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Informação de Segurança 

 

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-

as para referência futura. 

 

1. Advertência: Este produto inclui uma bateria de iões de lítio.  

2. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para 

evitar ingestão ou que roam. 

3. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 

graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função. 

4. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque 

elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal 

qualificado. 

5. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!  

6. A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, 

poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho 

na unidade, pare imediatamente de a usar. 

7. Carregar apenas com o adaptador fornecido. O adaptador de plug-in directo é 

utilizado como dispositivo de desligamento, pelo que o dispositivo de desligamento 

deverá ficar pronto a ser usado. Por isso, certifique-se de que existe espaço ao redor 

da tomada elétrica para um acesso facilitado. 

8. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá afetar o 

funcionamento normal do produto. 
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1. Serviço de mensagens 

O serviço de mensagens é uma função dependente de rede, que 

lhe permite enviar mensagens SMS.  

Contacte a rede para obter mais detalhes. 

1.1. Escrever mensagens 

- Mensagem de texto 

Função: Componha uma nova mensagem, guarde e/ou envie-a 

para o destinatário. 

Nota: Para enviar SMS, precisa de definir o número do centro de 

serviço SMS correto que pode ser obtido a partir do seu fornecedor 

de rede. 

Quando estiver a compor, prima o botão # para alterar o método de 

introdução. Uma mensagem de texto pode ter até 612 caracteres 

de comprimento e pode conter imagens e sons de toque (EMS).  

⚫ Enviar para: Para enviar a mensagem composta, introduza o 

número do destinatário com o teclado ou selecione um 

contacto da sua Lista telefónica. 

⚫ Inserir símbolo: Inserir símbolo especial 

⚫ Método de introdução: Selecione outro método de introdução 

⚫ Inserir modelo: Selecione uma SMS predefinida. 

⚫ Avançado: Também pode selecionar o contacto e, em seguida, 

adicionar o número de telefone 
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⚫ Guardar: Guarde a mensagem nos rascunhos. 

Nota: 1. Para enviar SMS, precisa de definir o número do centro de 

serviço SMS correto que pode ser obtido a partir do fornecedor de 

rede. 

2. Se [Definições de SMS/Definições comuns/Guardar mensagem 

enviada] estiver [Ativado], a SMS enviada/não enviada será 

guardada na Caixa de saída; caso contrário, a SMS não será 

guardada. 

1.2. Caixa de entrada 

As mensagens SMS guardadas podem ser guardadas no telefone 

ou na memória do SIM, e acedidas aqui. 

Quando receber uma mensagem, os sons ou a vibração (como 

definido no menu [Perfis do utilizador/opções de 

perfil/Personalizar/Configuração do som/Som de mensagem]) para 

alertar o utilizador e o ícone de mensagem também será 

apresentado no ecrã. Prima a tecla virtual esquerda [Ver] ou o botão 

OK para ler a nova mensagem, prima a tecla virtual direita 

[Cancelar] para regressar, para aceder à caixa de entrada para ler 

a mensagem. 
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Se a memória das mensagens estiver cheia, será apresentada a 

mensagem “Memória cheia” e o ícone de mensagem ficará 

intermitente Antes de poder receber novas mensagens, elimine 

algumas mensagens antigas na pasta da caixa de entrada. Se a 

capacidade para novas mensagens for para além da capacidade da 

caixa de entrada, a informação será perdida. 

Na lista de mensagens, prima o botão OK ou a tecla virtual 

esquerda [Opções] para entrar no menu seguinte:  

⚫ • Ver: Ver o conteúdo da informação. 

⚫ Responder: Responder diretamente ao remetente da SMS. 

⚫ Ligar para o remetente: Ligar diretamente para o remetente da 

mensagem. 

⚫ Reencaminhar: Reencaminhar a mensagem para um terceiro. 

⚫ Apagar: Apagar a mensagem.  

⚫ Apagar todas: Apagar todas as mensagens.  

⚫ Guardar na lista telefónica: Adicionar a um novo contacto ou a 

um contacto existente 

⚫ Avançado: Outras definições do telefone  

Nota: 1. Para enviar SMS, precisa de definir o número do centro de 

serviço SMS correto que pode ser obtido a partir do fornecedor de 

rede. 



 
 

  6 

2. Se [Definições de SMS/Definições comuns/Guardar mensagem 

enviada] estiver [Ativado], a SMS enviada/não enviada será 

guardada na Caixa de saída; caso contrário, a SMS não será 

guardada. 

1.3. Rascunhos 

Aqui pode organizar e aceder a mensagens completas e 

guardadas.  

1.4. Caixa de saída 

Se a opção [Guardar e enviar] estiver selecionada quando enviar a 

mensagem, a SMS enviada será guardada na Caixa de saída. 

Na lista de mensagens enviadas, prima o botão OK ou a tecla virtual 

esquerda para ler a mensagem selecionada. 

1.5. Mensagem enviada  

Se a mensagem for enviada com sucesso, a SMS enviada será 

guardada na Caixa de saída. 

1.6. Definições SMS 

Pode ver a capacidade e o estado de SMS, colocar números na 

lista negra, etc. 

