
Användarmanual för Doro Primo 366 
 

 
 

1. Vänster mjuk knapp - Tryck för att öppna huvudmeny 
2. Höger mjuk knapp - Tryck för att öppna telefonbok 
3. Samtalsknapp - Gör och svara på samtal; Tryck en gång för att öppna             

Samtalsloggen  
4. Avslutsknapp - Tryck för att avsluta samtal; tryck för att återgå till standby;             

tryck och håll inne för att slå på och av telefonen 
5. Snabbuppringning/Snabbfunktionsknappar - M1 och M2 är snabbuppringning       

Kamera och SMS knappar för snabbtillgång 
6. Pilknappar - Tryck för att öppna genvägar; tryck för att öppna meddelanden;            

scrolla upp och ner I menyer och listor  
7. Numrerade knappar - Tryck för att skriva in nummer; tryck länge på knapp 1,              

för att ringa din röstbrevlåda (mobilnummer måste sparas); när du skriver,           
tryck för att sätta in nummer eller tecken 



8. * knapp - Tryck för att ange */+/P/W; när du skriver, tryck för att ange speciella                
tecken  

9. Laddningsvagga  
10.# knapp - Tryck länge för att växla mellan Tyst och Normalt läge 
11.Vaggans laddningskontakter  
12.Micro-USB port - För laddare 
13.Headset uttag - För 3.5 mm standard headset 
14.Ficklampa LED 
15.Kameralins 
16.Högtalare 
17.Assistansknapp  
18.Ficklampa knapp - Slå på och av ficklampa  
19.Knappsats lås - lås/lås upp 
20.+ och - knappar - Justera ringvolym och högtalarvolym 
21.LEDs - Blå = batteri fullt; Röd = batteri laddas  

 
Specifikationer 

Nätverk: GSM 900/1800/1900 (Triband) MHz 
Mått: 119 mm x 56 mm x 12 mm 
Vikt: 88 g 
Batteri: 3.7V/1000 mAh Li-ion batteri 
Fungerande temperatur: Min: 0°C (32°F) Max: 40°C (104°F) 
Laddningstemperatur: Min: 0°C (32°F) Max: 40°C (104°F) 
Förvaringstemperatu: Min: -20°C (-4°F) Max: 60°C (140°F) 
 

Installera SIM kort och batteri  
SIM korthållaren är placerad på insidan av batterifacket. 
 

1. Ta loss skalet 
Skjut din nagel in i hacket på nedersidan av mobilen och drag skalet uppåt. 
Om batteriet är installerat, skjut din nagel in i hacket under assistensknappen            

för att lyfta upp den. 
 

2.  Sätt in SIM kortet (krav) 
Sätt in SIM kortet genom att försiktigt skjuta det under metallfästet. Se till att              

kontakterna på SIM-kortet är riktade neråt och att det avskurna hörnet är korrekt             
positionerat. Repa eller böj inte kortets kontakter. Försök att inte vidröra kontakterna            
med dina fingrar.  
 
 
 



 
3.  Micro-SD kort (valfritt) 

Tryck försiktigt korthållaren mot SIM-korthållaren tllls den låses upp.         
Korthållaren kan nu vändas upp vertikalt. Placera minneskortet i plastfästet. Se till att             
minneskortets kontakter kontakter är riktade neråt och att kortet är placerat på            
korrekt position. Repa eller böj inte kortets kontakter. Tryck metallhållaren neråt,           
tryck den tills den snäpps på plats.  
 

4.   Sätt in batteriet (krav) 
Tryck in det i batterifacket och se till att de tre kontakterna på batteriet nuddar de tre                 
fjäderkontakterna i batterifacket.  
 

5.   Ersätt skalet och tryck det hela vägen för att se till att det är stängt  
 

När batteriprestandan är låg, kommer den tomma batterisymbolen blinka. För          
att ladda batteriet, anslut huvudadaptern till micro USB-kontakten på bottensidan av           
din mobil. Alternativt kan du placera telefonen i laddningsvaggan som är ansluten till             
huvudadaptern via USB-kabeln. 

Under laddning, kommer den röda LED-lampan vara påslagen.        
Batteriladdning ikonen rörs under laddning (synlig uppe i det högra hörnet av            
displayen). Det tar ca 3 timmar för att ladda batteriet fullt. När det är fulladdat               
kommer laddningsikonen sluta röra på sig. 
 

