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Säkerhetsanvisningar 

 

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och 

behåll anvisningarna för framtida referens. 

 

1. Varning: Denna produkt innehåller ett litiumjonbatteri.  

2. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller 

svälja produkten. 

3. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader 

Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen. 

4. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du 

få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad 

personal. 

5. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!  

6. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten 

kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål 

tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den. 

7. Ladda endast med den medföljande adaptern. Den direktinkopplade adaptern 

används som frånkopplingsenhet, och frånkopplingsenheten måste vara tillgänglig. 

Så se till att det finns utrymme kring eluttaget så att det är lätt åtkomligt. 

8. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom 

produktens funktionalitet kan äventyras. 
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1. Meddelande 

Meddelandetjänsten är en nätverksberoende funktion som låter dig 

skicka SMS-meddelanden.  

Anslut till nätverket för mer information. 

1.1. Skriva meddelanden 

- SMS 

Funktion: Skriv ett nytt meddelande samt spara och/eller skicka det 

till mottagaren. 

Obs! för att skicka ett SMS måste du ställa in korrekt nummer till 

SMS-servicecentralen som kan erhållas från operatören. 

Tryck på knappen # medan du skriver för att ändra 

inmatningsmetod. Ett SMS kan innehålla upp till 612 tecken samt 

bilder och ringsignaler (EMS).  

⚫ Skicka till: Skicka det skrivna meddelandet genom att ange 

mottagarens nummer med knappsatsen eller välja en kontakt 

från telefonboken. 

⚫ Infoga symbol: Infoga specialsymbol 

⚫ Inmatningsmetod: Välj en annan inmatningsmetod 

⚫ Infoga mall: Välj förinställt SMS. 

⚫ Avancerad: Du kan även välja kontakten och sedan lägga till 

telefonnumret 

⚫ Spara: Spara meddelandet till utkast. 
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Obs! 1. För att skicka ett SMS måste du ställa in korrekt nummer till 

SMS-servicecentralen som kan erhållas från operatören. 

2. Om [SMS-inställningar/Allmänna inställningar/Spara skickat 

meddelande] är [På], kommer både ett skickat/icke skickat SMS att 

sparas i Utkorgen. I annat fall sparas inte ett SMS. 

1.2. Inkorg 

Mottagna SMS-meddelanden kan sparas antingen på telefonen 

eller i SIM-minnet och nås här. 

När du har fått ett meddelande varnar tonerna eller vibrationen 

(enligt menyn 

[Användarprofiler/profilalternativ/Anpassa/Toninställningar/Meddela

ndeton]) dig och meddelandeikonen visas även på skärmen. Tryck 

på den vänstra funktionsknappen [Visa] eller knappen OK för att 

läsa det nya meddelandet. Tryck på den högra funktionsknappen 

[Avbryt] för att gå tillbaka och komma åt inkorgen för att läsa 

meddelandet. 

Om minnet för meddelanden är fullt blinkar ”Minne fullt” och 

meddelandeikonen på skärmen. Du måste radera några av de 

gamla meddelandena i inkorgen innan du kan ta emot nya. Om 

mängden nya meddelanden är större än kapaciteten för inkorgen 

förloras informationen. 
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Tryck på knappen OK eller den vänstra funktionsknappen 

[Alternativ] i meddelandelistan för att öppna följande meny:  

⚫ • Se: Se informationsinnehåll. 

⚫ Svara: Svara direkt till avsändaren av ditt SMS. 

⚫ Ring avsändaren: Ring direkt till avsändaren av meddelandet. 

⚫ Vidarebefordra: Vidarebefordra meddelandet till någon annan. 

⚫ Radera: Radera meddelandet.  

⚫ Radera alla: Radera alla meddelanden.  

⚫ Spara i telefonboken: Lägg till en ny eller befintlig kontakt 

⚫ Avancerad: Andra telefoninställningar  

Obs! 1. För att skicka ett SMS måste du ställa in korrekt nummer till 

SMS-servicecentralen som kan erhållas från operatören. 

2. Om [SMS-inställningar/Allmänna inställningar/Spara skickat 

meddelande] är [På], kommer både ett skickat/icke skickat SMS att 

sparas i Utkorgen. I annat fall sparas inte ett SMS. 

1.3. Utkast 

Här kan ofullständigt skrivna och sparade meddelanden 

organiseras och öppnas.  

1.4. Utkorg 

Om alternativet [Spara och skicka] väljs när meddelandet skickas 

sparas ett skickat SMS i Utkorgen. 
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Tryck på knappen OK eller den vänstra funktionsknappen i listan 

med skickade meddelanden för att läsa det markerade 

meddelandet. 

1.5. Skickat meddelande  

Om meddelandet skickas sparas det i Utkorgen. 

1.6. SMS-inställningar 

Du kan se SMS-kapacitet och -status, ange nummer i 

nekandelistan, osv. 

