ “+” / “P”/“W“; 
ao escrever, prima para intro-
duzir caracteres especiais

12. Tecla # Prima prolongadamente para 
alternar entre os modos de 
silêncio e normal

13. Conector 
para aus-
cultadores/
microfone

Para conjunto de ausculta-
dores/microfone padrão de 
3,5 mm

14. Tecla da 
lanterna

Ligar e desligar a lanterna

15. LED Vermelho = bateria a carregar
16. LED Azul = bateria cheia 

A piscar lentamente:  
chamada não atendida

17. LED da câmara e lanterna
18. Lente da 

câmara
19. Botão SOS 
20. Altifalante
21. Porta micro 

USB
Para o carregador

22. Teclas + e - Ajustar o volume de toque e 
o volume do auscultador

23. Suporte de carregamento
24. Contactos do suporte

2. Inserir o cartão SIM  
(necessário) 
Insira o cartão SIM 
fazendo-o deslizar 
cuidadosamente por 
baixo do suporte de 
metal. Certifique-se 
de que os contactos 
do cartão SIM estão virados para baixo e 
que o canto cortado está alinhado com a 
forma imersa do suporte. Não risque nem 
dobre os contactos do cartão. Evite tocar 
nos contactos com os dedos.

Dica: Algumas funcionalidades requerem 
memória adicional. Para aumentar a 
capacidade de armazenamento, instale um 
cartão micro SD.

3. Cartão micro SD  
(opcional) 
Pressione 
levemente o suporte 
do cartão e 
empurre-o cuidado-
samente em direção 
ao canto do compartimento. O suporte do 
cartão pode agora ser virado para cima 
verticalmente. Coloque o cartão de 
memória no suporte de plástico preto. 
Certifique-se de que os contactos do 
cartão de memória estão virados para 
baixo e que o cartão está colocado de 
acordo com a área marcada (ver figura). 
Não risque nem dobre os contactos do 
cartão. Volte a empurrar o suporte de metal 
para baixo, pressione-o até ficar na 
horizontal e faça-o deslizar até encaixar.
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Quando o desempenho da bateria está fraco e 
o telefone continua ligado, o símbolo da bateria 
vazia pisca para indicar o estado da bateria e 
é emitido um sinal de alarme. Para recarregar 
a bateria, ligue o transformador de corrente 
ao conector micro USB na parte inferior do 
telefone.  
Em alternativa, pode colocar o telefone na 
base de carga ligada ao transformador elétrico 
através do cabo USB.
Durante a carga, o LED indicador de carga está 
aceso. O ícone de carga da bateria move-se 
durante o processo de carga (visível no canto 
superior direito do visor). Demora aproximada-
mente 3 horas para carregar a bateria total-
mente. Quando a bateria está totalmente 
carregada, o ícone de carga para.

Ligar o telefone
Prima e mantenha premida a tecla vermelha  
no telefone durante, pelo menos, 2 segundos 
para ligar e desligar o mesmo.
Se o cartão SIM for válido e estiver protegido 
por um código PIN (Número de Identificação 
Pessoal), será apresentado Introduzir PIN no 
visor.
Introduza o código PIN do cartão SIM e prima 
OK (  canto superior esquerdo do teclado). 
Apague com Apagar (  canto superior direito 
do teclado).

Definir o idioma
Por defeito, o idioma do menu do telefone 
é determinado pelo cartão SIM. É possível 
alternar entre os idiomas suportados pelo 
telefone.
1. Prima Menu â Definições â OK.
2. Selecione Definições do telefone â OK.
3. Selecione Idioma â OK.
4. Selecione um idioma da lista â OK.

Definir a hora e a data
1. Prima Menu â Definições â OK.
2. Selecione Hora e data â OK.
3. Selecione Definir hora/data â OK.
4. Introduza a hora (HH:MM) â .
5. Introduza a data (DD.MM.AAAA) â .
6. Selecione OK.

Fazer uma chamada
1. Introduza o número de telefone com o 

indicativo. Pode apagar dígitos com Limpar.
2. Prima  para marcar. Prima Abortar para 

cancelar a chamada.
3. Prima  para terminar a chamada.

Dica: Para chamadas internacionais, introduza 
sempre um símbolo + antes do indicativo 
de país, permitindo-lhe assim utilizar a lista 
telefónica da melhor forma em qualquer país.  
Prima duas vezes a tecla * para introduzir o 
indicativo internacional +.

