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Sätt i SIM-kortet: SIM-kortet innehåller ditt telefonnummer, 
PIN-kod och länkar till telefontjänster, kontakter och SMS-
meddelanden. För att komma åt luckan som innehåller SIM-
facket, stäng av telefonen och lyft locket med början från skåran 
på det nedre högra hörnet. Ta bort batteriet. Sätt i SIM-kortet i 
kortplatsen med guldkontakterna pekande nedåt.

Sätt  i  ett  minneskort:  För  att  använda 
mediespelarfunktionerna  krävs  ett  micro-SD-minneskort 
(medföljer  ej  i  förpackningen).  Kortet  måste placeras i  SIM1-
kortplatsen i telefonens vänstra insida baktill. Mata in micro-SD-



kortet  så som visas nedan,  med de guldfärgade kontakterna 
vända nedåt.  Öppna metallluckan genom att  trycka den mot 
"öppna" och lås  den igen efter  att  ta  satt  i  kortet  genom att 
trycka det i motsatt riktning ("låsa").

Slå PÅ ,  AV och lås för  knappsats: För  att  slå på och av 
telefonen, tryck och håll ned den röda knappen för att avsluta 
samtal. 

Lås  och  lås  upp  knappsats:  Tryck  på  vänster 
funktionstangent och * för att låsa/låsa upp telefonen.



Ansluta till en dator: Använd USB-kabeln för att ansluta BAS-
18300M till  en dator. Välj  U-disk på telefonen. Du kan spara 
låtar och spela med musikspelaren i mappen "Min musik" , på 
SD-kortet.

Insättning Av Batterierna: Enheten är försedd med ett litium-
jon batteri och är avsedd endast att användas med original 
batterier och laddare. Batteriet måste sättas i den bakre delen 
av telefonen. Sätt i batteriet i batterifacket med kontakterna 
pekande uppåt som motsvarar de i telefonen. När detta är gjort, 
sätt tillbaka den bakre luckan i positionen som visas i de 
följande bilder.



    

Ladda  batteriet: Ladda  batteriet  innan  du  slår  på  enheten. 
Anslut laddaren till ett vägguttag, och anslut sedan uttaget till 
laddningsbasen (vänta  en stund tills  ett  ljud  vid återkoppling 
meddelar att laddningen har påbörjats) eller lägg den direkt in i 
micro-USB-porten på höger sidan av telefonen. När laddningen 
är klar, hörs ännu ett ljud vid återkoppling
Obs! Om du vill bevara funktionaliteten i produkten och 
garantins integritet, rekommenderar vi att du använder  



originalladdare. Ladda batteriet inomhus i en torr och 
gynnsam miljö.Det är normalt att batteriet blir något varmt  
under laddningen.Batteriet kommer att nå full kapacitet endast  
efter flera kompletta laddningscykler.

Telefonbeskrivning



1 Mottagare
2 LCD-skärm



3 Vänster programmerbar knapp
4 Samtals knapp
5 Siffer knapp
6 * knapp:Standby-läge: Kort tryckning för att mata in *,

+,P,W.
Redigeringsl äge: Tryck för att använda normal 
symbol.

7 0 knapp:Ange siffran 0 eller tryck länge för att 
öppna/stänga ficklampan.

8 # knapp:Vänteläge:Långt tryck för att ställa in 
telefonen på tyst läge, kort tryck för att skriva in 
#.Redigeringsl äge:Tryck för att byta skrivmetod

9 Navigering ner-knapp: Vänteläge:tryck för att öppna 
telefonboken Funktion: tryck för att flytta markören 
nedåt

10 Knapp för avsluta samtal och ström på/av
11 Höger programmerbar knapp
12 Navigering Upp-knapp:Vänteläge: tryck för att Gå till 

huvudmenyn
Funktion:tryck för att flytta upp markören

13 Ficklampa
14 3,5 mm hörlursuttag
15 Micro USB-port (ingång)
16 Laddningsdocka
17 Laddningsdocka



18 SOS-knapp
19 Högtalare

FM-radio:  BAS-18300M har en intern radioantenn och några 
hörlurar behövs inte för att lyssna på radio. För att  slå på/av 
radion, få åtkomst till  FM-radio från huvudmenyn. Genom att 
välja Alternativ har du åtkomst till följande funktioner:

- Kanallista: När du vill manuellt bläddra efter sparade 
kanaler

- Automatisk sök och spara:  När du vill automatiskt 
söka efter radiostationer och spara.

