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Telefoni aktiveerimine
Telefoni sisse ja välja lülitamiseks hoia punast nuppu 
all umbes 4 sekundit. 
Kui SIM-kaart on kehtiv, ent kaitstud PIN-koodiga (Personal 
Identification Number ehk isiklik tuvastusnumber), kuvatakse 
teade Sisesta PIN). Sisesta PIN-kood ja vajuta OK (      
klahvistiku üleval vasakul nurgas). Kustuta klahviga Kustuta 
(         klahvistiku üleval paremal nurgas). 
Keele seadistamine
Telefoni menüüde, sõnumite jms teksti keel on vaikimisi 
määratud SIM-kaardiga. Seda on võimalik seadistada 
ümber kõigile teistele keeltele, mida telefon toetab.
1.   Vajuta Menüü, liigu klahvidega valikule Seadistused 

ja vajuta OK.
2.   Vali Telefon ja vajuta OK.
3.   Vali Keel ja vajuta OK.
4.   Vali nimekirjast soovitud keel ja vajuta OK.
Kellaaja ja kuupäeva seadistamine
1.   Vajuta Menüü, liigu klahvidega valikule Seadistused 

ja vajuta OK.
2.   Vali Telefon ja vajuta OK.
3.   Vali Kellaaeg ja kuupäev ning vajuta OK.
4.   Vali Määra kodulinn ja vajuta OK.
5.   Vali nimekirjast linn ja vajuta OK.
6.   Vali Vali kellaaeg/kuupäev ning vajuta OK.
 

7.   Määra kellaaeg (TT:MM) ja vajuta       .
8.   Sisesta kuupäev (PP/KK/AAAA) ja vajuta        .
9.   Vali * ja #, klahve kasutades talve- või suveaeg ja 

vajuta Salvesta.
Helistamine
1.   Sisesta telefoninumber koos suunakoodiga. 

Kustutamiseks vajuta Kustuta.
2.   Numbri valimiseks vajuta         . Helistamise 

katkestamiseks vajuta Loobu.
3.   Kõne lõpetamiseks vajuta         .
Kõne vastuvõtmine
1.   Kõne vastuvõtmiseks vajuta         või Vasta, kõne ta-

gasilükkamiseks vajuta Keeldu (kostab kinnine toon). 
Kõnest keeldumiseks võid ka vajutada klahvi         .

2.   Kõne lõpetamiseks vajuta        .
Hädaabiklahv 
TÄHTIS TEADA!

Kui lisad kellegi oma hädaabikontaktidesse, anna talle 
sellest alati teada.

ETTEVAATUST

Ekraani olekusümbolid

  Signaali tugevus

  Aku tase

   Uus kanne kõnede nimekirjas (vastamata kõne)

  Klahvid on lukus

  Äratuskell on aktiivne

  Bluetooth on sisse lülitatud

  Kõrvaklapid on ühendatud

  USB ühendus

  Heli on sisse lülitatud

  Heli on välja lülitatud

  Ainult vibroalarm

  Helin ja vibroalarm

  Kõigepealt vibroalarm, seejärel helin

  Lugemata sõnum

Vastavuskinnitus
Kinnitame, et Primo 215 tootjalt Doro vastab direktiivis 
1999/5/EÜ (raadioseadmed ja telekommunikatsiooni-
seadmed) sätestatud põhitingimustele ja muudele 
asjakohastele määrustele.

Sümbol CE kinnitab telefoni vastavust ülaltoodud 
direktiivile.

Vastavuskinnituse saate laadida alla meie veebilehelt 
http://www.ivsgmbh.de/de/support/ download-
sauswahl/

Kui vajate mobiiltelefoni seadistamisel või kasutamisel 
abi, leiate vajalikud kontaktandmed veebilehelt 
http://www.primobydoro.com/support

Koduleht: 
www.ivsgmbh.de
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Hädaabiklahviga on võimalik kerge vaevaga eelnevalt 
seadistatud numbritele helistada.
Kui soovid kasutada hädaabikõne funktsiooni, tuleb see 
eelnevalt SOS-seadistuste menüüst aktiveerida. Teavet 
selle funktsiooni seadistamise kohta ja kontaktide sises-
tamise ning hädaabi-SMSi redigeerimise kohta saad 
täielikust kasutusjuhendist (saadaval meie kodulehel).
•     Vajuta telefoni tagaküljel olevat hädaabinuppu kiiresti 3 

korda. Telefon annab valju signaali. Ekraanil 
kuvatakse maha loendatavad sekundid (viiteaeg). 
Selle aja jooksul saad vajutada          või Katkesta, kui 
tegu on valehäirega.

•     Seejärel saadab telefon tekstisõnumi kõigile numbritele 
hädaabinimekirjas, kui SOS-seadistustes on hädaabi-
SMS sisse lülitatud.

•     Seejärel helistab telefon esimesele numbrile hädaabi-
nimekirjas. Kui kõnet 25 sekundi jooksul vastu ei võeta, 
helistatakse järgmisel numbril. Hädaabikõne kordub 
kolm korda või kuni kõne võetakse vastu või kuni        
klahvi vajutamiseni.

