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Pakningen indeholder: 
• 1 stk. trådløs håndsæt 
• 1 stk. baseenhed 
• 1 stk. telefonledning 
• 1 stk. 230v strømforsyning 
• 2 stk. AAA genopladelige batterier 
• 1 stk. dansk brugsanvisning 
 
 
Klargøring: 

1. Tilslut basen til telefonstikket 
2. Tilslut strømforsyningen og sæt den i stikkontakten 

 

 
 

Monter batteri i håndsættet 
 

Afmonter dækselet i bunden af håndsættet, ved at 
skubbe dækslet ned 
Indsæt 2 stk. AAA genopladelige batterier. Vær  
opmærksom på at vende batterierne rigtigt. 
Monter dækselet ved at skubbe det tilbage 
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Når batterier er monteret vil displayet vise følgende: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIGTIGT: 
Sæt håndsættet i basen og lad håndsættet lade i basen mindst 24 
timer , inden den tages i brug for første gang. Håndsæt og batterier 
kan blive lidt varme under opladning. Det er helt normalt. 
 
Taletid/Virketid: 
 
10 timers taletid 
100 timers virketid 
på en fuld opladning 
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Håndsættets 
navn/nummer 

Batteri  
tilstand 

Tid 



 

Tele Call Danmark, ene-distributør i Danmark for BRONDI         
www.telecall.dk 

 
 

 
4 

Back/Clear/Mute 
Slette numre og  
karakter 
Under samtale tryk på 
denne tast og mikrofonen 
er muted, dvs. at modta-
geren ikke kan høre no-
get. Tryk en igen og sam-
talen kan fortsætte. 
I en menu tryk for at for-
tryde eller for at forlade 

Telefonbog 
Tryk for at åbne  
telefonbogen . Tryk 
igen for at bladre i 
telefonbogen 

Løft af/ håndfri 
Tryk for at ringe op 
eller tryk for at 
modtage et kald. 
Under en samtale 
tryk og nu er sam-
talen håndfri 

2-9 hurtigvalg 
Tryk og hold på en 
af tasterne (2-9) og 
telefonen ringer til 
det gemte nummer. 

0 
Gemme i telefon-
bogen 

R-tast 
Anvendes kun når 
telefonen er ti l-
sluttet en PABC 
(Privat Automatisk 
Bi-Central) også 
kaldet telefonom-
stillingsanlæg. 
Anvendes til om-
stilling til andet 
lokalnummer. 

Menu/OK 
I standby tryk for at 
åbne hovedmenuer-
ne 

OP, Genkald 
I standby, tryk for at 
se kaldte numre. 
Under en samtale 
tryk for at ændre 
lydstyrken. 
I menu tryk for at 
komme til andet 
menupunkt 
Ved tekstskrivning 
tryk for at flytte cur-
soren til venstre 

Ned, nunnerviser 
I standby tryk for at 
se indkomne kald. 
Under en samtale 
tryk for at ændre 
lydstyrken. 
I menu tryk for at 
komme til andet 
menupunkt 
Ved tekstskrivning 
tryk for at flytte cur-
soren til højre 

Læg på / tænd-sluk 
Tryk for at afslutte en 
samtale. 
I standby tryk og hold 
tasten nede for at slukke 
eller tænde håndsættet 
I menu tryk for at kom-
me ud af menu 

#/taste lås 
Tryk og hold tasten 
nede for at låse 
tastaturet eller låse 
op. 

Intercom 
Bruges til et internt 
opkald 
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Grøn power lampe 
Lyser når basen er 
tilkoblet strøm. 
Blinker når der ringes 
til telefonen, under 
en samtale, når 
håndsættet  registre-
res. 

Answer On/Off 
 
Telefonsvarer til 
(on) eller fra (off) 

Volume + / - 
 
Skrue op eller 
ned for lyden 
når en indtalt 
besked aflyttes 

Delete (slette) 
Tryk en gang for at 
slette en besked. 
Når alle beskeder er 
aflyttet tryk indenfor 
8 sekunder på tasten 
for at slette alle be-
skeder. 

