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Turvallisuustiedot 

 

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet 

myöhempiä tarpeita varten. 

 

1. Varoitus: Tämä tuote sisältää litiumioniakun.  

2. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun 

ja nielemisen. 

3. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. 

Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan. 

4. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa 

sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta. 

5. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!  

6. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, 

seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita 

esineitä, lopeta käyttö välittömästi. 

7. Lataa vain mukana tulevalla sovittimella. Pistoketta käytetään laitteen irti 

kytkemiseen, ja irtikytkemislaitteen tulee olla helposti käytettävissä. Varmista, että 

pistorasian ympärillä on vapaata tilaa helpon käytettävyyden takaamiseksi. 

8. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin 

tuote voi toimia epänormaalisti. 
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1. Viestit 

Viestipalvelu on verkosta riippuvainen toiminto, jonka avulla voit 

lähettää tekstiviestejä.  

Lisätietoja saat luomalla yhteyden verkkoon. 

1.1. Viestien kirjoittaminen 

- tekstiviesti 

Toiminto: Kirjoita uusi viesti, tallenna ja/tai lähetä se 

vastaanottajalle. 

Huomaa: Tekstiviestien lähettämiseksi on määritettävä oikea 

tekstiviestipalvelukeskuksen numero, joka on saatavana 

verkkoyhteyden palveluntarjoajaltasi. 

Kun viestiä kirjoitetaan, paina #-painiketta vaihtamaan syöttötapa. 

Tekstiviesti voi olla enintään 612 merkkiä pitkä ja voi sisältää kuvia 

ja soittoääniä (EMS).  

⚫ Vastaanottaja: Jotta voit lähettää kirjoitetun viestin, syötä 

vastaanottajan numero näppäimistön avulla tai valitse 

yhteyshenkilö yhteystiedoistasi. 

⚫ Lisää symboli: Lisää erikoismerkki 

⚫ Syöttötapa: Valitse muu syöttötapa 

⚫ Lisää malli: Valitse esimääritetty tekstiviesti. 

⚫ Lisäasetukset: Lisäksi voit valita yhteyshenkilön ja lisätä hänen 

puhelinnumeronsa. 
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⚫ Tallenna: Tallentaa viestin luonnoksiin. 

Huomaa: 1. Tekstiviestien lähettämiseksi on määritettävä oikea 

tekstiviestipalvelukeskuksen numero, joka on saatavana 

verkkoyhteyden palveluntarjoajalta. 

2. Jos [Tekstiviestiasetukset / Yleiset asetukset / Tallenna lähetetty 

viesti] on [Päällä], onnistuneesti/epäonnistuneesti lähetetty 

tekstiviesti tallennetaan lähtevien kansioon, muussa tapauksessa 

tekstiviestiä ei tallenneta. 

1.2. Saapuneet 

Vastaanotetut tekstiviestit voidaan tallentaa joko puhelimeen tai 

SIM-muistiin ja niihin on pääsy tässä. 

Kun olet vastaanottanut viestin, siitä kertoo äänimerkki tai tärinä 

(kuten ne on määritetty valikossa [Käyttäjäprofiilit / Profiilivalinnat / 

Muokkaa / Äänimerkin asetukset / Viestin ääni]) ja viestikuvake 

esitetään näytöllä. Lue uusi viesti painamalla näppäintä [Näytä] tai 

OK-painiketta, palaa painamalla näppäintä [Peruuta] käyttämään 

saapuvien kansiota lukemaan viesti. 

Jos viestimuisti on täysi, viesti ”muisti täynnä” ja vilkkuva 

viestikuvake näkyvät näytössä. Ennen kuin voit vastaanottaa uusia 

viestejä poista joitakin vanhoja viestejä saapuvien viestin kansiosta. 

Jos saapuvien kansioon ei mahdu uusia viestejä, tiedot 

menetetään. 
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Siirry seuraavaan valikkoon viestiluettelossa painamalla OK-

painiketta tai vasenta näppäintä [Valinnat]:  

⚫ • Näytä: Näytä viestin sisältö. 

⚫ Vastaa: Vastaa suoraan tekstiviestin lähettäjälle. 

⚫ Soita lähettäjälle: Soita suoraan viestin lähettäjälle. 

⚫ Eteenpäin: Lähetä viesti eteenpäin jollekin toiselle. 

⚫ Poista: Poista viesti.  

