SUPER BRAVO 2
Fastnettelefon med fjernbetjent nødkald og
talende nummerviser
Bruger manual
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Ved anvendelse af denne manual forudsættes det at LCD LANGUAGE er sat til engelsk.

Optimal placering af nødtelefonen
Overvej nøje den optimale placering af nødtelefonen, så den er tilgængelig både dag og nat.
Vær opmærksom på at den medfølgende fjernbetjening har en rækkevidde på op til 40 meter.
Rækkevidden reduceres væsentligt, hvis der er væge eller andet i den direkte linje mellem
nødtelefonen og fjernbetjeningen.
Når nødtelefonen er indkodet med de ønskede personer til SOS nødkald, anbefales det at funktionen
afprøves så brugeren og de valgte personer er fortrolige med nødkaldsalarmen.

Installation af batterier
Din Super bravo 2 telefon kræver 4 stk. 1,5v AA alkaline batterier, for at alle funktioner inklusiv
nødkald, virker i op til 12 timers drift under strømsvigt.
Din personlige indkodning i telefonbogen og optagede stemmer gemmes, kræver IKKE batterier og
gemmes uanset om telefonen er tilsluttet.
Udtag telefonledning og strømforsyning før batterierne installeres.
Når symbolet vises i displayet, skal batterierne udskiftes.
Udskiftes batterierne ikke, vil displayet til sidst slukke. Kun telefonens basisfunktioner som
opringning og tilringning vil virke.

Udskiftning af batterier i fjernbetjening
Fjernbetjeningen leveres med batteri. Når fjernbetjeningen aktiveres vil lampen på fjernbetjeningen
lyse. Lyser lampen ikke, skal batteriet udskiftes med et nyt 12v alkaline batteri type 23A.

Tilslut strømforsyning
Tilslut stømforsyningen til stikket bag på telefonen og monter
den i en 230v stikkontakt. Anvend kun den strømforsyning
som følger med.
Tilsluttes strømforsyningen ikke, vil batterierne løbe tør efter
ca. 12 timers drift og displayet vil på et tidspunkt slukke. Kun
telefonens basisfunktioner som opringning og tilringning vil
virke.

Tilslut ledninger

TEL.LINE.

1. Tilslut spiralledningen til håndsættet og til stikket på siden
af telefonen.
2. Tilslut den ene ende telefonledningen til stikket markeret
TEL. LINE.
3. Tilslut adaptoren i den anden ende af telefonledningen.
4. Tilslut telefonlinien. Løft håndsættet og kontroller at der er
klartone.

Monter telefonen på vægen
Telefonen kan anvendes som bordtelefon eller den kan monteres på vægen. Ved montering væg,
følg nedenstående vejledning
Bor to huller med en lodret afstand på 83mm.
Afstanden mellem skruehoved og væg skal være 5mm.
Skub holderen til håndsættet af, vend den 180° og monter den igen.
Monter vægbeslaget under telefonen.
Monter telefonen på de 2 skruer og træk ned i telefonen for at låse
den.
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Oversigt

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rør holder (vendes ved vægmontering)
Bekræft
(OK)
slet
LCD Display
Lampe blinker for indikering af Nødkald
og nyt nummer i nummerviser
▲ ▼ Bladretaster

7.
8.
9.

Hurtig kalds taster
MENU & rette tast
SOS Nødkald (skal klargøres)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Nummerviser (CLIP)
og telefonbog ( )
R-tast (bruges kun ved omstillingsanlæg)
Mikrofonafbryder
Genkald
Lampe, blinker ved indkomne kald
Nummer taster
Telefon Base
Medhør
Ekstra lydstyrke i rør
Højttaler
CLIP
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ME(U tast
Ved tryk på MENU tasten skiftes der til næste menupunkt:
1. LCD CONTRAST (kontrast i display)
2. ENTER TIME/DATE (indtast tid/dato)
3. LCD LANGUAGE (valg af sprog i display)
4. VOICE (tale)
5. STORE NUMBER (gem telefonnummer)
6. NAME RECORDING (indtal navn I nummerviser)
7. RECORD MESSAGE (indtal nødkaldbesked)
8. CHECK MESSAGE (kontroller besked)
9. FLASH
10. TONE PULSE (valg of opkaldemetode)
11. REMOTE PENDENT (tilslut og frakoble fjernbetjening)
Når menu tasten er aktiveret, kan du også gå direkte til den ønskede menu ved at trykke på den
tilhørende nummertast.
ENTER TIME/DATE

RECORD MESSAGE

LCD LANGUAGE

CHECK MESSAGE

VOICE

FLASH

STORE NUMBER

TONE PULSE

NAME RECORDING

REMOTE PENDANT

Juster LCD KO(TRAST
1.
2.
3.
4.