Rød lampe 
Lyser når hånd-
sættet er i basen 

Find mig funktion 
Tryk på tasten og 
håndsættet  bipper 

Skip 
Tryk en gang 
for at høre 
beskeden 
igen. 
Tryk to gan-
ge for at høre 
den forudgå-

Displayet viser hvor 
mange beskeder 
der er indtalt på 
telefonsvareren 

Skip 
Tryk for at høre 
næste besked 

Stop 
Stop for at høre 
besked 

Play 
Afspil beskeder 

Basens funktioner: 
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Answer Machine 
(telefonsvarer) 
Play messages 
(afspil beskeder) 
Delete msg 
(slet beskeder) 
Answer on/off 
(tilkoble/frakoble 
telefonsvaren) 
Outgoing msg 
(høre den indtalte 
besked) 
Ans. Settings 
(indstillinger) 
Remote access 
(Ring udefra til 
telefonsvaren 
med kode og af-
lyt. Kan til/fra kob-
les 

Share 
PhBook 
Dele telefon-
bog med an-
dre hånd-
sæt. 
 

Redial List 
(kaldte 
numre) 
Se de  
sidste 15 
kaldte  
numre 

Settings 
(Indstillinger) 
H/settings 
(håndsæt 
indstillinger) 
Base set-
tings 
(base indstil-
linger) 
Date/Time 
(Dato og tid) 
Alarm 
(alarm)  
 
 

Calls List 
(Opkaldsliste) 
Se de sidste 
30 opkalds-
numre 
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Navigerer i menu 
 

Tryk på for at komme til hovedmenu 
 

Med tasten pil op  eller pil ned bladres mellem de for-
skellige menu punkter 

For at komme videre ind i et menu punkt trykkes på  
Hvis man har trykket på et forkert menu punkt kan der navi-

geres tilbage ved at trykke på tast  
Tryk   for at forlade menuer 
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Tid og Dato 
  
 Tryk på ”menu”, tryk på ”pil op” til der står ”settings” i display
 et, tryk ”menu” 
 Tryk på ”pil ned”   til der står Time/Date. Tryk på ”menu” 
 Nu vises ”Time format” tryk på ”menu” 
 Nu vises 24 hour ( 24 timer) hvis der trykkes på pil ned vises 
 12 hour (12 timer). Tryk på menu når der står 24 hour og tele
 fonen ”Saved” (gemmer). Derefter står der i displayet ”Time f
 format” 
 Tryk derefter på ”pil ned” to gange til der står ”Enter time” og 
 derefter på ”menu” 
 Tast tiden og tryk på ”menu” 
 Tryk på ”pil op” til der står ”Date format” i displayet tryk på 
 ”menu” 
 Nu står der dd/mm. Hvis der trykkes på ”pil op” eller ”pil ned” 
 kan der vælges mellem dd/mm (dag/måned) eller mm/dd 
 (måned/dag) når der er valgt trykkes på ”menu”  
 Tryk på ”pil ned” to gange og der står ”Enter date” i displayet 
 Tryk på ”menu” nu vises ”dag-måned-år” (hvis der blev valgt 
 dd/mm) i displayet  eller der vises ”måned-dag-år.” (hvis der 
 blev valgt mm/dd). Tast datoen og tryk derefter  på ”menu” 
  



 

Tele Call Danmark, ene-distributør i Danmark for BRONDI         
www.telecall.dk 

Brug af telefonen 
 

Tilkoble eller frakoble håndsættet (tænd/sluk) 

Tryk og hold på tasten  
I displayet står nu ”Switch off?” 
For at bekræfte trykkes på ”menu”.  
Derefter slukker håndsættet. 