⚫ Poista kaikki: Poista kaikki viestit.  

⚫ Tallenna yhteystietoihin: Lisää uuteen tai olemassa olevaan 

yhteystietoon. 

⚫ Lisäasetukset: Muut puhelinasetukset  

Huomaa: 1. Tekstiviestien lähettämiseksi on määritettävä oikea 

tekstiviestipalvelukeskuksen numero, joka on saatavana 

verkkoyhteyden palveluntarjoajalta. 

2. Jos [Tekstiviestiasetukset / Yleiset asetukset / Tallenna lähetetty 

viesti] on [Päällä], onnistuneesti/epäonnistuneesti lähetetty 

tekstiviesti tallennetaan lähtevien kansioon, muussa tapauksessa 

tekstiviestiä ei tallenneta. 

1.3. Luonnokset 

Tässä voidaan järjestellä kesken olevat ja tallennetut viestit ja saada 

pääsy niihin.  

1.4. Lähtevät 
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Jos [Tallenna ja lähetä] on valittuna, kun viestiä lähetetään, lähetetty 

tekstiviesti tallennetaan lähtevien kansioon. 

Paina lähetettyjen viestien luettelossa OK-painiketta tai vasenta 

näppäintä lukemaan valittu viesti. 

1.5. Lähetetty viesti  

Jos viesti on lähetetty onnistuneesti, lähetetty tekstiviesti 

tallennetaan lähtevien kansioon. 

1.6. Tekstiviestiasetukset 

Voit tarkastella tekstiviestikapasiteettia ja -tilaa, asettaa estettyjä 

numeroita jne. 

2. Puhelinluettelo 

⚫ Lisää uusi yhteystieto 

Tämän valikon avulla voit lisätä uuden tiedon SIM-kortille tai 

puhelimeen. Annan puhelinnumero suoraan valmiustilassa, paina 

sitten Valinnat-painiketta tallentamaan puhelinnumero SIM-kortille 

tai puhelimeen.  

Ensin on valittava tallennuspaikka: SIM-kortti tai puhelin. 

⚫ SIM-kortille: Valitse tämä vaihtoehto, paina OK-painiketta tai 

vasenta näppäintä [Valinnat] siirtymään nimen syöttövalikkoon 

ja anna vastaava nimi. Paina sitten OK tai vasenta näppäintä 

[Valinnat] valitsemaan ”Valmis” ja vahvista. 
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Vaihde numerosarakkeeseen painamalla navigointipainikkeita, 

anna puhelinnumero suoraan ja vahvista, paina lopuksi OK tai 

vasenta näppäintä [OK] ja tallenna vahvistamalla. Tietueen 

lisääminen SIM-kortille on valmis. 

⚫ Lähetä tekstiviesti: Lähetä tekstiviesti tallennettuna olevalle 

vastaanottajalle. 

⚫ Soita: Soita valittuna olevaan puhelinnumeroon. 

⚫ Muokkaa: Muokkaa yhteystietojen nimiä ja puhelinnumeroja. 

⚫ Poista: Poista valittuna oleva tietue. 

⚫ Kopioi: Kopioi yhteystiedon matkapuhelin tai SIM-muistikortti. 

⚫ Lisää estolistalle: Lisää estolistalle ja poista estolistalta. 

⚫ Puhelinluettelon asetukset:  Tässä asetetaan puhelinluettelon 

eri alivalikot. 

3. Puhelutiedot 

3.1 Puheluhistoria: 

Vastaamatta jääneet puhelut / soitetut puhelut / vastaanotetut 

puhelut / kaikki puhelut / poista kaikki lokit / soittoajastimet 

⚫ Puheluasetukset 

Voit valita SIM1:n tai SIM2:n puheluasetusten valintojen 

asettamiseksi alla olevan mukaisesti. 

⚫ Edistyneet asetukset 
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Muut soittoasetukset 

4. Pelit 

Voit pelata F1- ja Snake-peliä 

5. Multimedia 

5.1 Kamera 

Puhelin on varustettu kameralla valokuvien ottamista varten. Voit 

tallentaa kuvat puhelimelle tai muokata taustakuvaa. 

Valokuvien esikatseluvalikossa voit valita seuraavat toiminnot 

painamalla vasenta näppäintä ponnahdusvalikossa. 

