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Pak telefonen ud 
I kassen finder du: 
• Telefonen 
• Telefonrøret 
• Snoet ledning - forbinder tele-

fon og rør. 
• Ledning - forbinder telefon til 

telefonstik 
• Adaptor (strømforsyning) 
• Nødkaldsenhed (fjernbetjening) 
Dansk brugervejledning fra Tele Call Danmark + andre 
bruger manualer fra BRONDI  
(Dette er en Dansk udgave af BRONDI´s  officielle bruger manual. I tvivlstilfælle 
og med hensyn til juridiske aspekter, henvises til producentens brugermanual.  
Denne brugervejledning er alene udfærdiget til dansksprogede brugere, som en 
service ydelse fra Tele Call Danmark) 
 

Tele Call Danmark 
anbefaler at behol-
de indpakningen til 
brug ved senere 

Oversigt: 
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1.  Læg på - afbryder 
2. Display 
3. Indikations lys blinker ved kald 
4. Pil op - se sidst indkommet kald. Bladre i menu 
5. Pil ned - se indkomne kald. Bladre i menu 
6. Indikations lys - blinker, når der har været kald 
7. CID/ESC - telefonbog eller opkaldsliste, forlade me-

nu 
8. DEL - knap til at slette 
9. MEMU - knap til brug af telefonens indstillinger 
10. OK/DIAL - bekræft tast ved indstillinger. Ring op til et 

indkommet kald 
11. FLASH - bruges ved omstillingsanlæg 
12. REDIAL/P - ringe til sidst kaldte nummer  
13. Indikations lys - lyser, når medhøret er aktivt 
14. Medhør (til/fra) 
15. Nummertaster - kan tale hvis stemme er tilkoblet 
16. Højttaler 
17. Mikrofon 
18. Højttaler 
19. Direkte opkaldstast 
20. Direkte opkaldstast 
21. SOS tast. Tryk i ca. 3 sekunder og telefonen ringer 

op til de indkodede nødkaldsnummer 
22. Under højttaleren på telefonen er placeret en omskif-

ter for volumen i telefonrøret. 
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Montering af batterier 
 
 
 
 
 
 

VIGTIGT: Før du fjerner dækslet til batterierne må telefo-
nen ikke være tilsluttet telefonlinjen . 
 
Fjern dækslet i bunden af telefonen. Isæt 4 AAA Alkaline 
batterier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brug IKKE genopladelige batterier i telefonen. De egner 
sig ikke. 
 

Når batterierne er ved at være flade, vil blinke i mid-
ten af skærmens højre side. Tømmes batterierne helt, vil 
skærmen ikke fungere. 
 
Nødkaldsenheden er monteret med 12V DC batteri 
 
 
 
 

Vigtig note: Før brug, skal du installere 4 x 1,5V 
AAA Alkaline batterier (medfølger ikke). De sørger 
for, at skærmen virker og at hukommelsen gem-

mes ved liniebrud.  
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Indstallation: 
Placer telefonen på en vandret overflade, hvor:  
• Telefonledningen kan nå til det nærmeste telefonstik. 
• Der er tørt (væk fra bad, vask o.lign.) 
• Den ikke står nær elektrisk udstyr som køleskab, va-

skemaskine, mikrobølgeovn, TV, lysstofrør o. lign. 
 

1. Forbind håndsættet til telefonen som vist. Stikkene 
sidder i enden af røret og venstre side af telefonen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. 1. Telefonlinje  
2. Adaptor (strømforsyning) 
3. Ringetone volumen 

 
 
 
 
 
 
 

Stikkene skal 
”klikke” på plads. 
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Klargøring: 
Menu tasten: 
Ved tryk på MENU tasten skiftes der til næste menu-
punkt: 
LDC KONTRAST  
INDTAST TID/DATO 
GEM NUMMERET 
OPTAGE NAVN 
OPTAGE BESKED 
AFSPIL BESKED 
LCD SPROG 
STEMME 
BLINKE TID 
SÆT TONE 
KOBL NY PENDANT (Tilkobl ny fjernbetjening) 
LOKALKODE 
 
 
LCD KONTRAST.: 
Justering af kontrasten i displayet 
1. Tryk på MENU tasten og displayet viser LCD KON-

TRAST. 
2. Tryk på OK/DIAL tasten og displayet viser et tal (1-5) 
3. Tryk på pil op eller pil ned for at justerer kontrasten. 