For at tænde håndsættet trykkes på  
 
Opkald fra telefonen 
 

Tryk det ønskede nummer, derefter trykkes på  og  
telefonen ringer op. 
Hvis der tastes forkert tryk på  ”XBack” for at slette sidst ta-
stede tal 
 

Opkald internt fra telefon 
 

 Kan kun bruges hvis flere håndsæt er tilkoblet 
 
Modtage opkald 

 
Basen og håndsættet ringer  

Tryk  for at besvare opkaldet 
Samtalens længde vises i minutter og sekunder i displayet og 
forsvinder få sekunder efter opkaldet er afsluttet. 
Når telefonen ringer blinker lampen på basen og lampen på 
håndsættet. Telefonnummeret vises i displayet (hvis tjene-
sten er supporteret i af teleudbyderen) eller navnet vises i dis-
playet hvis personen er indkodet i telefonbogen. 
Når samtalen er slut tryk på  

 Under en samtale kan lydstyrken ændres 
Tryk på ”pil op” eller ”pil ned”   
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Frakoble lyden under samtale 
 

Under en samtale kan lyden frakobles så vedkomne i telefo-
nen ikke kan høre hvad der bliver sagt. 
 
Under samtalen tryk  Der vil nu stå ”Mute” i displayet og 
vedkomne i telefonen kan ikke høre hvad der bliver sagt 
Tryk igen og vedkomne i telefonen kan igen høre hvad  
du siger 

 
Håndfri 
  
 Tryk på under samrtalen og samtalen håndfri.  
 For at  frakoble håndfri trykkes på  
  
 Hvis der ønskes ringet op i håndfri skal følgende gøres: 
 Tast nummeret og tryk derefter på 2 gange. 
 
 
Genkald 
 

Håndsættet gemmer automatisk  i en genkaldsliste de sidste 
15 numre som der har ringet . 
 

 Tryk på ”pil op” for at bladre mellem de 15 numre 
Hvis du ønskes ringet til et af disse 15 numre, skal du trykke 
på når nummeret vises i displayet. 

 
 
Slette genkald nummer 

 
Tryk på ”pil op” og vælg nummer med ”pil op” og ”pil ned” 
Tryk på ”menu”. Tryk på ”pil ned” til der står ”Delete Number”. 
Tryk på ”menu” for at slette, tryk på ”menu” for at bekræfte at 
du vil slette 
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Telefonbog 
 
Der kan gemmes op til 100 navne og numre i telefonbogen. 
Hvert nummer må fylde op til 24 tal og hvert navn må fylde op 
til 15 karakter. 
 
Tryk på  og displayet viser første navn i telefonbogen. 
Hvis telefonbogen er tom, vises ”List empty” 
Et kort stykke tid efter vises i displayet ”New emtry” hvis tele-
fonbogen er tom. 
Tryk ”menu” 
 
(se kapacitet i telefonbogen. Tryk på ”pil op” eller ”pil ned”  
indtil ”capacity” (kapacitet) vises i displayet. Tryk ”menu”  og 
displayet viser antal brugte pladser / tilgængelige pladser 
100/100.) 
 
I displayet vises: ”Name”  
 
Nu kan navnet skrives ved at bruge numretasterne 2-9 (hvis 
der skrives forkert brug da ”Xback” for at slette). Når navnet 
er skrevet trykkes på ”menu” 

 
Derefter vises i displayet: ”Number” 

 
Nu skrives telefonnumret ved at bruge numretasterne 0-9 og 
derefter trykkes på ”menu” 
 
Nu kommer der 8 forskellige ringe gruppe (ringe toner) hvor 
der skal vælges hvilken ringe gruppe (ringe tone) vedkomne 
skal gemmes under. 
 
Vælg ringetone og tryk på ”menu” og telefonen viser ”Saved” 
gemt. 
Når der er gemt numre i telefonbogen og der trykkes på 
vil de gemte navne ses i displayet. 
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Brug ”pil op” eller ”pil ned” for at bladre i telefonbogen eller 
tryk på  

  
 Hvis et nyt navn skal gemmes i telefonbogen. Tryk på  
 Nu vises gemte numre. Tryk på ”menu” og et nyt navn og 
 nummer kan gemmes. 
  
 Speed dial 
 Der kan gemmes hurtigkald numre fra telefonbogen på  
 tasterne 2-9. 
 Tryk på  
 Find det navn som ønskes gemt som hurtig kald. Tryk deref-
 ter på ”menu” .Tryk på ”pil op” til der står ”Speed dial” i dis-
 playet. Tryk på ”menu”. 
 Nu kan der vælges hvilken nummertast telefonnumret skal 
 gemmes under. Tryk derefter på ”menu”. 
 Displayet viser navn og der trykkes på ”menu”. Nu er telefon
 nummeret gemt under den valgte nummertast. 
 
