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BRAVO Trådløs 
DECT fastnettelefon 

 
Bruger manual 

 

 

 

 
 
1. Overordnede funktioner 

• Stort håndsæt med store taster –og display 
• Håndfri betjening 
• Høj ringestyrke 
• Lyssigal ved tilringning 
• Høj lydstyrke 
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• Pakningen indeholder 
• 1 trådløs håndsæt 
• 1 baseenhed 
• 1 telefonledning 
• 1 230v strømforsyning 
• 2 AAA genopladelige batterier 
• 1 dansk brugsanvisning 
 

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

         
Strømforsyning                    Telefonledning     
 

3. Monter Batteri 
1. Afmonter dækselet i bunden af håndsættet, ved at skubbe dækslet 

ned 
2. Indsæt 2 stk. AAA genopladelige batterier. Vær opmærksom på at 

vende batterierne rigtigt. 
3. Monter dækselet ved at skubbe det tilbage 

  

Symbolet  vises i displayet, når batterierne trænger til opladning. 
Sæt håndsættet i basen for at oplade batterierne. 
 
VIGTIGT! 
Oplad batterierne i 15 timer inden telefonen tages i brug. 
Håndsættet oplades når det er i basen. 
Anvend KUN genopladelige batterier. 
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4. Oversigt  
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 TASTERNES FUNKTIONER 
 

1. GEM tast. Tryk på tasten i 2 sekunder for at gemme det viste 
telefonnummer i telefonbogen. Nummeret ringes op ved et kort 
tryk. Der kan gemmes telefonnumre på tasterne 0 – 9. Se punkt 11. 
 

2. TILBAGE tast. Anvendes til at skifte mellem telefonnumrene i 
telefonbogen og opkaldsliste. 
 

3. HÅNDFRI tast. Skifter mellem håndfri og normal. 
 

4. TELEFON. Anvendes til at ”løfte af” og ”læg på”. 
 

5. FREM / nummerviser tast. Anvendes til at skifte mellem 
telefonnumrene i telefonbogen og opkaldsliste. 
 

6. DEL, mikrofonafbryder / slet. Under samtale fra og tilkobles 
mikrofonen ved tryk på tasten. Tasten anvendes også til at slette et 
forkert tastet ciffer. 
 

7. RINGETONER TIL/FRA. Tryk på tasten i 2 sek. for at skifte tilstand 
(ikke under en samtale).  
 

8. LYD STYRKE.  
• Ringestyrken justeres når der ikke er kaldt op. 
• Under et opkald justeres lydstyrken i samtalen. 

 
9. FIND HÅNDSÆT / til/frakoble lys ved tilringning.  

• Tryk på tasten hvis du ikke kan finde håndsættet og håndsættet  
afgiver et lydsignal. 

• Under samtale kan lyssignalet på basen til og frakobles   
 

10. GENKALD / PAUSE.  
• Tryk på tasten for at ringe til sidst kaldte telefonnummer 
• Genererer en pause i det indtastede nummer. Anvendes når 

telefonen er tilsluttet en PABC (Privat Automatisk Bi-Central) 
også kaldet telefon omstillingsanlæg. 
 

11. TASTATUR LÅS. Tryk på tasten i 2 sekunder for at til og frakoble 
tastaturlås. 
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5. Display symboler. 
 

                          
 

 

 

Gem 

 

 

 

Batteri tilstand (Høj) 

Batteritilstand (Lav) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Ringetoner i håndsæt TIL 

Ringetoner i håndsæt FRA 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Medhør TIL 

 

 

Tastatur LÅST  

 
 

 

 
 

 

Viser at telefonen er i brug. Blinker ved tilringning 

X vises når mikrofonen er frakoblet 

 

 

Viser at der er telefonnumre i nummerviseren. Når symbolet 
blinker er der nye telefonnumre i nummerviseren. 

 

 

Viser at håndsæt og base er forbundet. Blinker når der ikke 
er forbindelse mellem håndsæt og base 

 

 

Viser at der er forbindelse med andet håndsæt 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Vise at FREM og TILBAGE tasterne kan anvendes 
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6. Modtag opkald 
Når telefonen ringer blinker lamperne på basen og telefonnummeret på 
den der ringer op vises i displayet (hvis tjenesten er supporteret i 
opkaldet).  

Tryk TELEFON for at besvarer et opkald. 
 
 

7. Opkald fra telefonen. 

Tryk TELEFON eller  og afvent klartone. Symbolet   og 
samtalens længde vise i displayet og den røde lampe på basen blinker. 
Vælg opkaldsmetode.  
• Tryk telefonnumret på nummertasterne, nummeret vises i displayet. 
• Tryk /P GENKALD for at ringe til det sidst kaldte nummer 
• Se punkt 9 for at ringe til et gemt telefonnummer. 
 
Samtalens længde vises i minutter og sekunder i displayet og forsvinder 
få sekunder efter opkaldet er afsluttet 

 
 
8. Afslut opkald  

1. Tryk TELEFON 
2. Sæt håndsættet tilbage i basen 

 
9. Gem telefonnummer  

Telefonnumre gemmes når der ikke foretages opkald. 