Når den ønskede kontrast vises i displayet trykkes 
på OK/DIAL tasten. 

4. Tryk på CID/ESC tasten for at forlade menuen 
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INDTAST TID/DATO: 
1. Tryk 2 gange på MENU tasten og displayet viser 

INDTAST TID/DATO. 
2. Tryk på OK/DIAL tasten. 
3. Nu blinker timer i displayet. Brug pil op eller pil ned 

for at indstille timer. Tryk derefter på OK/DIAL tasten. 
4. Nu blinker minutter i displayet. Brug pil op eller pil 

ned for at indstille minutter. Tryk derefter på OK/DIAL 
tasten. 

5. Nu blinker dato i displayet. Brug pil op eller pil ned 
for at indstille datoen. Tryk derefter på OK/DIAL ta-
sten. 

6. Nu blinker måned i displayet. Brug pil op eller pil ned 
for at indstille måned. Tryk derefter på OK/DIAL ta-
sten. 

7. Tryk på CID/ESC tasten for at forlade menuen. 
 

GEM NUMMERET: 
Der kan gemmes op til 30 telefonnumre i telefonbogen. 
Telefonnummeret kan højst være på 22 tegn og navnet 
kan højst være på 16 karakter. 
1. Tryk 3 gange på MENU tasten og displayet viser 

GEM NUMMERET. 
2. Tryk på OK/DIAL tasten 
3. Nu blinker markøren i venstre side af displayet. Brug 

nummertaster og tast det ønskede telefonnummer 
som ønskes gemt. 

4. Når nummeret er tastet (hvis der tastes forkert brug 
DEL tasten for at slette) trykkes på OK/DIAL tasten. 

5. Nu blinker markøren under telefonnummeret.  
6. Brug nummertasterne for at skrive navn -  se hvor-

dan i næste punkt 
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7.  

Eksenpel: B vælges ved to tryk på tast 2 
 
Hvis der skrives forkert brug DEL tasten for at slette. 
Når navnet er skrevet trykkes på OK/DIAL tasten. 
 
8. Nu vises i displayet ALARM TIL. Brug pil op for at 

skifte til ALARM FRA. 
 
VIGTIGT! ALARM TIL og ALARM FRA er byttet 
om.  Hvis der vælges ALARM TIL er dette telefon-
nummer ikke med i rundringningen, hvis nødkald 
bliver aktiveret. Hvis der vælges ALARM FRA og 
derefter trykke på OK/DIAL tasten vil der i dis-
playet vises 01 LOKATION. Dette betyder at ved 
aktivering af nødkald vil dette telefonnummer 
være det første nummer som telefonen ringer op 
til. 
 

OPTAGE NAVN: 
Når et telefonnummer er gemt i telefonbogen, kan der op-
tages et navn, så telefonen siger hvem det er som ringer. 
1. Tryk 4 gange på MENU tasten og displayet viser OP-

TAGE NAVN. 

Tast 
1 space  +  &  -  /  1 
2 A  B  C  2 
3 D  E  F  3 
4 G  H  I  4 
5 J  K  L  5 
6 M  N  O  6 

Tast 
7 P  Q  R  S  7 
8 T  U  V  8 
9 W  X  Y  Z  9 
0 ,  .  :  ;  ?  0  
* ‘  @  (  )  *   
# $  _  %  !  # 
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2. Tryk på OK/DIAL tasten. 
3. Med pil op og pil ned kan der nu bladres i telefonbo-

gen. Vælg det ønskede nummer. 
4. Tryk og hold ned på OK/DIAL tasten. 
5. Nu lyder et bip og navnet kan indtales. Derefter vil 

telefonen gentage det indtalte.  
 

