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Įdėkite SIM kortelę: SIM kortelė susieja įrenginį su tinklo 
operatoriaus paslaugomis, be to, joje laikoma informacija, pvz., 
jūsų telefono numeris, PIN kodas, adresatai ir SMS žinutės. 
Kad gautumėte prieigą prie kortelės lizdo, išjunkite telefoną ir 
pakelkite dangtelį, pradėdami nuo apatiniame kairiajame kampe 
esančio plyšio. Išimkite akumuliatorių. Įdėkite kortelę į lizdą, 
nukreipdami aukso kontaktus žemyn.

Įdėkite  atminties  kortelę:  Kad galėtumėte  naudotis  medijos 
leistuvės  funkcijomis,  reikia  „micro-SD“  atminties  kortelės 
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(komplekte nėra). Kortelę reikia įdėti į lizdą SIM1, kuris įrengtas 
telefono galinėje dalyje, viduje. Įdėkite „micro-SD“ kortelę, kaip 
parodyta  toliau,  nukreipdami  auksinius  kontaktus  žemyn. 
Atidarykite metalinį dėklą, paspausdami jį į atidarymo pusę, ir, 
įdėję  kortelę,  vėl  užrakinkite,  paspausdami  priešinga 
(užrakinimo) kryptimi.

Įjungimas/išjungimas:  Norėdami  įjungti  ar  išjungti  telefoną, 
paspauskite ir palaikykite raudoną pokalbio užbaigimo klavišą.
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Klaviatūros  užrakinimas  ir  atrakinimas:  Norėdami 
užrakinti/atrakinti telefoną, paspauskite kairįjį programinį klavišą 
ir žvaigždutės „*“ klavišą.

Prijungimas  prie  kompiuterio:  Gaminys  prie  kompiuterio 
jungiamas  USB  kabeliu.  Telefone  pasirinkite  Masinis 
Kaupiklis. Dainas, kurias norėsite groti naudodamiesi muzikos 
grotuve, galite įrašyti į SD kortelėje esantį aplanką „My Music“.

Akumuliatoriaus įdėjimas: Šiame įrenginyje naudojamas ličio 
jonų akumuliatorius. Įrenginiui tinka tik originalūs akumuliatoriai 
ir įkrovikliai. Akumuliatorius dedamas į telefono galinę dalį. 
Įdėkite akumuliatorių į akumuliatoriaus skyrių, nukreipę 
kontaktus aukštyn, pagal atitinkamus telefono kontaktus. Įdėję 
sumontuokite atgal galinį dangtelį, kaip parodyta tolesnėse 
iliustracijose.
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Akumuliatoriaus  įkrovimas:  Prieš  pradėdami  naudotis 
įrenginiu, įkraukite akumuliatorių. Prijunkite įkroviklį prie elektros 
lizdo, o kištuką – prie įkrovimo pagrindo (šiek tiek palaukite, kol 
garsinis  signalas  informuos,  kad  prasidėjo  įkrovimas)  arba 
prijunkite  jį  tiesiai  prie  „micro  USB“  prievado.  Baigus  įkrauti, 
pasigirsta antrasis garsinis signalas.
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Dėmesio: Siekdami užtikrinti tinkamą gaminio veikimą ir  
garantijos galiojimą, naudokite originalius įkroviklius.  
Akumuliatorių reikia įkrauti patalpoje arba sausoje ir tinkamoje  
vietoje. Įkrovimo proceso metu akumuliatorius šiek tiek įšyla.  
Tai normalu. Akumuliatorius savo visą talpą pasieks tik po kelių  
pilnų įkrovimo ciklų.
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Telefono aprašas
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1 Imtuvas
2 Ekranas
3 Kairysis programinis klavišas
4 Skambinimo klavišas
5 Skaičių klavišai
6 „*“ klavišas: Paspaudinėkite, kad įvestumėte *, +, P, W. 

Teksto įvedimo režimu paspauskite, kad įvestumėte 
simbolį. Kai kuriuose meniu šį klavišą galima naudoti 
siekiant pereiti kairėn.