Ström på telefonen 
Tryck och håll ner den röda knappen på telefonen I minst 2 sekunder för att               

slå den på och av. 
Om SIM kortet är giltigt och skyddadt med en PIN kod (Personal Identification             
Number), Ange PIN visas. Ange SIM PIN kod och tryck OK (uppe I högra hörnet på                
knappsatsen). Ta bort med Delete (uppe I högra hörnet av knappsatsen). 
 

Ställ in språk  
Som standard är telefonens menyspråk beroende på SIM-kortet. Du kan alltid           

växla mellan språk som stöds på telefonen. 
1. Tryck Meny - Inställningar - OK. 
2. Välj Telefoninställningar - OK. 
3. Välj Språk - OK. 
4. Välj språk från listan - OK. 

 
 
 
 



Ställ in tid och datum  
1. Tryck Meny & Inställningar - OK 
2. Välj Mobilinställningar - OK 
3. Välj Tid och datum - OK 
4. Välj Ställ in tid/datum - OK. 
5. Ange tid (TT:MM) 
6. Ange datum (DD.MM.ÅÅÅÅ) 
7. Använd * och # för att ställa in sommartid - På eller Av - Spara. 

 
Gör ett samtal  

1. Ange mobilnummer med riktnummer. Du kan ta bort siffror med Clear. 
2. Tryck på Samtalsknapp (3) för att ringa. Tryck Abort för att avbryta samtalet. 
3. Tryck på Avslutsknappen (4) för att avbryta samtalet. 

Tips: För internationella samtal, slå alltid in en + symbol innan riktnumret för att              
kunna använda telefonboken i alla länder. Tryck på * knappen två gånger för att slå               
in den internationella koden +. 
 

Svara på samtal 
1. Tryck på samtalsknapp (3) eller svara för att acceptera samtal eller tryck på             

avvisa för att avvisa samtalet (upptaget signal). Alternativt kan du trycka på            
avsluta samtal (4) för att avvisa samtalet direkt. 

2. Tryck på avslutsknappen (4) för att avsluta samtalet. 
 

Skapa en kontakt i telefonboken  
1. Tryck på Meny - Telefonbok - OK. 
2. Välj Lägg till ny kontakt - Lägg till. 
3. Välj om du vill spara kontakten på SIM kortet eller i mobilen. 
4. Ange ett namn för kontakten. 
5. Tryck Pil Neråt. 
6. Ange mobilnumret inklusive riktnumret. 
7. Tryck pil neråt. 
8. Tryck sedan Val - Spara - OK. 

Tips: För internationella samtal, slå alltid in en + symbol innan riktnumret för att              
kunna använda telefonboken i alla länder. Tryck på * knappen två gånger för att slå               
in den internationella koden +. 
 
 
 
 
 
 



Ange text 
Välj tecken  

● Tryck på en numrerad knapp flera gånger tills korrekt tecken visas. 
● Vänta några sekunder (tills den blåa eller gula bakgrunden av tecknet           

försvunnit) innan du skriver in ett nytt tecken. 
 

Speciella tecken  
● Tryck * för att se en lista av speciella tecken. 
● Välj önskat tecken med * eller # (för att röra vänster och höger) och tryck på                

OK för att ange. 
 

Rör markören inom texten 
● Använd den snabba funktionsknappen (6) för att röra markören inom texten. 

 
Stora bokstäver, små bokstäver och siffror 

● Tryck # för att välja ingångsäge. Symbolen uppe i det vänstra hörnet på             
displayen indikerar ingångsläge. 

 
FM radio 

För att lyssna på radio, behöver du ansluta ett kompatibelt headset som            
agerar antenn. 

1. Tryck Meny - Multimedia - OK. 
2. Välj FM radio - OK. 
3. Ställ in volymen med sidoknapparna +/-. 
4. Välj en frekvens genom att använda de snabba funktionsknapparna (6). 
5. Tysta och avtysta radion med Pause 
6. Tryck på Options, sedan: 

● Kanallista - lista över sparade kanaler. 
● Manuell inställning - för att välja en frekvens manuellt via finjustering. 
● Automatisk sökning - radiostation scann och spara stationer. 
● Manuell sökning - för att söka på en frekvens manuellt via finjustering. 


