
BeoCom 1401
RINGESIGNAL
BeoCom 1401 har 10 forskellige
indstillinger af ringesignalet,
kombineret udfra 3 styrker og 3
melodier samt ringesignalet frakoblet.

INDSTILLING AF RINGESIGNAL
Tast Enter
Tast #
Tast 0 - 9 for den ønskede

indstilling.
Tast Enter

Når ringesignalet er frakoblet (indstil-
ling 0) kobles den automatisk til igen
første gang du løfter håndsættet og
lægger det på igen. 

LYDSTYRKE 
Under en samtale kan du regulere
lydstyrken i håndsættet i 5 trin ved at
trykke på + eller –. Lydstyrken er altid
indstillet på det miderste niveau ved
samtalens start.

Tast + for at skrue op for lyden.
Tast – for at skrue ned for lyden.

GENKALD AF TELEFONNUMMER
Tast Rdl for at kalde det sidst

kaldte nummer op.

Nummeret i Genkald (Rdl) kan være på
højst 31 cifre.

Kodenumre gemmes ikke i Genkald.

For at sikre, at det sidst kaldte
nummer gemmes korrekt i BeoCom
1401’s hukommelse, og kan kaldes op
igen ved at taste Rdl, skal hånd-
sættet være lagt på (eller afbryder-
knappen nederst på siden af hånd-
sættet trykket ind) i mindst 1 sekund.

MIKROFON
Frakobling: Tast
Så længe mikrofonen er frakoblet,
lyder der et bip i håndsættet.

Tilkobling: Tast
Bemærk, at et eller to tryk på andre
taster også kan tilkoble mikrofonen. 

HUKOMMELSE
BeoCom 1401 kan huske 10
telefonnumre, som kan gemmes
under kodenumrene 0 til 9. 

Hvert nummer kan indeholde op til
21 cifre.

Hvis telefonlinien er frakoblet mere
end 1 time, vil indkodede numre
blive slettet. Det kan også ske, når du
benytter et modem eller en anden
telefon på samme linie.

INDKODNING AF TELEFONNUMRE
Tast Enter
Tast Mem
Tast kodenummeret (0 - 9)
Tast telefonnummeret
Tast Enter

OPKALD AF INDKODET NUMMER
Tast Mem
Tast kodenummeret (0 - 9)

SLETNING AF INDKODET NUMMER
Et indkodet telefonnummer slettes
ved at indkode et nyt nummer under
samme kodenummer.

BRUG UNDER
OMSTILLINGSANLÆG

INDKODNING AF TELEFONNUMRE
Tast Enter
Tast Mem
Tast kodenummeret (0 - 9)
Tast telefonnummeret
Tast Enter

OPKALD AF INDKODET NUMMER
Tast bykoden
Tast Mem
Tast kodenummeret (0 - 9)

GENKALD AF TELEFONNUMMER
Tast bykoden
Tast Rdl

Hvis R-tasten anvendes til omstilling,
gemmes efterfølgende tastninger
ikke i Genkald (Rdl).
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TILBEHØR
BORDHOLDER (model T og TL)
Bordholderen er forsynet med fire
gummifødder. Hver fod kan vippes
op, så ledningen kan føres ud der,
hvor det er mest passende.

Dækpladen kan vippes ud, så den
hviler på bordpladen. På bagsiden
findes en skriveblok og en
nummertavle.

MODEL TL
Model TL er forsynet med tryk-
knapper til fjernbetjening af
lydstyrken på Bang & Olufsen audio/
videosystemer.

Batterierne er placeret under det låg,
der dækkes af nummertavlen.
Batterierne anvendes udelukkende til
fjernbetjening.

PLACERING OG RENGØRING
Telefonen må ikke anvendes i kraftigt
støvede eller forurenede omgivelser,
samt udsættes for direkte væske-
påvirkning.

Telefonen rengøres med en blød klud
opvredet i vand tilsat nogle få dråber
rengøringsmiddel.

TEKNISKE DATA
Netværk analog (PSTN)
Strømforsyning fra telefonnettet
Omgivelsestemperatur -25oC – +55oC
Relativ luftfugtighed 15% – 95%
Batteri for TL 3 stk. Alkaline 

1,5 V type AAA

Kære kunde!
Det er først og fremmest dine behov, vi
har for øje, når vi arbejder med
telefonerne i design- og udviklings-
fasen, og det er vores mål at gøre dem
så brugervenlige og nemme at betjene
som muligt.

Vi vil derfor meget gerne høre om dine
oplevelser med din nye BeoCom 1401.
Nogle få ord om det, der har gjort
indtryk på dig, positivt såvel som
negativt, vil være til stor hjælp for os i
vore bestræbelser på at gøre
produkterne endnu bedre.
På forhånd tak.

Skriv venligst til:
Bang & Olufsen Telecom a/s
Kundesupport
Kjeldsmarkvej 1
7600 Struer

eller fax:
Bang & Olufsen Telecom a/s
Kundesupport
+45 96 84 44 01

eller e-mail:
telecom@bang-olufsen.dk

www.bang-olufsen.com

SPECIELLE BEOCOM 1401 FORHOLD
BeoCom 1401 er beregnet til brug på det offentlige
analoge telefonnet. 

Telefonen kan kun forventes at fungere optimalt i
det land, som den er produceret til, idet
sendesystemer og lovpligtige godkendelseskrav kan
variere fra land til land.
Det fremgår af emballagen, hvilket land din BeoCom
1401 er produceret til.
De nationale kendingsbogstaver finder du over den
nederste stregkode på mærkaten.

Hvis du er i tvivl om anvendelsen af BeoCom 1401,
kan du kontakte din forhandler for yderligere
information.
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