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8.   Voer de datum (DD-MM-JJJJ) in en druk op .
9.   Selecteer met * en # of Zomertijd aan of uit moet

staan en druk op Opslaan.
Oproep doen
1.   Voer het telefoonnummer in, inclusief netnummer. Wis

met Wissen.
2.   Druk op om te bellen. Druk op Afbreken om het

bellen te stoppen.
3.   Druk op om de oproep te beëindigen.
Oproep ontvangen
1.   Druk op of Aannemen om de oproep aan te

nemen, of druk op Weigeren om de oproep te
weigeren (in gesprek toon). U kunt ook

          op drucken          om de oproep direct te weigeren.
2.   Druk op om de oproep te beëindigen.
Noodoproepknop
BELANGRIJK!

Informeer contacten in uw nummerlijst altijd dat ze
ingesteld staan als uw noodoproepcontacten.

WAARSCHUWING
Wanneer een noodoproep wordt gedaan, wordt de 
telefoon in de handsfreestand gezet. Hou het apparaat 
niet tegen uw oor wanneer de handsfreestand wordt 
gebruikt, omdat het volume erg luid kan zijn.

Displaystatussymbolen
  Signaalsterkte

  Batterijniveau
   Nieuwe vermelding in de oproepenlijst (gemiste oproep)

  Toetsen vergrendeld

  Wekker ingeschakeld

  Bluetooth aan

  Headset aangesloten

  USB-verbinding

  Belsignaal aan

  Belsignaal uit

  Alleen trillen

  Beltoon en trillen

  Eerst trillen, dan beltoon

  Ongelezen SMS

Conformiteitsverklaring
Wij verklaren dat de Primo 215 van Doro voldoet aan de
essentiële eisen en andere relevante regelgeving gevat in
Richtlijn 1999/5/EG (radio- en telecommunicatie
randapparatuur).

Het CE-symbool bevestigt de conformiteit van
de telefoon met de boven genoemde richtlijn.

U kunt de volledige gebruikershandleiding en
conformiteitsverklaring downloaden op van onze website:

Wanneer u ondersteuning nodig heeft bij het instellen of
het gebruik van uw mobiele telefoon, kunt u de relevante
contactgegevens vinden op de volgende website: 
http://www.primobydoro.com/support

Internet:
www.ivsgmbh.de
IVS GmbH
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Met de noodoproepknop kunt u eenvoudig vooraf
ingestelde nummers bellen.
De noodoproepfunctie moet ingeschakeld zijn in het 
menu "Noodoproepinstellingen" indien u er gebruik 
van wilt maken. In de volledige gebruikershandleiding
(beschikbaar op onze website) kunt u informatie vinden
over hoe u deze functie activeert, contacten invoert in de
nummerlijsten en het noodbericht bewerkt.
� Druk driemaal snel op de noodoproepknop aan de

achterzijde van de telefoon. Er klinkt een luid signaal.
De seconden worden afgeteld op het display
(vertragingstijd). Gedurende deze tijd kunt u mogelijk
vals alarm voorkomen door op of Afbreken te
drukken.

�  De telefoon verstuurt vervolgens een SMS-bericht naar
alle telefoonnummers in de noodoproepenlijst als de
nood-SMS is ingeschakeld in de Noodoproep instellingen.

�  De telefoon belt vervolgens het eerste telefoonnummer
in de lijst. Wanneer de oproep niet binnen 25 seconden
wordt beantwoord, wordt het volgende nummer gebeld.
De noodoproep volgorde wordt driemaal herhaald, tot de
oproep wordt opgenomen of op wordt gedrukt.

BELANGRIJK
�    Na het verzenden van de nood-SMS worden de

nummers in de nummerlijst na elkaar gebeld.

Inschakelen van de telefoon
Hou de rode toets op de telefoon ongeveer 4
seconden ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen.
Wanneer de SIM-kaart geldig is, maar beschermd met een
PIN-code (persoonlijk identificatienummer), wordt PIN
invoeren weergegeven.
Voer de PIN-code in en druk op OK ( toets
linksboven). Wis met Wissen (
toets rechtsboven).
Instellen van de taal 
De standaardtaal voor de telefoonmenu's, berichten, etc.
wordt bepaald door de SIM-kaart. U kunt deze wijzigen
naar elke door de telefoon ondersteunde taal.
1.   Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op