OPTAGE BESKED: 
Her kan der optages en personlig alarm besked. Alarm 
beskeden  kan have en maximal varighed på 15 sekun-
der.  Afslut altid alarmbeskeden med ”tryk 0 for samtale”. 
Ejksempel: ”Nødkald fra Anders, Åvej 25, tryk 0 for sam-
tale” 
1. Tryk 5 gange på MENU tasten og displayet viser OP-

TAGE BESKED. 
2. Tryk på OK/DIAL tasten. 
3. I displayet står der OPTAGE BESKED. 
4. Tryk og hold ned på OK/DIAL tasten. Der vil nu hø-

res et bip og beskeden kan indtales.  
5. Slip OK/DIAL tasten og telefonen gentager beske-

den. 
 

AFSPIL BESKED: 
1. Tryk 6 gange på MENU tasten og displayet viser AF-

SPIL BESKED. 
2. Tryk på OK/DIAL tasten. 
3. Nu høres den indtalte besked. 
4. Tryk på CID/ESC tasten for at forlade menuen. 

 
LCD SPROG: 
1. Tryk 7 gange på MENU tasten og displayet viser 

LCD SPROG 
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2. Tryk på OK/DIAL tasten 
3. Ved brug af pil op og pil ned kan der vælges mellem 

11 forskellige sprog.  
Når det ønskede sprog står i displayet trykkes på OK/
DIAL tasten. 
 
STEMME: 
Her kan der vælges stemme på følgende sprog: engelsk, 
Fransk, Tysk, Spansk, Italiensk, Hollandsk eller stemme 
fra. Hvis der vælges stemme på en af sprogene vil num-
mertasterne blive talende. Det vil sige at når der trykkes 
på eksempel nummer tast et vil telefonen sige et på det 
valgte sprog. Hvis der vælges stemme fra vil nummerta-
sterne ikke sige noget. 
1. Tryk 8 gange på MENU tasten og displayet viser 

STEMME 
2. Tryk på OK/DIAL tasten. 
3. Med pil op og pil ned kan der bladres mellem de for-

skellige sprog og stemme fra. 
4. Når det ønskede vises i displayet trykkes på OK/

DIAL tasten. 
 

BLINKETID: 
Anvendes kun når telefonen er tilsluttet en PABC (Privat 
Automatisk BI-Central) også kaldet telefon omstillingsan-
læg. 
1. Tryk 9 gange på MENU tasten og displayet viser 

BLINKETID 
2. Tryk på OK/DIAL tasten 
3. Nu vises 100MS, brug piltasterne for af bladre mel-

lem 270MS, 300MS, 600MS, 80 MS. Når det ønske-
de vises i displayet trykkes på OK/DIAL tasten 
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SÆT TONE: 
1. Tryk 10 gange på MENU tasten og displayet viser 

SÆT TONE 
2. Tryk på OK/DIAL tasten 
3. Vælg TONE for tilslutning af dansk telefonnet, ved 

brug af pil op eller pil ned. Tryk derefter på OK/DIAL 
tasten. 
 

KOBL NY PENDANT (Tilkobl ny fjernbetjening/
nødkaldsenhed): 
1. Tryk 11 gange på MENU tasten og displayet viser 

KOBL NY PENDANT 
2. Tryk på OK/DIAL 
3. Nu vises i displayet TILMELDER 
4. Tryk på OK/DIAL og displayet viser TILMELDERHH 
5. Tryk nu på nødkaldsenheden. Efter ca. 3 sekunder 

vil der i displayet vises TILMELDT. Nu er nødkalds-
enheden tilkoblet. 
 

LOKALKODE: 
Denne funktion bruges ikke i Danmark. 
 