 Ringe til Speed dial (hurtigkald nummer): 
 
 I standby tryk og hold nummertasten nede og displayet viser 
 ”Calling og nummeret”. Nu ringer telefonen op. 

 
Ringe til person gemt i telefonbog 
 
Tryk på  
Derefter bruges ”pil op” eller ”pil ned” for af bladre i telefonbo-
gen eller ved at trykke på  
 
Når det ønskede navn er vist i displayet  trykkes på  
Nu ringer telefon op. 
 
 
 
 
 
Slette eller rediger i telefonbogen 
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 Ændre et navn eller nummer 
 Tryk på  

Find personen ved brug af ”pil op” eller ”pil ned”. Tryk derefter 
på ”menu” 
Brug ”pil op” til der står ”Edit Entry” i displayet. Tryk derefter 
på ”menu” 
Nu vises i displayet  det gemte navn. Her kan redigeres i nav-
net. Tryk derefter på ”menu”. 
Nu vises i displayet det gemte nummer. Her kan redigeres i 
nummeret.. Tryk derefter på ”menu”.  
 
Coby entry eller Coby all (kopier) 
Disse funktioner kan kun bruges hvis flere håndsæt er tilkob-
let 
  

 Ændre ringe gruppe 
 Tryk på  
 Find personen ved brug af ”pil op” eller ”pil ned”. Tryk derefter 
 på ”menu” 
 Brug ”pil op” til der står ”Edit call group” i displayet. Tryk der
 efter på ”menu” 
 Nu vises i displayet hvilken ringe gruppe nummeret er gemt 
 under. Ved at bruge ”pil op” vælges den ønskede ringe grup-
 pe og der trykke på ”menu” Nu vises i displayet ”Rename 
 group”. Tryk på ”menu” og displayet viser den valgte ringe 
 gruppe. Tryk derefter på ”menu” og telefonen gemmer. 
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 Se hvad der er gemt under et navn 
 Tryk på  
 Find personen ved brug af ”pil op” eller ”pil ned”. Tryk derefter 
 på ”menu” 
 Brug ”pil op” til der står ”View” i displayet. Tryk derefter på 
 ”menu” 
 Først vises navnet. Brug ”pil op” og ringe gruppen vises. Tryk 
 på ”pil op” og telefonnummeret vises. For at forlade denne  
 menu trykkes på ”Xback”. 
  
 Delete entry (slette en person som er gemt i telefonbog) 
 Tryk på  
 Find personen ved brug af ”pil op” eller ”pil ned”. Tryk derefter 
 på ”menu” 
 Brug ”pil op” til der står ”Delete entry” i displayet. Tryk derefter 
 på ”menu” 
 I displayet vises ”Delete?” Tryk på ”menu” og personen er  
 Slettet 
 
 Delete all (slette alle personer i telefonbogen) 
 Tryk på  
 Tryk derefter på ”menu” 
 Brug ”pil op” eller ”pil ned” til der står ”Delete all” i displayet. 
 Tryk på ”menu”. Nu står der i displayet ”Delete all?”. Tryk på 
 ”menu” og alle personer er slettet. 
  
 Slette et Speed dial (hurtig kald) 
 For at slette et hurtig kald nummer skal personen slettes i  
 telefonbogen 
 Se Delete entry (slette en person som er gemt i telefonbog) 
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Settings (indstillinger) 
 
 Handset settings (håndsæt indstillinger) 
 Håndsæt ringetone 
 Tryk på ”menu” og brug ”pil op” til der står ”Settings” i display
 et. Tryk på ”menu”. Nu står der H/set Settings. Tryk på 
 ”menu”. 
 Nu står der ”ringer” i displayet. Tryk på ”menu”. Der står nu 
 ”External” (indkomne kald) i displayet. Tryk på ”menu”. Nu er 
 der 10 forskellige melodier at vælge mellem. Når den ønske
 de melodi er fundet  trykkes på ”menu” og melodien bliver 
 gemt. 
 Nu står der ”external” i displayet. Tryk på ”pil ned” en gang og 
 der står ”Internal” (interne kald), kan kun bruges hvis flere 
 håndsæt er tilkoblet) i displayet. Tryk på ”menu”. Nu er der 10 
 forskellige melodier at vælge mellem. Når den ønskede  
 melodi er fundet trykkes på ”menu” og melodien bliver gemt.  
 
