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Sikkerhedsoplysninger 
 

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug 
første gang, og gem vejledningen til senere brug. 

 

1. Advarsel: Produktet indeholder et litium-ion-batteri. 
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele 

ikke bliver tygget på eller slugt. 
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 

°C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive 
påvirket. 

4. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i 
enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid 
udføres af kvalificeret fagmand. 

5. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys! 
6. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer 

trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. 
Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du 
omgående afbryde brugen. 

7. Brug kun den medfølgende strømforsyning til opladning. 
Stikproppen fungerer som hovedafbryder. Sørg for, at der altid er 
let adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. Sørg for, at 
der er tilstrækkelig med plads omkring stikkontakten, så der altid 
er let adgang. 

8. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet 
ellers vil kunne fungere unormalt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

 
1 Oversigt 

 
 

 
 

1. Åbner undermenu 1. Vælg det punkt, der vises i nederste højre hjørne af 
displayet, og bekræft dit valg. 

2. Tasten besvarer eller starter et opkald. I standby: Tryk for at åbne 
opkaldshistorikken. 

3. Hold inde for at ringe til telefonsvarer. 
4. Stjernetast. Låser tastaturet eller låser det op. 
5. Navigationstast og Enter. 
6. Åbner undermenu 2. Vælg det punkt, der vises i nederste højre hjørne af 

displayet. 
7. Hold inde for at tænde eller slukke, tryk for at afslutte et opkald, tryk for at 

lukke menuen.  
8. Nummer- og taltaster 
9. Tasten firkant. Tryk for at skifte mellem store og små bogstaver og tal. Hold 

inde: Skifter lydprofil. 
10. Hold tasten inde for at tænde eller slukke lygten. 

   



 

 

 
2. Opsætning af din telefon 

 
Fjern dækslet på bagsiden af telefonen. Det åbner i nederste venstre hjørne. Du 
kan løfte dækslet op med neglen. 

 

 
 

Sæt et eller to SIM-kort i holderne, som vist på illustrationen herunder. Siden 
med chippen skal vende nedad. SIM-kort er tilkøb. SIM-kort og kontaktpunkter 
er lette at bøje eller ridse. Vær forsigtig. 

 
1. SIM 1: Nano SIM 
2. SIM 2: Standard SIM 

 



 

 

 
 
 

Valgfrit. Kun nødvendigt til kameraets billed-/videooptagelser samt evt. andre 
multimediefiler. Sæt et micro SD-kort (maks. 32 GB) i kortholderen, som vist på 
illustrationen. Guldkontakterne skal vende nedad. Micro SD-kort er tilkøb.  

 



 

 

 
 
Sæt batteriet i batteriholderen. 
 

 
 
 
Sæt bagdækslet på igen. Det skal klikke på plads. 
 
Inden du tager telefonen i brug, skal du oplade batteriet med den medfølgende 
strømforsyning i mindst 4 timer.  
 
 



 

 

 
 
 
3. Håndtering af 2 SIM-kort og profiler 
 
Når du ringer op eller sender SMS'er, vil du blive bedt om at vælge den SIM-
profil, du vil bruge (SIM 1 eller SIM 2). Hvis du bruger forskellige netværk til de 
to SIM-kort, vises netværksnavnet tydeligt ved valg af SIM 1 eller SIM 2, så det 
er let at se forskel. 
 
4. Ikoner på displayet 
 

 Signalstyrke 

 Batteriindikator 

 Mistet opkald 

 Ny besked 

 Lydløs tilstand 

 Vibrationstilstand 

 Udetilstand 

 Hjemmetilstand 

 Alarm til 

 Viderestilling af opkald 

 Bluetooth 
 
 
5. Brugermenu 



 

 

 
 

 
 
Telefonbog 
 

 
Her kan du tilføje og søge efter kontakter. 
 

I denne menu kan du tilføje nye poster til SIM-kortet eller telefonen. Indtast 
telefonnummeret direkte i standbytilstand, og tryk dernæst på tasten Valg for at 
gemme telefonnummeret på SIM-kortet eller telefonen. 

Først skal du vælge lagerplacering: Til SIM eller Til telefon. 

 Til SIM: Vælg dette punkt, og tryk på tasten OK, eller tryk på venstre 
softkey [Valg] for at åbne menuen til indtastning af navn. Indtast det 
tilhørende navn. Tryk dernæst på tasten OK eller på venstre softkey 
[Valg], vælg ‘Udført’, og bekræft. 

Tryk på piletasterne for at skifte til nummerkolonnen, indtast 
telefonnummeret direkte, og bekræft. Tryk til sidst på tasten OK eller 
venstre softkey [OK] for at bekræfte og gemme. Posten er tilføjet på SIM-
kortet. 
 Send SMS: Send en SMS til den aktuelt markerede modtager. 
 Kald op: Ring til det aktuelt markerede telefonnummer. 
 Redigér: Redigér navn eller telefonnummer på en kontakt. 
 Slet: Slet den aktuelle post. 
 Kopiér: Kopiér kontakten til mobiltelefonen, SIM-kortet eller 

hukommelseskortet. 
 Føj til negativliste: Føj til negativlisten og fjern fra negativlisten. 
 Telefonbogsindstillinger: Her finder du diverse undermenuer til 

Telefonbogen, hvor du kan foretage indstillinger. 
 
 



 

 

 
 
Beskeder 
 

 
 

 
 
 
 
Her kan du skrive og sende beskeder. 
 

Funktion: Skriv en ny besked, gem, og/eller send den til modtageren. 

Bemærk: For at kunne sende SMS'er skal du indstille det korrekte nummer på 
SMS-tjenesten, som du får hos din netværksudbyder. 

Mens du skriver, kan du trykke på tasten # for at ændre indtastningsmetode. 
En SMS kan være op til 612 tegn lang og kan indeholde billeder og ringetoner 
(EMS). 

 Send til: Når du vil sende den færdige besked, skal du indtaste modtagers 
nummer på tastaturet eller vælge en kontakt i din Telefonbog. 

 Indsæt symbol: Indsæt et specialtegn. 
 Indtastningsmetode: Vælg en anden indtastningsmetode. 
 Indsæt skabelon: Vælg en forudindstillet SMS. 
 Avanceret: Du kan også vælge kontakten og dernæst tilføje 

telefonnummeret. 
 Gem: Gem beskeden i kladder. 

Bemærk: 1. Hvis du vil kunne sende SMS'er, skal du indstille nummeret til 
din SMS-tjeneste, som fås hos din netværksudbyder. 

 
Hvis [SMS-indstillinger/Generelle indstillinger/Gem sendt besked] er indstillet 
til [Til], gemmes både afsendte og ikke-afsendte SMS'er i Udbakken, ellers 
gemmes SMS'er ikke. 
 



 

 

Indbakke 

Modtagne SMS'er kan gemmes enten i telefonen eller på SIM-kortet og tilgås 
herfra. 

Når du modtager en besked, enten ringer eller vibrerer telefonen (afhængigt 
af dit valg i menuen [Brugerprofiler/Profilvalg/Tilpas /Opsætning af 
tone/Beskedtone]) for at gøre dig opmærksom på det, og beskedikonet 
vises ligeledes på displayet. Tryk på venstre softkey [Vis] eller på tasten OK 
for at læse den nye besked, tryk på højre softkey [Annullér] for at vende 
tilbage, åbne Indbakken og læse beskeden. 

Hvis beskedhukommelsen er fuld, vises beskeden “Hukommelse fuld”, og 
beskedikonet blinker på displayet. Før du kan modtage nye beskeder, skal 
du slette nogle af dine gamle beskeder i mappen Indbakke. Hvis den nye 
besked er for stor til at modtages i Indbakken, går beskeden tabt. 

I beskedlisten kan du trykke på tasten OK eller venstre softkey [Valg] for at 
åbne følgende menu: 
 Vis: Vis indholdet. 
 Svar: Besvar SMS'en med det samme. 
 Ring til afsender: Ring til beskedafsender med det samme. 
 Videresend: Videresend beskeden til en anden. 
 Slet: Slet beskeden. 
 Slet alle: Slet alle beskeder. 
 Gem i Telefonbog: Tilføj en ny kontakt, eller redigér en eksisterende 

kontakt. 
 Avanceret: Andre telefonindstillinger. 

Bemærk: 1. Hvis du vil kunne sende SMS'er, skal du indstille nummeret til 
din SMS-tjeneste, som fås hos din netværksudbyder. 