Tryk på MENU tasten og displayet viser LCD CONTRAST.
Tryk på
tasten.
Tryk på ▲ eller ▼ for at justerer kontrasten. Bekræft ved tryk på
Displayet viser nu TIME/DATE.

5.

Tryk på

CLIP

tasten.

tasten for at forlade menuen.

Indstil tid og dato
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tryk to gange på MENU tasten og TIME/DATE vises.
Tryk på
tasten. Displayet viser ENTER TIME og værdien for timer blinker.
Juster timer med tasterne ▲ eller ▼ og bekræft med tasten. Værdien for minutter vil nu
blinke.
Juster minutter med tasterne ▲ eller ▼ og bekræft med
tasten. Displayet viser nu ENTER
DATE og værdien for dag vil nu blinke.
Juster dag med tasterne ▲ eller ▼ og bekræft med
tasten. Værdien for måned vil nu blinke.
Juster måned med tasterne ▲ eller ▼ og bekræft med
tasten.
Tryk på CLIP tasten for at forlade menuen.

Indstil sprog for display
1.
2.

Tryk tre gange på MENU tasten og displayet viser LCD LANGUAGE.
Tryk på
tasten. Vælg det ønskede sprog med tasterne ▲ eller ▼ og bekræft med

3.

Tryk på

CLIP

tasten.

tasten for at forlade menuen.

Det valgte sprog for menu har ingen indflydelse på det valgte sprog som telefonen kan tale.
Telefonen kan derfor vise menuerne på eksempelvis engelsk og tale tysk.
Bemærk at alle menuer vil vises på det valgte sprog og det kan derfor være vanskeligt at skifte
sprog, hvis du har valgt et sprog som du ikke forstår.
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Indstil sprog for tale.
4.
5.

Tryk 4 gange på MENU tasten og displayet viser VOICE.
Tryk på
tasten. Vælg de ønskede værdi for VOICE med tasterne ▲ eller ▼ og bekræft med
tasten.

6.

Tryk på

CLIP

tasten for at forlade menuen.

Telefonen taler i det valgte sprog når der trykkes på nummertaster ved opringning. Den talende
nummerviser siger tallene én efter én hvis der ikke er indtalt personlig besked til nummeret.
Den pre-indtalte alarmbesked siges ligeledes på det valgte sprog.
Bemærk at der ikke er tale for alle sprog som kan vælges for tekst.
Det valgte sprog for menu har ingen indflydelse på det valgte sprog som telefonen kan tale.
Telefonen kan derfor vise menuerne på eksempelvis engelsk og tale tysk.

Telefonbog
For at anvende telefonbogen skal den være tilkoblet og symbolet
vises i displayet.
Den talende nummerviser vil sige det indtalte navn, hvis telefonbogen er tilkoblet.
Hvis telefonbogen er frakoblet, tilkobles den ved tryk på
.