2. Telefonbok 

⚫ Lägg till ny kontakt 

Den här menyn låter dig lägga till en ny post på SIM-kortet eller 

telefonen. Ange telefonnumret direkt i standby-läget och tryck sedan 

på knappen Alternativ för att spara det på SIM-kortet eller telefonen.  

Välj lagringsplats först: På SIM-kort eller telefonen. 

⚫ På SIM-kort: Välj det här alternativet och tryck på knappen OK 

eller den vänstra funktionsknappen [Alternativ] för att öppna 

menyn namninmatning och ange motsvarande namn. Tryck 

sedan på knappen OK eller den vänstra funktionsknappen 

[Alternativ] för att välja ”Slutförd” och bekräfta. 



 
 

  7 

Tryck på navigeringsknapparna för att växla till kolumnen med 

nummer. Ange telefonnumret direkt, bekräfta och tryck slutligen på 

knappen OK eller den vänstra funktionsknappen [OK] och bekräfta 

för att spara. Poster har lagts till på SIM-kortet. 

⚫ Skicka SMS: Skicka ett SMS till den angivna mottagaren. 

⚫ Samtal: Ring det markerade telefonnumret. 

⚫ Redigera: Redigera kontaktnamn och telefonnummer. 

⚫ Radera: Radera den markerade posten. 

⚫ Kopiera: Kopiera kontakten till mobiltelefonen, SIM-kortet eller 

minneskortet. 

⚫ Lägg till på nekandelista: Lägg till på eller ta bort från 

nekandelistan 

⚫ Telefonboksinställningar:  Här ställs de olika undermenyerna i 

telefonboken in. 

3. Samtalscentral 

3.1 Samtalshistorik: 

Missade samtal/Uppringda samtal/Mottagna samtal/Alla 

samtal/Radera alla loggar/Samtalstimer 

⚫ Samtalsinställningar 

Du kan välja SIM1-kort eller SIM2-kort för att konfigurera 

samtalsinställningarna såsom nedan. 

⚫ Avancerade inställningar 
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Andra samtalsinställningar 

4. Spel 

Du kan spela F1 race och Snake 

5. Multimedia 

5.1 Kamera 

Din telefon har en kamera för att ta bilder. Du kan spara bilderna på 

telefonen eller anpassa bakgrundbilden. 

I menyn Förhandsgranskning av bilder kan du välja följande 

åtgärder genom att trycka på den vänstra funktionsknappen i en 

popup-meny. 

5.2 Bildvisare 

I det här alternativet kan du enkelt se listan med foton som är 

sparade i albumet. Tryck på knappen OK för att se det markerade 

fotot eller tryck på den vänstra funktionsknappen [Alternativ] för 

följande åtgärder. 

5.3 Videoinspelare 

Din telefon har en kamera för att spela in videor. 

I menyn Videoinspelare kan du välja följande åtgärder genom att 

trycka på den vänstra funktionsknappen i en popup-meny. 

5.4 Videospelare 
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Den här menyn låter dig spela upp videor som finns sparade på 

telefonen eller minneskortet. Obs! Telefonen har stöd för 

videouppspelning i formaten .avi/.mp4/.3gp. 

Menyn Listalternativ kan skicka via Bluetooth, ändra namnet för att 

radera filer och sortera listan. 

Öppna menyn Videoförhandsgranskning och tryck på knappen OK 

eller den vänstra funktionsknappen [Alternativ] för följande åtgärder: 

Tryck på knappen OK för att pausa/spela upp, vänster/höger 

funktionsknapp för att växla mellan videor och på knapparna 

upp/ned för liggande uppspelning/återställning. Använd knappen */# 

för att höja/sänka volymen. 

5.5 Ljudspelare  

Spela upp ljudfilerna som finns sparade på telefonen eller 

minneskortet. 

Tryck på knappen OK i I menyn Uppspelning för att välja ”Spela 

upp/Pausa”. 

Tryck på vänster/höger funktionsknapp för att växla mellan låtar och 

tryck på knapparna upp/ned för att repetera/blanda låtar. Använd 

knappen */# för att höja/sänka volymen. 

Tryck på den vänstra funktionsknappen [Lista] för att öppna meny 

Spellista. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Alternativ] för att 

öppna MP3-spelarens meny. 
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5.6 Ljudinspelare 

Telefonen kan spela in telefonsamtal samt skapa och spela in andra 

ljud i formaten AMR, WAV eller AWB. 

Välj alternativet ”Spela in” och använd den vänstra 

funktionsknappen för att starta eller pausa inspelningen. Använd 

den högra funktionsknapp för att stoppa inspelningen. Välj ”Ja” för 

att spara det inspelade ljudet.  

Spela in ljudet, bläddra till filen och tryck på den vänstra 

funktionsknappen [Alternativ] för följande alternativ: 

⚫ Ny inspelning: Spela in nytt ljud. 

⚫ Lista: Lista med inspelade ljud. 

⚫ Inställningar: Välj telefonen eller minneskortet som 

lagringsplats 

Obs! Tryck på [OK] för att starta inspelningen. 