7 „0“ klavišas: Teksto įvedimo režimu paspauskite, kad 
įtrauktumėte tarpą;
Paspaudus ir ilgai palaikius budėjimo režimu, 
įjungiamas/išjungiamas žibintuvėlis.

8 „#“ klavišas: Budėjimo režimu paspaudinėkite, kad 
įjungtumėte bendrąjį arba vibracijos režimą. Teksto 
įvedimo režimu paspauskite, kad pakeistumėte rašymo 
metodą. Kai kuriuose meniu šį klavišą galima naudoti 
siekiant pereiti dešinėn.

9 Naršymo klavišas „žemyn“
10 Užbaigti pokalbį/įjungti arba išjungti maitinimą
11 Dešinysis programinis klavišas
12 Naršymo klavišas „aukštyn“
13 Žibintuvėlio šviesos diodas
14 Ausinių lizdas
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15 „Micro-USB“ prievadas
16 Įkrovimas pastačius ant pagrindo
17 Įkrovimas pastačius ant pagrindo
18 SOS mygtukas
19 Garsiakalbis

„FM  radijas“:  BAS-18300M  turi  vidinę  radijo  anteną,  taigi, 
norint  klausytis  radijo  nebūtina  prijungti  ausinių.  Norėdami 
klausytis radijo, pagrindiniame meniu atverkite FM radijas. Per 
punktą Parinktys pasiekiamos tokios funkcijos:
- „Stočių sąrašas“: Čia galima rankiniu būdu naršyti įrašytas 

stotis
- „Rankinė paieška“: Leidžia ieškoti radijo stočių rankiniu būdu
- „Automatinė  paieška“: Leidžia  radijo  stočių  ieškoti 

automatiškai
- „Nuostatos“: Čia pateikiamos fono ir garsiakalbio parinktys
„Garsiakalbis“: Leidžia klausytis  radijo  per  garsiakalbį,  o  ne 
per ausines (ši parinktis pasirodo tik prijungus ausines)
„Fonas“: Leidžia  palikti  groti  fone  net  ir  užvėrus  radijo 
programėlės ekraną.
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Klavišais  „*“  ir  „#“  galima  nustatyti  garsumą,  o  skaičiaus  5 
klavišu – įjungti arba išjungti radiją.

Žibintuvėlis: Norint  įjungti  arba  išjungti  žibintuvėlį,  reikia 
paspausti ir palaikyti „0“ klavišą.

Nuorodos:  Klavišais  „AUKŠTYN“  ir  „ŽEMYN“  galima  pagal 
numatytąją  parinktį  atverti  tam  tikras  nuorodas:  klavišu 
„AUKŠTYN“ tiesiogiai  atveriamos žinutės,  o klavišu „ŽEMYN“ 
atveriami pagrindiniai meniu.

Pagrindinis meniu: Paspaudžiant kairįjį programinis klavišą, 
atveriamas telefono Pagrindinis Meniu
- „Žinutės“: Čia galima rašyti ir skaityti SMS tekstines žinutes
- „Telefonų knygelė“: Čia galima tvarkyti ir laikyti adresatus
- „Skambučių  Retrospektyva“: Čia  pateikiami  praleisti 

skambučiai, rinkti numeriai ir kt.
- „Pirmosios  Pagalbos  Nuostatos“: Čia  galima  įjungti  ir 

tinkinti SOS funkciją
- „Multimedija“: Čia rasite muzikos grotuvę, diktofoną ir failų 

tvarkytuvę
- „FM radijas“: Čia galima įjungti arba išjungti radiją

10



- „Priemonės“: Čia  pateikiamas  kalendorius,  žadintuvas, 
skaičiuotuvas, žibintuvėlis, STK ir kt.

