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Aan de Slag
Batterij installeren/verwijderen
Batterij installeren
1. Open het batterijklepje

2. Plaats de batterij in de batterijhouder. Houd 
de drie metalen batterijcontacten omlaag gericht 
en pas ze op de drie metalen contacten van de 
telefoon.
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3. Sluit het klepje. Zorg ervoor dat het klepje 
overal goed past en controleer of u een klikje 
hoort bij het sluiten.

Opmerking: Schakel alle apparatuur uit en 
koppel de telefoon los van de lader voordat u de 
batterij verwijdert. Gebruik a.u.b. uitsluitend de 
batterij meegeleverd met deze telefoon.

SIM-kaart installeren/verwijderen

open
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1. SIM-kaart installeren: Verwijder het 
batterijklepje; Schuif de SIM-kaart met het metal 
gedeelte omlaag gericht in de houder volgens 
de richting van het pijltje op de batterijhouder 
totdat de SIM-kaart volledig in de juiste positie is 
gestoken.

2. SIM-kaart verwijderen: Houd de inkeping van 
de SIM-kaart vast en til het lichtjes met de 
andere hand uit de houder.

Opmerking:Houd er rekening mee dat u alleen 
een GSM-simkaart kunt gebruiken omdat deze 
geen 3G ondersteunt.
Opmerking: De telefoon moet zijn 
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uitgeschakeld wanneer u de batterij installeert 
en verwijdert.

  De SIM-kaart en het contactpunt zijn erg 
gevoelig voor schade wegens krassen en 
buigen. Ben a.u.b. voorzichtig wanneer u de 
SIM-kaart installeert en verwijdert.

Batterij opladen
De batterij kan worden opgeladen met de 
telefoon beide in- en uitgeschakeld.

Zorg  ervoor  de  batterij  in  
detelefoon  te steken voordat u het oplaadt.

1. Sluit de lader aan.
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2. Trek de lader na het opladen altijd eerst uit
het stopcontact. Trek de lader vervolgens uit de 
telefoon.

Opmerking:De batterijindicatie zal na enkele 
minuten worden weergegeven als de batterij 
uitgeput is.

Waarschuwing voor onvoldoende 
batterijcapaciteit
De  telefoon  zal  een  notificatietoon  
geven wanneer de batterij uitgeput raakt en een 
melding op het scherm weergeven m.b.t. lage 
batterijcapaciteit. Laad de batterij a.u.b. op. 
Laad de  batterij  a.u.b.  op  wanneer  u  
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tijdens  een gesprek een notificatie ontvangt 
over een uitgeputte batterij, zodat u het gesprek 
kunt vervolgen. 

Uw Telefoon 

AAN/UIT schakelen en toetsvergrendeling: 
Houd de rode ophangtoets ingedrukt om de 
telefoon in en uit te schakelen. 

Houd * knop om te toetsen te blokkeren 

Standbymodus 
Wanneer  de  telefoon  gereed  is  voor  
gebruik, maar er wordt echter geen actie 
uitgevoerd, dan staat uw telefoon op 
standbymodus ingesteld 
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Schermicoontjes 
Icoontjes kunnen op het scherm 

worden weergegeven. 
 Batterijstatus 

 Signaalstatus 

 Alarm 

 Berichten vol 

 Stille modus 

 

 

 

General mode 

 Trilmodus 

 
 

Gemiste oproep 

 
Toetsfuncties 

Toetsn
 

 

Toetsnaam Functies 

1 
Navigatie-links-toet

s 

Stand-bymodus: 
indrukken om naar 
berichten te gaan: 
indrukken om de 
cursor naar links te 
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2 Navigatie-rechts-to
ets

Stand-bymodus: 
indrukken om naar 
de
gebruikersprofielen 
te gaan: indrukken 
om de cursor naar 

  

3
Navigatie-omho 

og-toets

Standbymodu
s: indrukken om het 
hoofdmenu te 
openen.
In gebruik: indrukken 
om de cursor 

  

