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Sikkerhetsinformasjon 

 

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene 

for fremtidig referanse. 

 

1. Advarsel: Dette produktet inkluderer Litium-ion-batteri.  

2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging. 

3. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 

grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke 

funksjonaliteten. 

4. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake 

elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell. 

5. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!  

6. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i 

enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart 

dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten. 

7. Lade kun med den leverte adapteren. Adapteren som plugges inn skal brukes som 

frakoblingsenhet, frakoblingsenheten skal alltid være klar til bruk. Sørg derfor for at 

det er tilstrekkelig med plass rundt stikkontakten for enkelt tilgang. 

8. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at 

produktet fungerer unormalt. 
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1. Meldinger 

Meldingstjeneste er en nettverksavhengig funksjon, som lar deg 

sende SMS-meldinger.  

Kontakt nettverksleverandøren for flere detaljer. 

1.1. Skriv meldinger 

- Tekstmelding 

Funksjon: Skriv en ny melding, lagre og/eller send den til 

mottakeren. 

Merk: for å sende SMS, må du angi riktig SMS-

servicesenternummer som fås fra nettverksleverandøren. 

Mens du skriver, kan du trykke på #-knappen for å endre 

inndatametoden. En tekstmelding kan være på opptil 612 tegn og 

kan inneholde bilder og ringetoner (EMS).  

⚫ Send til: For å sende den komponerte meldingen, oppgir du 

mottakerens nummer ved hjelp av tastaturet eller velg en 

kontakt fra telefonboken. 

⚫ Sett inn symbol: Sett inn spesialsymbol 

⚫ Inndatametode: Velg en annen inndatametode 

⚫ Sett inn mal: Velg forhåndsinnstilt SMS. 

⚫ Avansert: Du kan også velge kontakten og deretter legge til 

kontaktens telefonnummer 

⚫ Lagre: Lagre meldingen til utkast. 
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Merk: 1. For å sende SMS, må du angi riktig SMS-

servicesenternummer som fås fra nettverksleverandøren. 

2. Hvis [SMS-innstillinger / Felles innstillinger / Lagre sendt melding] 

er [På], vil den vellykkede/mislykkede SMS-en lagres i Utboks; 

ellers vil ikke SMS-en bli lagret. 

1.2. Innboks 

Mottatte SMS-meldinger kan lagres enten i telefonen eller i SIM-

minnet, og åpnes her. 

Når du har mottatt en melding, vil tonene eller vibrasjonen (som 

definert i menyen [Brukerprofiler / Profilalternativer / Tilpass / 

Toneoppsett / Meldingstone]) for å varsle deg og meldingsikonet 

vises også på skjermen. Trykk på venstre funksjonstast [Vis] eller 

OK-knappen for å lese den nye meldingen, trykk på høyre 

funksjonstast [Avbryt] for å gå tilbake for å få tilgang til innboksen 

og lese meldingen. 

Hvis meldingsminnet er fullt, vil “Minne fullt” og meldingsikonet 

blinke på skjermen. Før du kan motta nye meldinger, må du slette 

noen av de gamle meldingene dine i innboksmappen. Hvis 

kapasiteten til nye meldinger er utenfor kapasiteten til innboksen, vil 

informasjonen gå tapt. 

I meldingslisten trykker du på OK-knappen eller venstre 

funksjonstast [Alternativer] for å gå inn i følgende meny:  
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⚫ • Vis: Vis informasjonsinnhold. 

⚫ Svar: Svar direkte til SMS-avsenderen. 

⚫ Ring avsender: Ring meldingsavsenderen direkte. 

⚫ Fremover: Videresend meldingen til noen andre. 

⚫ Slett: Slett meldingen.  

⚫ Slett alle: Slett alle meldinger.  

⚫ Lagre til telefonlisten: Legg til en ny kontakt eller eksisterende 

kontakt 

⚫ Avansert: Andre telefoninnstillinger  

Merk: 1. For å sende SMS, må du angi riktig SMS-

servicesenternummer som fås fra nettverksleverandøren. 

2. Hvis [SMS-innstillinger / Felles innstillinger / Lagre sendt melding] 

er [På], vil den vellykkede/mislykkede SMS-en lagres i Utboks; 

ellers vil ikke SMS-en bli lagret. 

1.3. Utkast 

Her kan ufullstendig komponerte og lagrede meldinger organiseres 

og åpnes.  

1.4. Utboks 

Hvis alternativet [Lagre og send] er valgt når du sender meldingen, 

vil den sendte SMS-en bli lagret i Utboks. 
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I listen over sendte meldinger trykker du på OK-knappen eller på 

den venstre funksjonstasten for å lese den valgte meldingen. 

1.5. Sendt melding  

Hvis meldingen sendes vellykket, lagres den sendte SMS-en i 

Utboks. 

1.6. SMS-innstillinger 

Du kan se SMS-kapasitet og status, angi svartelistede nummer osv. 