Marcação rápida (M1, M2, M3)
Nota! Os contactos para as teclas de 
marcação rápida já deverão estar guardados 
na Lista telefónica.

Configuração de M1, M2 e M3
1. Prima Menu â Contactos â OK.
2. Selecione um contacto para as teclas M1, 

M2 ou M3.
3. Prima Opções â Marcação rápida â OK.
4. Selecione a linha M1, M2 ou M3 â Guardar.
5. Confirme Guardar? com Sim.

Chamadas SOS (locais, nacionais,  
emergência internacional)
Enquanto o telefone estiver ligado, é sempre 
possível efetuar uma chamada SOS, introdu-
zindo o número de emergência local principal 
da sua localização atual seguido por .
Algumas redes aceitam chamadas para 
números de emergência sem um cartão SIM 
válido. Contacte o seu fornecedor de serviços 
para obter mais informações.

Nota! NÃO é necessário ter crédito, mas o 
cartão SIM deve estar registado e ativado.
Os números de emergência destinam-se 
apenas à assistência urgente, e só devem 
ser utilizados em caso de emergência. Não 
faça mau uso do número de emergência, pois 
isso poderá impedir que alguém com uma 
emergência real consiga fazer a ligação.

Controlo de volume
Pode ajustar o volume durante uma chamada 
utilizando as teclas laterais +/-. O nível de 
volume é mostrado no visor.

Atender uma chamada
1. Prima  ou Atender para aceitar a 

chamada ou prima Rejeitar para rejeitar a 
chamada (sinal de ocupado). 
Em alternativa, pode premir  para 
rejeitar diretamente a chamada.

2. Prima  para terminar a chamada.

Criar entrada da lista telefónica
1. Prima Menu â Lista telefónica â OK.
2. Selecione Adicionar novo contacto â OK.
3. Selecione se pretende guardar o contacto 

no cartão SIM ou no telefone.
4. Introduza um nome para o contacto.
5. Prima .
6. Introduza o número de telefone, incluindo o 

indicativo.
7. Em seguida, prima Opções â Guardar â 

OK.
Dica: Para chamadas internacionais, introduza 
sempre um símbolo + antes do indicativo 
de país, permitindo-lhe assim utilizar a lista 
telefónica da melhor forma em qualquer país.  
Prima duas vezes a tecla * para introduzir o 
indicativo internacional +.

Introduzir texto
Selecionar um carácter
• Prima repetidamente uma tecla numérica, até 

que seja apresentado o carácter pretendido.
• Aguarde alguns segundos (até o fundo azul 

ou amarelo do carácter desaparecer) antes 
de introduzir o carácter seguinte.

Caracteres especiais
• Prima * para ver uma lista de caracteres 

especiais.
• Selecione o carácter pretendido com * 

ou # (para deslocar para a esquerda e a 
direita) e prima OK para introduzir.

Mover o cursor no texto
• Utilize as teclas  /  para mover o 

cursor no texto.
Letras maiúsculas, minúsculas  
e algarismos
• Prima # para escolher o modo de introdução. 

O símbolo no canto superior esquerdo do 
visor indica o modo de introdução.

Definição da Chamada SOS
Esta é uma função de chamada de emergência 
privada. Não introduza quaisquer números de 
emergência locais, nacionais ou internacionais, 
como 110 ou 112, etc.!

Ativar a função de chamada de  
emergência.
1. Prima Menu â Definições â Definição SOS 

â OK.
2. Selecione Alerta de emergência â OK.
3. Selecione Ligar ou Desligar â OK.

IMPORTANTE!
Se desativar a função de chamada de 
emergência, a tecla de chamada de 
emergência na parte de trás do telefone 
não irá funcionar.

Tom de alarme SOS
Som de alarme ligado ou desligado.
1. Prima Menu â Definições â Definição SOS 

â OK.
2. Selecione Tom de alarme SOS â OK.
3. Selecione Ligar ou Desligar â OK.

Primo™ 406
Instruções

Instalar o cartão SIM, o cartão de  
memória e a bateria
Os suportes do cartão SIM e do cartão de 
memória encontram-se no interior do comparti-
mento da bateria.