 Display contrast (display kontrast) 
 Tryk på ”menu” og brug ”pil op” til der står ”Settings” i display
 et. Tryk på ”menu”. Nu står der H/Settings”. Tryk på ”menu”. 
 Brug ”pil op” til der står ”Display”. Tryk på ”menu”. I displayet 
 står nu ”contrast”. Tryk ”menu”. Brug ”pil op” eller ”pil ned” for 
 at vælge kontrast. Når den ønskede kontrast er fundet tryk
 kes på ”menu” 
  
 Auto answer (auto svar) 
 Hvis håndsættet er i basen og auto answer er tilkoblet når  
 telefonen ringer, skal håndsættet løftes og samtalen begyn
 der uden at trykke på nogen tast. 
 
 Hvis auto answer er frakoblet når telefonen ringer og hånd
 sættet er i basen, skal håndsættet løftes og der skal trykkes 
 på for at besvare opkaldet 
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 Tryk på ”menu” og brug ”pil op” til der står ”Settings” i display
 et. Tryk på ”menu”. Nu står der ”H/Set Settings”. Tryk på 
 ”menu”. Brug ”pil op” til der står ”Auto answer” i displayet. 
 Tryk på ”menu”. Brug ”pil op” eller ”pil ned” for at vælge 
 ”ON” (til) eller ”OFF” (fra) tryk derefter på ”menu”. 
 
 Key beeps (tastatur lyd) 
 Tilkoble eller frakoble tastatur lyd. 
 Tryk på ”menu” og brug ”pil op” til der står ”settings” i display
 et. Tryk på ”menu”. Nu står der ”H/Set Settings”. Tryk på 
 ”menu”. Brug ”pil ned” til der står ”Tones” i displayet. Tryk på 
 ”menu”. Nu står der ”Key beeps”. Tryk på ”menu”. Brug ”pil 
 op” eller ”pil ned” for at vælge ”ON” (til) eller ”OFF” (fra). 
 
 De resterende menu punkter under H/Set Setting (håndsæt 
 indstillinger) er ikke beskrevet da disse punkter kun bruges 
 hvis flere håndsæt eller baser skal tilkobles. 
 
Base settings ( base indstillinger) 
 
 Ringer ( ringe tone på basen) 
 Tryk på ”menu” og brug ”pil op” til der står ”Settings” i display
 et. Tryk på ”menu”. Brug ”pil ned” til der står ” Base Settings” i 
 displayet. Tryk på ”menu”. Nu står der ”Ringer”. Tryk på 
 ”menu”. Nu står der ”Ringtone”. Tryk på ”menu”. Nu begynder 
 basen at afspille en melodi, brug ”pil op” eller ”pil ned” for at 
 vælge mellem de 5 forskellige melodier. Når den ønskede 
 melodi er fundet trykkes på ”menu”  og melodien bliver gemt. 
 
 Dial mode (Tone eller Pulse) 
 Her skal vælges ”Tone” for dansk fastnet. Men der behøves 
 ikke at gøres noget, da telefonen som standard er sat til 
 ”Tone” 
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 Dato og tid 
 Tryk på ”menu”. Brug ”pil op” til der står ”Settings” i display-
 et. Tryk på ”menu”. Brug ”pil ned” til der står Date/Time i dis-
 playet. Tryk på ”menu”. Nu står der ”Time format” tryk på 
 ”menu”. Vælg mellem 24 timer eller 12 timer, tryk derefter på 
 ”menu” og telefonen gemmer. 
 Tryk på ”pil ned” en gang og der står ”Date format” tryk på 
 ”menu”. Der står dd/mm. Ved at trykke på ”PIL op” eller ”pil 
 ned” kan der ændres til mm/dd. Tryk derefter på ”menu” og 
 telefonen gemmer 
 