5.2 Kuvien katselu 

Tämä valinnan avulla voit kätevästi tarkastella albumiin 

tallennettujen valokuvien luetteloa. Katso valittu kuva painamalla 

OK tai paina vasenta näppäintä [Valinnat] valitaksesi seuraavista 

toiminnoista. 

5.3 Videon tallennus 

Puhelin on varustettu kameralla videoiden tallennusta varten. 

Videon tallennusvalikossa voit valita seuraavia toimintoja 

painamalla vasenta näppäintä ponnahdusvalikossa. 

5.4 Videon toisto 

Tämän valikon avulla voit toistaa videoita, jotka on tallennettu 

puhelimeesi tai muistikortille. Huomaa: Puhelin tukee videon toistoa 

.avi/.mp4/.3gp-tiedostomuodoissa. 
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Luettelon vaihtoehtojen avulla voidaan lähettää Bluetoothin kautta, 

muuttaa nimeä tiedostojen poistamiseksi ja lajitella luetteloa. 

Siirry videon esikatseluvalikkoon, paina OK-painiketta tai vasenta 

näppäintä [Valinnat] seuraavia toimintoja varten: Tauota/toista 

painamalla OK, vaihda videoiden välillä painamalla vasenta/oikeaa 

näppäintä ja paina ylös/alas-painikkeita vaakasuuntaista toistoa / 

palautusta varten. Säädä äänenvoimakkuutta käyttäen */#-

painikkeita. 

5.5 Äänen toisto  

Toista puhelimelle tai muistikortille tallennettuja äänitiedostoja. 

Paina OK-painiketta valitsemaan ”Toista/tauko” toistovalikossa. 

Vaihda kappaleiden välillä painamalla vasenta/oikeaa näppäintä ja 

toista/sekoita painamalla ylös/alas-painikkeita. Säädä 

äänenvoimakkuutta käyttäen */#-painikkeita. 

Siirry soittolistan valikkoon painamalla vasenta näppäintä [Luettelo], 

paina vasenta näppäintä [Valinnat] saamaan pääsyn MP3-soittimen 

valikkoon. 

5.6 Äänen tallennus 

Puhelin voi tallentaa puhelinkeskusteluja ja muita kuin puheluja 

AMR-, WAV- tai AWB-muodoissa. 

Valitse ”Tallenna”-vaihtoehto, käytä vasenta näppäintä aloittamaan 

tai tauottamaan äänen tallennus ja käytä oikeaa näppäintä 
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pysäyttämään äänen tallennus. Säilytä tallennettu ääni valitsemalla 

”Kyllä".  

Kun olet tallentanut ääntä, vieritä tiedoston kohdalle ja paina 

vasenta näppäintä [Valinnat] käyttääksesi seuraavia vaihtoehtoja: 

⚫ Uusi tallenne: Tallenna uusi ääni. 

⚫ Luettelo: Tallenneäänien luettelo. 

⚫ Asetukset: Valitse puhelin tai muistikortti tallennuspaikaksi. 

Huomaa: Aloita tallennus painamalla [OK]. 

5.7 FM-radio 

FM-radion valikossa paina vasenta/oikeaa navigointipainiketta 

hakemaan automaattisesti eteenpäin/taaksepäin kanavaa, kunnes 

kanava löytyy. Paina ylös/alas-navigointipainiketta 

vähentämään/lisäämään taajuutta 0,1 MHz:n verran. 

Säädä äänenvoimakkuutta käyttäen */#-painikkeita. 

Tauota FM-toisto painamalla OK, paina vasenta näppäintä [Valinnat] 

saamaan pääsyn seuraavaan valikkoon: Kanavaluettelo, 

manuaalinen syöttö, automaattinen haku ja asetukset. 

6. Tiedostonhallinta 

Tällä hetkellä käytettävissä olevat muistipaikat näytetään 

tiedostonhallinnan valikossa (puhelin tai muistikortti), muistin 

kokonaismäärä ja vapaa muisti näytetään ylhäällä.  
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7. Profiilit 

Voit asettaa erilaisia tiloja, kuten yleinen, hiljainen, kokous ja ulkoilu. 

8. Asetukset 

8.1 Kaksois-SIM-asetukset 

Yhden tai kahden kortin rekisteröinti voidaan asettaa. 

8.2 Puhelinasetukset 

- Kellonaika ja päivämäärä 

⚫ Aseta kotikaupunki: Aseta matkapuhelimen kotikaupunki. 