 CUIDADO
Utilize apenas baterias, carregador e 
acessórios que tenham sido aprovados para 
este modelo específico. A ligação de outros 
acessórios pode ser perigosa e invalidar a 
aprovação de tipo e a garantia do telefone.

1. Retire a tampa 
colocando o polegar 
na parte traseira da 
caixa do telefone e 
empurrando a 
tampa para baixo. 
Se a bateria estiver 
instalada, faça 
deslizar a unha para 
dentro do entalhe 
junto à bateria para 
a levantar.



Adiamento da chamada SOS
Defina o período de adiamento antes de ser 
marcado o primeiro número de emergência.
1. Prima Menu â Definições â Definição SOS 

â OK.
2. Selecione Adiamento da chamada â OK.
3. Selecione o período de adiamento â OK.

Contactos de chamada de emergência
Os números de telefone a serem marcados 
quando premir a tecla de chamada de 
emergência. 
Podem ser guardados um máximo de 5 números.
1. Prima Menu â Definições â Definição SOS 

â OK.
2. Selecione Números de emergência â OK.
3. Adicione um máximo de 5 números de 

telefone pretendidos
Nota! Informe sempre os seus contactos 
quando os adicionar.

4. Prima OK.
5. Confirme a questão Guardar? com Sim.

SOS-SMS
Ligar ou desligar a transmissão de SMS.
1. Prima Menu â Definições â Definição SOS 

â OK.
2. Selecione SMS SOS â OK.
3. Selecione Ligar ou Desligar â OK.

Texto da SMS de emergência
Pode alterar o texto predefinido da mensagem 
de texto de emergência através do respetivo 
substituto (máx. 50 caracteres).
1. Prima Menu â Definições â Definição SOS 

â OK.
2. Selecione Texto de SMS SOS â OK.
3. Mude ou substitua o texto â Concluído.

Como desencadear uma chamada SOS
Você irá disparar uma chamada SOS, se você 
vai empurrar a tecla SOS na parte de trás dos 
dispositivos 3 vezes rápidamente.

 

Rádio FM
Para ouvir rádio, deverá ligar um auscultador 
compatível que funcione como antena.
1. Prima Menu â Multimédia â OK. 

Em alternativa, prima a tecla  no modo 
inativo.

2. Selecione Rádio FM â OK.
3. Defina o volume com as teclas laterais +/-.
4. Selecione uma frequência utilizando as 

teclas  / .
5. Silenciar e não silenciar o rádio com Pausa.
6. Prima Opções â.
• Lista de canais – lista de canais guardados.
• Introdução manual – para selecionar 

uma frequência manualmente através da 
regulação.

• Procura auto. – procurar a estação de rádio 
e guardar as estações encontradas.

Definições
• Reprodução em fundo 

Se selecionar Ligar, o rádio continuará ligado 
depois de sair do menu. Para desativar, pare 
a Reprodução em fundo no menu Rádio FM.

• Altifalante 
Escolha se o altifalante deve ficar ligado 
ou se a reprodução irá acontecer através 
do auscultador apenas quando um estiver 
ligado.

Instruções de segurança
 AVISO

O aparelho e os acessórios podem conter peças pequenas. 
Mantenha todo o equipamento fora do alcance de crianças 
pequenas. 
O transformador de corrente é o dispositivo de desconexão 
entre o produto e a alimentação elétrica. A tomada de eletri-
cidade deve estar localizada perto do equipamento e ser 
facilmente acessível.

Serviços e custos da rede
O dispositivo está aprovado para utilização nas redes 
GSM 900/1800 MHz. Para utilizar o dispositivo, é 
necessária uma assinatura com um fornecedor de 
serviços. 
A utilização de serviços da rede poderá resultar 
em custos de tráfego. Algumas funções do produto 
requerem o suporte da rede e poderão necessitar de 
uma subscrição.

