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Começar a usar
Colocar/retirar a bateria
Colocar a bateria
1. Abrir a tampa da bateria

2. Colocar a bateria na ranhura da mesma. 
Manter os três pontos metálicos da bateria 
voltados para baixo e encaixados com os 
três pontos de ligação no telefone.
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3. Fechar a tampa. Certificar que a tampa 
encaixa totalmente podendo ser ouvido um 
som de encaixe.

Observação: Encerrar todos os dispositivos e 
cortar a ligação com o carregador quando retira
a bateria. Usar apenas a bateria apropriada 
para este telefone.

open
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Inserir/Retirar o cartão SIM

1. Inserir o cartão SIM: Remover a tampa da 
bateria; Inserir e deslizar o cartão SIM com a 
parte metálica voltada para baixo seguindo a 
direção da seta por baixo na ranhura da bateria 
até que o cartão SIM fique totalmente inserido 
na posição correta.

2. Retirar o cartão SIM: Segurar no encaixe 
de posição do cartão SIM e levantar 
ligeiramente com a outra mão para retirar o 
cartão.

Observação: Por favor, note que, deve utilizar 
apenas o cartão SIM GSM, porque não suporta 
3G.

Observação: O telefone deve estar desligado 
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quando coloca e retira a bateria.

O cartão SIM e o ponto de contacto serão 
danificados com facilidade devido a riscos e 
abaulamento. Ter cuidado quando inserir ou 
retirar o cartão SIM.

Carregar a bateria
O telefone pode ser carregado quando o 
telefone está desligado ou ligado.

Certificar que a bateria é introduzida no 
telefone antes de o carregar.

1. Ligar o carregador.
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2. Retirar o carregador da tomada de 
alimentação antes e depois de estar carregado. 
Depois desligar o carregador do telefone.

Observação: A indicação de bateria será 
exibida após alguns minutos se a bateria estiver 
sobrecarregada.

Alerta de bateria insuficiente

O telefone dará um alerta quando a bateria for 
insuficiente e exibirá no ecrã uma mensagem 
de bateria fraca. Carregar a bateria. Carregar a 
bateria quando receber o alerta de bateria fraca 
durante uma chamada de modo a manter a 
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chamada. 

O seu telefone 

LIGAR, DESLIGAR e bloquear o teclado: 
Para ligar e desligar o telefone, premir e manter 
premida a tecla vermelha de fim de chamada. 

Premir e manter premido o botão* para 
bloquear o teclado 

Modo Em Espera 

Quando o telefone está pronto a usar mas não 
é realizada qualquer ação no telefone, então o 
telefone está no modo em espera. 
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Ícones no ecrã 
 Os ícones podem ser exibidos no ecrã. 

 Estado da bateria 

 Estado do sinal 

 Alarme 

 Mensagem 

 Modo silencioso 

 Modo geral 

 Modo vibração 

 
Chamada não 
atendida 

 
Função tecla 

Tecla 
Nome da 

tecla Funções 

1 

Tecla 
esquerda 

de 
navegação 

Modo em espera: 
premir 
para inserir uma 
mensagem 
Funcionamento: 
premir para deslocar o 
cursor para a 
esquerda 
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2 
Tecla 

direita de 
navegação 

Modo em espera: 
premir 
para inserir perfis 
Funcionamento: 
premir para deslocar o 
cursor para a direita 

3 
Tecla de 

navegação 
para cima 

Modo em espera: 
premir 
Para entrar no menu 
principal 
Funcionamento: 
premir para deslocar o 
cursor para cima 

4 

Tecla de 
resposta 
(Tecla 
verde) 

Prima para efetuar 
uma chamada ou 
prima para atender o 
telefone quando 
receber uma 
chamada. 
Modo Em Espera: 
premir para entrar na 
lista de chamadas 
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5 
Tecla de 

navegação 
Para Baixo 

Modo Em Espera: 
premir para entrar na 
lista telefónica 
Funcionamento: 
premir para deslocar o 
cursor para baixo 

6 
Tecla Fim 

(Tecla 
vermelha) 

Telefone Desligado: 
Prima longamente 
para ligar; 
Telefone Ligado: 
Prima longamente 
para desligar; 
Funcionamento: 
Prima para regressar 
ao ecrã inativo 

7 Tecla 
numérica 

Premir para inserir 
números ou letras 

8 tecla * 

Modo de espera: 
Prima longamente 
para bloquear o 
teclado. Prima 
brevemente para 
escrever *,+,P. 
Modo de edição: 
Prima para utilizar o 



 

POR-11 
 

símbolo normal. 