- „Nuostatos“: Čia galima tinkinti savo telefoną

Kaip  atsiliepti  į  įeinantįjį  skambutį:  Priimant  skambutį, telefonas  vibruoja  ir  skamba  (atsižvelgiant  į  profilio nuostatas).  Ekrane  pateikiamas  skambintojo  vardas  (jei adresatas įrašytas) ir telefono numeris.
Į skambutį atsiliepiama paspaudžiant skambinimo klavišą.
Kaip  paskambinti:  Norėdami  paskambinti  iš  pradžios ekrano,  klaviatūra  įveskite  pageidaujamą  numerį  ir paspauskite žaliąjį skambinimo klavišą. Norėdami užbaigti pokalbį, spauskite raudonąjį pokalbio užbaigimo klavišą.
Kaip  paskambinti  adresatui  iš  telefonų  knygelės: Pagrindiniame  ekrane  paspauskite  viršutinį  dešinįjį pasirinkimo  klavišą  iš  iškart  atversite  telefonų  knygelę. Adresatus  galima  slinkti  klavišais  „AUKŠTYN“/„ŽEMYN“. Norėdami  paskambinti  pageidaujamam  adresatui, paspauskite žaliąjį skambinimo klavišą.

Kaip  paskambinti  numeriu  iš  skambučių  žurnalo: 
Pagrindiniame ekrane paspauskite žaliąjį  skambinimo klavišą: 
bus  automatiškai  parodyti  praleisti,  atsiliepti skambučiai  ir 
rinkti numeriai.
Perslinkite klavišais „AUKŠTYN“/„ŽEMYN“ ir paspauskite žaliąjį 
skambinimo  klavišą,  kai  rasite  numerį,  kuriuo  norite 
paskambinti.
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Pokalbio  metu:  Kalbantis  telefonu  pasiekiamos  tokios 

funkcijos:
„Laisvųjų  Rankų  Režimas“:  Įjunkite  arba  išjunkite  laisvųjų 
rankų režimą.
„Užlaikyti“:  Esamas pokalbis užlaikomas ir  galima atsiliepti  į 
kitą įeinantįjį skambutį.
„Užbaigti  Vieną  Pokalbį“:  Paspauskite,  kad  užbaigtumėte 
dabartinį pokalbį.
„Telefonų  knygelė“:  Pokalbio  metu  galima  ieškoti  telefono 
numerių.
„Žinutės“: Galima atverti žinutės ekraną.
„Skambučių Retrospektyva“:  Čia galima parodyti skambučių 
sąrašą.
„Nutildyti“:  Galima  išjungti  mikrofoną,  kad  pašnekovas  jūsų 
negirdėtų.
„Diktofonas“: Galima įrašyti pokalbį.
„Garsumas“: Nustatykite garsiakalbio arba ausinių garsumą.

„Įtraukti  į  telefonų  knygelę  adresatų“:  Telefonų  knygelė 
leidžia įrašyti numerius į SIM kortelę arba telefono atmintį.
Toliau pateikiami parinkčių meniu:
„Skambinti“: Surinkite dabartinį numerį.
„Naujas adresatas“: Sukurkite naują adresatą.
„Peržiūrėti“: Galima peržvelgti pasirinktų adresatų duomenis.
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„Redaguoti“: Leidžiama redaguoti adresato informaciją.
„Siųsti SMS žinutę“: Siųskite SMS žinutę pasirinktu numeriu.
„Naikinti“: Panaikinkite pasirinktą įrašą.
„Kopijuoti“: Čia  galima  kopijuoti  adresatus  iš  telefono 
atminties į SIM kortelę ir atvirkščiai.
„Perkelti“: Čia galima perkelti adresatus iš telefono atminties į 
SIM kortelę ir atvirkščiai.
„Įtraukti  į  juodąjį  sąrašą“: Leidžia įtraukti  adresatą į  juodąjį 
sąrašą.
„Pažymėti  kelis“:  Čia  galima  atlikti  veiksmus  su  keliais 
adresatais vienu metu.
„Telefonų  knygelės  nuostatos“: Čia  galima  sukurti  ir 
redaguoti  sparčiojo  rinkimo adresatus,  priskiriant  juos  skaičių 
klavišams 2–9.  Taip  pat  čia  rasite  informacijos  apie  telefono 
atminties būseną ir galėsite nukopijuoti/perkelti/panaikinti visus 
telefonų knygelės adresatus.