CLIP

tasten og displayet viser nu symbolet

Gem nummer i telefonbogen (op til 30 numre).
1. Tryk 5 gange på MENU tasten og displayet viser STORE NUMBER
2. Tryk på
tasten og cursoren blinker
3. Indtast telefonnummer (max 22 cifre) og bekræft med
tasten. Tryk på
tasten for at slette
forkert tastet ciffer. Med tasterne ▲ og ▼ flyttes curserens position.
4. Indtast tilhørende navn (max 16 bogstaver). Tryk på
tasten for at slette forkert tastet bogstav.
Med tasterne ▲ og ▼ flyttes curserens position. Se Indtast navn for oversigt af bogstaver.
5. Tryk på
tasten. Teksten EMERGENCY OFF vises i displayet.
6. Med tasterne ▲ og ▼ kan der skiftes mellem EMERGENCY ON (nødkalde funktionen
tilkoblet) og EMERGENCY OFF (nødkalde funktionen frakoblet) Bekræft ved tryk på
tasten.
VIGTIGT: Den sidste produktion af Super Bravo 2 har dansk sprog, men der er ved en fejl byttet
om på Teksterne ALARM TIL og ALARM FRA. Du skal derfor vælge ALARM FRA for at
alarmfunktionen er tilkoblet. Derfor er denne manual indledt med vores anbefaling om at LCD
LANGUAGE sættes til engelsk.
Vælges EMERGENCY OFF (nødkalde funktionen frakoblet) vil displayet vise SAVED når der er
trykket på
tasten. Teksten ”NAME RECORDING” vises i displayet.
Der kan nu indtales personlig tale til nummeret (eksempel: ”Per ringer”)
Tryk på
tasten og hold den nede så længe du indtaler. Tal tydeligt med en afstand på 15 cm fra
mikrofonen på telefonens overside. Vent med at tale 1 sek. efter bip lyd og NAME RECORDING
vises i displayet.
Det indtalte bliver sagt når det indkodede nummer genkendes ved tilringning.
Vælges EMERGENCY ON (nødkalde funktionen tilkoblet) vil displayet vise LOCATION når der
er trykket på
tasten. Her vælges rækkefølgen når nødkaldet aktiveres med tasterne ▲ eller ▼ og
bekræft med
tasten. Dispalyet viser SAVED
Når nødkaldet aktiveres, ringes der først til Location 1, herefter 2, herefter 3 osv.
Teksten ”NAME RECORDING” vises nu i displayet.
Der kan nu indtales personlig tale til nummeret (eksempel: ”Per ringer”)
Tryk på
tasten og hold den nede så længe du indtaler. Tal tydeligt direkte ind i mikrofonen og
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vent med at tale 1 sek. efter bip lyd og NAME RECORDING vises i displayet.
Det indtalte bliver sagt når det indkodede nummer genkendes ved tilringning.
Vælges en location som allerede er valgt, vil det nummer som tidligere var tilknyttet rykke én plads
ned.
7. Gentag punkt 2 – 6 for at indkode flere eller tryk på

CLIP

tasten for at afslutte.

Optag / rediger / slet tale til kontaktperson
1. Tryk 6 gange på MENU tasten og displayet viser NAME RECORDING
2. Tryk på
tasten og kontaktpersonerne i telefonbogen vises.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at bladre I telefonbogen, eller indtast første bogstav i navnet. Displayet
viser navn og telefonnummer
4. Der kan nu indtales personlig tale til nummeret (eksempel: ”Per ringer”)
Tryk på
tasten og hold den nede så længe du indtaler. Tal tydeligt med en afstand på 15 cm fra
mikrofonen på telefonens overside. Vent med at tale 1 sek. efter bip lyd og VOICE vises i
displayet. Efter indtalingen siger telefonen det indtalte.
Tryk på
for at slette indtaling for kontaktpersonen.
5. Gentag punkt 3 - 4 og afslut ved tryk på

CLIP

tasten

Optag personlig alarmbesked
1. Tryk 7 gange på MENU tasten og displayet viser RECORD MESSAGE
2. Tryk på
tasten og hold den nede så længe du indtaler. Tal tydeligt med en afstand på 15 cm fra
mikrofonen på telefonens overside. Vent med at tale 1 sek. efter bip lyd og VOICE vises i
displayet. Efter indtalingen siger telefonen det indtalte.
3. Afslut ved tryk på CLIP tasten
Alarmbeskeden kan have en maximal varighed af 20 sek.
Afslut altid alarmbeskeden med ”tryk nul for samtale”. Eksempel: ”Nødkald fra Anders, Åvej 25,
tryk nul for samtale”

Kontroller personlig alarmbesked
1. Tryk 8 gange på MENU tasten og displayet viser CHECK MEASSAGE
2. Tryk på
tasten og alarmbeskeden afspilles.
3. Vil du slette din personlige alarmbesked og benytte den forudindkoede alarmbesked skal du
trykke imens alarmbeskeden afspilles
4. Afslut ved tryk på CLIP tasten

Juster FLASH
Anvendes kun når telefonen er tilsluttet en PABC (Privat Automatisk Bi-Central) også kaldet
telefon omstillingsanlæg.
1. Tryk 9 gange på MENU tasten og displayet viser FLASH.
2. Vælg den ønskede værdi i ms med tasterne ▲ eller ▼ og bekræft med
tasten.
3. Tryk på

CLIP

tasten for at forlade menuen.