Ambiente de operação
Siga as regras e as leis aplicáveis onde quer que se 
encontre, e desligue o aparelho sempre que a sua 
utilização seja proibida ou possa causar interferência 
ou perigo. Utilize o aparelho apenas na sua posição 
de utilização normal.
Este aparelho está em conformidade com as diretrizes 
de radiação quando é utilizado numa posição normal 
junto ao ouvido, ou quando se encontra a, pelo 
menos, 1,5 cm do corpo. 
Se o aparelho for transportado junto ao corpo numa 

caixa, num suporte de cinto ou noutro suporte, 
estes suportes não devem conter qualquer metal, 
e o produto deverá ser colocado à distância do 
corpo especificada acima. Certifique-se de que as 
instruções de distância acima são cumpridas até que 
a transferência esteja concluída.
O aparelho contém peças magnéticas. Por isso, o 
aparelho poderá atrair objetos metálicos. Não guarde 
cartões de crédito ou outros suportes magnéticos 
junto ao aparelho. Existe o risco de as informações 
armazenadas nos mesmos serem apagadas.

Aparelhos médicos
O uso de equipamento que transmita sinais de 
rádio, por exemplo telemóveis, pode interferir com 
equipamento médico que não tenha proteção 
suficiente. Consulte um médico ou o fabricante do 
equipamento, para determinar se o mesmo tem uma 
proteção adequada contra sinais de rádio externos, ou 
caso tenha quaisquer questões. Caso existam avisos 
nas unidades de saúde com instruções para desligar 
o aparelho enquanto se encontra nas instalações, 
deverá cumprir essas instruções. Por vezes, os 
hospitais e outras unidades de saúde utilizam equi-
pamentos que podem ser sensíveis a sinais de rádio 
externos.

Dispositivos médicos implantados
Para evitar uma possível interferência, os fabricantes 
dos dispositivos médicos implantados, recomendam 
uma distância mínima de 15 cm entre um dispositivo 
sem fios e o dispositivo médico. Os portadores destes 
dispositivos devem:
• Manter sempre o dispositivo sem fios a mais de 15 cm 

de distância do dispositivo médico.
• Evitar transportar o dispositivo sem fios no bolso do 

peito.
• Colocar o dispositivo sem fios junto ao ouvido do lado 

oposto ao dispositivo médico.
Se tiver algum motivo para suspeitar da ocorrência de 
uma interferência, desligue imediatamente o telefone. 
Se tiver quaisquer questões acerca da utilização 
do dispositivo sem fios com um dispositivo médico 
implantado, consulte o seu profissional de saúde.

Áreas com risco de explosão
Desligue sempre o aparelho quando se encontra 
numa área onde exista um risco de explosão. 
Siga todos os avisos e instruções. Existe um risco 
de explosão em locais que incluem áreas onde 
normalmente solicitam que desligue o motor do 
veículo. Nestas áreas, as faíscas podem causar 
explosão ou incêndio, o que pode provocar ferimentos 
pessoais ou até mesmo a morte.

Desligue o aparelho em postos de abastecimento 
e em qualquer outro local que tenha bombas de 
combustível ou serviços de reparação automóvel.
Siga as restrições aplicáveis ao uso de equipamento 
de rádio na proximidade de locais onde seja 
armazenado e vendido combustível, fábricas químicas 
e locais onde ocorram detonações. As áreas com 
risco de explosão estão muitas vezes, mas não 
sempre, claramente identificadas. Isto também se 
aplica a porões de navios; ao transporte e armazena-
mento de produtos químicos; a veículos que utilizem 
combustível líquido (como propano ou butano); a 
áreas onde o ar contenha produtos químicos ou 
partículas, tais como grãos, poeira ou pó de metais.

Bateria de iões de lítio
Este produto contém uma bateria de iões de lítio. 
Existe um risco de incêndio e queimaduras se a 
bateria for manuseada de forma incorreta.

 AVISO
Risco de explosão se a bateria for substituída de forma 
incorreta. Para reduzir o risco de incêndio ou queimaduras, 
não desmonte, destrua, perfure, ligue os contactos externos 
em curto-circuito, exponha a temperaturas superiores a 60° C 
(140° F), nem elimine a bateria em fogo ou água. Recicle ou 
elimine as baterias usadas de acordo com os regulamentos 
locais ou o guia de referência fornecido com o seu produto.

Proteja a sua audição
AVISO
A exposição excessiva a níveis de som 
elevados pode causar danos auditivos. 
A exposição a níveis de som elevados durante 
a condução pode distrair a sua atenção e 

provocar um acidente. 
Coloque o auscultador a um nível de som moderado e não 
segure o dispositivo junto ao ouvido durante a utilização do 
altifalante.