2. Telefonbok 

⚫ Legg til ny kontakt 

Denne menyen lar deg legge til en ny oppføring på SIM-kortet eller 

telefonen. Oppgi telefonnummeret direkte i standby-modus, og trykk 

deretter på Alternativer-knappen for å lagre telefonnummeret på 

SIM-kortet eller telefonen.  

Først må du velge lagringssted: Til SIM eller til telefon. 

⚫ Til SIM: Velg dette alternativet, trykk på OK-knappen eller trykk 

på venstre funksjonstast [Alternativer] for å gå inn i 

navneinntastingsmenyen og angi det tilsvarende navnet. Trykk 

deretter på OK-knappen eller den venstre funksjonstasten 

[Alternativer] for å velge “Ferdig” og bekrefte. 
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Trykk på navigasjonsknappene for å bytte til nummerkolonnen, 

oppgi telefonnummeret direkte og bekreft, og trykk til slutt på OK-

knappen eller på venstre funksjonstast [OK] og bekreft for å lagre. 

Oppføringene er nå lagt til SIM-kortet. 

⚫ Send tekstmelding: Send en tekstmelding til den registrerte 

mottakeren. 

⚫ Anrop: Ring det valgte telefonnummeret. 

⚫ Redigere: Rediger kontaktnavn og telefonnumre. 

⚫ Slett: Slett gjeldende valgte oppføringen. 

⚫ Kopi: Kopier kontakten til mobiltelefon, SIM eller minnekort. 

⚫ Legg til svarteliste: Legg til svartelisten og fjern fra svartelisten 

⚫ Telefonbokinnstillinger:  Her stilles de ulike undermenyene til 

telefonboken. 

3. Samtalesenter 

3.1 Samtalelogg: 

Tapte anrop / Utførte anrop / Mottatte anrop / Alle anrop / Slett alle 

logger / Anropstidtakere 

⚫ Anropsinnstillinger 

Du kan velge SIM1 eller SIM2 for å angi anropsinnstillinger som 

nedenfor. 

⚫ Avanserte innstillinger 
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Andre samtaleinnstillinger 

4. Spill 

Du kan spille F1-løp og Snake 

5. Multimedia 

5.1 Kamera 

Telefonen din er utstyrt med kamera for å ta bilder. Du kan lagre 

bildene på telefonen eller tilpasse bakgrunnen. 

I forhåndsvisningsmenyen for bilder kan du velge følgende 

operasjoner ved å trykke på venstre funksjonstast i en hurtigmeny. 

5.2 Bildeviser 

Når du åpner dette alternativet, kan du enkelt se bildelisten som er 

lagret i albumet. Trykk på OK-knappen for å vise det valgte bildet, 

eller trykk på venstre funksjonstast [Alternativer] for følgende 

operasjoner. 

5.3 Videoopptaker 

Telefonen din er utstyrt med et kamera for å ta opp videoer. 

I videoopptaksmenyen kan du velge følgende operasjoner ved å 

trykke på venstre funksjonstast i en hurtigmeny. 

5.4 Videospiller 

Denne menyen lar deg spille av videoer som er lagret på telefonen 

eller minnekortet. Merk: Telefonen støtter videoavspilling i 

.avi/.mp4/.3gp-format. 
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Listealternativmenyen kan sende via Bluetooth, endre navn for å 

slette filer og sortere listen. 

Gå inn i videoforhåndsvisningsmenyen og trykk på OK-knappen 

eller den venstre funksjonstasten [Alternativer] for følgende 

operasjoner: Trykk på OK-knappen for å pause/spille av, 

venstre/høyre funksjonstaster for å veksle mellom videoer og trykk 

på opp/ned-knappene for liggende avspilling/tilbakestilling. Bruk */#-

knappen for å justere volumet. 

5.5 Lydspiller  

Spill av lydfilene som er lagret på telefonen eller minnekortet. 

I avspillingsmenyen trykker du på OK-knappen for å velge “Spill 

av/pause”, 

Trykk på venstre/høyre skjermtast for å veksle mellom sanger og 

trykk på opp/ned-knappene for å gjenta/blande. Bruk */#-knappen 

for å justere volumet. 

Trykk på venstre funksjonstast [Liste] for å gå inn i spillelistemenyen 

og trykk på venstre funksjonstast [Valg] for å få tilgang til MP3-

spillermenyen. 

5.6 Lydopptaker 

Telefonen din kan ta opp telefonsamtaler og ta opp andre lyder i 

AMR-, WAV- eller AWB-format. 
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Velg alternativet “Opptak” og bruk den venstre funksjonstasten for å 

starte eller pause opptaket, og bruk den høyre funksjonstasten for å 

stoppe opptaket. Velg “Ja” for å lagre den innspilte lyden.  

Når du har tatt opp lyden, blar du til filen og trykker på venstre 

funksjonstast [Alternativer] for følgende alternativer: 

⚫ Nytt opptak: Ta opp ny lyd. 

⚫ Liste: Lydopptaksliste. 

⚫ Innstillinger: Velg telefonen eller minnekortet som lagringssted 

Merk: Trykk på [OK] for å starte opptaket. 