- Kanallista: När du vill manuellt bläddra efter sparade 
kanaler

- Manuell  sökning:  För  manuell  sökning  av 
radiokanaler

- Öppna  högtalare:  Återger  radio  med  högtalare  i 
stället för hörlurar



- Bakgrundsspelning:  Fortsätter spela i bakgrunden, 
även efter att man lämnat skärmen för radio appen

Använd väljarknapparna * och # för volym, UPP och NED för att 
söka efter stationer och 5 -knappen att slå PÅ och AV radion.

Ficklampa:0  knapp,  eller  tryck  länge  för  att  öppna/stänga 
ficklampan.

Genvägar: Med väljarknapparna UPP och NED kan du öppna 
några genvägar; som standard för väljarknappen UPP för dig 
direkt till menyn med Meddelande, medan väljarknappen NED 
öppnar listan över Huvudmeny.

Huvudmeny:När du vill komma åt  Huvudmeny  på telefonen, 
tryck på vänstra programknappen längst upp till vänster.

- Meddelande: När  du  vill  skriva  och  läsa  SMS-
meddelanden

- Kontakter: Att hantera och spara kontakter

- Samtalsloggar: Missade samtal, uppringda samtal...



- SOS:  När  du  vill  aktivera  och  anpassa  funktionen 
SOS

- Multimedia: Kamera, radio, galleri...

- FM-radio: Slå på och av radion

- Verktyg: med kalender, kalkylator, larm...

- Inställningar: Anpassa din telefon

Besvara  ett  inkommande  samtal:  Vid  inkommande samtal meddelar telefonen dig genom vibration, med signal enligt  dina  profilinställningar.  Namnet  (om  kontakten sparas)  och  telefonnummer  till  den  inringande  visas  på skärmen.
Besvara ett samtal genom att trycka på samtalsknappen.

Ringa ett samtal:När vill ringa ett samtal från startsidan, välj 
önskat  nummer  med  knappsatsen  och  tryck  sedan  på  den 
gröna samtalsknappen.  Om du vill  avsluta  samtalet  tryck  på 
röda samtalsknappen.
Ringa ett  nummer från kontakter:  Från startsidan, tryck på 
övre  väljarknappen  till  höger;  detta  kommer  att  automatiskt 
öppna  kontakterna.  Bläddra  genom  kontakterna  med 



UPP/NED-knapparna och tryck på den gröna samtalsknappen 
för att ringa en kontakt. 
Ringa ett nummer från samtalslistan:  Från startsidan, tryck 
på den gröna samtalsknappen, och  missade,  mottagna,  och 
utgående samtal visas automatiskt.
Bläddra  med  UPP/NED-knapparna  och  tryck  på  den  gröna 
samtalsknappen, när du hittar numret du vill ringa upp.

Under ett telefonsamtal:  När du är upptagen i telefonen 

kan följande funktioner användas:
H-Free: Slå på/av hands-free-alternativet.
Håll:  Det aktuella samtalet  är  i  parkerat läge och det går att 
besvara ett inkommande samtal.
Avsluta ett samtal: Tryck för att avsluta det aktuella samtalet.
Telefonbok:  Det  går  att  söka  telefonnummer  under  ett 
telefonsamtal.
Meddelande: Öppna meddelandeskärmen.
Samtalshistorik:  Den  gör  det  möjligt  för  dig  att  visa 
samtalslistan.
Tyst: Mikrofonen stängs av och den som talar hör inte din röst.
Ljudinspelaren: Det går att spela in samtalet.
Volym: Justera volymen på högtalaren eller headsetet.



Lägga till kontakter i listan med kontakter: Telefonboken gör 
det  möjligt  att  spara numren på SIM-kortet  eller  i  telefonens 
minne.
Alternativmenyerna visas enligt nedan:
Samtal: Slå det aktuella numret.
Ny kontakt: Skapa en ny kontakt.
Visa: Tillåt visning av detaljer för valda kontakter.
Redigera: Tillåt redigering av kontaktinformation.
Skicka SMS: Skicka SMS till det valda numret.
Radera: Radera vald inmatning.
Kopiera: Eetta möjiggör kopiering av kontakter från telefonens 
minne till SIM-kortet och vice versa.
Flytta:  Detta gör det möjligt att flytta kontakter från telefonens 
minne till SIM-kortet och vice versa.
Lägg till på svart lista:  Detta gör det möjligt att lägga till en 
kontakt till den svarta listan.
Markera  flera:  Detta  gör  det  möjligt  att  fortsätta  med 
åtgärderna för flera kontakter samtidigt.
Telefonboksinställningar:  Införande  och  redigering  av 
snabbuppringningskontakter  med  2~9  sifferknappar, 
telefonboksminnesstatus  och  kopiering/förflyttning/radering  av 
alla kontakter i telefonboken.