Chamadas de emergência
Importante!
Os telemóveis utilizam sinais de rádio, a rede de telefone 
móvel, a rede terrestre e funções programadas pelo 
utilizador. Isto significa que não é possível garantir a 
ligação em todas as circunstâncias. Por conseguinte, nunca 
conte apenas com um telemóvel para chamadas muito 
importantes, tais como emergências médicas.

Veículos
Os sinais de rádio podem afetar sistemas eletrónicos 
em veículos motorizados (por exemplo, injeção 
eletrónica, travões ABS, controlo automático da 
velocidade de cruzeiro, sistemas de airbag) que 
tenham sido incorretamente instalados ou não 
estejam protegidos de forma adequada. Neste caso, o 
fabricante reserva-se o direito de cobrar a substituição 
ou a reparação ao cliente.
Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, 
gases ou explosivos juntamente com o aparelho ou 

os respetivos acessórios.
Para veículos equipados com airbags: Tenha em con-
sideração que os airbags se enchem de ar com uma 
força considerável. Não coloque objetos, incluindo 
equipamento de rádio fixo ou portátil, na área acima do 
airbag ou na área para onde este se possa expandir.
Poderão ocorrer ferimentos graves se o telemóvel 
estiver instalado de forma incorreta e o airbag se 
encher de ar.
É proibido utilizar o aparelho durante voos. Desligue 
o aparelho antes de embarcar num avião. A utilização 
de aparelhos de telecomunicações sem fios num avião 
pode colocar a segurança aérea em risco e interferir 
com as telecomunicações. Também pode ser ilegal.

Cuidados e manutenção
O seu aparelho é um produto tecnicamente avançado 
e deve ser tratado com o maior cuidado. A negligência 
pode anular a garantia.
• Proteja o aparelho da humidade. A chuva/neve, a 

humidade e todos os tipos de líquidos podem conter 
substâncias que corroem os circuitos eletrónicos. Se 
o aparelho se molhar, deve retirar a bateria e deixar 
secar completamente o aparelho antes de colocar 
novamente a bateria.

• Não utilize nem mantenha o aparelho em ambientes 
sujos ou poeirentos. As peças móveis e os 
componentes eletrónicos do aparelho podem ficar 
danificados.

• Não deixe o aparelho em locais quentes. As tem-
peraturas elevadas podem reduzir a vida útil do 
equipamento eletrónico, danificar as baterias e 
deformar ou derreter determinados plásticos.

• Não deixe o aparelho em locais frios. Quando o 
aparelho aquece até à temperatura normal, pode-se 
formar condensação no interior, o que pode danificar 
os circuitos eletrónicos.

• Não tente abrir o aparelho, exceto conforme indicado 
neste manual.

• Não deixe cair o aparelho. Não lhe bata, nem o 
sacuda. Se o aparelho for mal tratado, os circuitos e 
peças de precisão podem partir-se.

• Não utilize produtos químicos fortes para limpar o 
aparelho.

As recomendações acima aplicam-se ao aparelho, 
à bateria, ao transformador de corrente e outros 
acessórios. Se o telefone não estiver a funcionar 
corretamente, contacte o local de aquisição para obter 
assistência. Não se esqueça do recibo ou de uma 
cópia da fatura.

Garantia
Caso necessite de apoio durante a configuração 
ou a utilização do telemóvel, poderá encontrar as 
informações de contacto relevantes no seguinte 
website: 
http://www.primobydoro.com/support.

Se detetar um defeito resultante de defeitos de 
fabrico e/ou de material no prazo de 24 meses após a 
compra, contacte o seu revendedor. A garantia não se 
aplica à utilização indevida ou ao incumprimento das 
informações incluídas neste manual do utilizador, à 
interferência no dispositivo executada pelo revendedor 
ou utilizador (p. ex. instalações, descarregamentos de 
softwares, etc.) e à perda total. Para além disso, não 
se aplica à entrada de líquidos, utilização de força, 
falta de manutenção, operação indevida e outras cir-
cunstâncias causadas pelo utilizador.  
Esta garantia também não se aplica a falhas 
causadas por uma trovoada ou quaisquer outras 
flutuações de voltagem.
 Neste caso, o fabricante reserva-se o direito de 
cobrar a substituição ou a reparação ao cliente. 
Para as peças de desgaste, tais como as baterias, o 
teclado ou a caixa, é válido um período de garantia 
restrito de 6 meses. Os manuais e o software even-
tualmente fornecido estão excluídos desta garantia. 
Quaisquer outras reclamações decorrentes da 
garantia do fabricante estão excluídas. 
Por conseguinte, não existe nenhuma reclamação 
de responsabilidade pela interrupção da atividade, 
perda de lucros, perda de dados, de outros softwares 
instalados pelo utilizador ou de outras informações. 
O recibo com a data de compra constitui a prova de 
garantia.