Spartusis rinkimas: Eikite į „Meniu“ > „Telefonų knygelė“ >  
„Parinktys“ > „Telefonų knygelės nuostatos“ > „Spartusis  
rinkimas“ > Gerai > „Redaguoti“ ir galėsite priskirti konkretų 
adresatą  sparčiojo  rinkimo  skaičiaus  klavišui  (2–9).  Vėliau, 
paspausdami  ir  palaikydami  konkretaus  skaičiaus  klavišą, 
tiesiogiai paskambinsite tam adresatui.
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„Atminties  būsena“: Ši  adresatų  nuostatų  funkcija  leidžia 
greitai patikrinti, kiek atminties liko telefone ir SIM kortelėje.

SMS žinučių siuntimas ir skaitymas
„Siųsti  SMS  žinutę“: Pagrindiniame  ekrane  pasirinkite 
„Meniu“  >  „Žinutės“  >  „Rašyti  žinutę“ ir  parašykite  savo 
žinutę.  Paspauskite  „Parinktys“  >  „Siųsti  (kam)“  >  
„Numeris“ ir skaičių klaviatūra įveskite numerį arba pasirinkite 
Įtraukti  iš  telefonų  knygelės,  kad  galėtumėte  pasirinkti 
adresatą, kuriam norite išsiųsti žinutę.
SMS  žinutės  skaitymas: Gavus  naują  tekstinę  žinutę, 
telefonas  viršutinėje  juostoje  parodo  voko  piktogramą  (ji 
rodoma,  kol  žinutė  lieka  neperskaityta).  Tuo  tarpu 
pagrindiniame  ekrane  pateikiamas  pranešimas.  Paspauskite 
viršutinį  kairįjį  programinį  klavišą,  kad  atvertumėte  aplanką 
Gautosios.  Be  to,  jį  galima  atverti  iš  pagrindinio  ekrano, 
pasirenkant „Meniu“ > „Žinutės“ > „Gautosios“.

„Bluetooth“:  Atvėrus  „Nuostatos“ > „Bluetooth“ > „Įjungti“ 
galima įjungti „Bluetooth“ ryšį ir ieškoti kitų įrenginių (ausinių su 
mikrofonu, telefonų…) bei susieti šį įrenginį su jais. Pasirinkite 
norimą  susieti  įrenginį  ir  patvirtinkite  susiejimą  abiejuose 
įrenginiuose.
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S.O.S. funkcija: BAS-18300M turi skirtinį mygtuką, padedantį 
greitai susisiekti su skubios pagalbos tarnyba (*). Šią funkciją 
galima  įjungti/išjungti  pasirenkant  „Meniu“  >  „Pirmosios 
Pagalbos  Nuostatos“  >  „Atverti  Pirmąją  Pagalbą“.  SOS 
mygtukas  pateikiamas  telefono  nugarėlėje.  Prireikus  skubios 
pagalbos,  pasinaudokite  šia  funkcija,  kad  paprašytumėte 
pagalbos iš adresatų (iki  penkių telefono numerių),  iš  anksto 
nustatytų  skiltyje  „Meniu“  >  „Pirmosios  Pagalbos 
Nuostatos“ > „Pirmosios Pagalbos Sąrašas“. Paspauskite ir 
palaikykite  SOS  mygtuką  2–3 sekundes.  Aktyvavus  SOS 
funkciją, telefonas įjungia didelio garsumo pavojaus signalą (jį 
galima  įjungti  ir  išjungti  skiltyje  „Pirmosios  Pagalbos 
Nuostatos“  >  „Pirmosios  Pagalbos  Pavojaus  Signalo  
Įjungimas/Išjungimas“).  Tada  jis  išsiunčia  tinkinamas  SOS 
žinutes  pasirinktais  SOS  numeriais.  Po  to  telefonas 
paskambina  5 SOS  numeriais  (maždaug  po  25 sekundes 
kiekvienu).  Jei  niekas  neatsiliepia,  skambučių  ciklas 
kartojamas.  Ši  procedūra  kartojama  3 kartus.  Jei  vienas  iš 
adresatų  atsiliepia,  ciklas  pertraukiamas  ir  pokalbis 
automatiškai persijungia į garsiakalbį (laisvųjų rankų režimą).
Dėmesio:  S.O.S.  skambučių  ciklas  pertraukiamas,  jei  
atsiliepia vieno iš SOS adresatų autoatsakiklis arba balso  
paštas SOS.
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Skambėjimo  tonų  nustatymas: Pasirinkite  „Meniu“  > 
„Nuostatos“ >  „Profiliai“ >  „Bendrasis“  >  „Tinkintas“  >  
„Skambėjimo  Tonas“. Iš  siūlomų  pasirinkite  pageidaujamą 
toną.

Paspaudus ir ilgai palaikius grotelių klavišą „#“, galima greitai 
pakeisti profilį iš tyliojo į bendrąjį

Telefono nuostatos: Per „Meniu“ > „Nuostatos“ > „Telefono 
Nuostatos“ suteikiama prieiga prie įvairių nuostatų, pvz., datos 
ir laiko, kalbos ir ekrano.

Jei  norite  atkurti  BAS-18300M  nuostatas,  pasirinkite 
„Nuostatos“  >  „Atkurti  Nuostatas“:  Įveskite  telefono 
slaptažodį 1122, kad patvirtintumėte atkūrimą.

Radijo dažnio poveikis ir SAR
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ŠIS ĮRENGINYS ATITINKA TARPTAUTINES RADIJO BANGŲ 
POVEIKIO REKOMENDACIJAS
Jūsų  mobilusis  įrenginys  yra  radijo  siųstuvas  ir  imtuvas.  Jis 
suprojektuotas ir pagamintas taip, kad neviršytų leistinų radijo 
dažnio  bangų  poveikio  ribinių  verčių,  rekomenduojamų 
tarptautinėse  direktyvose  (ICNIRP).  Šios  ribinės  vertės –  tai 
išsamių  rekomendacijų  dalis.  Jos  nustato  radijo  dažnio 
energijos  poveikio  bendrajai  populiacijai  leistinas  ribas. 
Rekomendacijas  parengė  nepriklausomos  mokslinės 
organizacijos,  periodiškai  ir  kruopščiai  įvertinusios  vykdytus 
mokslinius  tyrimus.  Rekomendacijose  numatyta  reikšminga 
saugos  riba,  kurios  paskirtis –  užtikrinti  visų  žmonių  saugą, 
neatsižvelgiant į jų amžių ir sveikatos būklę.

Mobiliųjų  įrenginių  poveikio  standarte  naudojamas  matavimo 
vienetas,  vadinamas  specifine  sugerties  sparta  (SAR).  SAR 
matuojamas  standartinėse  veikimo  padėtyse,  kai  įrenginys 
skleidžia didžiausios sertifikuotos galios, kuri su didele atsarga 
nesiekia maksimalios vertės, signalą. Nors SAR skaičiuojamas 
esant  didžiausiam sertifikuotam galios  lygiui,  faktinė įrenginio 
SAR  vertė  veikimo  metu  gali  būti  gerokai  mažesnė  nei 
maksimali.  Taip yra todėl,  kad įrenginys suprojektuotas veikti 
keliais galios lygiais ir naudoti tik tiek galios, kiek reikia ryšiui su 
tinklu  palaikyti.  Bendruoju  atveju,  kuo  arčiau  bazinės  stoties 
esate, tuo mažesnė įrenginio veikimo galia.
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SAR vertės gali skirtis, atsižvelgiant į nacionalinius pranešimo ir 
bandymo reikalavimus bei tinklo dažnio diapazoną. Su įrenginiu 
naudojant įvairius priedus ir patobulinimus, SAR vertės gali būti 
kitokios.
Visuomenės naudojamų mobiliųjų įrenginių SAR ribinė vertė yra 
2,0 W/kg  vidurkis  10 gramų  kūno  audinių.  Rekomendacijose 
numatyta reikšminga saugos atsarga, kuria siekiama užtikrinti 
papildomą  visuomenės  apsaugą  ir  atsižvelgti  į  įvairius 
matavimų svyravimus.
Didžiausia  naudojant  apskaičiuota  šio  modelio  telefono  SAR 
vertė yra xxxx mW/g.
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Įspėjimas
• Viduje – ličio akumuliatorius!
• Neatidarykite gaminio!
• Saugokite nuo kaitros, vandens, drėgmės ir  tiesioginės 