 Alarm 
 Tryk på ”menu” og brug ”pil op” til der står ”Settings” i display
 et. Tryk på ”menu”. Brug ”pil op” til der står ”Alarm”. Tryk på 
 ”menu”. Nu står er ”Enter time. Tryk på ”menu”. Nu vises 
 hh:mm (time:minutter). Tast den ønskede alarm tid og tryk på 
 ”menu” og telefonen gemmer. Tast på ”pil ned” en gang og 
 der står ”Alarm on/off”. Tryk på ”menu”. Brug ”pil op” eller ”pil 
 ned” for at vælge il) eller ”off” (fra) eller Daily (daglig) eller 
 Once (kun en gang). Tryk derefter på ”menu” og telefonen 
 gemmer. Tryk på ”pil ned” en gang og der står ”Alarm tone”. 
 Tryk på ”menu”. Nu er der 10 forskellige alarm melodier at 
 vælge mellem. Brug ”pil op” eller ”pil ned” for at vælge. Tryk 
 derefter på ”menu” og telefonen gemmer. 
 For at slukke for alarmen tryk på en tast. 
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Answering machine (telefonsvarer) 
 
 Der kan optages op til 15 minutters beskeder , hver besked
 kan vare op til max. 1 minut. Eller der kan vises op til 99 tele-
 fonnumre som har ringet (hvis denne tjeneste er supporteret) 
 
 Telefonsvareren kan betjenes fra håndsættet eller fra basen  
 eller der kan ringes til telefonsvareren udefra og aflyttes  
 beskeder eller slettrs beskeder (pin kode skal bruges). 
 
 Telefonsvareren har 2 forud indkodede beskeder. En ene  
 besked bruges til at høre beskeden og derefter at kunne ind
 tale en besked. Den anden besked bruges til at høre  
 beskeden, men ikke at kunne indtale en besked. 
 Der kan vælges selv at indtale beskeder 
 
Bruge telefonsvareren fra håndsættet. 
 Tilkoble eller frakoble telefonsvareren. 
 Tryk på ”menu” og der står ”Answer Machine” i displayet. Tryk 
 på ”menu”. Brug ”pil op” til der står ”Answer on/off”. Tryk på 
 ”menu”. Brug ”pil op” eller ”pil ned” for at vælge ”on” (til) eller 
 ”off” (fra). Tryk derefter på ”menu”. 
 
 Optage egen besked på telefonsvareren 
 Tryk på ”menu” og der står ”Answer Machine”. Tryk på 
 ”menu”. Brug ”pil ned” til der står ”Outgoing massages” og  
 tryk på ”menu”. Nu står der ”Record message”, tryk på 
 ”menu”. Nu står der ”Answer & Record (det betyder at her 
 kan der indtales en besked og at modtageret af denne be
 sked kan indtale en besked. Tryk på ”menu” og der høres et 
 bip, herefter kan beskeden indtales. Når beskeden er indtalt 
 trykkes på ”menu”. Nu står der i displayet ”playing” telefonen 
 afspiller den indtalte besked. 
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 Der kan også indtales en besked, som modtageren kan høre 
 med ikke efterfølgende kan indtale en besked. Dette gøres på 
 følgende måde: 
 Tryk på ”menu” der står ”Answer Machine” i displayet. Tryk på 
 ”menu”. Brug ”pil ned” til der står ”Outgoing msg”. Tryk på 
 ”menu”. Nu står der ”Record message”. Tryk på ”menu”. Tryk 
 på ”pil ned” og der står ”Answer only. Tryk på ”menu”. Nu står 
 der ”Record’g” og der høres en bip lyd. Efter bip lyden kan 
 beskeden indtales. Når beskeden er indtalt trykke på ”menu”. 
 Der står ”Playing” i displayet og beskeden bliver afspillet. 
 
 Høre eller slette egen indtalte besked på telefonsvareren 
 Tryk på ”menu” og der står ”Answer Machine”. Tryk på 
 ”menu” . Brug ”pil ned” til der står ”Outgoing messages” og 
 tryk på ”menu”. Brug ”pil ned” til der står ”Play message” og 
 tryk på ”menu”. Vælg med ”pil ned” ”Answer & Record” eller 
 ”Answer only” tryk derefter på ”menu”. Nu høres egen indtalte 
 besked, hvis denne besked ønskes slettet trykkes på ”Xback” 
 mens beskeden høres. Eller tryk på ”menu” for at gemme  
 beskeden. 
 