Indstil TO(E PULSE
1. Tryk 10 gange på MENU tasten og displayet viser TONE/PULS.
2. Vælg TONE for tilslutning til dansk telefonnet med tasterne ▲ eller ▼ og bekræft med
tasten.
3. Tryk på

CLIP

tasten for at forlade menuen.
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Tilslut fjernbetjening
Fjerbetjeningen som medfølger tilsluttet. Der er mulighed for at tilslutte op til 5 fjernbetjeninger.
1. Tryk 11 gange på MENU tasten og displayet viser REMOTE PENDANT.
2. Tryk på
tasten.
3. Vælg med tasterne ▲ eller ▼ PAIRING for at tilkoble fjernbetjening eller vælg DELETE for at
fjerne alle fjernbetjeninger.
4. Tryk på
tasten.
Har du valgt PAIRING vil displayet vise PAIRING…….. i 3 sekunder. Tryk på tasten på
fjernbetjeningen inden 3 sek. Aktiveres fjernbetjeningen ikke vil displayet vise PAIRED
FAILURE som indikation for at tilslutningen mislykkedes.
Viser displayet FULL er der allerede tilsluttet 5 fjernbetjeninger. Gå til punkt 3 herover og vælg
DELETE. Herefter indkodes alle fjernbetjeninger.
5. Tryk på CLIP tasten for at forlade menuen.

Opkald fra telefonen
1. Løft håndsættet eller tryk på
tasten lampen ved
vil lyse når der er klartone.
2. Indtast det ønskede telefonnummre. Displayet viser det indtastede telefonnimmer (max 14 cifre)
3. Afslut opkaldet ved at lægge håndsættet på eller tryk på
tasten igen.
Lampen ved vil slukke når forbindelsen er afbrudt. I tilfælde af at håndsættet ikke er korekt
placeret på telefonen, vil lampen ved
lyse som advarsel for at forbindelsen ikke er afbrudt
korrekt.
Håndfri betjening kan til- og frakobles under samtalen ved tryk på

tasten.

Opkald fra telefonen med talende taster
1. Tast telefonnummeret og telefonen siger de tasted cifre (med VOICE tilkoblet). Forkert
indtastede cifre kan slettes med tasten
2. Løft håndsættet eller tryk på
tasten
Hele nummeret kan slettes ved tryk på
nummeret ligeledes blive slettet.

CLIP

tasten. Aktiveres telefonen ikke inden 20 sek. vil

Modtag opkald
Når du modtager et opkald vil navn*1 og telefonnummeret*1 vises I displayet og telefonen vil sige
navnet på personen som ringer*2.
Besvar opkaldet ved:
• Tryk på kanppen på fjernbetjeningen i 1 sek. Håndfri betjening aktiveres.
Eller
• Tryk på
tasten. Håndfri betjening aktiveres.
Eller
• Løft røret.
*1 Forudsætter indtastning i telefonbogen og at tjenesten er aktiveret hos din teleleverandør.
*2 Forudsætter at der er indtalt personlig tale til personen i telefonbogen og at VOICE er koblet til.

Juster lydstyrke
Juster lydstyrken for telefonens tale og medhør med glideren

på siden af telefonen.

Ekstra lydstyrke i røret
Tryk på
under samtalen for at skifte mellem normal og høj lydstyrke i telefonrøret.
Når en samtale startes vil lydstyrken altid starte med normal lydstyrke.
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Genkald til sidst kaldte nummer
1. Løft håndsættet eller tryk på
tasten.
2. Tryk på
tasten. (max 32 cifre i telefonnummer)

Pause
Du kan indsætte en 3,6 sekunders pause ved tryk på
tasten.
Anvendes kun når telefonen er tilsluttet en PABC (Privat Automatisk Bi-Central) også kaldet
telefon omstillingsanlæg.