Gemme numre på de to fototaster: 
1. Tryk 3 gange på MENU tasten i displayet vises GEM 

NUMMERET. 
2. Tryk på OK/DIAL tasten. 
3. Nu blinker markøren.  
4. Tast det ønskede telefonnummer. Hvis der bliver ta-

stet forkert brug, DEL tasten for at slette. 
5. Når telefonnummeret er tastet trykkes på OK/DIAL 

tasten. 
6. Nu blinker markøren under telefonnummeret. 
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7. Tryk på den ønskede fototast. 
8. Tryk på OK/DIAL og der vises i displayet GEMT. 

 
 

Redigerer eller slette i telefonbogen: 
Øverst i displayet vises tid/dato og CLIP.  
1. Tryk på CID/ESC 
2. Nu er CLIP (nummerviser) væk og telefonbogen vi-

ses. 
3. Brug pil op eller pil ned for at bladre i telefonbogen. 
4. Når det ønskede telefonnummer vises på displayet 

trykkes og holdes på MENU tasten. Nu står der RE-
DIGERE?. 

5. Tryk på OK/DIAL tasten. 
6. Nu kan telefonnummer og navn redigeres. Brug OK/

DIAL tasten til at bekræfte. 
 
Slet et telefonnummer fra telefonbogen: 
1. Tryk på CID/ESC. Nu vises telefonbogs symbolet i 

displayet. 
2. Brug pil op og pil ned for at bladre i telefonbogen. 
3. Når det ønskede telefonnummer vises på displayet 

trykkes på DEL tasten. 
4. Nu vises i displayet SLET? 
5. Tryk og hold på DEL tasten og efter få sekunder står 

der i displayet SLETTET. 
6. For at forlade tryk på CID/ESC. 
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Nummerviser: 
Nummerviseren (CLIP) viser op til 30 besvarede eller 
ubesvarede opkald. Nederst i displayet vises TOTAL: og 
NY:. TOTAL: viser antallet af opkald som ligger i nummer-
viseren. NY: viser antallet af nye ubesvarede opkald og 
indikations lampen NEW CALL blinker. 
Tryk på pil ned og det nyeste telefonnummer vises i dis-
playet sammen med tid og dato. 
Hvis telefonnummeret er flere gange i nummerviseren vi-
ses REPEAT og i displayet. 
Vises PRIVAT i displayet er nummeret skjult. 
 
Gem et telefonnummer fra nummerviseren i telefonbo-
gen: 
1. Brug pil op eller pil ned for at bladre i nummervise-

ren. 
2. Når det ønskede telefonnummer vises i displayet 

trykkes og holdes på MENU tasten. Nu står der KOP 
T TIL HUKOMM. 

3. Tryk på OK/DIAL tasten og telefonnummeret er nu 
gemt i telefonbogen. 
 

Slet et telefonnummer fra nummerviseren: 
1. Brug pil op eller pil ned for at bladre i nummervise-

ren. 
2. Når det ønskede telefonnummer vises i displayet 

trykkes på DEL tasten.  
3. Nu vises i displayet SLET? 
4. Tryk og hold på DEL tasten og efter få sekunder vi-

ses SLETTET. 
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SOS nødkald og nødkaldsenhed: 
For at aktivere nødkaldsfunktionen skal der trykkes på 
SOS tasten på telefonen eller på nødkaldsenheden i 3 
sekunder. 
Når nødkaldsfunktionen er aktiveret høres der fra telefo-
nen høje alarm bip i 15 sekunder. Dernæst begynder tele-
fonen af ringe til de indkodede telefonnumre. Når der er 
forbindelse vil telefonen afspille den personligt indtalte 
alarmbesked. Hvis der ikke er indtalt en alarmbesked, vil 
den forudindkodede alarmbesked blive afspillet ”This is 
An emergency call, to accept this call press zero”. Når 
den kaldte person trykker nul er der håndfri samtale.  
 
Kvitteres der ikke ved at taste nul inden for 60 sekun-
der eller besvares kaldet ikke ringes der til næste lo-
kation (se punkt GEM MUMMERET). Når den kaldte per-
son modtager nødopkaldet og kvittere med nul er sam-
talen i gang i 2 minutter, derefter høres advarsels bip.  
 