 Efter hvor mange ring skal telefonsvareren begynde 
 Tryk på ”menu”. Nu står der ”Answer Machine” tryk på 
 ”menu”. Brug ”pil ned” til der står ”Ams. Settings” i displayet.  
 Tryk på ”menu”. Tryk en gang på ”pil ned” og der står 
 ”Answer delay”. Tryk på ”menu”. Tryk på ”pil ned” og der kan 
 vælges mellem 2, 4, 6, eller 8 ring inden telefonsvareren går i 
 gang. Vælg og tryk derefter på ”menu” og telefonen gemmer. 
 Tryk på ”pil op” en gang og der står ”Answer mode” tryk på 
 ”menu” Nu kan der vælges mellem ”Answer & Record” eller 
 ”Answer only”. Der er lige blevet valgt hvor mange gange  
 telefonen skal ringe inden telefonsvareren  tager kaldet. Ved 
 at trykke på ”menu” bliver det valgte gange ring gemt her. 
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 Hvis der bliver ringet til telefonen og kaldet besvares af 
 telefonsvareren 
 Hvis kaldet besvares af telefonsvareren, kan du høre hvad 
 personen indtaler på svareren. 
 Der kan også vælges at trykke på for at tale med  
 personen. 
 
 Aflytte beskeder på telefonsvareren 
 Tryk på ”menu”. Nu vises i displayet ”Anwer Machine”. Tryk 
 på ”menu”. Nu står der i displayet ”Play messages”. Tryk på 
 ”menu” . Hvis der er indtalte beskeder begynder telefonen at 
 afspille beskederne. 
 Når den sidste besked afspilles vises i displayet ”End of mes
 sages” 
 
 Slette beskeder 
 Tryk på ”menu”. Nu står der ”Answer Machine”. Tryk på 
 ”menu”. Brug ”pil ned” til der står ”Delete messages”. Tryk på 
 ”menu” Nu står der i displayet ”Delete all?” Tryk på ”menu” for 
 at slette alle beskeder. 
 
Bruge telefonsvareren fra basen 
  
 Tryk på for at koble telefonsvaren til eller fra 
 
 Aflytte telefonsvarer 
 
 Tryk på Nyeste besked afspilles først, 

 Under afspilningen kan beskeden slettes tryk på  
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  Tryk en gang for at høre beskeden igen   

   

  Tryk 2 gange for at høre den forudgående besked 
 
  Tryk for at høre næste besked 
   
  Start afspilning af beskeder 
 

  Stop afspilning af beskeder 
 
          Justerer lyden under afspilning af beskeder  
 

 

Få adgang til telefonsvareren fra en anden telefon 
 
 Du kan få adgang til telefonsvareren fra en anden telefon ved 
 at ringe til telefonen og indtaste en 4 cifret PIN kode. 
 
 Indstille telefonen for at få adgang: 
 
 Tryk på ”menu” Nu står der ”Answer Machine” i displayet 
 Tryk på ”menu”. Brug ”pil op” eller ”pil ned” til der står 
 ”Remote access”. Tryk på ”menu”. Der står nu ”Enable” i dis
 play et. Tryk på ”menu” og telefonen gemmer. 
 Der står nu ”Remote Access” i displayet. Tryk på ”menu”. 
 Nu står der ”Enable”. Tast på ”pil ned” en gang og der står 
 ”Set PIN”. Tryk på ”menu”. Nu står der ”OldPIN? Tast 0000 
 og tryk ”menu”. 
 Nu skal den valgte PIN kode indtastes (4 cifre). Tast PIN og 
 tryk derefter på ”menu”.Nu står der ”NewPIN?” tast PIN ko
 den igen og tryk på ”menu”. Nu står der ”Re-enter”. Tast PIN 
 koden en gang til og tryk på ”menu” og telefonen gemmer 
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Hvis du har glemt at tænde telefonsvareren 
  
 Ring til dit nummer og lad telefonen ringe. Efter 10 ring vil  
 telefonsvareren tænde. Når du høre den indtalte besked skal 
 der trykkes på ”Stjerne knappen”. Derefter vil du høre ”Please 
 enter your security code” (Indtast PIN kode).  Tryk derefter på 
 ”Tast 9” for at tænde for telefonsvareren. Hvis du ikke tænder 
 for telefonsvareren (tast 9) vil den slukke når du afbryder  
 forbindelsen. 
 