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

Mute
Tryk på

tasten for at frakoble mikrofon. Mikrofonen er frakoblet så længe tasten holdes nede.

Teleslynge
Telefonen har indbygget teleslynge.
Høreapparatet sættes i T-stilling for at anvende høreapparatet når du telefonerer.

Juster ringestyrke
Vælg ringestyrken med glideren på siden af telefonen. Høj(

), mellem ( ) og lav ( ).

Indtast navn
Se listen herunder for at vælge tegn.
Tast
Tast
1
space + & - / 1
7
P Q R S 7
2
A B C 2
8
T U V 8
3
D E F 3
9
W X Y Z 9
4
G H I 4
0
, . : ; ? 0
5
J K L 5
*
‘ @ ( ) *
6
M N O 6
#
$ _ % ! #
Eksenpel: B vælges ved to tryk på tast 2
Tryk på
tasten for at slette forkert tastet ciffer. Med tasterne ▲ og ▼ flyttes curserens position.

Vis telefonbog og nummerviser
1. Ved tryk på CLIP tasten skifter displayet mellem CLIP (nummerviser) og
(telefonbog)
2. Tryk på ▲ eller ▼ tasterne for at bladre. I telefonbogen kan første bogstav i navnet instastes.
Displayet viser navn og telefonnummer og telefonen siger det indtalte. SOS vises i displayet hvis
kontaktpersonen er tilkoblet nødkaldefunktionen.
Nummerviseren viser op til 64 seneste kald. Tid og dato vises sammen med nummeret.
Vises PRIVAT i displayet er nummeret skjult.
Er telefonbogen tom viser displayet EMPTY.
Er nummeret flere gange i nummerviseren vises REPEAT i displayet.
Nyt telefonnummer i nummerviseren indikeres med NEW i displayet og lampen for nyt nummer i
nummerviseren blinker.
Efter sidste kontaktperson i telefonbogen viser dispalyer END OF LIST
Nummer fra nummerviseren kan gemmes i telefonbogen ved at holde MENU tasten nede i 2 sek.
herefter viser displayet COPY TO MEMORY, tryk herefter på
tasten.
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Kald op til kontaktperson i telefonbogen
1. Tryk på CLIP tasten og symbolet
vises i displayet
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at bladre i telefonbogen, eller indtast første bogstav i navnet. Displayet
viser navn og telefonnummer og telefonen siger det indtalte.
3. Tryk på
tasten for at ringe til kontaktpersonen. Telefonen ringer i håndfri tilstand.
Eller
løft røret.
ELLER
1. Løft håndsættet eller tryk på

tasten (Højttaler lampen lyser) og afvent klartone

2. Tryk på CLIP tasten og symbolet
vises i displayet
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at bladre i telefonbogen, eller indtast første bogstav i navnet. Displayet
viser navn og telefonnummer og telefonen siger det indtalte.
4. Tryk på
tasten for at ringe til kontaktpersonen

Rediger telefonbog
1. Tryk på CLIP tasten og symbolet
vises i displayet
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at bladre i telefonbogen, eller indtast første bogstav i navnet. Displayet
viser navn og telefonnummer
3. Tryk på MENU tasten i 2 sek. Displayet viser EDIT?
4. Tryk på
tasten og cursoren blinker i første felt med telefonnummer.
5. Flyt cursoren ved tryk på ▲ eller ▼. Slet med
tasten, eller indsæt ciffer og bekræft ved tryk
på
Tasten.
6. Cursoren blinker i første felt med navnet. Rediger navnet. Bekræft ved tryk på tasten.
Herefter vises "EMERGENCY ON eller OFF".
7. Tryk på ▲ eller ▼ for at skifte mellem ON(til) og OFF(fra) og bekræft med tryk på
tasten
8. Har du valgt EMERGENCY ON vil displayet vise LOCATION efter der er trykket på
tasten.
Her vælges rækkefølgen når nødkaldet aktiveres med tasterne ▲ eller ▼ og bekræft med
tasten. Dispalyet viser SAVED. Har du valgt EMERGENCY OFF vil displayet vise Saved efter
der er trykket på
tasten
9. Gentag punkt 2 - 8 og afslut ved tryk på

CLIP

tasten

Når nødkaldet aktiveres, ringes der først til Location 1, herefter 2, herefter 3 osv.
Vælges en location som allerede er valgt, vil det nummer som tidligere var tilknyttet rykke én plads
ned.