2. Lista telefónica 

⚫ Adicionar novo contacto 
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Este manu permite-lhe adicionar um novo registo no cartão SIM ou 

no telefone. Introduza o número de telefone diretamente no modo 

de espera e, em seguida, prima o botão Opções para guardar o 

número de telefone no cartão SIM ou no telefone.  

Primeiro precisa de selecionar o local de armazenamento: No SIM 

ou No telefone. 

⚫ No SIM: Selecione esta opção, prima o botão OK ou prima a 

tecla virtual esquerda [Opções] para entrar no menu de 

introdução do nome e introduzir o nome correspondente. Em 

seguida, prima o botão OK ou a tecla virtual esquerda 

[Opções] para selecionar ‘Terminado’ e confirmar. 

Prima os botões de navegação para mudar para a coluna dos 

números, introduza diretamente o número de telefone e confirme. 

Por último, prima o botão OK ou a tecla virtual esquerda [OK] e 

confirme para guardar. A adição dos registos no cartão SIM está 

concluída. 

⚫ Enviar mensagem de texto: Envie uma mensagem de texto 

para o destinatário que guardado. 

⚫ Ligar: Ligue para o número de telefone que se encontra 

selecionado. 

⚫ Editar: Edite nomes e números de telefone de contactos. 

⚫ Apagar: Elimine o registo selecionado. 
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⚫ Copiar: Copie o contacto para o telemóvel ou o SIM, ou um 

cartão de memória. 

⚫ Adicionar à lista negra: Adicione à lista negra ou remova da 

lista negra 

⚫ Definições da lista telefónica:  Aqui são definidos os vários 

menus secundários da lista telefónica. 

3. Centro de Chamadas 

3.1 Histórico de chamadas: 

Chamadas não atendidas/Chamadas marcadas/Chamadas 

recebidas/Todas as chamadas/Eliminar todos os 

registos/Temporizadores de chamada 

⚫ Definições da chamada 

Pode selecionar SIM1 ou SIM2 para definir as opções de definições 

de chamada abaixo. 

⚫ Definições avançadas 

Outras definições de chamada 

4. Jogos 

Pode jogar Corrida F1, Snake 

5. Multimédia 

5.1 Câmara 
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O seu telefone possui uma câmara para capturar fotografias. Pode 

guardar fotografias no telefone ou personalizar o papel de parede. 

No menu de pré-visualização de fotografias, pode selecionar as 

seguintes operações premindo a tecla virtual esquerda num menu 

pop-up. 

5.2 Visualizador de imagens 

Ao entrar nesta opção, pode ver de forma conveniente a lista de 

fotografias guardada no álbum. Prima o botão OK para ver a 

fotografia selecionada, ou prima a tecla virtual esquerda [Opções] 

para as seguintes operações. 

5.3 Gravador de vídeo 

O seu telefone possui uma câmara para gravar vídeos. 

No menu do gravador de vídeo, pode selecionar as seguintes 

operações premindo a tecla virtual esquerda num menu pop-up. 

5.4 Leitor de vídeo 

Este menu permite-lhe reproduzir vídeos guardados no seu telefone 

ou no cartão de memória. Nota: O telefone suporta a reprodução de 

vídeos com o formato .avi/.mp4/.3gp. 

O menu das opções de lista pode enviar por Bluetooth, mudar o 

nome para eliminar ficheiros e ordenar a lista. 
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Entre no menu de pré-visualização do vídeo, prima o botão OK ou 

a tecla virtual esquerda [Opções] para as seguintes operações: 

Prima o botão OK para reproduzir/colocar em pausa, a tecla virtual 

esquerda/direita para alternar entre vídeos, e prima os botões 

cima/baixo para reproduzir/repor em panorama. Utilize o botão */# 

para ajustar o volume. 

5.5 Leitor de áudio  

Reproduza ficheiro de áudio guardados no telefone ou no cartão de 

memória. 

No menu de reprodução, prima o botão OK para selecionar 

'Reproduzir/Colocar em Pausa', 

Prima a tecla virtual esquerda/direita para alternar entre músicas, e 

prima os botões cima/baixo para repetir/reprodução aleatória. 

Utilize o botão */# para ajustar o volume. 

Prima a tecla virtual esquerda [Lista] para entrar no menu da lista 

de reprodução, prima a tecla virtual esquerda [Opções] para aceder 

ao menu do leitor de MP3. 

5.6 Gravador de som 

O seu telefone pode gravar conversas, criar e gravar sons não de 

chamada no formato AMR, WAV ou AWB. 
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Selecione a opção 'Gravar', utilize a tecla virtual esquerda para 

iniciar ou pausar a gravação, e utilize a tecla virtual direita para 

parar a gravação. Selecione 'Sim' para guardar o áudio gravado.  

Quando tiver gravado áudio, percorra até ao ficheiro e prima a tecla 

virtual esquerda [Opções] para as seguintes opções: 

⚫ Nova gravação: Gravar novo áudio. 

⚫ Lista: Gravar lista de áudio. 

⚫ Definições: Selecionar o telefone ou o cartão de memória 

como local de armazenamento 

Nota: Prima [OK] para começar a gravar. 