Det betyder at for at forlænge samtalen med yderligere 
2 minutter skal der trykkes på 1 og derefter på 5 ellers 
afslutter telefonen samtalen og ringer videre til næste lo-
kation.  
Nødkaldet kan afstilles ved 3 sekunders tryk på SOS ta-
sten eller ved 3 sekunders tryk på nødkaldsenheden.  
Den kaldte person kan også afstille nødkaldet ved af 
trykke 1 og derefter 9 og samtalen afbrydes . 
 
Det er meget vigtigt at de valgte personer som modtager 
nødkaldet har fået gennemgået denne beskrivelse. 
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Daglig Brug: 
Opkald: 
1. Løft røret eller tryk på Medhør. Vent på klartone. 
2. Tryk nummeret 
3. Afslut ved at lægge røret på eller tryk på Medhør. 

 
Modtag opkald: 
1. Opkald besvares ved af løfte røret eller trykke på 

Medhør for håndfri samtale eller at trykke på nød-
kaldsenheden hvor samtalen så er i håndfri (denne 
funktion kan være nyttig hvis man ikke lige er i nær-
heden af telefonen. 

2. Afslut ved at lægge røret på eller tryk på Medhør. 
 

Skift mellem rør og Medhør: 
Under samtale gennem røret kan medhør aktiveres ved 
at trykke på Medhør. Lægges røret herefter på fortsætter 
samtalen håndfrit. Løftes røret igen fortsætter samtalen 
med medhør. For at afslutte skal der både trykkes på 
Medhør og røret skal lægges på. 
 
Reguler lyden i røret: 
Under samtale reguleres lydstyrken i røret med omskifte-
ren, som er placeret på telefonen under røret. 
 
Reguler lyden i Medhør: 
Lydstyrken i medhørets højttaler reguleres trinløst på høj-
re side af telefonen. 
 
Reguler ringetonen: 
Bag på telefonen sidder omskifteren for normal, høj eller 
kraftig ringetone. 
 



Tele Call Danmark   ene-distributør i Danmark for BRONDI      

www.telecall.dk 

Genopkald: 
1. Løft røret eller tryk på Medhør 
2. Tryk på REDIAL/P tasten og telefonen ringer op til 

det sidst kaldte nummer. 
 

Ringe til et nummer som er gemt i telefonbogen: 
1. Tryk på CID/ESC tasten. I displayet vises telefon-

bogs symbolet. 
2. Brug pil op eller pil ned for at bladre i telefonbogen. 
3. Når det ønskede telefonnummer vises i displayet 

trykkes på OK/DIAL tasten. 
4. Nu ringer telefonen nummeret op i håndfri (Medhør). 

Hvis samtalen ønskes ført i røret, løftes røret og 
medhør forsvinder. 
 

Ringe til et nummer som er i nummerviseren: 
1. Brug pil op eller pil ned for at bladre i nummerviseren 
2. Når det ønskede telefonnummer vises i displayet 

trykkes på OK/DIAL tasten. 
3. Nu ringer telefonen nummeret op i håndfri (Medhør). 

Hvis samtalen ønskes ført i røret, løftes røret og 
medhør forsvinder. 
 

EC overensstemmelseserklæring 
 
Brondi Telefonia S.p.A., med legalt hovedkvarter i Via B. Gozzoli n. 60-00142 
Roma og operativ base i Via Guido Rossa 3 - 10024 Moncalieri (TO), erklærer at 
Bravo Plus er i overensstemmelse med EC R&TTE Direktiv 1999/5/CE og opfyl-
der følgende standarder: EN 55022 , EN 55024, EN 60950. Overensstemmelsen 
med disse krav er vist med mærkningen:  
 
 
 
 
Brondi Bravo Plus er i overensstemmelse med EC EMC Direktiv 89/336/CEE og 
med sikkerhedsbestemmelserne i EC lavspændingsdirektiv 73/23/CEE. 

 


