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Sikkerhetsinformasjon 
 

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. 
Oppbevar instruksjonene for fremtidig referanse. 

 

1. Advarsel: Dette produktet inneholder 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 må 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 fremmedlegemer 

kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk 
støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller 
fremmedlegemer kommer inn i enheten. 

7. Lad kun med den medleverte 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

 
1 Oversikt 

 
 

 
 

1. Gå inn i undermeny 1. For å velge alternativet som vises nederst til høyre 
på skjermen og bekrefte et valg. 

2. Svar eller start en ringeknapp, i standby: trykk for å åpne anropslogg 
3. Et langt trykk ringer telefonsvareren. 
4. Stjerneknapp. Lås eller lås opp tastaturet 
5. Navigasjonsknapp og Enter-knapp. 
6. Legg inn undermeny 2 For å velge alternativet som vises nederst til høyre 

på skjermen 
7. Trykk og hold for å slå strøm på eller av, trykk for å avslutte samtalen, trykk 

for å avslutte i menyer.  
8. Numeriske og alfabetiske knapper 
9. HASH-tag-knapp. Trykk for å veksle mellom store og små bokstaver og 

sifre. Langt trykk: Endre lydprofil 
10. Trykk og hold knappen for å slå lommelykten på eller av 

   



 

 

 
2. Sette opp telefonen 

 
Fjern bakdekselet på telefonen. Åpning nederst i venstre hjørne. Du kan bruke 
neglen til å løfte av dekselet. 

 

 
 

Sett inn SIM-kortet(e) i holderen som vist nedenfor med brikken vendt nedover. 
SIM-kort er ikke inkludert. SIM-kort og kontaktpunkt kan lett bli skadet ved riper 
og bøyninger. Vær forsiktig. 

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

 



 

 

 
 
 

Alternativt. Kun nødvendig for kamerabilder/videoer eller andre multimediefiler. 
Sett inn micro SD-kort (maks. 32 GB) i kortsporet som vist nedenfor, med 
gullkontaktene vendt ned. Micro-SD-kortet er ikke inkludert.  

 



 

 

 
 
Sett batteriet i batterirommet. 
 

 
 
 
Sett på bakdekslet igjen. Det klikker når det er på plass. 
 
Før du begynner å bruke telefonen, må du lade batteriet med den medfølgende 
strømadapteren på minst 4 timer.  
 
 



 

 

 
 
 
3. Behandle 2 SIM-kort og profiler 
 
Når du ringer eller sender en tekstmelding, blir du bedt om å velge SIM-profilen 
du vil bruke (SIM 1 eller SIM 2). Hvis du bruker forskjellige nettverk for hvert 
SIM-kort, viser nettverksnavnet tydelig SIM 1 eller SIM 2 valg for å gjøre 
identifiseringen enkel. 
 
4. Ikoner på skjermen 
 

 Signalstyrke 

 Batteriindikator 

 Tapte anrop 

 Ny melding 

 Stillemodus 

 Vibrasjonsmodus 

 Utemodus 

 Hjemmemodus 

 Vekkeklokke på 

 Samtaleviderekobling 

 Bluetooth 
 
 
5. Brukermeny 



 

 

 
 

 
 
Telefonbok 
 

 
Her kan du legge til og søke i kontaktene dine. 
 

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. 

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. 

 
 
 



 

 

 
Meldinger 
 

 
 

 
 
 
 
Her kan du skrive og sende meldinger. 
 

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. 

Merk: 1. For å sende SMS må du angi riktig SMS-servicesenternummer 
som fås fra nettverksleverandøren. 

 
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. 
 

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: 
 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. 

 

Hvis alternativet [Lagre og send] er valgt når du sender meldingen, vil den 
sendte SMS-en bli lagret i Utboks. 

I listen over sendte meldinger trykker du på OK-knappen eller på den venstre 
funksjonstasten for å lese den valgte meldingen. 

 
Sendt melding 

Hvis sendingen av meldingen er vellykket, lagres den sendte SMS-en i 
Utboks. 

 

 

 

 

 



 

 

Multimedia 

 
 

 
 

Kamera 

Ta bilder med det innebygde kameraet. 

 

Videoopptaker 

Spill inn en video. 

 

Audio spiller 

Spill av MP3-filer eller lydopptak. Fungerer bare hvis du har satt inn micro SD-
kort med MP3-filer (ikke inkludert) 

 

 

Videospiller 

Spill av videofiler fra kameraet. 

 

Lydopptaker 

Gjør lydopptak 

 

 



 

 

Organiserer 

 

 
 

Bluetooth 

Bluetooth-tilkobling for eksterne BT-hodetelefoner eller -høyttalere (begge ikke 
inkludert). 

 

Alarm 

Stille inn en alarm. 

 

Kalender 

Legg til påminnelser i kalenderen. 

 

 

Kalkulator 

Minikalkulatorfunksjon 

 

Verdensklokke 

Sjekk klokken for ulike steder i verden. 

 



 

 

Oppgaver 

Opprett oppgaver. 

 

Lommelykt 

Aktiver eller deaktiver lommelykt. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

Applikasjon 

 
 

 
 
Automatisk anropsregistrering 
Her kan du ta opp samtaler automatisk. Krever microSD-kort (ikke inkludert) 
 
Svarteliste 
Her kan du håndtere svartelistede tall.  
 
Lek og moro 
Her kan du få tilgang til ett spill. 
 
 
 
Filbehandler 

 

 
Tilgjengelige minneplasseringer vises i filbehandlingsmenyen. 
 



 

 

Samtalelogg 

 
Her kan du se tapte anrop/oppringte anrop/mottatte anrop/alle anrop/slette alle 
logger/samtaletidtakere  
 
Innstillinger 

 
 

 
 
Brukerprofiler 
Her kan du velge ulike lydprofiler. 

 
Telefoninnstillinger 
Her kan du velge tid og dato, språk osv. 

 
Dual SIM-innstillinger 
Her kan du sjekke SIM-innstillingene. 

 
Sikkerhetsinnstillinger 
Her kan du administrere låseinnstillingene til telefonen. Standardpassordet er: 
1234 

 
Gjenopprett fabrikkinnstillinger 
Denne innstillingen tilbakestiller alle telefonens innstillinger til fabrikkinnstilling. 
 
 



 

 

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 pause FM-
avspilling. 
 
 
 
 



 

 

 

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. 

 

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. 

 

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen FAS-1806 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-1806. Gå deretter til 
produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger. 

 

Operativt frekvensområde: 

Bluetooth: 2402 – 2480 MHz 



 

 

FM: 87,5 -108 MHz 

EGSM(900): 890,2 – 914,8 MHz 
DCS(1800): 1710,2 – 1784,8 MHz 
Maks. utgangseffekt: <8,32 W 

 
DENVER A/S 

Omega 5A, Søften, 

DK-8382 Hinnerup, 

Danmark 

www.facebook.com/denver.eu 
 