4
Antwoordtoets
(Groene toets)

Druk op de knop om 
een uitgaand 
gesprek te maken of 
druk op de knop om 
de telefoon op te 
nemen wanneer u 
wordt 
gebeld.Stand-bymod
us: Druk op de 
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5 Omlaagtoets 

Standbymodu 
s: indrukken omhet 
telefoonboek te 
openen. 
In gebruik: indrukken 
om de cursor omlaag 

  

6 
Eindtoets (Rode 

toets) 

Telefoon uitzetten: 
Houd de knop lang 
ingedrukt om de 
telefoon in te 
schakelen; Telefoon 
inschakelen: Houd 
de knop lang 
ingedrukt om de 
telefoon uit te 
schakelen; 
Werking: Druk op te 

    
    7 Cijfertoetsen 

Indrukken om 
cijfersenLettersin   
te voeren. 
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8 * toets

Stand-bymodus: Houd 
de knop lang ingedrukt 
om het toetsenbord te 
vergrendelen. Houd de 
knop kort ingedrukt en 
typ 
*,+,P.Bewerkingsmodus:
Druk op de knop om het 
normale symbool te 
gebruiken.

9 # toets

Standbymodu s: Lang
indrukken om detelefoon
op stille
modus in te stellen, kort 
indrukken om
# in te voeren. 
Bewerkingsm odus: 
Indrukken om van 
invoermethod e te 
wisselen.
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Voicedial 
 

Internationale oproepen plaatsen 
1. Druk  tweemaal  op  de  toets  0  en  
het tekentje “+” zal verschijnen. Voer 
vervolgens  het  landnummer,  kengetal  en 
telefoonnummer    in    (zonder    een    
nul voorafgaand aan mobiele telefoonnummers) 
en druk op de Zendtoets om voicedial te 
activeren en te bellen. 

2. Een landlijn bellen: “+” landcode + volledig 
telefoonnummer + Zendtoets. 

Een extensienummer bellen van een landlijn 
Sommige extensienummers van een landlijn 
kunnen niet direct worden gebeld. U dient eerst 
de telefooncentrale te bellen en vervolgens het 
extensienummer. Voer het symbooltje P in 
tussen het telefooncentralenummer en 
extensienummer, deze telefoon zal het 
extensienummer vervolgens automatisch bellen. 
Ga als volgt te werk om het symbooltje P in te 
voeren: druk driemaal kort op de toets *. Het 
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symbooltje P zal vervolgens op het scherm 
verschijnen. 

Snelkoppelingen: Menu > Instellingen > 
Telefooninstelling > Snelkoppelingen. U kunt 
met de selectietoetsen OMHOOG en OMLAAG 
bepaalde snelkoppelingen openen; 
selectietoets OMHOOG opent standaard direct 
de muziekspeler, terwijl selectietoets OMLAAG 
de alarmlijst opent. 

Hoofdmenu: Druk op de selectietoets 
linksboven om het Hoofdmenu op uw telefoon 
te openen 

- Berichten: sms-tekstberichten schrijven en 
lezen. 

- Contacten: Contacten beheren en opslaan. 
- Bellijst: Gemiste oproepen, geplaatste 

oproepen... 
- Multimedia: Videospeler, Recorder 
- Audiospeler: U kunt muziek afspelen, het is 

aan te raden om er een SD-kaart in te 
plaatsen. 

- Mijn bestanden: U kunt het bestand hier 
openen/verwijderen/bekijken/bewerken. 
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- Instellingen: Uw telefoon naar wens 
instellen. 

- Extra’s: Kalender, Rekenmachine, Alarm, 
STK . 

- Gebruikersprofielen:om de modus te 
openen en de functies algemeen, 
binnenshuis, buitenshuis in te stellen. 
 

Een inkomende oproep beantwoorden: u 
kunt een inkomend gesprek eenvoudig 
beantwoorden door op de groene knop te 
drukken. Om de antwoordmodus in te stellen, 
selecteer Instellingen > Oproepinstellingen > 
Antwoordmodus 

Een oproep plaatsen: Met de telefoon op 
stand-by, selecteer het gewenste nummer via 
het toetsenpaneel en druk vervolgens op de 
groene beltoets om te bellen. Druk op de rode 
ophangtoets om een gesprek te beëindigen. 

