
Primo 405 tootjalt Doro
Lühijuhend

Ekraani olekusümbolid

  Signaali tugevus

  Aku laadimise olek

  Uued kanded kõnelogis (vastamata kõne) 

  Äratus on seatud

  Bluetooth on sisse lülitatud

  GPRS ühendus on sees

  Kõrvaklapid on ühendatud

  USB ühendus

  MMS-i saadetakse

  Ainult vibroalarm

  Heli ja vibroalarm

  Esiteks vibroalarm, seejärel heli

  Lugemata sõnum

  Lugemata MMS

  Näitab, et sisestatud on micro-SD kaart.

Kinnitus ja vastavus
See mobiiltelefon vastab R&TTE direktiivile 1999/5/EÜ 
(raadioseadmed ja telekommunikatsiooniseadmed) ning sobib 
ühendamiseks ja kasutamiseks riigis, kus seade müüdi.
Vastavuskinnitus on kättesaadav veebilehel:
www.ivsgmbh.de

Sümbol CE kinnitab telefoni vastavust ülaltoodud direktiivile.

Täispika kasutusjuhendi ja vastavuskinnituse saate laadida alla meie 
veebilehelt
http://www.ivsgmbh.de/de/support/downloadsauswahl/

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

Koduleht: 
www.ivsgmbh.de
IVS GmbH 
Im Frauental 14 • 92224 Amberg 
© IVS GmbH 2014 • Kõik õigused kaitstud
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Telefoni aktiveerimine
Telefoni sisse ja välja lülitamiseks hoia punast nuppu          all umbes 
5 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 Delete (         klahvistiku üleval paremal nurgas).

Keele seadistamine
Telefonimenüü, sõnumite jne keel on vaikimisi määratud SIM-kaardiga 
(Automaatne). Seda on võimalik seadistada ümber kõigile teistele 
keeltele, mida telefon toetab.
1.  Vajuta Menüü, liigu klahvidega valikule Seadistused ja vajuta OK.
2.  Vali Telefoni seaded 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 Kellaaeg ja kuupäev ning vajuta OK.
3.  Vali Määra kodulinn ja vajuta OK.
4.   Vali nimekirjast klahvidega * ja # linn ning vajuta OK.
5.   Vali Vali kellaaeg/kuupäev ning vajuta OK.
6.  Määra kellaaeg (TT:MM) ja vajuta       ..
7.  Sisesta kuupäev (PP/KK/AAAA) ja vajuta      ..
8.   Vali Määra formaat ja vajuta OK.

9.  Seadista klahvidega * ja # ajaformaat (12 või 24 tundi) ning 
vajuta         .

10. Määra * ja # klahvidega kuupäeva formaat ning vajuta OK.

Helistamine
1.  Sisesta telefoninumber koos suunakoodiga. Numbreid saad 

kustutada kustutamisklahviga.
2.  Numbri valimiseks vajuta       . Helistamise katkestamiseks vajuta 

Loobu.
3.  Kõne lõpetamiseks vajuta      .

Nipp:
Rahvusvaheliste kõnede tegemiseks sisesta suunakoodi ette + sümbol, 
et kasutada telefoniraamatut optimaalseimal viisil kõigis riikides.
Suunakoodi sisestamiseks vajuta kaks korda * klahvi.

Kõnele vastamine
1.  Kõne vastuvõtmiseks vajuta        või Vasta, kõne tagasilükkamiseks 

vajuta Keeldu (kostab kinnine toon).
     Kõnest keeldumiseks võid ka vajutada klahvi       .
2.  Kõne lõpetamiseks vajuta      .

Telefoniraamatusse kande tegemine
1.  Vajuta Menüü, liigu klahvidega valikule Telefoniraamat ja vajuta OK.
2.  Vali Lisa uus kontakt ja vajuta Lisa.
3.   Vali, kas soovid kontakti salvestada SIM-kaardile või telefoni.
4.  Sisesta kontakti nimi.
5.  Vajuta .
6.  Sisesta telefoninumber koos suunakoodiga.

7.  Vajuta .
8.   Samuti võid kontaktile * ja #. klahvidega valida erinevad helistaja 

pildid. Valikus on standardpildid ja telefoni salvestatud pildifailid.
9.  Vajuta .
10. Samuti võid kontaktile * ja #  klahvidega valida erinevad 

helinatoonid.
11. Seejärel vajuta Valikud, vali Salvesta ja klõpsa Vali.
Nipp:

Rahvusvaheliste kõnede tegemiseks sisesta suunakoodi ette + sümbol, 
et kasutada telefoniraamatut optimaalseimal viisil kõigis riikides.
Rahvusvahelise suunakoodi + sisestamiseks vajuta kaks korda * 

klahvi.

Hädaabikõned
Kui telefon on sisse lülitatud, saad hädaabikõne teha igal ajal, 
sisestades vastavas riigis kehtiva hädaabinumbri ja vajutades 
seejärel         . 

Mõnedes võrkudes on hädaabikõned lubatud ka ilma kehtiva SIM-
kaardita. Rohkem teavet saad oma võrguteenindajalt.

Märkus!
Alates 2009. aastast ei ole Saksamaal enam võimalik ilma 
aktiveeritud SIM-kaardita hädaabinumbril 112 helistada.
Telefonikrediiti pole vaja, ent SIM-kaart peab olema registreeritud ja 
aktiveeritud.
Hädaabinumbril 112 valeväljakutse tegemine on karistatav 
rahatrahviga.