5.7 Rádio FM 

No menu do rádio FM, prima os botões de navegação para a 

esquerda/direita para a procura automática de canais de forma 

ascendente/descendente, até ser encontrado um canal. Prima os 

botões de navegação para a esquerda/direita para 

aumentar/diminuir a frequência em 0,1 MHz. 

Utilize o botão */# para ajustar o volume. 

Prima o botão OK para pausar a reprodução FM, prima a tecla 

virtual esquerda [Opções] para aceder ao seguinte menu: Lista de 

canais, Introdução manual, Procura automática e Definições. 

6. Gestor de ficheiros 
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Os locais de memória disponíveis são apresentados no menu do 

gestor de ficheiros (telefone ou cartão de memória); a memória total 

e a memória livre são apresentadas em cima.  

7. Perfis 

Pode definir vários modos, tais como Geral, Silêncio, Reunião e 

Exterior 

8. Definições 

8.1 Definições de Dual SI 

Pode ser definido o registo de um ou de dois cartões 

8.2 Definições do telefone 

- Hora e data 

⚫ Definir a cidade de origem: Defina a cidade de origem do ser 

telemóvel. 

⚫ Definir hora/data: Utilize os botões de navegação para a 

esquerda ou direita para mover o cursor até à posição e utilize 

o teclado numérico para introduzir o valor. Utilize os botões de 

navegação para cima ou para baixo para alternar entre os 

campos de definição da hora e da data e, em seguida, prima o 

botão OK para guardar. 

⚫ Definir o formato: Defina os formatos da hora e da data. 

⚫ Atualizar com o fuso horário: Selecione esta opção para 

atualizar com o fuso horário. 
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⚫ Idioma  

Pode selecionar o idioma dos menus do telefone. 

⚫ Métodos de introdução 

Este telefone oferece modos de introdução diversos para introduzir 

letras durante a edição de SMS e da lista telefónica. 

Utilize a tecla # para alternar entre os diferentes métodos de 

introdução; o ícone do método de introdução correspondente será 

apresentado ao fundo do ecrã. 

⚫ Definições de apresentação 

Pode definir a apresentação do papel de parede, ligar/desligar a 

animação, o tempo para bloquear ecrã, etc. 

⚫ Botões dedicados 

Defina e personalize as funções dos quatro botões de navegação 

quando premidos no modo de espera. 

⚫ Modo de voo 

8.3 Definições da rede 

Altere primeiro a rede do cartão SIM. 

8.4 Definições de segurança  

- Palavra-passe do telefone 

O código predefinido de fábrica é "1234".  

8.5 Conetividade  
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- Contas dos dados 

Faça a gestão dos seus dados relacionados com contas. 

8.6 Restaurar as definições de fábrica 

Restaure as definições de fábrica: Para repor as definições do 

telefone para os valores originais de fábrica, introduza a palavra-

passe do telefone e selecione [Sim] para repor e reiniciar (desligar 

e voltar a ligar o telefone). 

9. Extras 

- Bluetooth 

- Energia: Ative para terceiros poderem encontrar o seu 

dispositivo.  

- Visibilidade: Ative para terceiros poderem encontrar o seu 

dispositivo.  

- Meu dispositivo: Encontre o nome do dispositivo. 

- Procurar dispositivo de áudio: Localize um dispositivo de 

áudio.  

- Meu nome: O nome do seu dispositivo. 

- Avançado: Mais definições. 

- Lanterna 

Acenda ou apague a lanterna. 

- Calculadora 
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O seu telefone oferece uma calculadora com quatro funções 

básicas para cálculos simples. 

- Calendário 

Selecione o menu do calendário, e o ecrã apresentará o calendário 

desse mês, com a data do dia apresentada numa cor especial. 

Prima os botões de navegação para modificar a data e o calendário. 

- Alarme 

Este telefone pode definir até cinco alarmes, que também 

funcionam se o telefone estiver desligado. 

- Relógio mundial 

Apresentação da hora à volta do mundo. 

Pode configurar atalhos para aceder rapidamente a uma função. 

- Atalhos 

Pode aceder rapidamente a uma funcionalidade. 
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Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem 

aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual. 

 

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER 

A/S 

 

Equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas 

incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que 

podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, 

caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos 

deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente. 
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O equipamento elétrico e eletrónico e as pilhas estão marcados 

com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado 

em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e 

eletrónicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em 

conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente. 

 

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas 

para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as 

pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio 

ambiente não será prejudicado. 

 

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os 

equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como as pilhas, podem 

ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros 

locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O 

departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações 

adicionais em relação a isto. 
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Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de 

rádio FAS-1805 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. 

O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível 

no seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, clicar 

no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o 

número do modelo: FAS-1805. Agora, entrar na página do produto 

e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em 

transferências/outras transferências. 

Alcance da frequência de funcionamento: 
EGSM（900）：890.2-914.8 MHz 

DCS（1800）：1710.2-1784.8 MHz 

 

Potência de saída máxima: 0.018W 
 

 

DENVER A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Dinamarca 

www.facebook.com/denver.eu 

 

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