Een nummer bellen vanuit de contacten: 
Druk vanuit het hoofdscherm op de selectietoets 
rechtsboven om automatisch de Contacten te 
openen. Gebruik de toets OMHOOG/OMLAAG 
om de contacten te doorlopen en druk op de 
groene beltoets om het gewenste contact te 
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bellen.  

Een nummer kiezen vanuit de oproeplijst: 
druk vanuit het hoofdscherm op de groene 
beltoets om automatisch de gemiste, 
ontvangen en uitgaande oproepen weer te 
geven. 

Doorloop de nummers met de toets 
OMHOOG/OMLAAG en druk op de groene 
beltoets wanneer u het gewenste nummer hebt 
gevonden. 

Contacten toevoegen aan de Contacten: 
Selecteer Menu > Contacten > Opties > 
Nieuw, en kies of u het nummer wilt opslaan op 
de SIM of in het telefoongeheugen. Voer de 
naam en het nieuwe nummer in, druk 
vervolgens op Opslaan. 

Snelkeuze: U kunt in Menu > Contacten > 
Opties >Overige > Snelkeuze > Opties > 
Bewerken aan toetsen 2-9 bepaalde nummers 
toewijzen die automatisch zullen worden gebeld 
wanneer u de betreffende toets ingedrukt houdt. 



 

NLD-16 
 

Geheugenstatus:U kunt met deze functie in de 
contactinstellingen zien hoeveel vrij geheugen  

sms-berichten sturen en lezen 

Sms zenden: Selecteer vanuit het hoofdscherm 
Menu >Berichten > Bericht schrijven en 
schrijf uw bericht. Selecteer Opties > Zend 
naar > Nummer invoeren en voer het nummer 
in met het toetsenpaneel of selecteer 
Contacten invoeren om vanuit Contacten de 
contacten te kiezen waar u het bericht naar wilt 
sturen. 

Sms lezen: Wanneer u een nieuw tekstbericht 
ontvangt, zal de telefoon een 
enveloppenicoontje boven in het scherm 
weergeven (totdat het bericht is gelezen/voor 
zolang het bericht niet gelezen is) en verschijnt 
er een notificatiemelding op het hoofdscherm. 
Druk op de selectietoets linksboven om uw 
Postvak-IN te openen of open deze vanuit het 
hoofdmenu door Menu > 
Berichten >Postvak-IN te selecteren. 

Bluetooth: U kunt de Bluetooth-functie 
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inschakelen via Instellingen > 
Verbindingen >Open Bluetooth. U kunt met 
het Gepaarde Apparaat zoeken naar andere 
apparatuur (hoofdtelefoon, telefoons…). 
Selecteer het apparaat waarmee u wilt paren en 
bevestig op beide apparaten.

Beltonen instellen: selecteer Menu > 
Profielen >opties>instellingenBeltooninstelli
ngen > ringtone instellingen >Instellen als 
beltoon voor inkomende oproep. Selecteer 
Oproepbeltoon en stel de gewenste toon in uit 
de lijst met beschikbare beltonen.

Houd de toets # ingedrukt om de modus te 
wisselen tussen Vibratie, Algemeen en Stil.

Telefooninstellingen: u kunt via Menu > 
Instellingen >Telefooninstellingen
verschillende instellingen openen zoals Datum 
en Tijd, Taal en Display. Selecteer Herstellen
om de fabrieksinstellingen te herstellen van 
de FAS-24100M: voer het telefoonwachtwoord 
1234 in om de terugstelling te bevestigen.