TÄHTIS TEADA!
•    Pärast hädaabi-SMSi saatmist helistab telefon nimekir-

jas olevatel numbritel nimekirja järjekorras.
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Kui telefoniga tehakse hädaabikõne, on see vaikimisi 
seadistatud käed-vabad süsteemile. Ära hoia telefoni käed-
vabad süsteemis kõrva juures, heli võib olla väga vali.



1. Klahvilukustuse lüliti
2. Taskulambi LED-tuli
3. 3.5 mm standardkõrvaklappide pesa
4. Üles/alla klahvid  Ooterežiimil:      Vajuta kiirklahvide 

nimekirja avamiseks.
Vajuta sõnumite menüü 

avamiseks.
Vajuta menüüdes ja nimekirjades 
navigeerimiseks

5. Vasem pehme 
klahv 

Vajuta peamenüüsse sisenemiseks

Vajuta telefoniraamatu avamiseks6. Parem pehme 
klahv

7. Kõneklahv Vajuta numbri valimiseks või kõne 
vastuvõtmiseks; kõnelogi 
avamiseks vajuta klahvi ühe korra.

8. Sulgemisklahv Vajuta kõne lõpetamiseks; vajuta 
põhiekraanile tagasi pöördumiseks; 
vajuta ja hoia all telefoni sisse ning 
välja lülitamiseks

9. Numbriklahvid Telefoni ooterežiimil olles vajuta 
numbrite sisestamiseks;
kõnepostile helistamiseks hoia all 
klahvi 1 (telefoni number peab 
olema registreeritud); 

10. * klahv 

redigeerimisrežiimil olles vajuta 
klahve numbrite või tähtede 
sisestamiseks.
Ooterežiimil vajuta klahvi lühidalt, 
et sisestada “*”/ “+” / “P”/“W”; 
redigeerimisrežiimil olles vajuta 
klahvi sümbolite sisestamiseks.

11. # klahv Ooterežiimil olles hoia klahvi all, 
et lülitada sisse tava- või hääletu 
režiim 
Redigeerimisrežiimil olles vajuta 
klahvi sisestusmeetodite vahel 
valimiseks

12. Mikro-USB port  Ühendus laadija või arvutiga
13. Laadimisaluse kontaktid  
14. Taskulambi lüliti
15. SOS-klahv
16. Kõlar

SIM-kaardi, mälukaardi ja aku paigaldamine
SIM-kaardi ja mälukaardi hoidikud asuvad akupesa sees.

1.    Eemalda akupesa kaas, lükates 
sõrmeküüne telefoni alaservas 
asuvatesse sälkudesse ja 
tõmmates kaant ülespoole.
Kui aku on sees, lükka sõrmeküüs 
aku alaserva kõrval olevasse sälku 
ja tõsta aku üht külge pidi välja.

2.    Libista SIM-kaart ettevaatlikult 
metallklambri alla.
Veendu, et kaardi kontaktid on 
suunaga allapoole ja äralõigatud 
serv ühtib klambrisse vajutatud 
kujuga.
SIM-kaardi kontaktid ei tohi olla 
kraabitud ega paindunud. 
Võimalusel väldi kontaktide 
puudutamist sõrmedega.

3.   Micro-SD kaart
     Micro-SD kaarti on vaja telefonis suuremahuliste 

failide, eriti helifailide jms hoidmiseks.
      Mälukaardi paigaldamiseks avasse: 

vajuta kergelt kaardihoidikule ja 
lükka see ettevaatlikult korpuse 
parempoolse serva suunas.
Nüüd saab mälukaardi klambrit 
vertikaalselt üles tõsta. Paiguta ja 
lukusta mälukaart musta 
plastikklambrisse. Veendu, et kaardi 
kontaktid on suunatud allapoole ja et 
kaardi „nina“ ühtib märgitud kohaga 
(vt joonis). Mälukaardi kontaktid ei 
tohi olla kraabitud ega paindunud. 
Lükka metallklamber uuesti alla, 
suru see tasaseks ja lükka korpuse 
servast eemale, kuni see paika 
klõpsatab.

4.   Pane aku tagasi, libistades seda 
akupessa nii, et kontaktid on 
suunatud vasakule ülaserva.

5.   Pane kaas tagasi ja suru kõik selle 
servad kindlalt kinni.

ETTEVAATUST

TÄHTIS TEADA!
Kasuta ainult mälukaarte, mis ühilduvad selle telefoniga. 
Ühilduvad kaardid: microSD, microSDHC.
Kaardid, mis telefoniga ei ühildu, võivad saada 
kahjustada ja neile salvestatud andmed võivad rikneda.
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Kasuta ainult akusid, laadijat ja lisasid, mis on tootja 
poolt selle konkreetse mudeliga kasutamiseks lubatud. 
Teiste lisaseadmete ühendamine võib olla ohtlik ja 
tühistada telefoni tüübikinnituse ning garantii.