5.7 FM-radio 

I menyn FM-radio kan du trycka på navigeringsknapparna 

vänster/höger för att automatiskt söka efter en kanal till en hittas. 

Tryck på navigeringsknapparna upp/ned för att minska/öka 

frekvensen med 0,1 MHz. 

Använd knappen */# för att höja/sänka volymen. 
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Tryck på knappen OK för att pausa FM-uppspelningen och tryck på 

den vänstra funktionsknappen [Alternativ] för att öppna följande 

meny: Kanallista, Manuell inmatning, Automatisk sökning och 

Inställningar. 

6. Filhanterare 

De för närvarande tillgängliga minnesplatserna visas i filhanterarens 

meny (telefon eller minneskort). Totalt och ledigt minne visas överst.  

7. Profiler 

Du kan ställa in olika lägen såsom Allmänt, Tyst, Möte och Utomhus 

8. Inställningar 

8.1 Inställningar för dubbla SIM-kort 

Registreringen med ett eller två kort kan ställas in 

8.2 Telefoninställningar 

- Tid och datum 

⚫ Ställ in hemstad: Ställ in mobiltelefonens hemstad. 

⚫ Ställ in tid/datum: Använd navigeringsknapparna vänster eller 

höger för att flytta markören till rätt position och den numeriska 

knappsatsen för att ange värdet. Använd navigeringsknapparna upp 

eller ner för att växla mellan fälten för inställning av tid och datum 

och tryck sedan på knappen OK för att spara. 

⚫ Ställ in format: Ställ in tids- och datumformaten. 



 
 

  12 

⚫ Uppdatering med tidszon: Välj det här alternativet för att 

uppdatera per tidszon. 

⚫ Språk  

Du kan välja språk för menyerna på telefonen. 

⚫ Inmatningsmetoder 

Den här telefonen erbjuder olika inmatningslägen som du kan 

använda för att ange bokstäver när du redigerar SMS och 

telefonboken. 

Använd knappen # för att växla mellan olika inmatningsmetoder. 

Ikonen för motsvarande inmatningsmetod visas längst ned på 

skärmen. 

⚫ Visa inställningarna 

Du kan ställa in visa bakgrundbild, animering på/av, tid för låst skärm 

osv. 

⚫ Dedikerade knappar 

Ställ in och anpassa funktionerna för de fyra navigeringsknapparna 

när de används i standby-läget. 

⚫ Flygplansläge 

8.3 Nätverksinställningar 

Byt SIM-kortets nätverk först. 

8.4 Säkerhetsinställningar  
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- Telefonens lösenord 

Den fabriksinställda koden är ”1234”.  

8.5 Anslutningar  

- Datakonton 

Hantera dina kontorelaterade data. 

8.6 Återställ fabriksinställningar 

Återställ fabriksinställningar: Anger telefonens lösenord och välj [Ja] 

för att återställa telefonens inställningar till sina fabriksvärden och 

starta om (stäng av telefonen och slå på den igen). 

9. Extra 

- Bluetooth 

- Ström: Aktivera för att andra ska kunna hitta din enhet.  

- Synlighet: Aktivera för att andra ska kunna hitta din enhet.  

- Min enhet: Hitta enhetsnamnet. 

- Sök efter ljudenhet: Hitta ljudenheten.  

- Mitt namn: Ditt enhetsnamn. 

- Avancerad: Fler inställningar. 

- Ficklampa 

Tänd eller släck ficklampan. 

- Miniräknare 

Din telefon erbjuder en miniräknare med fyra grundläggande 
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funktioner för enklare beräkningar. 

- Kalender 

Välj menyn kalender. Skärmen visar kalendern för aktuell månaden, 

med datumet för dagen i en speciell färg. Tryck på 

navigeringsknapparna för att ändra datum och kalendern. 

- Larm 

Den här telefonen kan ställa in upp till fem larm som fortfarande 

fungerar när telefonen är avstängd. 

- Världsklocka 

Visa tid runt om i världen. 

Du kan ställa in genvägar för att snabbt komma åt en funktion. 

- Genvägar 

Du kan snabbt komma åt en funktion. 
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Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående 

meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden 

i handboken. 

 

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT 

DENVER A/S 

 

Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier 

innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga 

för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk 

utrustning och batterier) inte hanteras korrekt. 
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Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en 

symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna 

symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier 

inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska 

istället slängas separat. 

 

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda 

batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset 

säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte 

skadar miljön. 

 

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och 

elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in 

kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. 

Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska 

förvaltning. 
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Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning FAS-

1805 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga 

texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande 

webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av 

webbplatsen. Ange modellnumret: FAS-1805. Öppna produktsidan 

och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra 

nedladdningar. 

Driftfrekvensområde:  

EGSM（900）：890.2-914.8 MHz 

DCS（1800）：1710.2-1784.8 MHz 
 

Max. uteffekt: 0.018W 
 

DENVER A/S 

Omega 5A, Soeften 

DK-8382 Hinnerup 

Danmark 

www.facebook.com/denver.eu 

 

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