Slet kontaktperson i telefonbogen
1. Tryk på CLIP tasten og symbolet
vises i displayet
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at bladre i telefonbogen, eller indtast første bogstav i navnet. Displayet
viser navn og telefonnummer
3. Tryk på tasten. Displayet viser DELETE?. Tryk på
tasten i 2 sekunder for at slette. Herefter
vises næste kontaktperson i displayet
4. Gentag punkt 2 - 3 og afslut ved tryk på CLIP tasten
For at slette hele telefonbogen, skal tasten trykkes ned indtil displayet viser DELETE ALL?.
Tryk på
tasten i 2 sekunder og displayet viser EMPTY.

(ødkald
Nødkaldet kan aktiveres på den røde SOS tast direkte på telefonen eller ved tryk på
fjernbetjeningens tast i 1 sek. Når nødkaldet er aktiveret startes først en høj akustisk alarm bippe i
15 sek. Samtidig blinker nødkald lampen. Herefter ringer telefonen til de valgte kontaktpersoner i
telefonbogen. Når der er forbindelse vil telefonen afspille din personligt indtalte alarmbesked.
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Har du ikke indtalt en personlig 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 sek., eller besvares kaldet ikke,
ringers der til næste location. Se rediger telefonbog.
Alarmsekvensen skal afstilles inden 3 minuttet, ellers fortsættes der til næste person.
Alarmsekvensen afstilles ved 3 sek. tryk på SOS tasten eller ved 3 sek. tryk på fjernbetjeningen.
Den kaldte person kan også afstille alarmsekvensen ved tryk på 1 og tryk på 2.
SOS i displayet vil forsvinde og nødkaldet er afstillet.
Afstilles alarmsekvensen ikke, vil den først stoppe efter alle opkald er foretaget (op til 30).
For at give mulighed for at modtage opkald, venter telefonen i 10 minutter inden anden
alarmsekvens påbegyndes. Alarmsekvensen påbegyndes ikke hvis der er telefonsamtale i gang.

Gem nummer på kortvalgstasterne

og

Der kan indkodes telefonnummer til politi og alarmcentral, eller andre to telefonnumre som du
ønsker
1. Tryk 5 gange på MENU tasten og displayet viser STORE NUMBER
2. Tryk på
tasten og cursoren blinker
3. Indtast telefonnummer (max 22 cifre) og bekræft med
tasten. Tryk på
tasten for at slette
forkert tastet ciffer. Med tasterne ▲ og ▼ flyttes curserens position.
4. Tryk på
eller
tasten og displayet viser SAVED
5. Gentag punkt 2 - 4 og afslut ved tryk på CLIP tasten
Opkald med kortvalgstasterne sker ved at løfte røret eller ved tryk på
tasten, efterfulgt af
kortvalgstasten. Kortvalgsnumrene kan ikke tilkobles nødkaldfunktionen.
Super Bravo 2 er godkendt i henholdt til standarden CE & ETSI pr ETS 300 381.
Overensstemmelsels erklæring
Brondi Telefonia S.p.A., med hovedkvarter i Via Guido Rossa 3 – 10024 Moncalieri (TO), erklærer
at SUPER BRAVO 2 er i overensstemmelse med det Europæiske Direktiv 1999/5/CE og opfylder
standarderne: EN55022, EN55024, EN60950.
Overensstemmelsen er vist med mærket: CE
SUPER BRAVO 2 er i overensstemmelse med EEC Direktiv 89/336/CEE (elektromagnetisme) og
EEC Direktiv 73/23/CEE (lavspænding).
BRONDI TELEFONIA S.p.A.
www.brondi.it
info@brondi.it
2LMB53YY
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