Kortnummer:  I  Meny > Kontakter  > Alternativ > Övriga > 
Kortnummer  >  Alternativ  >  redigera,  kan  du  tilldela 
knapparna 2-9 med vissa nummer som kommer att ringas upp 
automatiskt,  om  du  trycker  och  håller  den  associerade 
knappen. 

Minnesstatus:  Denna funktion inom inställningar för kontakter 
gör det möjligt för dig att se hur mycket ledigt utrymme du har i 
telefonen och SIM-kortet.

Röstuppringning:BAS-18300M talar högt ut varje nummer du 
trycker.  När  du  vill  aktivera  den här  funktionen,  välj  Meny > 
Inställningar  >  Profiler  >  Andra  meddelandesignaler  > 
Kopplingston> Röstton.

Skicka och läsa SMS
Skicka SMS: Från startsidan, välj Meny >Skicka meddelande 
>  Skriva  meddelande  och  skriv  ditt  meddelande.  Tryck  på 
Alternativ > Skicka till > Knappa in nummer och numret med 
hjälp av den numeriska knappsatsen eller  Ange kontakter för 
att markera kontakter och välj den kontakt du vill texta till.
Läsa SMS: När du får ett nytt textmeddelande, visar telefonen 
en ikon i form av ett kuvert i det översta fältet (tills meddelandet 
läses/så  länge  meddelandet  är  oläst)  och  ett  popup-
meddelande  visas  på  startsidan.  Tryck  på  den  övre  vänstra 
väljarknapp  för  att  ange  Inkorg  eller  komma  åt  den  från 



startsidan  genom  att  välja  Meny  >  Skicka  meddelande 
>Inkorg.

Bluetooth:  I  Inställningar  >  Anslutningar  >  Bluetooth  
>öppna  Bluetooth  kan  du  slå  på  Bluetooth  och  söka  efter 
andra enheter (hörlurar, telefoner…). Välj den enhet som du vill 
länka till med och bekräfta det på båda enheterna.
S.O.S. Funktion:BAS-18300M är utrustad med en dedicerad 
knapp  för  snabbt  vidarebefordrade  nödsamtal  (*).  SOS-
knappen  finns  på  baksidan  av  telefonen.  Vid  nödsituationer 
använd denna funktion för  att  be  om hjälp med upp till  fem 
telefonnummer, som förinställts i  Meny> SOS > Nummerlista; 
tryck  och  håll  SOS-knappen  i  2-3  sekunder.  Så  snart  SOS 
numret  är  förinställt,  skickar  telefonen  ut  ett  larm  med  hög 
volym  (som  kan  slås  på  och  av  i  SOS  >  Nödmeddelande 
På/Av). Sedan skickas ett  anpassat SOS-meddelande till  det 
valda SOS-numret. Strax därpå ringer telefonen upp de 5 SOS-
numren i ungefär 25 sekunder för vart och ett. Om inget svar 
fås, upprepas cykeln med uppringda samtal.  Denna procedur 
upprepas  3  gånger.  Om en av  de uppringda numren svarar, 
avbryts  cykeln  och  samtalet  kopplas  automatiskt  till 
högtalartelefonen (handsfree).
Obs! Cykeln för S.O.S. -samtal avbryts om telefonsvararen  
eller röstbrevlådan för en av de uppringda SOS-numren tar  
samtalet.



Ställa in ringsignaler:Välj  Meny > Inställningar > Profiler > 
Inställningar  för  samtal  >  Ange  som  inkommande 
ringsignal för samtal.Välj fasta ringsignaler och ange önskad 
signal från de tillgängliga.
Slå snabbt på tyst:  När du vill snabbt stänga av ringsignalen 
för  inkommande  samtal  och  signal  för  meddelanden,  och 
aktivera vibration, tryck och håll  #, och telefonen går in i  Tyst 
läge. 
Telefoninställningar:Från Meny > Inställningar > 
Telefoninställningar, kommer du att ha tillgång till olika 
inställningar såsom datum och tid, språk, inställningar för 
genvägar, automatisk ström på/av. Välj Återställ för att 
återställa fabriksinställningar för BAS-18300M: ange telefonens 
lösenord 1122 för att bekräfta återställande.