⚫ Aseta kellonaika/päivämäärä: Käytä vasenta tai oikeaa 

navigointipainiketta siirtämään kursorin paikkaa ja käytä 

numeronäppäimiä antamaan arvo. Käytä ylös- tai alas-

navigointinäppäimiä kytkemään ajan ja päiväyksen 

asetuskenttien välillä, tallenna sitten painamalla OK-painiketta. 

⚫ Aseta muoto: Aseta kellonajan ja päiväyksen muodot. 

⚫ Päivitä aikavyöhykkeellä: Valitse tämä vaihtoehto 

aikavyöhykkeellä päivityksen kanssa. 

⚫ Kieli  

Voit valita puhelimen valikkokielen. 

⚫ Syöttötavat 
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Tämä puhelin tarjoaa erilaisia syöttötiloja, kirjainten syöttöä varten, 

kun tekstiviestejä ja puhelinluetteloa muokataan. 

Vaihda eri syöttötapojen välillä käyttämällä #-näppäintä, vastaava 

syöttötavan kuvake näytetään näytön alaosassa. 

⚫ Näytön asetukset 

Voit asettaa taustakuvan näytön, animaatiot päälle/pois, lukiten 

näyttöajan jne. 

⚫ Erityispainikkeet 

Määritä ja muokkaa neljän navigointipainikkeen toimintoja, kun niitä 

painetaan valmiustilassa. 

⚫ Lentotila 

8.3 Verkkoasetukset 

Vaihda ensin SIM-kortin verkko. 

8.4 Turva-asetukset  

- Puhelimen salasana 

Tehdasoletustunnus on ”1234”.  

8.5 Yhteydet  

- Tilien data 

Hallitse tiliisi liittyvää dataa. 

8.6 Palauta tehdasasetukset 
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Palauta tehdasasetukset: Palauta puhelimesi asetukset niiden 

alkuperäisiin tehdasasetuksiin antamalla puhelimen salasana ja 

valitsemalla [Kyllä] palauttamaan ja käynnistämään puhelimen 

uudelleen. 

9. Ekstrat 

- Bluetooth 

- Virta: Aktivoi, jotta muut löytävät laitteesi.  

- Näkyvyys: Aktivoi, jotta muut löytävät laitteesi.  

- Oma laitteeni: Etsi laitteen nimi. 

- Hae äänilaitetta: Löydä äänilaite.  

- Oma nimeni: Laitteesi nimi. 

- Lisäasetukset: Lisää asetuksia. 

- Taskulamppu 

Kytke taskulamppu päälle tai pois päältä. 

- Laskin 

Puhelimessasi on neljä perustoimintoa sisältävä laskin 

yksinkertaisten laskutoimitusten tekoa varten. 

- Kalenteri 

Valitse kalenterivalikko, niin näytöllä näkyy sen hetkisen kuukauden 

kalenteri päivämäärä merkittynä erikoisvärillä. Muokkaa 

päivämäärää ja kalenteria painamalla navigointipainikkeita. 

- Herätys 
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Tämä puhelin voi määrittää enintään viisi hälytystä, jotka toimivat, 

kun puhelin on kytketty pois päältä. 

- Maailman kello 

Aikanäyttö eri puolilla maailmaa. 

Voit määrittää pikakuvakkeita toiminnon käyttämiseksi nopeasti. 

- Pikakuvakkeet 

Voit saada nopeasti pääsyn ominaisuuteen. 
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Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä 

ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai 

puutteista. 

 

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S 

 

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot 

sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla 

vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois 

heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä 

asianmukaisesti. 
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Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, 

jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja 

elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen 

mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen. 

 

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan 

keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot 

kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä. 

 

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja 

elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen 

toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne 

voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä 

osastolta. 

 

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi FAS-1805 on direktiivin 

2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 

täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: 

denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. 

Kirjoita mallinumero: FAS-1805. Siirry nyt tuotesivulle, RED-

direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla. 

Käyttötaajuusalue: 
EGSM（900）：890.2-914.8 MHz 

DCS（1800）：1710.2-1784.8 MHz 
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Maks. lähtöteho: 0.018W 
 

 

DENVER A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Tanska 

www.facebook.com/denver.eu 

 

http://www.facebook.com/denver.eu

