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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. Aviso: 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 a ingestão ou que roam o mesmo. 
3. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 

graus Celsius e 40 graus Celsius. Temperaturas inferiores ou 
superiores à referida acima poderão afetar o funcionamento. 

4. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior 
poderá causar choque elétrico. As reparações ou manutenções 
devem apenas 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 entrarem água ou objetos 

estranhos na unidade, poderá resultar em fogo ou choque 
elétrico. Se entrarem água ou um objeto estranho na unidade, 
pare imediatamente de a utilizar. 

7. Carregar apenas com o adaptador fornecido. O adaptador de 
plug-in direto é utilizado como dispositivo de desligamento, pelo 
que o dispositivo de desligamento deverá estar pronto a ser 
usado. Por isso, assegure que existe espaço em redor da 
tomada elétrica para um acesso mais fácil. 

8. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois isso 
poderá afetar o funcionamento normal do produto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

 
1 Generalidades 

 
 

 
 

1. Entre no submenu 1 Para selecionar a Opção que é mostrada na parte 
inferior direita do ecrã e confirmar a seleção. 

2. Responda ou inicie um botão de chamada, em Em Espera. Prima para 
abrir o Histórico de Chamadas 

3. Prima demoradamente para abrir a mensagem de voz. 
4. Botão Iniciar. Bloquear e desbloquear o teclado 
5. Botão de Navegação: e Botão Iniciar 
6. Entrar no submenu 2. Para selecionar a Opção que é mostrada na parte 

inferior direita do ecrã 
7. Prima e mantenha premido para ligar ou desligar, prima para terminar a 

chamada, no menu prima para sair.  
8. Botões numéricos e alfabéticos 
9. Botão Hashtag Prima para açternar entre as letras e os dígitos maiúsculos 

e minúsculos. Prima demoradamente: Alterar o perfil do som 
10. Prima e mantenha o botão premido para ligar ou desligar oa Lanterna 

   



 

 

 
2. Configurar o seu telefone 

 
Remova a tampa traseira do telefone. Abertura no canto inferior esquerdo. 
Pode usar a sua unha para levantar a tampa. 

 

 
 

Insira o(s) cartão(ões) SIM no suporte conforme mostrado abaixo com o chip 
voltado para baixo. Os cartões SIM não estão incluídos. Os cartões SIM e o 
ponto de contacto serão facilmente danificados devido a riscos e a vincos. 
Deve ter cuidado. 

 
1. SIM 1: Nano SIM 
2. SIM 2: SIM Normal 

 



 

 

 
 
 

Opcionalmente. Apenas necessário para imagens/vídeos da câmara ou outros 
ficheiros multimédia. Insira o Cartão SD (Máx. 32GB) na ranhura do cartão 
conforme mostrado abaixo com os contactos dourados voltados para baixo. O 
cartão micro SD não está incluído.  

 



 

 

 
 
Insira a bateria no encaixe da mesma. 
 

 
 
 
Coloque novamente a tampa traseira. Quando instalada faz um clique. 
 
Antes de começar a usar o telefone carregue a bateria com o adaptador de 
alimentação: incluído durante pelo menos 4 horas.  
 
 



 

 

 
 
 
3. Gerir os perfis dos cartões SIM 2 
 
Quando fizer uma chamada ou enviar uma mensagem de TEXTO ser-lhe-á 
pedido para selecionar o perfil SIM que pretende usar (SIM 1 ou SIM 2). Se 
usar redes diferentes para cada cartão SIM, o nome da rede SIM 1 ou SIM 2 é 
claramente mostrado para tornar a identificação mais fácil. 
 
4. Ícones no visor 
 

 Intensidade do sinal 

 Indicador de bateria 

 Chamada não atendida 

 Nova mensagem 

 Modo silêncio 

 Modo vibração 

 Modo exterior 

 Modo Doméstico 

 Relógio do alarme ligado 

 Encaminhar chamada 

 Bluetooth 
 
 
5. Menu do utilizador 



 

 

 
 

 
 
Lista telefónica 
 

 
Aqui pode adicionar e procurar os seus contactos. 
 

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. 
 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. 

 
 
 
 
Mensagens 
 

 
 

 
 
 
 
Aqui pode escrever e enviar mensagens 
 

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 
 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. 
 
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. 
 

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. 

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: 
 Visualizar: 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. 

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. 
 

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. 

 
Mensagem enviada 

Se a mensagem for enviada com sucesso, a SMS enviada será guardada na 
Caixa de saída. 

 

 

 

 

 
Multimédia 

 
 

 
 

Câmara 

Tirar fotografias com a câmara integrada. 

 

Gravação de vídeo 

Gravar um vídeo. 

 

Leitor de áudio 

Reproduzir ficheiros MP3 ou gravações de Àudio. Funciona somente se tiver o 



 

 

cartão SD inserido com ficheiros MP3 (não incluído). 

 

 

Leitor de vídeo 

Reprodução de ficheiros de vídeo a partir da sua câmara. 

 

Gravador de áudio 

Fazer gravações de áudio. 

 

 

Organizador 

 

 
 

Bluetooth 

Ligação Bluetooth para auscultadores ou uma coluna BT externos (Ambos não 
incluídos) 

 

Alarme 

Definir um alarme. 

 

Calendário 



 

 

Adicionar lembretes no calendário. 

 

 

Calculadora 

Função de mini-calculadora. 

 

Relógio mundial 

Verificar o relógio para os vários locais no mundo. 

 

Tarefas 

Criar tarefas. 

 

Lanterna 

Ativar ou desativar a lanterna. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

Aplicação 

 
 

 
 
Gravador automático de chamadas 
Aqui pode gravar chamadas automaticamente. É necessário um cartão micro 
SD (não incluído). 
 
Lista negra 
Aqui pode tratar os números que estão na lista negra.  
 
Diversão e Jogos 
Aqui pode aceder a um jogo. 
 
 
 
Gestor de ficheiro 

 

 
As localizações de memória disponíveis são mostradas no menu de gestão do 
ficheiro. 



 

 

 

Histórico das chamadas 

 
Aqui pode ver as chamadas não atendidas/números marcados/chamadas 
recebidas/todas as chamadas/apagar todos os registos/temporizadores de 
chamada  
 
Definições 

 
 

 
 
Perfil utilizador 
Aqui pode escolher perfis de áudio diferentes. 

 
Definições do telefone 
Aqui pode definir a hora/data, idioma, etc. 

 
Definições do Dual SIM 
Aqui pode verificar as definições SIM. 

 
Definições de segurança 
Aqui pode gerir as definições de bloqueio do telefone. A palavra.passe 
predefinida é: 1234 

 
Restaurar definições de fábrica 
Esta definição repõe novamente todas as definições do telefone nas definições 
Predefinidas. 



 

 

 
 

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. 
 
 
 
 



 

 

 

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. 

 

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. 

 

Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio FAS-1806 
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-1806. 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: 

Bluetooth: 2402 - 2480 MHz 

FM: 87,5 - 108 MHz 

EGSM(900): 890,2 - 914,8 MHz 
DCS(1800): 1710,2 - 1784,8 MHz 
Potência de saída máxima: <8,32 W 

 
DENVER A/S 

Omega 5A, Soeften, 

DK-8382 Hinnerup, 

Dinamarca 

www.facebook.com/denver.eu 
 