1. Tryk  indtil symbolet  blinker i displayet 
2. Tast telefonnummer på nummertasterne, nummeret bliver vist i 

displayet 

3. Tryk   
4. Tryk den ønskede nummertast (0-9) 
 
Start forfra for at gemme flere telefonnumre 
 

10. Slet telefonnummer  
Telefonnumre slettes når der ikke foretages opkald. 

1. Tryk  indtil symbolet  blinker i displayet 

2. Tryk   
3. Tryk den ønskede nummertast (0-9) 
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11. Ring til et gemt telefonnummer 

1. Tryk kort på  
2. Tryk den ønskede nummertast (0-9) 

3. Tryk TELEFON eller  for at ringe til det valgte nummer 
12. Afbryd mikrofon 

Mikrofonen er frakoblet så længe mikrofonafbryderen holdes inde 
 

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

Ved tryk på  /P indsættes en pause.  

Pausens varighed ændres ved at trykke på  /P i 3 sekunder. Displayet 
viser S (100ms) eller L (270ms). 
 

14. Juster lydstyrke i højttaler  

1. Tryk på  LYD STYRKE under et opkald for at justerer 
lydstyrken. 

2. Tryk på  TILBAGE eller  FREM. 0 er laveste lydstyrke og 
00000 er højeste lydstyrke.  
 

15. Juster ringestyrke 

1. Tryk på  LYD STYRKE når der ikke er et opkald i gang for at 
justerer ringestyrken (hurtigt tryk). 

2. Tryk på  TILBAGE eller  FREM. 0 er laveste ringestyrke 
og 00000 er højeste ringestyrke. Ved 

Skiftes det til ingen, vises symbolet og ringesignalet er frakoblet.  
 

16. Skift ringemelodi 
Ringemelodien ændres når der ikke er et opkald i gang. 
1. Tryk på  LYD STYRKE i 2 sekunder. d

—
d vises i displayet. 

2. Tryk på  TILBAGE eller  FREM for at vælge mellem de 9 
ringemelodier. 

3. Tryk på  LYD STYRKE for at vælge ringemelodien.  
Melodien vælges også hvis tasterne ikke berøres i ca. 5 sekunder. 
 

17. Nummerviser. 

Symbolet  indikerer at der er telefonnumre i nummerviseren. 

Når symbolet  blinker har der været ubesvarede opkald. 
Tryk  for at se de numre som har ringet til dig. 
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Displayet viser: 

            

antal kald    
 
vent et par sekunder eller tryk  og telefonnummeret vises. 
 

 

Tryk  for at gå tilbage og se andre kaldte numre 
Tryk  for at se tidligere numre 
Tryk  for at skifte mellem tidligere numre 
 
Når et telefonnummer vises i displayet kan du 

• Ringe op til det ved at trykke TELEFON eller . 
• Slette nummeret ved at trykke på DEL. Er alle numre slettet vises NO 

CLIP i displayet. 
• Gemme nummeret i hukommelsen  

o Tryk  indtil symbolet  blinker i displayet 
o Tryg den ønskede nummertast (0-9) 

o Tryk   
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Specifikationer 

Type:      Digital trådløs  

Standard:     DECT GAP  

Frekvens     1880 MHz - 1900 MHz  

Rækkevidde    op til 300m (udendørs), 50m (indendørs)  

Batterier:     2 AAA NiMH 1,2V  

Håndsæt dimensioner:  65 x 162 x 33 mm   

Base dimensioner:   116 x 47 x 121 mm  

Håndsæt vægt incl batterier:  146 g  

 
 
Vedligeholdelse og sikkerhed 
Vigtigt: Benyttes Håndsættet ikke gennem længere tid skal batteriet 
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 stoffer. 
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 genopladelige AAA batterier i håndsættet. 
Anvend kun strømforsyningen som medfølger, eller anden original 
strømforsyning. 
 
Vigtigt - Overholdes ovenstående ikke, vil garantien bortfalde. 
 

 

 

 
 

 

 
Må ikke bortskaffes med almindelig renovation. 
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Overensstemmelsels erklæring 

 

Brondi Telefonia SPA,Med hovedkvarten 
 i ITALY in Via Guido Rossa 3 – 10024 Moncalieri (TO),  

Erklærer hermed at produktet : 
 

BRAVO CORDLESS 2 
 

Er I overensstemmelse med direktiv 1999/5/CE  (R&TTE),  
Og overholder følgende standarder: 

 
• EN 301 406 V1.4.1 
• EN 301 489 – 01 V1.3.1 
• EN 301 489 – 06 
• EN 60950:2000 

 
overensstemmelsen til disse krav er vist med mærkningen: 

 

BRAVO CORDLESS 2 

Er I overnesstemmelse med EC EMC Direktiv 89/336/EEC 

Og med EC Low Voltage Directive 73/23/EEC. 


