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Veiligheidsinformatie 
 

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor 
de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik. 

 

1. Waarschuwing: Dit product bevat een lithium-ion-accu. 
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren 

om kauwen en inslikken te voorkomen. 
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 tot 40 

°C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking 
beïnvloeden. 

4. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de 
binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. 
Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door 
gekwalificeerd personeel. 

5. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht! 
6. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde 

voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand 
of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er 
water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt. 

7. Alleen opladen met de meegeleverde adapter. De directe plug-
in-adapter wordt gebruikt om de stroom volledig af te sluiten en 
moet dus altijd gemakkelijk bereikbaar blijven. Zorg er dus voor 
dat er rondom het stopcontact voldoende ruimte is zodat het 
stopcontact gemakkelijk bereikbaar is. 

8. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het 
apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan 
verstoren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

 
1 Overzicht 

 
 

 
 

1. Submenu 1 openen. De optie selecteren die rechtsonder op het scherm 
staat weergegeven en een selectie bevestigen. 

2. Toets voor oproep beantwoorden of starten. In stand-by: indrukken om de 
oproepgeschiedenis te openen 

3. Lang indrukken om voicemail te bellen. 
4. Sterretje-toets. Het toetsenpaneel vergrendelen of ontgrendelen 
5. Navigatietoets en Entertoets. 
6. Submenu 2 openen. De optie selecteren die rechtsonder op het scherm 

staat weergegeven. 
7. Ingedrukt houden om in of uit te schakelen, indrukken om een gesprek te 

beëindigen, in een menu indrukken om af te sluiten.  
8. Numerieke en alfabetische toetsen 
9. Hekje-toets Indrukken om te wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en 

cijfers. Lang indrukken: Het geluidsprofiel veranderen 
10. Houd de toets ingedrukt om de zaklantaarn in of uit te schakelen 

   



 

 

 
2. Uw telefoon instellen 

 
Verwijder de achterafdekking van de telefoon. Opening in de hoek linksonder. U 
kunt de afdekking met uw nagel opheffen. 

 

 
 

Steek de simkaart(en) met de chip omlaag gericht in de houder zoals hieronder 
staat afgebeeld. Simkaarten zijn niet inbegrepen. Simkaarten en contactpunten 
kunnen snel worden beschadigd door te bekrassen of verbuigen. Wees a.u.b. 
voorzichtig. 

 
1. Sim 1: Nano-sim 
2. Sim 2: Standaard sim 

 



 

 

 
 
 

Optioneel. Alleen nodig voor camerafoto’s/video’s of andere 
multimediabestanden. Steek de microSD-kaart (max. 32GB) met de vergulde 
contacten omlaag in de kaartsleuf zoals hieronder staat afgebeeld. MicroSD-
kaart is niet inbegrepen.  

 



 

 

 
 
Installeer de batterij in de batterijhouder. 
 

 
 
 
Plaats de achterafdekking weer terug. U zult een klik horen wanneer goed 
vergrendeld. 
 
Voordat u uw telefoon in gebruik neemt, dient u de batterij ten minste 4 uur lang 
op te laden met de meegeleverde stroomadapter.  
 
 



 

 

 
 
 
3. 2 simkaarten en profielen beheren 
 
Wanneer u een oproep plaats of een tekstbericht stuurt, zult u worden gevraagd 
om het simprofiel te selecteren dat u wilt gebruiken (sim 1 of sim 2). Als u voor 
elke simkaart verschillende netwerken gebruikt, wordt de netwerknaam duidelijk 
weergegeven zodat de selectie van sim 1 of sim 2 gemakkelijk te identificeren 
is. 
 
4. Pictogrammen op de display 
 

 Signaalsterkte 

 Batterijindicator 

 Gemiste oproep 

 Nieuw bericht 

 Stille modus 

 Trillingsmodus 

 Buitenmodus 

 Thuismodus 

 Wekker aan 

 Oproepdoorschakeling 

 Bluetooth 
 
 



 

 

5. Gebruikersmenu 
 
 

 
 
Telefoonboek 
 

 
U kunt hier naar uw contacten zoeken en contacten toevoegen. 
 

Met dit menu kunt u een nieuw record toevoegen aan de simkaart of de 
telefoon. Voer het telefoonnummer rechtstreeks in terwijl de telefoon in de 
stand-bymodus staat en druk vervolgens op de Opties-toets om het 
telefoonnummer op de simkaart of in de telefoon op te slaan. 

Eerst moet u de opslaglocatie selecteren: Op sim of Op telefoon. 

 Op sim: selecteer deze optie, druk op de OK-toets of druk op de linker 
schermtoets [Opties] om het naaminvoermenu te openen en voer de 
bijbehorende naam in. Druk vervolgens op de OK-toets of op de linker 
schermtoets [Opties] om 'Gereed' te selecteren en te bevestigen. 