9 tecla # 

Modo de espera: 
Premir 
demoradamente para 
colocar o telefone em 
modo silêncio, premir 
levemente em # para 
digitar. 
Modo de edição: 
Premir para mudar o 
método de digitação. 
 

Marcação por voz 

Fazer uma chamada internacional 

1. Premir a tecla 0 duas vezes e aparecerá o 
sinal "+" . Inserir depois o código do país, o 
código da região e o número de telefone (sem 
um zero antes do número do telefone). Premir a 
tecla Enviar para fazer uma chamada de voz. 
 
2. Digitar uma linha fixa: "+" código do país + 
número de telefone completo + tecla Enviar. 
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Digitar nº de extensão de uma linha fixa 

Alguns números de extensão de uma linha fixa 
não podem ser digitados diretamente. É 
necessário em primeiro lugar digitar a central 
telefónica e depois o número da extensão. 
Digitar um símbolo P entre o número da central 
telefónica e o número da extensão, este 
telefone digitará automaticamente. Seguir o 
método em baixo para fazer um símbolo P: 
premir brevemente a tecla* três vezes. Depois 
será exibido um símbolo P no ecrã. 

Atalhos: Menu > Definições > Definição do 
Telefone > Definição do atalho. As teclas de 
seleção PARA CIMA e PARA BAIXO podem 
abrir alguns atalhos; por predefinição, a tecla de 
seleção PARA CIMA entra diretamente no 
Leitor de Música, enquanto a tecla de seleção 
PARA BAIXO abre a lista de alarmes. 

Menu Principal: Para aceder ao Menu 
Principal no seu telefone, premir a tecla de 
função na parte superior esquerda 
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- Serviço de mensagens: Para escrever e ler 
mensagens de texto SMS 

- Contactos: Para gerir e guardar os 
contactos 

- Registo chamada: Chamadas perdidas, 
chamadas marcadas... 

- Multimédia: Leitor de vídeo, Gravador 
- Leitor de áudio: Você pode tocar música, é 

melhor inserir o cartão SD. 
- Meus arquivos: Você pode abrir / excluir / 

view / editar o arquivo aqui. 
- Definições: Para personalizar o seu telefone 
- Ferramentas: Calendário, Calculadora, 

Alarme, STK .. 
- Perfil: Para ativar e personalizar modo geral, 

indoor, outdoor 
 

Responder a uma chamada recebida: 
responder a uma chamada, basta pressionar o 
botão verde. Para configurar o modo de 
resposta selecionar Definições > Definições 
de chamada > Modo de resposta 

Efetuar uma chamada: Para fazer uma 
chamada a partir do ecrã Início, selecionar o 
número pretendido utilizando o teclado e 
seguidamente premir o botão verde de 
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chamada. Para terminar a chamada, premir a 
tecla vermelha de fim de chamada. 

Fazer uma chamada para um número na lista 
de contactos: A partir do ecrã principal, premir 
a tecla direita de seleção; isto abrirá 
automaticamente os Contactos. Para se 
deslocar nos contactos com as teclas para 
CIMA/para BAIXO e premir o botão verde de 
chamada para contactar o contacto pretendido.  

Ligar um número a partir do registo de 
chamadas: no ecrã principal, premir a tecla de 
chamada verde, as chamadas perdidas, 
recebidas, e feitas serão exibidas 
automaticamente. 

Deslocar-se com as teclas para CIMA/para 
BAIXO e premir o botão verde de chamada 
quando encontrar o número que pretende 
contactar. 

Adicionar um contacto aos Contactos: 
Selecionar Menu > Contactos > Opções > 
Novo, e escolher para memorizar o número no 
SIM ou no Telefone. Inserir o nome e o novo 
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número, seguidamente premir Guardar. 

Marcação rápida: Em Menu > Contactos > 
Opções >Outros > Marcação Rápida > Opções > 
Editar, pode atribuir as teclas 2-9 a determinados 
números que serão contactados automaticamente 
quando premir e manter premido o botão 
respetivo. 

Estado da memória: Esta função no âmbito da 
definição dos contactos permite-lhe ver qual o 
montante de armazenamento que se encontra 
disponível no telefone e no cartão SIM. 

Enviar e ler SMS 

Enviar um SMS: A partir do ecrã principal, 
escolher Menu > Serviço de mensagens > 
Escrever mensagem e escrever a sua 
mensagem. Premir Opções > Enviar para > 
Inserir número e inserir o número utilizando o 
teclado numérico ou Inserir contactos para 
selecionar nos Contactos o contacto ao qual se 
dirige o texto. 

