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1. Klargøring 
1. Forbind stikket i telefonrøret og stikket i bunden 
     af basen med spiralledningen. 
2. Tilslut telefonen til telefonstikket 
 

2. Monter telefonen på vægen 
Telefonen kan anvendes som bordtelefon eller den  
kan monteres på vægen. Ved montering væg, følg 
nedenstående vejledning. 
1. Monter 2 skruer lodret med en afstand på 95mm. 
    Skruehovedet skal være 5mm fra vægen. 
2. Monter telefonen på de 2 skruer og træk ned i  
    telefonen for at låse den. 
3. Skub holderen til telefonrøret op så det ikke  
    længere siddet på telefonen. 
4. Vend holderen til røret og skub den på plads. 

 
3. Modtag opkald 

Løft telefonrøret når telefonen ringer 
ELLER 

Tryk på  tasten for medhør. Telefonrøret skal 
ikke løftes af.  
 

4. Opkald fra telefonen.   
Løft telefonrøret og afvent klartone.   
Vælg opkaldsmetode. 
Tryk telefonnumret på nummertasterne 

Tryk  (Genkald) for at ringe til det sidst kaldte 
nummer 

Tryk M1, M2, eller M3 for at ringe til gemte numre. Se 
hvordan telefonnummeret gemmes i punkt 7 
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Tryk  efterfulgt af én nummertasterne for at rin-
ge til gemte numre. Se hvordan telefonnummeret 
gemmes i punkt 7 

 
5. Afslut opkald  

Læg telefonrøret tilbage på telefonen 
eller 

Ved tryk på  tasten, hvis opkaldet er besvaret 
med tryk på medhør. 
 

6. Juster ringestyrke 
Vælg ringestyrken med glideren på siden af telefo-

nen. Høj( ),  
mellem ( ) og lav ( ). 
 

7. Gem telefonnummer  
Løft telefonrøret  

Tryk  (gem) 
Tryk telefonnummer på nummertasterne 

Tryk  (gem) 
Vælg kortvalgs tast 

Tryk M1, M2 eller M3 
ELLER 
Tryk på én af nummertasterne 0 - 9  

Læg telefonrøret tilbage på telefonen 
 

8. Genkald 

Løft telefonrøret og tryk  (genkald) og telefonen 
ringer til det sidst kaldte telefonnummer  



Tele Call Danmark   ene-distributør i Danmark for BRONDI      

www.telecall.dk 

9. Juster lydstyrke i højttaler  
På telefonens bagside kan lydstyrken sættes på HI 
(høj) eller LO (lav)   
 

10. Pause funktion  
Anvendes kun når telefonen er tilsluttet en PABC 
(Privat Automatisk Bi-Central) også kaldet telefon 
omstillingsanlæg. 

Ved tryk på  (pause) indsættes en pause på 3,6 
sekund.  
 

11. R tast 
Anvendes kun når telefonen er tilsluttet en PABC 
(Privat Automatisk Bi-Central) også kaldet telefon 
omstillingsanlæg. 
Anvendes til omstilling til andet lokalnummer.  På te-
lefonens bagside kan flash tiden for R tasten indstil-
les på 100 og 300 ms. 
 

12. Indstilling af puls/tone 
På telefonens bagside kan opkaldsmetoden indstilles 
til P(puls) eller T(tone).  
Sæt omskifteren på T for tilslutning til dansk fastnet. 
 

Overensstemmelsels erklæring 
Brondi Telefonia S.p.A., med hovedkvarter i Via Guido Rossa 3 – 10024 Moncalieri (TO), erklærer at 
BRAVO 10 er i overensstemmelse med CE R&TTE Direktiv 1999/5/CE og opfylder følgende standar-
der: EN55022, EN55024, EN60950. overensstemmelsen til disse krav er vist med mærkningen: 

 

BRAVO 10 er i overensstemmelse med CE EMC Direktiv 89/336/CEE og med CE Lav spændings 
direktiv 73/23/CEE. 