OK.
2.   Selecteer Telefoon en druk op OK.
3.   Selecteer Taal en druk op OK.
4.   Selecteer een taal uit de lijst en druk op OK.
Instellen van de tijd en datum
1.   Druk op Menu, blader naar Instellingen en druk op OK.
2.   Selecteer Telefoon en druk op OK.
3.   Selecteer Tijd en datum en druk op OK.
4.   Selecteer Woonplaats instellen en druk op OK.
5.   Selecteer een stad uit de lijst en druk op OK.
6.   Selecteer Tijd en datum instellen en druk op OK.
7.   Voer de tijd (UU:MM) in en druk op .
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1. Knop voor toetsenblokkering
2. Zaklamp-LED
3. Oortelefoonaansluiting voor 3,5 mm standaard

oortelefoon
4. Toetsen In standby: Druk om de 

OMHOOG/ sneltoetslijst te openen.
OMLAAG Druk om het berichtenmenu 

te openen.
Druk om in menu's en lijsten te
navigeren

5. Linker softtoets Druk om naar het hoofdmenu te
gaan

6. Rechter softtoets Druk om het telefoonboek te
openen

7. Beltoets  Druk om een nummer te draaien 
of een oproep aan te nemen; druk
eenmaal om de oproepenlog te
openen.

8. Eindetoets  Druk om een oproep te
beëindigen; Druk om naar de
hoofdpagina te gaan; Hou
ingedrukt om de telefoon 
AAN/UIT te zetten

9. Cijfertoetsen In standby, druk om cijfers in te
voeren;
Toets 1 langere tijd ingedrukt
houden: belt de voicemailbox
(telefoonnummer moet 
opgeslagen zijn);
In bewerkingsmodus: druk om
cijfers of tekens in te voeren.

10. *-toets In standby: druk om “*”/ “+” /
“P”/“W” in te voeren
In bewerkingsmodus: druk om
speciale tekens in te voeren

11. # -toets Lange tijd ingedrukt houden om te
schakelen tussen normale en stille
modus. In bewerkingsmodus: druk
om tussen invoermethoden te
schakelen

12. Micro-USB-poort Aansluiting voor oplader of pc
13. Contacten voor het oplaadstation
14. Knop voor zaklamp
15. Noodoproeptoets
16. Luidspreker

Plaatsen van de SIM-kaart, geheugenkaart en de batterij
De houders van de SIM- en geheugenkaart bevinden zich
in het batterijvak.

1.    Verwijder het klepje van het
batterijvak door uw vingernagel 
in de kleine inkeping aan zijkant,
onderaan de telefoon en het klepje
omhoog te trekken.

      Wanneer de batterij is geplaatst, zo
plaatst uw vingernagel in de inkeping
bij de onderzijde van de batterij en 
tilt u één zijde van de batterij op 
om deze te verwijderen.

2.    Plaats de SIM-kaart door deze
voorzichtig onder de metalen houder
te schuiven. Zorg dat de contacten
van de SIM-kaart omlaag zijn gericht
en dat de afgesneden hoek uitgelijnd
is met de vorm van de houder. De
contacten van de SIM-kaart mogen
niet bekrast of verbogen zijn. Raak
indien mogelijk de contacten niet
aan met uw vingers.

3.   Micro-SD-kaart
      Voor het gebruik van de opslagintensieve functies van

uw telefoon, met name foto's, audio, etc., moet een
micro-SD-kaart worden gebruikt.

      Zo plaats u de geheugenkaart: 
druk lichtjes op de kaarthouder 
en druk deze voorzichtig naar de
rechterkant van de behuizing. 
De geheugenkaarthouder kan nu
verticaal worden opgericht. Plaats
de geheugenkaart in de zwarte
plastic houder. Zorg dat de
contacten van de geheugenkaart
omlaag zijn gericht en dat de "neus"
overeenkomstig in het gemarkeerde
deel wordt geplaatst (zie figuur). De
contacten van de geheugenkaart
mogen niet bekrast of verbogen zijn.
Druk de metalen houder omlaag, leg
deze plat en schuif deze van de
rand van de behuizing weg tot deze
op zijn plaats klikt.

4.   Plaats de batterij door deze in het
batterijvak te schuiven met de
contacten naar linksboven.

5.   Plaats het klepje terug en druk deze
rondom vast, zodat deze aan alle
kanten sluit.

WAARSCHUWING
Gebruik alleen batterijen, opladers en accessoires die 
zijn goedgekeurd voor gebruik bij dit specifieke model. 
Gebruik van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en 
kan de typegoedkeuring en garantie ongeldig maken.

BELANGRIJK!
Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten bij dit
apparaat. Compatibele geheugenkaarttypen: microSD,
microSDHC.
Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat
beschadigen en op de kaart opgeslagen gegevens
corrumperen.
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