5.7 FM-radio 

I FM-radiomenyen, trykker du på venstre/høyre navigasjonsknapper 

for automatisk kanalsøk fremover/bakover, til en kanal er funnet. 

Trykk på navigasjonsknappene opp/ned for å redusere/øke 

frekvensen med 0,1 MHz. 

Bruk */#-knappen for å justere volumet. 

Trykk på OK-knappen for å sette FM-avspilling på pause, trykk på 

venstre funksjonstast [Alternativer] for å få tilgang til følgende meny: 

Kanalliste, Manuell inngang, Autosøk og Innstillinger. 

6. Filbehandler 

De tilgjengelige minneplasseringene vises i filbehandlingsmenyen 

(telefon eller minnekort); totalt og ledig minne vises øverst.  



 
 

  11 

7. Profiler 

Du kan angi ulike moduser, for eksempel Generelt, Stille, Møte og 

Utendørs 

8. Innstillinger 

8.1 Dual SIM-innstillinger 

Enkelt- eller dobbeltkortregistrering kan angis 

8.2 Telefoninnstillinger 

- Tidspunkt og dato 

⚫ Angi bostedby: Angi mobiltelefonens bostedby. 

⚫ Angi tid/dato: Bruk venstre eller høyre navigasjonsknapp for å 

flytte markøren til posisjonen, og bruk det numeriske tastaturet 

til å angi verdien. Bruk navigasjonsknappene opp eller ned for 

å veksle mellom feltene for innstilling av tid og innstilling av 

dato, og trykk deretter på OK-knappen for å lagre. 

⚫ Angi format: Angi tidspunkt og datoformater. 

⚫ Oppdatering med tidssone: Velg dette alternativet for å 

oppdatere med tidssone. 

⚫ Språk  

Du kan velge telefonens menyspråk. 

⚫ Inndatametoder 
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Denne telefonen har varierte inntastingsmoduser der du kan skrive 

inn bokstaver når du redigerer SMS og telefonboken. 

Bruk #-tasten for å veksle mellom forskjellige inndatametoder; det 

tilsvarende inndatametodeikonet vises nederst på skjermen. 

⚫ Skjerminnstillinger 

Du kan angi bakgrunnsvisning, av/på-animasjon, låseskjermtid osv. 

⚫ Dedikerte knapper 

Angi og tilpass funksjonene til de fire navigasjonsknappene når de 

trykkes på i standby-modus. 

⚫ Flymodus 

8.3 Nettverksinnstillinger 

Bytt SIM-kortnettverk først. 

8.4 Sikkerhetsinnstillinger  

- Telefonpassord 

Fabrikkstandardkoden er “1234”.  

8.5 Tilkobling  

- Datakontoer 

Administrer kontorelaterte data. 

8.6 Gjenopprett fabrikkinnstillinger 
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Gjenopprette fabrikkinnstillinger: For å gjenopprette telefonens 

innstillinger til de opprinnelige fabrikkverdiene, oppgir du 

telefonpassordet og velger [Ja]. Start deretter på nytt (slå telefonen 

av og på igjen). 

9. Ekstra 

- Bluetooth 

- Slå på: Aktiver slik at andre finner enheten din.  

- Synlighet: Aktiver slik at andre finner enheten din.  

- Min enhet: Finn enhetsnavn. 

- Søk lydenhet: Finn lydenhet.  

- Mitt navn: Ditt enhetsnavn. 

- Avansert: Flere innstillinger. 

- Lommelykt 

Skru lommelykten på eller av. 

- Kalkulator 

Telefonen har en kalkulator med fire grunnleggende funksjoner for 

enkle beregninger. 

- Kalender 

Velg kalendermenyen, og skjermen viser kalenderen for den 

måneden. Datoen for dagen vises i en spesiell farge. Trykk på 

navigasjonsknappene for å endre dato og kalender. 

- Alarm 
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Denne telefonen kan stille inn opptil fem alarmer, som fortsatt 

fungerer når telefonen er slått av. 

- Verdensklokke 

Tidsvisning rundt om i verden. 

Du kan angi snarveier for rask tilgang til en funksjon. 

- Snarveier 

Du får raskt tilgang til en funksjon. 
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Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten 

forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne 

manualen. 

 

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT, COPYRIGHT DENVER A/S 

 

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, 

komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis 

avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) 

ikke håndteres riktig. 
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Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en 

søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr 

at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen 

med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat. 

 

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte 

batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker 

på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader 

miljøet. 

 

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og 

elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til 

gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet 

direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale 

myndighetene i byen din. 
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Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen FAS-1805 er i 

overenstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-

overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på 

følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på 

søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: FAS-

1805. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under 

nedlastinger/andre nedlastinger. 

Operativt frekvensområde: 
EGSM（900）：890.2-914.8 MHz 

DCS（1800）：1710.2-1784.8 MHz 

 

Maks. utgangseffekt: 0.018W 
 

 

DENVER A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Danmark 

www.facebook.com/denver.eu 

 

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

