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Säkerhetsföreskrifter 
 

Läs noga igenom säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten för 
första gången och behåll föreskrifterna för framtida referens. 

 

1. Varning: Produkten innehåller ett litiumjonbatteri. 
2. Håll produkten utom räckhåll för små barn och husdjur så att 

de 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. Produkten får aldrig öppnas. 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 värme, 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 stöt. 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. Tillbehör som inte är original får inte användas tillsammans med 
produkten då detta kan äventyra dess funktion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

 
1 Översikt 

 
 

 
 

1. Ange undermeny 1. För val av alternativ som visas längst ner till höger på 
skärmen och bekräfta det. 

2. Svara eller öppna en samtalsknapp, i standby-läge: tryck för att öppna 
samtalshistorik 

3. Tryck länge för att ringa röstmeddelande. 
4. Stjärnknapp. Lås eller lås upp knappsatsen 
5. Navigeringsknapp och Enter-knapp. 
6. Ange undermeny 2. För val av alternativ som visas längst ner till höger på 

skärmen 
7. Tryck och håll för att slå på/av, tryck för att avsluta samtal, i menyn tryck för 

att avsluta.  
8. Sifferknappar och alfabetiska knappar 
9. HASHTAG-knapp. Tryck för att växla mellan stora och små bokstäver och 

siffror. Långt tryck: Ändra ljudprofil 
10. Tryck och håll ned knappen för att slå på/av ficklampan 

   



 

 

 
2. Konfigurera din telefon 

 
Ta bort det bakre skalet på telefonen. Öppning i nedre vänstra hörnet. Du kan 
använda fingernageln för att plocka bort locket. 

 

 
 

Sätt i SIM-kortet/korten i hållaren som visas enligt bilden nedan med chipet 
pekande nedåt. SIM-kort ingår inte. SIM-kort och kontaktpunkt kan lätt skadas 
genom repor och böjningar. Var försiktig. 

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

 



 

 

 
 
 

Som tillval. Behövs endast för kamerabilder/videor eller andra multimediafiler. 
Sätt i micro SD-kort (max 32 GB) i kortplatsen som visas nedan med 
guldkontakterna pekande nedåt. Micro SD-kort ingår inte.  

 



 

 

 
 
Sätt i batteriet i batterifacket. 
 

 
 
 
Sätt tillbaka det bakre skalet igen. Det klickar till när det är monterat. 
 
Innan du börjar använda telefonen, ladda batteriet med den medföljande 
nätadaptern i minst 4 timmar.  
 
 



 

 

 
 
 
3. Hantera 2 SIM-kort och profiler 
 
När du ringer ett samtal eller skickar ett SMS blir du ombedd att välja SIM-
profilen som du ska använda (SIM 1 eller SIM 2). Utnyttjar du olika nätverk för 
varje SIM-kort, visas nätverksnamnet tydligt i valet av SIM 1 eller SIM 2 som gör 
identifieringen enkel. 
 
4. Ikoner på skärmen 
 

 Signalstyrka 

 Batteriindikator 

 Missat samtal 

 Nytt meddelande 

 Dämpat läge 

 Vibrationsläge 

 Utomhusläge 

 Hemläge 

 Alarmklockan på 

 Vidarekoppling av samtal 

 Bluetooth 
 
 
5. Användarmeny 



 

 

 
 

 
 
Telefonbok 
 

 
Här kan du lägga till och söka i dina kontakter. 
 

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. 

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. 
 



 

 

 
 
 
Meddelanden 
 

 
 

 
 
 
 
Här kan du skriva och skicka meddelanden. 
 

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. 

Obs! 1. För att skicka ett SMS måste du ställa in korrekt nummer till SMS-
servicecentralen som kan erhållas från operatören. 

 
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. 



 

 

 

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/Meddelandeton
]) 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. 

Tryck på knappen OK eller den vänstra funktionsknappen [Alternativ] i 
meddelandelistan för att öppna följande meny: 
 Visa: 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. 
 

Om alternativet [Spara och skicka] väljs när meddelandet skickas sparas 
ett skickat SMS i Utkorgen. 

Tryck på knappen OK eller den vänstra funktionsknappen i listan med 
skickade meddelanden för att läsa det markerade meddelandet. 

 
Skickat meddelande 

Om meddelandet skickas sparas det i Utkorgen. 

 

 

 



 

 

 

 
Multimedia 

 
 

 
 

Kamera 

Ta foton med den inbyggda kameran. 

 

Videoinspelare 

Spela in en video. 

 

Ljudspelare 

Spela MP3-filer eller ljudinspelningar. Fungerar endast om du har ett micro SD-
kort isatt med MP3-filer (medföljer inte) 

 

 

Videospelare 

Uppspelning av videofiler från din kamera. 

 

Ljudinspelaren 

Gör ljudinspelningar. 



 

 

 

 

Organisatör 

 

 
 

Bluetooth 

Bluetooth-anslutning för externt BT-hörlurar eller högtalare (medföljer inte). 

 

Larm 

Ställ in ett alarm. 

 

Kalender 

Lägg till påminnelser i kalendern. 

 

 

Kalkylator 

Funktionen miniräknare 

 

Klocka 

Kontrollera klockan för olika platser i världen. 

 



 

 

Uppgifter 

Skapa uppgifter. 

 

Ficklampa 

Aktivera eller avaktivera ficklampa. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

Applicering: 

 
 

 
 
Automatisk samtalsinspelning 
Här kan du spela in samtal automatiskt. Kräver microSD-kort (medföljer inte) 
 
Svarta listan 
Här kan du hantera svartlistade nummer.  
 
Underhållning och spel 
Här kan du komma åt ett spel. 
 
 
 
Filhanteraren 

 

 
För närvarande tillgängliga minnesplatser visas i filhanterarens meny. 
 



 

 

Samtalshistorik 

 
Här kan du se missade samtal/uppringda samtal/mottagna samtal/alla 
samtal/radera alla loggar/samtalstimer  
 
Inställningar 

 
 

 
 
Användarprofil 
Här kan du välja mellan olika ljudprofiler. 

 
Telefoninställningar 
Här kan du ställa in tid och datum, språk etc. 

 
Dubbla SIM-inställningar 
Här kan du kontrollera SIM-inställningarna. 

 
Säkerhetsinställningar 
Här kan du hantera telefonens låsinställningar. Standardlösenordet är: 1234 

 
Återställa fabriksinställningar 
Denna inställning återställer telefonens alla inställningar till fabriksinställning. 
 
 



 

 

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. Tryck på OK-knappen för att pausa FM-uppspelning. 
 
 
 
 



 

 

 

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 hälsa och miljö om avfallet 
(kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt. 

 

Den elektriska och elektroniska utrustningen samt batterierna är märkta med en 
symbol i form av en överstruken soptunna enligt vad som visas ovan. Symbolen 
visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte får avfallshanteras 
tillsammans med annat hushållsavfall. Det ska istället avfallshanteras separat. 

 

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina förbrukade batterier till en för 
ändamålet lämplig återvinningsanläggning. 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. Ytterligare information finns hos den tekniska 
förvaltningen i din kommun. 

 

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning FAS-1806 
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-1806. Öppna 
produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra 
nedladdningar. 

 

Driftfrekvensområde: 



 

 

Bluetooth: 2402–2480MHz 

FM: 87,5–108 MHz 

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

 
DENVER A/S 

Omega 5A, Soeften, 

DK-8382 Hinnerup, 

Danmark 

www.facebook.com/denver.eu 
 