Ler SMS: Quando recebe uma nova mensagem 
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de texto, o telefone exibe um ícone de envelope 
na barra superior (até a mensagem ser 
lida/enquanto a mensagem estiver por ler) e 
aparece uma notificação instantânea no ecrã 
principal. Premir a tecla de seleção superior 
esquerda para entrar na Caixa de Entrada ou 
para aceder à mesma a partir do ecrã principal 
através da seleção de Menu > Serviço de 
mensagens >Caixa de entrada. 

Bluetooth: Em Definições > Ligações > 
Bluetooth >Abrir Bluetooth pode ativar o 
Bluetooth. Com o Dispositivo Emparelhado, 
pode procurar outros dispositivos (auriculares, 
telefones…). Selecionar o dispositivo que 
gostaria de associar e confirmar o mesmo em 
ambos os dispositivos. 

Definir Toques: selecionar Menu >Perfis > 
opções > configurações> Definir como 
toque de chamada a receber, Selecionar 
Toque de chamada e definir o tom desejado de 
um dos que se encontram disponíveis. 

Premir e manter premido o botão # para mudar 
o modo de Vibração, modo Geral, modo 
Silêncio. 
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Definições do Telefone: a partir do Menu > 
Definições >Definições do telefone, terá 
acesso a várias definições como a Data e a 
Hora, Idioma, e Ecrã. Selecionar Restaurar
para repor as definições de fábrica do
FAS-24100M: inserir a palavra-passe do 
telefone 1234 para confirmar a reposição.

Exposição à frequência de rádio (RF) e SAR 
ESTE DISPOSITIVO CUMPRE COM AS 
ORIENTAÇÕES PARA EXPOSIÇÃO A 
ONDAS DE RÁDIO

O seu dispositivo móvel é um transmissor e 
recetor de rádio. Destina-se e foi fabricado para 
não exceder os limites de exposição a 
frequência de rádio recomendada pelas 
orientações internacionais (ICNIRP). Estes 
limites fazem parte de orientações completas e 
estabelecem os níveis permitidos de energia RF 
para a população em geral. As orientações 
foram desenvolvidas por organizações 
científicas independentes através de uma 
avaliação periódica e profunda dos estudos 
científicos. As orientações incluem uma 
margem de segurança significativa destinada a 
assegurar a segurança de todas as pessoas, 
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independentemente da idade e do estado de 
saúde. 

A exposição normal a dispositivos móveis 
implica uma unidade de medição conhecida 
como Taxa Específica de Absorção ou SAR. O 
limite SAR especificado nas orientações 
internacionais é de 2,0 watts/kg (W/kg)*. São 
realizados testes SAR usando as posições 
normais de funcionamento com o dispositivo a 
transmitir no seu máximo certificado muito 
abaixo do valor máximo. Isto porque o 
dispositivo é destinado a operar com níveis 
múltiplos de tensão portanto de modo a usar 
apenas a tensão necessária para alcançar a 
rede. De um modo geral, quanto mais perto 
estiver da estação base, menor será a saída de 
tensão do dispositivo, o nível de tensão em 
todas as bandas de frequência testadas. 

Apesar de o SAR ser determinado no seu nível 
máximo de tensão certificada, o SAR actual do 
dispositivo enquanto em funcionamento pode 
estar muito abaixo do valor máximo. Isto porque 
o dispositivo é destinado a operar com níveis 
múltiplos de tensão portanto de modo a usar 
apenas a tensão necessária para alcançar a 
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rede. De um modo geral, quanto mais perto 
estiver da estação base, menor será a saída de 
tensão do dispositivo.

Os valores SAR podem variar dependendo da 
informação nacional e dos requisitos de teste e 
da banda de rede. O uso de acessórios e 
melhorias no dispositivo pode resultar em 
valores SAR diferentes.

O limite SAR para dispositivos móveis usados 
pelo público em geral é de 2,0 W/kg em média 
por cada 10 gramas de tecido corporal. As 
orientações incluem uma margem significativa 
de segurança para dar proteção adicional para 
o público em geral e para ter em consideração 
quaisquer variações nas medições. Os valores 
SAR podem variar dependendo da informação 
nacional e da banda de rede.

O valor SAR mais elevado para este modelo de 
telefone testado para uso é 0.474W/kg

ALL RIGHTS RESERVED 
DENVER ELECTRONICS A/S
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WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM  

Importer:
DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soeften
8382 Hinnerup,DENMARK 

Hereby, Inter Sales A/S, declares that this 
mobile  phone  DENVER  
FAS-24100M  is  in compliance with the 
essential requirements andother relevant 
provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the 
Declaration of Conformity may be obtained at
DENVER ELECTRONICS A/S,Omega 
5A ,Soeften8382 Hinnerup, Dinamarca

http://www.denver-electronics.com/�



