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1. Oversigt 
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1) NEW, blinker ved ubesvaret kald 

2) IN USE, lyser når telefonen er i brug 

3) LCD, skærm 

4) OUT/X, udgående kald, vælge melodi på musik på hold 

5) DEL, slette 

6) ST/RECALL, gemme telefon numre 

7) ALARM/P, indstilling af alarm 

8) HOLD, musik på hold 

9) FLASH/-, skærmkontrast 

10) REDIAL, genkald, babycall ved 3 sek. tryk 

11) H.F, håndfri 

12) DOWN/-, bladre 

13) UP/+, bladre, nummerviser 

14) CAL, lommeregner, tastelyd ved 3 sek. tryk 

15) RING, ringe melodier 

16) SET, bekræft 

17) NUMERICAL KEY, numre taster 

18) LINE, telefonlinje 

19) EXT 

20) LOCK, lås 

21) HANDSET, telefonrør 
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2. Klargøring 
Forbind stikket i telefonrøret og stikket i bunden af basen med spiral-
ledningen 
 

3. Monter Batteri 
Hvis telefonen er tilsluttet telefonlinjen, skal denne frakobles inden 
batterierne monteres eller udskiftes. 
1. Afmonter dæksel i bunden af telefonen 
2. Indsæt 3 stk. AA batterier. Vi anbefaler at der indsættes Alkaline 

batterier af høj kvalitet 
3. Monter dæksel  
4. Tilslut telefonen (LINE) til telefonstikket 
 

4.   Modtage et kald 
Når et opkald modtages, ringer telefonen og på displayet vises tele-
fon nummeret, dato og tid.  
I displayet vil vises NEW ikon. 
Hvis opkaldet ikke besvares vil NEW lampen blinke. 
Hvis det samme opkald ringer igen og opkaldet igen ikke besvares vil 
REPEAT ikonet vises i displayet. 
NB! Denne funktion med at vise nummeret, vises kun hvis tjenesten 
er supporteret hos teleselskabet. 
 
1. Løft telefonrøret og tal  
  Når samtalen er slut lægges telefonrøret på plads på basen. 

 
2.  Medhør/håndfri 

Når telefonrøret er løftet af basen trykkes på 
og medhør er tilkoblet..Nu kan telefonrøret  
lægges tilbage på basen og samtalen er nu på 
medhør/ håndfri. Når samtalen er slut skal der  
trykkes på  

  
3.  Når telefonen ringer kan der trykkes på 
  og samtalen er håndfri. Når samtalen er 
  slut trykkes på 
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5. Opkald fra telefonen 
Løft telefonrøret, når der høres klartone tastes det ønskede num-
mer og telefonen ringer op. 6 sekunder efter første ciffer er tastet, 
vil tiden for samtalen begynde. Når samtalen er slut lægges telefon-
røret på plads på basen. 

 Hvis der ønskes ringe op i håndfri gøres følgende: 
 Tryk på       og der høres klartone, derefter tastes det 
 
 ønskede nummer og samtalen er håndfri. Når samtalen er slut tryk
 kes på       
  
 Hvis der trykkes forkert i telefonnummeret kan der  
 slettes cifre ved at trykke på DEL 
 
6. Genkald  
 Løft telefonrøret eller tryk på        tryk derefter på REDIAL og det 
 sidst kaldte nummer bliver ringet op 
  
7. Indkomne kald, slette og ringe tilbage 
 Tryk på UP/+ eller DOWN/- for at bladre mellem de  
 indkomne nummer. 
 Slette: 
 Når nummeret står i displayet trykkes på DEL og  
 nummeret slettes. Ved at trykke og holde på DEL i 3  
 sekunder slettes alle indkomne kald. 
 Ringe tilbage: 
 Når det ønskede nummer vises i displayet løftes  
 telefonrøret eller der trykkes på        og telefonen  
 op.        

6. Kaldte numre, ringe op og slette 
Tryk på OUT/x. Ved at trykke på OUT/x kan man 
se de kaldte numre en efter en. 
Ringe op: 
Tryk på OUT/x for at få det ønskede nummer i displayet. Der-
efter løft telefonrøret eller tryk på  
og nummeret ringes op. 
Slette: 
Tryk på OUT/x og tryk derefter på DEL. Hvis DEL holdes inde 
i 3 sekunder slettes alle kaldte numre. 
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6. Indstilling af menuer 
Indstilling af dato og tid: 
Tryk på SET og nu vil årstal blinke 
Tryk på UP/+ eller DOWN/- for at vælge år. Tryk derefter på 
SET for at bekræfte og nu blinker måned. Gentag på samme 
måde som år og tryk derefter på SET. Nu blinker dag og det 
gøres på samme måde efter fuldt af bekræft på SET. Nu er 
det tiden der blinker. Indstil tiden på samme måde og tryk på 
SET. 
Område koder: 
displayet blinker nu i Code. Denne funktion bruges ikke i Dan-
mark da landet ikke er inddelt i lokale  kode områder. Tryk på 
SET indtil Code forsvinder. 
Nu vises LCD. Her kan skærmkontrasten indstilles, der er 15 
muligheder. Tryk på UP/+ eller DOWN/- til den ønskede kon-
trast. Tryk derefter på SET. 
 

 Genvej til ændring af skærmkontrast: 
 Tryk på FLASH/-. Nu vises den tidligere valgte indstilling. Ved 
 at trykke på UP/+ eller DOWN/- findes den ønskede kontrast.  
 Tryk på SET 
 

8. Ringe styrke  
 Der er 8 forskellige ringestyrker.  
Hvis ringe  tonen er sat til OFF, vil telefonen ikke ringe når der 
kommer et kald.   

 Tryk på RING og displayet viser 
 Tryk på UP/+ eller DOWN/- for at sætte ringestyrken 8 er højst 
 Tryk på SET når ringestyrken er valgt. 
 
9. Lyd styrke 
 Der er 3 styrke niveauer. 
 Tryk på UP/+ eller DOWN/- under samtalen for at regulerer  
 lydstyrken 
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10. Ringe melodier 
 Tryk på RING her kan vælges mellem 16 forskellige melodier 
 og OFF. NB! hvis rínge melodien er sat til OFF, vil telefonen 
 ikke ringe nar der kommer et kald.Tryk på RING for at vælge, 
 når melodien er fundet trykkes på SET. 
 
11. Musik på hold 
 Der kan vælges mellem 3 musikmelodier. 
 Tryk på HOLD 
 Tryk på OUT/x for at vælge melodi 
 Tryk på UP/+ eller DOWN/- for at vælge mellem de 4  
 Styrke niveauer. 
 Når en samtale er i gang, kan der trykke på HOLD og  
 modparten vil høre musik. For at fortsætte samtalen 
 skal der trykke på HOLD. 
 
12. Gem telefonnummer  
 Tast nummer og tryk på ST/RECALL 
 Tryk på en af nummertasterne (0-9) 
 
13. Ringe til et gemt telefonnummer 
 Løft telefonrøret og tryk på ST/RECALL og på den  
 nummertast (0-9) hvor nummeret er gemt og tele- 
 fonen ringer op. 

  
14. Indstilling af alarm 
 Der er fem alarm indstillinger, hvoraf de første 3 tids- 
 indstillinger vil ringe hver dag, når alarmen er til 
 koblet. Hvor i mod de 2 sidste alarm indstillinger kun  
 vil ringe en gang. 
 Tryk på ALARM/P 
 Tryk UP/+ eller DOWN/- for at vælge ON eller OFF. I  
 displayet vises ALM hvis alarmen er tilkoblet. 
 Tryk SET og ”12” blinker. 
 Tryk UP/+ eller DOWN/- for at sætte timer og tryk derefter  SET 
 Nu blinker minutter tryk UP/+ eller DOWN/- for at sætte minut
 ter tryk derefter på SET 
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15. Lås til spærring af udgående kald 
 Telefonen kan låses med den medfølgende nøgle. 
 Gul: Alle numre er blokeret bortset fra alarm 112 
 Grøn: Alle numre som starter med ”0” er blokeret  
 Rød: Der kan ringes til alle numre 
 
16. Tastatur tone til/fra 
 Tryk på CAL i 3 sekunder og indstillingen for at tastetoner 

ændres til modsatte position. Der høres en bip lyd som  
kvittering for at tastetoner er ændret 

  
17. Regnemaskine 

Tryk på CAL 
 Tryk på SET for at forlade regnemaskinen 
 
18. Babycall, automatisk opkald når røret løftes 

 Denne funktion gør at hvis babycall er ON vil telefonen ringe 
 til det indkodede telefonnummer ved at løfte telefonrøret eller 
 trykke på medhør. NB! Denne funktion virker ikke hvis  
telefonen er låst i gul position. 

 Tryk og hold på REDIAL. I displayet står babycall on/off 
 Tryk på REDIAL for at vælge on eller off, tryk derefter på SET 
Har du valgt babycall ON, skal du nu taste telefonnummeret 
og bekræft med tryk på SET 
 

19. Tone/puls 
 Tryk på */. tasten i 3 sek . For at skifte mellem tone ”T” og 
 puls ”P”. Vælg T for dansk fastnet.

Overensstemmelsels erklæring 
Brondi Telefonia S.p.A., med hovedkvarter i Via Guido Rossa 3 – 10024 Moncalieri (TO), erklærer at 
denne telefon er i overensstemmelse med EC R&TTE Direktiv 1999/5/EC og opfylder følgende stan-
darder: EN55022, EN55024, EN60950. overensstemmelsen til disse krav er vist med mærkningen: 

 

TM-02V er i overensstemmelse med EC EMC Direktiv 89/336/EEC og med EC Lav spændings direk-
tiv 73/23/EEC. 


