
BeoTalk 400 er en Vis Nummer modtager, der
viser, hvem der ringer op. Nummeret vises i dis-
playet umiddelbart før telefonen ringer.

BeoTalk 400 betjenes med de fire taster foroven
på apparatet.

PLACERING
BeoTalk 400 kan stilles på et bord eller monteres
på væggen ved hjælp af vægbeslaget. 
BeoTalk 400 må ikke placeres i kraftigt støvede
eller forurenede omgivelser, samt udsættes for
direkte væskepåvirkning.

TILSLUTNING
• Sæt de tre medfølgende batterier i batterihol-

deren i bunden af BeoTalk 400. 
Batterierne bruges til strømforsyning og Beo-
Talk 400’s hukommelse.

• Tilslut BeoTalk 400 til telefonnettet parallelt
med husets telefoner.

INDSTILLING AF UR OG DATO (i stand-by)

Hold nede i 3 sekunder indtil første ciffer
blinker som tegn på, at uret kan indstilles.

Indstillingsmuligheder:
Tast eller for at indstille ur og dato.
Tast for at gå frem til næste ciffer.

Tast for at gå tilbage til forrige
ciffer.
Tast ved det sidste ciffer for at gemme 

indstillingen.

Fortryd indstilling af ur:
Tast gentagne gange indtil ingen af cifrene

blinker.

VIS NUMMER FUNKTIONEN
Vis Nummer er kun til rådighed, hvis De abonne-
rer på tjenesten.

Nummeret, der ringes op fra, gemmes i hukom-
melsen og kan kaldes frem i displayet sammen
med klokkeslæt og dato for opkaldet.

BeoTalk 400 gemmer de seneste 40 forskellige
telefonnumre, der har været opkald fra.
Samtidig med telefonnummeret vises et index-

nummer fra 01 til 40.

Når der ikke vises et telefonnummer i displayet,

UBESVAREDE OPKALD
En stiplet linie i displayet blinker som tegn på, at
der har været ubesvarede opkald. 

Visning af opkald 
Tast for at blade fremad i Vis Nummer listen.
Tast for at blade tilbage i listen.

Tast for at skifte mellem klokkes-
læt/dato 

og telefonnummer.

Efter 30 sekunder hvor der ikke er trykket på ,
eller , går displayet selv tilbage til at

vise aktuel tid og dato (stand-by),  eller

Hold nede i 3 sekunder for at få aktuel tid
og dato frem i displayet straks.

Flere opkald fra samme nummer
Hvis der har været flere opkald fra samme num-
mer, vises klokkeslæt og dato for det sidste
opkald. Samtidig vises også antallet af opkald fra
nummeret (højst 9). 

Efter aflæsning vil et nyt opkald fra nummeret
igen vises med 1 for antal opkald. Dette gælder
også, hvis opkaldet er blevet besvaret af, for

eksempel, en
telefonsvarer.

TELESELSKABETS INFORMATIONSKODER
I nogle tilfælde er Vis Nummer ikke muligt. Her

udsender Tele Danmark informationskoder:

• Display ved anonymt opkald:

• Display ved udenlandsk opkald:

• Display ved teknisk umuligt:

BeoTalk 400 er forberedt for eventuelle nye
informationskoder, der vises i displayet som -4 
til -99. 

Bemærk! Koden for teknisk umuligt (-3) bliver i
en overgangsperiode også udsendt ved anonymt
opkald og udenlandsk opkald.

TIMER-MINUTTER DAG-MÅNED-ÅR TELEFONNUMMER INDEX NUMMER

TIMER-MINUTTER DAG-MÅNED-ÅR ANTAL OPKALD



SLETNING
BeoTalk 400 sørger selv for at slette de ældste
numre i Vis Nummer listen, når der ikke er plads
til flere nye. De kan også vælge selv at slette et
enkelt nummer ad gangen, eller hele listen på en
gang.

Slet et nummer i listen
Tast eller for at hente det nummer frem,

der skal slettes.
Tast for at slette nummeret.

Slet hele listen
Tast eller for at komme ind i listen.

Hold nede i 5 sekunder for
at slette hele 
listen.

LINIEN OPTAGET
En stiplet linie i displayet vises som tegn på, at en
telefon på linien er i afløftet tilstand.

VÆGMONTERING
• Skru beslaget op med de medfølgende skruer.
• Vend BeoTalk 400 så tallene i displayet vender

på hovedet.
• Skub BeoTalk 400 op i beslaget nedefra og tryk

den let ind mod beslaget.
• Vend tallene i displayet:

Tryk tasten og hold den nede
Tast for at vende tallene
Slip

BATTERISKIFT
Når kontrasten i displayet aftager, skal batterier-
ne skiftes.
• Se eventuelle ubesvarede opkald. *)
• Træk telefonstikket ud før De åbner batteri-

dækslet.
• Skift batterierne.
• Sæt telefonstikket i igen.
• Indstil uret.

*) Bemærk! Ved batteriskift slettes telefonnumre-
ne i hukommelsen.

RENGØRING
BeoTalk 400 rengøres med en blød klud opvredet
i vand tilsat nogle få dråber rengøringsmiddel.

FEJLSØGNING

TEKNISKE DATA
Strømforsyning 3 x 1,5 V Alkaline, type AAA
Batterikapacitet Ca. 1 år
Omgivelsestemperatur 0°C – +55°C
Relativ luftfugtighed 15% – 95%

Kære kunde,

Det er først og fremmest Deres behov, vi har for
øje, når vi arbejder med produkterne i design- og
udviklingsfasen, og det er vores mål at gøre dem
så brugervenlige og nemme at betjene som
muligt.
Vi vil derfor meget gerne høre om Deres oplevelser
med Deres nye BeoTalk 400. Nogle få ord om det,
der har gjort indtryk på Dem, 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
Kundeservice
Kjeldsmarkvej 1
7600 Struer

eller fax: Bang & Olufsen Telecom A/S
Kundeservice
+45 96 844401

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

3500644 03-98 Patent Pending

FEJL

Displayet er meget 
svagt eller slukket. 

Telefonnumre vises
ikke i displayet.

EVENTUEL ÅRSAG

Batterierne er opbrugt.

• Vis Nummer er ikke mulig
under omstillingsanlæg. 

• Manglende abonnement på
Vis Nummer funktionen.

BeoTalk 400