Radio frekvens (RF) exponering och SAR ENHETEN 
UPPFYLLER INTERNATIONELLA KRAV FÖR EXPONERING 
AV RADIOVÅGOR 
Din  mobila  enhet  är  en  radiosändare  och  en mottagare. 
Den  har  utformats  och  tillverkats  för  att  inte  överstiga 
gränsvärdena för  exponering  av  radiofrekvens    (RF)    som 
rekommenderas   av internationella riktlinjer (ICNIRP). Dessa 
gränser  utgör  en  del  av  omfattande  riktlinjer  och  fastställer 
tillåtna   nivåer    av   radiofrekvent    energi   för allmänheten.  
Riktlinjerna  har  utvecklats  av  oberoende  vetenskapliga 
organisationer  genom  regelbundna  och  omfattande 



utvärderingar av vetenskapliga studier. Riktlinjerna innefattar en 
betydande säkerhetsmarginal  för att  garantera säkerheten för 
alla personer, oavsett ålder och hälsa.
Exponeringen för mobila enheter använder en måttenhet som 
kallas  Specific  Absorption  Rate,  eller  SAR.  Gränsvärdet  för 
SAR  enligt  de  internationella  riktlinjerna  är  2,0  watt/kilogram 
(W/kg)  *.  SAR  mäts  igenom  att  använda  standardlägen  där 
enheten sänder med högsta certifierade effekten långt  under 
det maximala värdet. Detta beror på att enheten har utvecklats 
för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre 
effekt  än  nödvändigt  för  att  nå  nätverket.  I  allmänhet,  ju 
närmare  du  befinner  dig  en  basstation,  desto  lägre  blir  den 
utstrålade uteffekten från enheten. Effektnivå finns i alla testade 
frekvensband.
Även  om  SAR  har  bestämts  vid  den  högsta  certifierade 
effekten, kan enhetens verkliga SAR medan den används ligga 
långt under det maximala värdet. Detta beror på att enheten har 
utvecklats  för  att  arbeta  på  olika  effektnivåer  för  att  inte 
använda högre effekt  än nödvändigt  för  att  nå  nätverket.   I 
allmänhet,  blir  den  utstrålade
effekten   från   enheten   lägre   ju   närmare   du befinner dig  
en basstation.
SAR-värdena  kan  variera  beroende  på  olika  länders 
rapporterings-och  testningskrav  samt  nätverksbandet. 



Användning  av  tillbehör  och  förbättringar  kan  ge  olika  SAR-
värden.
* SAR-värdena för mobila enheter som används av allmänheten 
är  2,0  W/kg  i  genomsnitt  över  10  gram   kroppsvävnad. 
Riktlinjerna  innehåller  en
betydande  säkerhetsmarginal  för  att  ge  extra
skydd för  allmänheten och för  att  ta  hänsyn  till  variationer  i 
mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på nationella 
rapporteringskrav och nätverksband.
Det  högsta  SAR-värdet  för  denna  telefonmodell  testad  för 
användning är 0,743 mW/g

Varning
• Lithiumbatteri invändigt!
• Försök inte öppna produkten!
• Utsätt inte enheten för hög temperatur, vatten, fukt och 

direkt solljus!

VAR FÖRSIKTIG!



Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan 
föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och 
utelämnanden i handboken.

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER 
ELECTRONICS A/S

Elektrisk  och  elektronisk  utrustning  och  tillhörande  batterier 
innehåller  material,  komponenter  och  ämnen  som  kan  vara 



skadliga för  hälsan och miljön om avfallet  (kasserad elektrisk 
och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med 
en symbol  i  form av  en överstruken soptunna (syns  nedan). 
Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning och 
batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, 
utan ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda 
batterier  i  en  för  ändamålet  avsedd  facilitet.  På  det  viset 
säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte 
skadar miljön.

Alla  kommuner  har etablerat  uppsamlingsställen där  elektrisk 
och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in 
kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. 
Vidare  information  finns  att  tillgå  hos  din  kommuns tekniska 
förvaltning.

Härmed  försäkrar  Inter  Sales  A/S  att  denna  typ  av 
radioutrustning  BAS-18300M överensstämmer  med  direktiv 
2014/53/EU.  Den  fullständiga  texten  till  EU-försäkran  om 
överensstämmelse  finns  på  följande  webbadress: 
http://www.denver-electronics.com/denver-BAS-18300M/
Driftsfrekvensområde:



Maximal utgående ström:

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics 
Driftsfrekvensområde:
E-GSM900: 880.2-914.8 MHz (TX), 925.2-959.8 MHz (RX);
DCS1800: 1710.2-1784.8 MHz (TX), 1805.2-1879.8 MHz (RX);
Bluetooth:2402 ~ 2480 MHz (TX/RX);

Maximal utgående ström:
Objekt Maximal utgående ström
BT XXXXdBm
GSM900 33dBm+/-2dB
GSM1800 30dBm+/-2dB

http://www.facebook.com/denverelectronics