Druk op de navigatietoetsen om over te schakelen naar de nummerkolom, 
voer het telefoonnummer rechtstreeks in en bevestig. Druk tot slot op de 
OK-toets of de linker schermtoets [OK] en bevestig om op te slaan. Het 
toevoegen van records aan de simkaart is gereed. 
 Sms-bericht verzenden: verzend een sms-bericht naar de momenteel 

opgenomen ontvanger. 
 Bellen: bel het huidig geselecteerde telefoonnummer. 
 Bewerken: bewerk namen en telefoonnummers van contactpersonen. 
 Verwijderen: verwijder de huidig geselecteerde record. 
 Kopiëren: kopieer de contactpersoon naar de mobiele telefoon, simkaart 

of geheugenkaart. 
 Blokkeren: telefoonnummers blokkeren en blokkeren opheffen. 
 Telefoonboekinstellingen: hier worden de verschillende submenu's van 



 

 

het telefoonboek ingesteld. 
 
 
 
 
Berichten 
 

 
 

 
 
 
 
U kunt hier berichten schrijven en sturen. 
 

Functie: Stel een nieuw sms-bericht op, sla het op en/of verzend het naar de 
ontvanger. 

Opmerking: om sms-berichten te verzenden, moet u het juiste nummer van de 
sms-centrale instellen. Dit kunt u opvragen bij uw netwerkaanbieder. 

Druk tijdens het opstellen op de #-toets om de invoermethode te wijzigen. Een 
sms-bericht kan maximaal 612 tekens lang zijn en kan afbeeldingen en 
beltonen (EMS) bevatten. 

 Verzenden: om het opgestelde sms-bericht te verzenden, voer het 
nummer van de ontvanger in met het toetsenblok of selecteer een 
contactpersoon in uw telefoonboek. 

 Symbool invoegen: voeg een speciaal symbool in. 
 Invoermethode: selecteer andere invoermethode. 
 Voeg sjabloon in: kies een vooraf ingesteld sms-bericht. 
 Geavanceerd: u kunt ook de contactpersoon selecteren en vervolgens 

hun telefoonnummer toevoegen. 
 Opslaan: sla het sms-bericht op in Concepten. 

Opmerking: 1. Om sms-berichten te verzenden, moet u het juiste nummer 
van de sms-centrale instellen. Dit kunt u opvragen bij uw 



 

 

netwerkaanbieder. 
 
Als [Sms-instellingen/Gemeenschappelijke instellingen/Verzonden bericht 
opslaan] op [Aan] staat, worden de verzonden/niet verzonden sms-berichten 
beide in de map Verzonden opgeslagen, anders worden de sms-berichten niet 
opgeslagen. 
 
Inkomend 

Ontvangen sms-berichten kunnen worden opgeslagen in de telefoon of op de 
simkaart en hier worden geopend. 

Wanneer u een sms-bericht heeft ontvangen, hoort u een toon of trilt de 
telefoon (zoals gedefinieerd in het menu 
[Gebruikersprofielen/Pofielopties/Aanpassen/Tooninstelling/Berichttoon]) 
om u te waarschuwen en wordt het sms-berichtpictogram op het scherm 
weergegeven. Druk op de linker schermtoets [Weergeven] of op de OK-
toets om het nieuwe sms-bericht te lezen, druk op de rechter schermtoets 
[Annuleren] om terug te gaan naar de map Inkomend en het en het sms-
bericht te lezen. 

Als het sms-berichtengeheugen vol is, knipperen "Geheugen vol" en het 
sms-berichtensymbool op het scherm. Voordat u nieuwe sms-berichten 
kunt ontvangen, moet u een aantal van uw oude sms-berichten in de map 
Inkomend verwijderen. Als de capaciteit van nieuwe sms-berichten de 
capaciteit van de map Inkomend overschrijdt, zal de informatie verloren 
gaan. 

Druk in de sms-berichtenlijst op de OK-toets of op de linker schermtoets 
[Opties] om het volgende menu te openen: 
 Weergeven: geef de inhoud weer. 
 Antwoorden: antwoord rechtstreeks aan de afzender van het sms-bericht. 
 Bel afzender: bel de afzender van het sms-bericht rechtstreeks. 
 Vooruit: stuur het sms-bericht door naar iemand anders. 
 Verwijderen: verwijder het sms-bericht. 
 Alles verwijderen: verwijder alle sms-berichten. 
 Opslaan in telefoonboek: toevoegen aan een nieuw contactpersoon of 

een bestaand contactpersoon. 
 Geavanceerd: overige telefooninstellingen. 

Opmerking: 1. Om sms-berichten te verzenden, moet u het juiste nummer 
van de sms-centrale instellen. Dit kunt u opvragen bij uw 
netwerkaanbieder. 

2. Als [Sms-instellingen/Gemeenschappelijke instellingen/Verzonden 
bericht opslaan] op [Aan] staat, worden de verzonden/niet verzonden sms-
berichten beide in de map Verzonden opgeslagen, anders worden de sms-
berichten niet opgeslagen. 
 

Als de optie [Opslaan en verzenden] is geselecteerd bij het verzenden van 



 

 

het sms-bericht, wordt het verzonden sms-bericht opgeslagen in map 
Verzonden. 

Druk in de lijst met verzonden sms-berichten op de OK-toets OK op de linker 
schermtoets om het geselecteerde sms-bericht te lezen. 

 
Verzonden sms-bericht 

Als het sms-bericht verzonden is, wordt het verzonden sms-bericht 
opgeslagen in de map Verzonden. 

 

 

 

 

 
Multimedia 

 
 

 
 

Camera 

Foto’s nemen met de ingebouwde camera. 

 

Videorecorder 

Een video opnemen. 

 



 

 

Audiospeler 

MP3-bestanden of geluidsopnames afspelen. Dit werkt alleen wanneer u een 
microSD-kaart hebt aangesloten die MP3-bestanden bevat (niet inbegrepen) 

 

 

Videospeler 

Videobestanden van uw camera afspelen. 

 

Geluidsrecorder 

Geluidsopnamen maken. 

 

 

Organizer 

 

 
 

Bluetooth 

Bluetooth-verbinding voor externe BT-oortelefoon of -luidspreker (beide niet 
inbegrepen). 

 

Alarm 

Een alarm instellen. 



 

 

 

Agenda 

Herinneringen toevoegen aan de agenda. 

 

 

Rekenmachine 

Mini-rekenmachinefunctie 

 

Wereldklok 

Controleer hier de klok voor verschillende locaties in de wereld. 

 

Taken 

Taken creëren. 

 

Zaklantaarn 

De zaklantaarn activeren of deactiveren. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

Applicaties 

 
 

 
 
Automatische oproepregistratie 
U kunt hier oproepen automatisch registreren. Vereist een microSD-kaart (niet 
inbegrepen) 
 
Zwarte lijst 
U kunt hier geblokkeerde nummers beheren.  
 
Amusement & spelletjes 
U kunt hier één spelletje openen. 
 
 
 
Bestandsbeheer 

 

 
De momenteel beschikbare geheugenlocaties staan aangegeven in het 
bestandsbeheermenu. 



 

 

 

Oproepgeschiedenis 

 
U kunt hier gemiste/uitgaande/ontvangen/alle oproepen zien en alle 
logboeken/gesprekstimers wissen  
 
Instellingen 

 
 

 
 
Gebruikersprofielen 
U kunt hier uit verschillende geluidsprofielen kiezen. 

 
Telefooninstellingen 
U kunt hier de tijd & datum, taal, enz. instellen. 

 
Dual sim-instellingen 
U kunt hier de siminstellingen controleren. 

 
Beveiligingsinstellingen 
U kunt hier de vergrendelingsinstellingen van de telefoon beheren. Het 
standaard wachtwoord is: 1234 

 
Fabrieksinstellingen herstellen 
Deze instelling zal alle instellingen van de telefoon resetten naar de standaard 
fabrieksinstellingen. 
 
 



 

 

FM-radio 

 

 
Druk in het FM-radiomenu op de navigatieknoppen links/rechts voor het 
automatisch vooruit/achteruit zoeken van een kanaal, tot een kanaal is 
gevonden. Druk op de navigatieknoppen omhoog/omlaag om de frequentie te 
verlagen/verhogen met 0,1 MHz. Gebruik de */# toets om het volume aan te 
passen. Druk op de OK-toets om de FM-weergave te pauzeren. 
 
 
 
 



 

 

 

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige 
aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden. 

 
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S 

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten 
materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid 
en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt. 

 

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het 
doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent 
dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden 
afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden 
afgevoerd. 

 

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast 
en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen 
worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade 
toebrengen aan het milieu. 

 

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische 
apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of 
andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden 
opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling 
van uw gemeente. 

 

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur FAS-1806 conform is 
met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan 
worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens 
op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het 
modelnummer: FAS-1806. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te 
vinden onder downloads/andere downloads. 



 

 

 

Bedrijfsfrequentiebereik: 

Bluetooth: 2402-2480 MHz 

FM: 87,5-108 MHz 

EGSM(900): 890.2-914.8 MHz 
DCS(1800): 1710,2-1784,8 MHz 
Maximaal uitgangsvermogen: <8,32 W 

 
DENVER A/S 

Omega 5A, Soeften, 

DK-8382 Hinnerup, 

Denemarken 

www.facebook.com/denver.eu 
 