1. Kõlar, 

valjuhääldi      Telefonikõnede tegemine
2.   Ekraan
3.   Vasem pehme klahv    Peamenüü valik 

Parem pehme klahv Telefoniraamatu avamine
4.   Kõneklahv Helistamine ja kõne vastuvõtmine, kõnelogi avamine.
5.   Nooleklahvid       Ooterežiimil  kiirklahvide nimekirja avamiseks.

sõnumi avamiseks.
Menüüdes ja nimekirjades üles ja alla liikumiseks.

6.   Kiirklahvid           Ühe klahvivajutusega saad valida M1 ja M2 alla 
salvestatud numbrid

7. * klahv Ooterežiimil: vajuta klahvi, et sisestada  
*”/ “+” / “P”/“W“; 
Tekstisisestusrežiimil olles: sümbolite sisestamine

8. # klahv Ooterežiimil: hoia klahvi all, et lülitada telefon 
hääletu peale ja maha; 
Sisestamisel: lülitub sisestusrežiimide vahel.

9.   Mikrofon
10. Numbriklahvid     Ooterežiimil: telefoninumbri sisestamine; klahvi 1 all 

hoides saad helistada kõnepostile (telefoninumber 
peab olema salvestatud);

11. Taskulambi nupp Lülitab taskulambi sisse ja välja
12. Sulgemisklahv Lõpetab kõne ja taastab ooterežiimi; lülitab telefoni 

sisse ja välja
13. Kõrvaklappide ühendus 

3.5 mm pistikuga standardkõrvaklappide jaoks
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14. +/- klahvid           Seadistab helinatooni/valjuhääldi helitugevust
15. LED-lambid              Vastamata kõnede ja saabunud sõnumite 

teavitus
           Aku laadimine

16. Kaamera lääts
17. Kaamera välgu LED-lamp / taskulamp
18. Valjuhääldi Käed-vabad süsteemi kasutamiseks ja äratuseks
19. Micro-USB port Akulaadija jaoks ning arvutisse ühendamiseks
20. Laadijakontakt Telefoni laadimiseks laadimisaluses
21. Laadimisalus Telefoni laadimiseks

3.   Micro-SD kaart
     Micro-SD kaarti on vaja telefon suuremat mälumahtu nõudvate 

funktsioonide kasutamiseks, eriti fotod, muusika jms. Sinu telefoni 
on juba paigaldatud 128 MB mälukaart.

     Kaardi saad asendada järgmiselt: 
Vajuta kergelt vasemas servas asuvale 
kaardihoidikule ja lükka see ettevaatlikult 
korpuse vasakpoolse serva suunas. 
Nüüd saab mälukaardi klambrit vertikaalselt 
üles tõsta. Võta vana mälukaart välja ja 
paiguta ning lukusta uus mälukaart musta 
plastikklambrisse. Veendu, et mälukaardi kontaktid on suunatud 
allapoole ja et kaardi „nina“ ühtib märgitud kohaga. 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, lükates see akupessa nii, et eesservas olevad kolm 
kontakti on vastakuti akupesa alaservas oleva kolme 
vedrukontaktiga.

5.   Pane kaas tagasi ja lükka seda õrnalt pöidlaga ülespoole, kuni see 
paika klõpsatab.

TÄHTIS TEADA!

Kasuta ainult mälukaarte, mis ühilduvad selle telefoniga. Ühilduvad 
kaardid: micro SD, micro SDHC. Ebasobivad kaardid võivad kahjustada 
kaarti, telefoni ja kaardile salvestatud andmeid.

SIM-kaardi, mälukaardi ja aku paigaldamine 

TÄHTIS TEADA!

Enne akupesa kaane eemaldamist lülita telefon välja ja eemalda 
akulaadija. 

SIM-kaart ja mälukaart on aku taga.
1.   Eemalda akupesa kaas, lükates 

sõrmeküüne telefoni korpuse alaservas 
asuvatesse sälkudesse ja lükates kaant 
allapoole. Kui aku on sees, lükka 
sõrmeküüs aku ülaservas olevasse sälku ja 
tõsta aku välja.

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

Laadimine

ETTEVAATUST

Kui aku tühjeneb, hakkab tühja aku sümbol vilkuma ja kostab aku 
tühjenemise heli. Aku laadimiseks ühenda adapter micro-USB ühen-
duspesaga telefoni allservas. Samuti võid telefoni panna adapterisse 
ühendatud laadimisalusesse.

Kui akulaadija on telefoniga ühendatud, põleb punane LED-tuli. Aku 
laadimisel muutub aku oleku näidik (ekraani paremal ülaservas).
Aku täielik laadimine kestab umbkaudu kolm tundi. Kui aku on täis, 
peatub laadiva aku animatsioon.

Märkus!
Energia säästmiseks lülitub valgustus mõne aja möödudes välja. 
Ekraanivalgustuse aktiveerimiseks vajuta suvalist klahvi.
Aku täisvõimsus saavutatakse pärast 3-4 täispikka laadimist. Aku 
võimsus väheneb aja jooksul. See tähendab, et helistamise ja 
ooterežiimi kestus lüheneb regulaarsel kasutamisel.

Kasuta ainult akusid, laadijat ja lisasid, mis on tootja poolt selle 
konkreetse mudeliga kasutamiseks lubatud. Teiste lisaseadmete ühen-
damine võib olla ohtlik ja tühistada telefoni tüübikinnituse ning garantii.
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