Aflytte telefonsvareren fra en anden telefon 
 
 Ring til dit nummer. Når du høre den indtalte besked trykkes 
 på ”Stjerne knappen” . Derefter vil du høre ”Please enter your 
 security code” (indtast PIN kode).  
 Nu har du adgang til at  aflytte, slette, slukke for telefonsvare
 ren. Dette gøres ved brug af numre tasterne 1-9 og stjerne 
 knappen. 
 
 Numre tast 1: Afspil den udgående indtalte besked 
 Numre tast 2: Afspil alle de indkomne beskeder 
 Numre tast 3: Afspil nye indkomne beskeder 
 Numre tast 4: Spol tilbage til den forudgående besked 
 Numre tast 5: Slet beskeder 
 Numre tast 6: Spol frem til næste besked 
 Numre tast 7: Indstil telefonsvareren til enten at ”Answer &  
         Rekord” (Personen kan indtale en besked ) el
         ler ”Answer only” (personen kan ikke indtale en 
         besked) 
 Numre tast 8: Hør den indtalte besked 
 Numre tast 9: Tænde eller slukke for telefonsvareren 
 
 Stjerne knappen: Optage en ny udgående besked 
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 Vedligeholdelse og sikkerhed 
 
VIGTIGT: Benyttes håndsættet ikke gennem længere tid skal 
batterierne afmonteres. 
 
Afstanden til andre elektronik produkter skal være mindst 50 
cm. 
Anvend kun genopladelige AAA batterier i håndsættet. 
Berør ikke håndsættet med våde hænder. 
Hold telefonen tør, undgå regn, fugt, damp og kemiske stof-
fer. 
Hold telefonen ren og fri for støv. 
Udsæt ikke telefonen for ekstrem varme eller kulde. 
Undgå store temperatursvingninger, da dette kan medføre 
fugtskade. 
Rengør kun telefonen med en tør klud uden rengøringsmiddel 
af nogen slags. 
Mal eller skriv ikke på telefonen. 
Modificer ikke telefonen på nogen måde. 
Udsæt ikke telefonen for stød og fald. 
Anvend kun strømforsyningen som medfølger, eller anden 
original strømforsyning. 
 
Vigtigt: Overholdes ovenstående ikke, vil garantien bortfalde. 
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Bravo trådløs er indstillet til engelsk sprog ved leveringen 
Hvis du ved en fejl har indstillet sproget til et sprog som 
du ikke forstår, kan du skifte til engelsk sprog på følgende 
måde: 
Tryk på ”menu” 
Tryk på ”pil op” to gange 
Tryk på ”menu” to gange 
Tryk på ”pil op” fem gange 
Tryk på ”menu” 
Tryk på ”pil op” indtil sproget english vises i displayet 
Tryk på ”menu” og telefonen gemmer det valgte sprog 
 

 
 
 
 
 
 

Bravo trådløs TOP S distribueres i Danmark, Grønland 
og Færøerne af: 
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Certifikat 
= ISO 9001:2000 = 

Overensstemmelsels erklæring 

Brondi Telefonia S.p.A., med hovedkvarter i Via Guido 
Rossa 3 – 10024 Moncalieri (TO), erklærer at produktet 
er i overensstemmelse med CE R&TTE Direktiv 1999/5/
CE og opfylder følgende standarder: 

EN 301 489, EN 301 406, EN 60950  
overensstemmelsen til disse krav er vist med  
mærkningen: 

 

Produktet er i overensstemmelse med EC EMC Direktiv 
89/336/CEE og med EC Lav spændings direktiv 73/23/
CEE. 

Må ikke bortskaffes med 
almindelig renovation 