Radio  frequentie  (RF)  blootstelling  en  
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SAR 
DEZE APPARAAT VOLDOET AAN DE 
INTERNATIONALE  RICHTLIJNEN EN 
BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN 
Uw  mobiele  apparaat  is  een  
radiozender  en-ontvanger. Het is ontworpen 
om de limiet voor blootstelling aan 
radiofrequentie (RF) aanbevolen door 
internationale richtlijnen (ICNIRP) niet te 
overschrijden. Deze limieten maken deel uit van 
uitgebreide richtlijnen en bepalen toegestane 
niveaus van RF-energie voor de algemene 
bevolking. De richtlijnen waren ontwikkeld door 
onafhankelijke wetenschappelijke organisaties 
door periodieke en grondige evaluatie van 
wetenschappelijke studies. Deze richtlijnen 
omvatten belangrijke veiligheidsmarges om de 
bescherming van alle personen te waarborgen, 
ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand. 

De richtlijnen voor blootstelling zijn gebaseerd 
op de    SAR    (Specific    Absorption    
Rate).    De SAR-limiet    vastgelegd    in    
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de    internationalrichtlijnen is 2,0 
watt/kilogram (W/kg)*. SAR-tests 

worden uitgevoerd met het apparaat in 
standaard gebruiksposities, waarbij het op het 
hoogste vermogenniveau  op  alle  geteste 
frequentiebanden   uitzendt.   Dit   is   
omdat   hetapparaat is ontworpen om op 
verschillende vermogenniveaus te werken en 
alleen het vermogen gebruikt dat is vereist om 
het netwerk te bereiken. Algemeen geldt dat u 
hoe dichter u bij een basisstation bent, hoe 
lager het uitgangsvermogen van het apparaat 
is. 
Al wordt de SAR bepaald op het hoogste 
gecertificeerde vermogenniveau, de 
daadwerkelijke SAR van het apparaat wanneer 

werkzaam kan ver onder de maximale waarde 
zijn. Dit is omdat het apparaat is ontworpen om 
op verschillende vermogenniveaus te werken 
en alleen het vermogen gebruikt dat is vereist 
om het netwerk te bereiken. Algemeen geldt dat 
u hoe dichter u bij een basisstation bent, hoe 



 

NLD-20
 

lager het uitgangsvermogen van het apparaat 
is.

SAR-waarden kunnen verschillen op basis van 
nationale rapportage- en testvereisten en de 
netwerkband. Gebruik van apparaataccessoires 
en     uitbreidingen     kan     tot     
verschillende SAR-waarden leiden.

* De SAR-limiet voor mobiele apparatuur 
gebruikt door het publiek is 2,0 W/kg gemiddeld 
over 10 gram  lichaamsweefsel.  De  
richtlijnen  omvattenaanzienlijke      
veiligheidmarges      om      
extrabescherming te bieden aan het publiek en 
rekening te houden met eventuele variaties in 
metingen. SAR-waarden kunnen verschillen op 
basis van nationale rapportage- en
testvereistenen de netwerkband.

De hoogste SAR-waarde voor dit telefoonmodel 
getest voor gebruik is 0.474W/kg.

Elektrische en elektronische apparatuur en de 
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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 een doorgekruist 
kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit 
symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen 
dat elektrische en elektronische apparatuur en 
batterijen dient als normaal huishoudelijk afval 
afgedankt dienen te worden, maar gescheiden 
moeten worden ingezameld. 

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw 
verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en 
speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze 
manier is het gegarandeerd dat de batterijen 
worden hergebruikt in overeenstemming met de 
wetgeving en het milieu niet aantasten. 

Allestedenhebben specifiekeinzamelpunten, 
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waar elektrische of elektronische apparatuur en 
batterijen  kosteloos  ingeleverd  kunnen  
worden op recyclestations of andere 
inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het 
afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag 
om meer informatie bij uw plaatselijke 
autoriteiten. 

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, 
AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS 

A/S 

 

 

 

WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM 
Importeur: 

http://www.denver-electronics.com/�
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DENVER ELECTRONICS A/S,Omega 5A, 
Soeften 

8382 Hinnerup,Denmark 
 
Hierbij verklaart Inter Sales A/S dat dit product 
in overeenstemming is met de essentiële eisen 
en andere relevante bepalingen van richtlijn 
1999/5/EC. Een kopie van de Verklaring van 
Conformiteit is verkrijgbaar bij: DENVER 
ELECTRONICS A/S,Omega 5A ,Soeften8382 
Hinnerup,Denmark. 