Taxa de Absorção Específica (Specific 
Absorption Rate - SAR)
Este dispositivo está em conformidade com os 
requisitos de segurança internacionais aplicáveis para 
exposição a ondas de rádio. O seu dispositivo móvel 
é um transmissor e recetor de rádio. Foi concebido 
para não exceder os limites para a exposição a ondas 
de rádio (campos eletromagnéticos de radiofrequên-
cia) recomendados por diretrizes internacionais da 
organização científica independente ICNIRP (Inter-
national Commission of Non-Ionizing Radiation 
Protection, Comissão Internacional da Proteção da 
Radiação Não Ionizante).
A diretrizes para a exposição a ondas de rádio 
utilizam uma unidade de medida conhecida como 
Taxa de Absorção Específica ou SAR. O limite de 
SAR para dispositivos móveis é de 2 W/kg em média 
por cada 10 gramas de tecidos e inclui uma margem 
de segurança substancial concebida para garantir a 
segurança de todas as pessoas, seja qual for a idade 
ou estado de saúde.
Os testes da SAR são realizados com posições de 
funcionamento com o dispositivo a transmitir no nível 
de potência mais elevado certificado em todas as 
bandas de frequência testadas. O valor SAR mais 
elevado de acordo com as diretrizes da ICNIRP para 
este modelo do dispositivo é:

SAR da cabeça: 0,305 W/kg
SAR do corpo: 0,491 W/kg
Durante a utilização normal, os valores de SAR para 
este dispositivo são, em geral, muito abaixo dos 
valores indicados acima. Isto porque, para fins de 
eficiência do sistema e para minimizar a interferência 
na rede, a saída de potência do seu dispositivo móvel 
é automaticamente reduzida quando não é necessária 
a potência total para uma chamada. Quanto mais 
baixa for a saída de potência do dispositivo, mais 
baixo é o valor de SAR.
Este dispositivo cumpre as diretrizes de exposição 
a RF quando utilizado contra a cabeça ou quando 
posicionado a, no mínimo, 0,5 cm de distância do 
corpo. Quando for utilizado um estojo, um clipe para 
o cinto ou outra forma de suporte para o corpo para o 
funcionamento junto ao corpo, não deve conter metal 
e deve fornecer, no mínimo, a distância de separação 
do corpo mencionada acima.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que 
a informação científica atual não indica a necessidade 
de quaisquer precauções especiais ao utilizar dis-
positivos móveis. Se estiver interessado em reduzir 
a sua exposição, é recomendado que reduza a sua 
utilização ou utilize um acessório mãos livres para 
manter o dispositivo afastado da cabeça e do corpo.

Declaração UE de conformidade
O(a) abaixo assinado(a) IVS GmbH declara que o 
presente tipo de equipamento de rádio Primo™ 406 
está em conformidade com as Diretivas:  
2014/53/UE e 2011/ /65/UE. O texto integral da 
declaração de conformidade está disponível no 
seguinte endereço de Internet: 
http://www.primobydoro.com/support.

Especificações
Rede, banda(s) de 
frequências (MHz) [potência 
máxima de radiofrequên-
cias transmitida/dBm]:

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

Bluetooth (GHz) [potência 
máxima de radiofrequên-
cias transmitida/dBm]:

3.0 + EDR (2.4) [10]

Dimensões: 102 x 50 x 20 mm
Peso: 115 g
Bateria: Bateria de iões de lítio 

de 3,7 V/1050 mAh
Temperatura ambiente de 
funciona mento: 

Mín: 0 °C (32 °F)  
Máx.: 40 °C (104 °F)

Temperatura ambiente de 
carrega mento:

Mín: 0 °C (32 °F)  
Máx.: 40 °C (104 °F)

Temperatura de armaze-
namento: 

Mín: -20 °C (-4 °F)  
Máx.: 60 °C (140 °F)

Alterações e erros excluídos.
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