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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 Batteri 

Hvis telefonen er tilsluttet telefonlinien, skal denne 
frakobles inden batterierne monteres eller udskiftes. 
1. Afmonter dæksel i bunden af telefonen Indsæt  
    1 stk. AAA batteri. Vi anbefaler at der indsættes            
Alkaline batterier af høj kvalitet 

2. Monter dæksel  
 

3. 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 
100mm. Skruehovedet skal være 5mm fra  
vægen. 

2. Monter telefonen på de 2 skruer og træk ned i te-
lefonen for at låse den 

Skub holderen til telefonrøret op så det ikke længere 
sidder på telefonen 
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Modtag opkald 
Løft telefonrøret når telefonen ringer 
 

Opkald fra telefonen.   
Løft telefonrøret og afvent klartone. Displayet er tomt.  
Vælg opkaldsmetode. Displayet kan vise 16 decima-
ler. 
Tryk telefonnumret på nummertasterne, nummeret 
vises i displayet 

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 

Tryk  efterfulgt af én nummertasterne for at rin-
ge til gemte numre. Se hvordan telefonnummeret 
gemmes i punkt 7 

 
 
Afslut opkald  

Læg telefonrøret tilbage på telefonen 
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Gem telefonnummer  
Vigtigt: monter 1 stk. AAA batteri for at telefonnum-
rene gemmes når telefonen ikke er tilkoblet telefonli-
nien. 
Løft telefonrøret  

Tryk  (gem) 
Tryk telefonnummer på nummertasterne, nummeret 

bliver vist i displayet 

Tryk  (gem) 
Vælg kortvalgs tast 

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

Læg telefonrøret tilbage på telefonen 
 

Genkald 

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

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. Pausen kan indsættes i et telefonnummer 
der gemmes. Se punkt 7 
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R tast 

Anvendes kun når telefonen er tilsluttet en PABC 
(Privat Automatisk Bi-Central) også kaldet telefon 
omstillingsanlæg. 
Anvendes til omstilling til andet lokalnummer.   
 

Juster lydstyrke i højttaler  

Tryk på  under samtale for at opnå høj lydstyr-
ke. 
Lydstyrken ændres automatisk til normal lydstyrke 
når telefonrøret lægges på 
 

Juster ringestyrke 

Sæt glideren  på højre side af telefonen i den 
ønskede position. 
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Ur 

Når telefonen ikke er i brug, vises uret. 
Uret vises 6 sekunder efter telefonrøret er lagt på 

 
Indstil Ur 

Tryk på SET knappen og TIMER blinker i diaplayet 
Tryk på +/- knappen og juster tiden 
Tryk SET knappen og MINUTTER blinker i displayet 
Tryk på +/- knappen og juster minutter 
Tryk på SET. Tiden er nu indstillet. Sekunder er sat til 

00 
 
Stopur 

Besvar opkald 
Når et opkald besvares vises samtalens længde i 
displayet 

Foretag opkald 
Når du selv kalder op vises det nummer som du 
ringer til, samtidig vises tidsforbruget 

Ved tryk på TIMER nulstilles tidsforbruget  
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Teleslynge 
Telefonen har indbygget teleslynge.  
Høreapparatet sættes i T-stilling for at anvende høreap-
paratet når du telefonerer.  
 
Vigtig information om telefonnumre gemt i telefonens 
hukommelse: 

Så længe telefonen er tilsluttet en aktiv telefonlinie, vil te-
lefonen huske de gemte telefonnumre uden der er monte-
ret 1 stk. AAA batteri. Uret vil ligeledes virke. 

Er batterierne ikke monteret vil hukommelsen blive slettet 
og uret bliver nulstillet når: 

Telefonen frakobles telefonlinien 

Liniefejl, også korte afbrydelser 

For mange telefoner er tilsluttet samme telefonlinie. 

Er telefonens hukommelse slettet, indkodes telefonnum-
rene på ny, se punkt 7 
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Overensstemmelsels erklæring 

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

 

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