saulės šviesos!

ATSARGIAI!
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Atminkite:  visi  gaminiai  gali  būti  modifikuojami  be  išankstinio 
įspėjimo.  Šiame  vadove  gali  pasitaikyti  klaidų  ir  praleistos 
informacijos.

VISOS TEISĖS SAUGOMOS. AUTORIŲ TEISĖS PRIKLAUSO 
„DENVER ELECTRONICS A/S“

Elektros,  elektroninėje  įrangoje  ir  viduje  esančiuose 
akumuliatoriuose  yra  medžiagų,  komponentų  ir  junginių, 
galinčių pakenkti jūsų sveikatai ir aplinkai, jei atliekos (išmesta 
elektros  ir  elektroninė  įranga  bei  akumuliatoriai)  nebus 
sutvarkytos tinkamu būdu.

Elektros  ir  elektroninė  įranga  bei  akumuliatoriai  pažymėti 
perbrauktos  šiukšliadėžės  simboliu:  žr.  toliau.  Šis  simbolis 
reiškia,  kad  elektros  ir  elektroninė  įranga  bei  akumuliatoriai 
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neturi būti išmetami su kitomis buitinėmis atliekomis: juos būtina 
utilizuoti atskirai.

Svarbu,  kad  galutinis  naudotojas  (jūs)  priduotų  panaudotus 
akumuliatorius  į  atitinkamą  surinkimo  punktą.  Tokiu  būdu 
akumuliatoriai  bus  perdirbti  vadovaujantis  galiojančiais  teisės 
aktais ir nepakenks aplinkai.

Visuose  miestuose  veikia  surinkimo  punktai,  kuriuose 
nemokamai  priimama  elektros  ir  elektroninė  įranga  bei 
akumuliatoriai:  tai  gali  būti  atliekų  tvarkymo  įmonės  ar  kitos 
atliekų surinkimo vietos.  Be to,  atliekos gali  būti  surenkamos 
tiesiogiai  iš  namų  ūkių.  Papildomos  informacijos  gausite 
susisiekę  su  savo  savivaldybės  atitinkamu  techninės  srities 
specialistu.

Čia „Inter  Sales A/S“  pareiškia,  kad radijo  ryšio įranga (tipas 
BAS-18300M) atitinka direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties 
deklaracijos  tekstą  rasite  toliau  nurodytu  adresu: 
http://www.denver-electronics.com/denver-BAS-18300M/
Darbinio dažnio diapazonas:
Maksimali galia:

DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
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DK-8382 Hinnerup
Danija
www.facebook.com/denverelectronics 

Darbinio dažnio diapazonas:
E-GSM900:  880,2–914,8 MHz  (siuntimas),  925,2–959,8 MHz 
(priėmimas);
DCS1800:  1 710,2–1 784,8 MHz (siuntimas),  1 805,2–1 879,8 
MHz (priėmimas);
„Bluetooth“: 2 402–2 480 MHz (siuntimas/priėmimas);

Maksimali galia:
Elementas Maksimali galia
BT XXXX dBm
GSM900 33 dBm +/– 2 dB
GSM1800 30 dBm +/– 2 dB
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