2. Hvis [SMS-indstillinger/Generelle indstillinger/Gem sendt besked] er 
indstillet til [Til], gemmes både afsendte og ikke-afsendte SMS'er i 
Udbakken, ellers gemmes SMS'er ikke. 

 
Hvis du vælger punktet [Gem og send], når du sender beskeden, bliver 
den sendte SMS gemt i Udbakken. 

På listen over sendte beskeder kan du trykke på tasten OK eller venstre 
softkey for at læse den valgte besked. 

 
Sendte beskeder 

Hvis beskeden blev sendt, gemmes den sendte SMS i Udbakken. 

 

 

 

 



 

 

 
Multimedie 

 
 

 
 

Kamera 

Tag billeder med det indbyggede kamera. 

 

Videooptager 

Optag en video. 

 

Lydafspiller 

Afspil MP3-filer eller lydoptagelser. Fungerer kun, hvis du har sat et micro SD-
kort med MP3-filer i (tilkøb). 

 

 

Videoafspiller 

Afspil videofiler fra dit kamera. 

 

Lydoptager 

Lav lydoptagelser. 

 



 

 

 

Værktøj 

 

 
 

Bluetooth 

Bluetooth-forbindelse til eksternt BT-headset eller højttaler (begge tilkøb). 

 

Alarm 

Sæt en alarm op. 

 

Kalender 

Tilføj påmindelser i kalenderen. 

 

 

Regnemaskine 

Til regnefunktioner. 

 

Verdensur 

Se hvad klokken er andre steder i verden. 

 



 

 

Opgaver 

Opret opgaver. 

 

Lygte 

Tænd eller sluk lygten. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

Ansøgning 

 
 

 
 
Automatisk optagelse af opkald 
Her kan du automatisk optage dine opkald. Kræver micro SD-kort (tilkøb) 
 
Negativliste 
Her kan du håndtere spærrede numre.  
 
Sjov og spil 
Her finder du spil. 
 
 
 
Filhåndtering 

 

 
Aktuelt tilgængelig lagerplads vises i menuen filhåndtering. 
 



 

 

Opkaldshistorik 

 
Her kan du se mistede opkald/foretagne opkald/modtagne opkald/alle 
opkald/slette alle logge/opkaldstimere  
 
Indstillinger 

 
 

 
 
Brugerprofiler 
Her kan du vælge forskellige lyd profiler. 

 
Telefonindstillinger 
Her kan du indstille klokkeslæt og dato, sprog osv. 

 
Indstillinger for dobbelt SIM 
Her kan du tjekke indstillingerne for SIM-kort. 

 
Sikkerhedsindstillinger 
Her kan du håndtere indstillinger for telefonens lås. Standardadgangskoden er: 
1234 

 
Gendan standardindstillinger 
Dette punkt gendanner alle telefonens oprindelige indstillinger. 
 
 



 

 

FM-radio 

 

 
I menuen FM-radio kan du trykke på højre/venstre navigationstaster for at gå 
fremad/tilbage i den automatiske kanalsøgning, indtil du finder en station. Tryk 
på piletasterne op/ned for at øge/mindske frekvensen med 0,1 MHz. Brug 
tasten */# til at indstille lydstyrken. Tryk på tasten OK for at sætte FM-
afspilningen på pause. 
 
 
 
 



 

 

 

Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold 
for fejl og udeladelser i denne manual. 

 
ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S 

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, 
komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, 
hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres 
korrekt. 

 

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med 
en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og 
elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt 
husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt. 

 

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil 
beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne 
genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet. 

 

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og 
elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre 
indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information 
kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. 

 

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen FAS-1806 er i 
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens 
fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet 
øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: FAS-1806. Du kommer nu ind på 
produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads. 

 

Driftsfrekvensområde: 



 

 

Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz 

FM: 87,5 - 108 MHz 

EGSM(900): 890,2 - 914,8 MHz 
DCS(1800): 1710,2 - 1784,8 MHz 
Maksimal udgangseffekt: <8,32 W 

 
DENVER A/S 

Omega 5A, Søften, 

DK-8382 Hinnerup, 

Danmark 

www.facebook.com/denver.eu 
 


