BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange
praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør
samt vippetasterne på det brugervenlige tastatur giver
mulighed for optimal betjening.

Den indbyggede Telefonbog har plads til 121 telefonnumre med navne eller evt. andre oplysninger.
Det er let at oprette Telefonbogen efterhånden, idet
telefonen automatisk, via displayet, spørger, om nummeret skal indkodes efter samtalen.

BeoCom 2500 har indbygget Vis Nummer funktion, så
du i displayet kan se, hvem der ringer.
Telefonen gemmer de seneste 24 opkald, der har været
til telefonen. Numrene kan kaldes frem i displayet, og
samtidig vises dato og klokkeslæt for opkaldet.

BeoCom 2500 kan udbygges med et fjernbetjeningsmodul, hvormed du let og praktisk kan regulere lydstyrken
på en række Bang & Olufsen audio, video- og A/V systemer.

OPSÆTNING ↓

OPSÆTNING
• Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i
bunden af telefonen.
• Tilslut telefonstikket i vægdåsen.
• Indstil uret.

VÆRD AT VIDE OM BATTERIER
Tag telefonstikket ud af stikket i væggen, før du åbner
batteridækslet.
Batteriskift påvirker ikke Telefonbogen. Alle indtastede
numre og navne huskes. Indstil uret igen efter batteriskift.
nn

INDSTILLING AF UR
Uret indstilles i
• timer
• minutter
• dag
• måned
• år
Bemærk! Uret kan ikke vises alene, men
bruges udelukkende til tidsregistrering af
opkald i forbindelse med Vis Nummer og
Genkald.

Tast

Menu, X

Tast

MENU *
<OPSÆTNINGSMENU>
Indtast
OPSÆTNINGSMENU
< AUTO MARKØR >
> indtil INDSTIL UR vises i displayet.

Tast

Indtast

Indstil

uret ved hjælp af
nummertasterne
Indtast

Tast

Tast

INDSTIL UR
00:00 00-00-00
INDSTIL UR
20:15 16-10-95
GEMT
INDSTIL UR

RØRETS PLACERING
Telefonen har en indbygget magnetafbryder, som afbryder
linien, når du placerer røret i telefonen som tegningen viser.
Hvis du ønsker en ny klartone uden at lægge røret på, tast

.

HÅNDFRI BRUG
Under normale samtaleforhold kan telefonen bruges
uden at holde røret. Læg røret på siden foran telefonen
og tast
.

MENUOVERSIGT
På den indvendige side af klappen på telefonens bagside findes en menuoversigt.

DISPLAY ↓

LYDKVALITET
Lydkvaliteten indstilles under samtale med den
omskifter (S-P), der er placeret under klappen på
telefonens bagside. Anvend en spids genstand, f.eks.
en kuglepen. Ved den bedste indstilling høres din
egen stemme svagest.

INDSTILLING AF LYDKVALITET
S er normalt bedst, når telefonen er
tilsluttet en bylinie.
P er normalt bedst, når telefonen er
tilsluttet et omstillingsanlæg.

SYMBOLER I DISPLAYET

P
S

• Programmering (indkodning eller redigering af nummer og navn i Telefonbogen).
• Søgning i Telefonbogen.
• Er tændt, når medhør er tilsluttet.
• Blinker, når mikrofonen er afbrudt.
• Er tændt under tilringning.
• Blinker, når toneringeren er frakoblet.
• Blinker, når batterierne bør skiftes.

Bemærk: Hvis telefonen ikke har været i brug i 30 sekunder slukker displayet automatisk.

TASTEFUNKTIONER
Slet

• Sletter sidste indtastning.
• Viser i displayet, hvorfor indikatorlampen blinker.
• Afbryder igangværende funktion og muliggør redigering.

< >

•
•
•
•
•

Menu

• Aktiverer menudialogen.

Indtast

• Aktiverer menuvalg/-funktion.
• Indkoder nummer og navn.

Vis nr.

• Viser indholdet i Vis Nummer listen.

Søg

• Søger i Telefonbogen.

Skifter mellem menuindstillinger.
Søger i Telefonbogen.
Blader i Genkaldslisten og Vis Nummer listen.
Flytter markøren ved redigering i nummer og navn.
Ændrer lydstyrken under samtale.

Genkald

• Blader i Genkaldslisten og den udvidede Genkaldsliste.
• Opkald af det viste nummer i displayet.
• Udløser pause ved opkald.
• Mikrofon fra- og tilkobles (røret afløftet).

Pause

• Indsætter pause mellem 1. og 2. del af et telefonnummer.
• Indsætter mellemrum ved redigering af Telefonbogen.
• Giver mulighed for søgning på flere bogstaver i et navn.

0 ... 9, X,

• Indtastning af telefonnumre.
• Indtastning af navne. På hver tast findes 3-4 bogstaver, som ved gentagne tryk skifter mellem
de viste bogstaver.

R

• Bruges f.eks. i forbindelse med omstillingsanlæg.
• Medhør til- og frakobles.
• Giver ny klartone, når røret er afløftet.
• Afbryder igangværende funktion og sletter displayet.

TASTEFUNKTIONER

MENUOVERSIGT ↓

MENUOVERSIGT
HOVEDMENU
MENU
BESKED VENTER
MENU 1 OPRET NAVN/NR.
MENU 2 ÆNDRE NAVN/NR.
MENU 3 SLET NAVN/NR.
MENU 4 SLET GENKALD
MENU 5 RINGER FRA/TIL
MENU 6 RINGER NIVEAU
MENU 7 RINGER MELODI
MENU 8 FAST VOLUME
MENU 9 SLET VIS NR.
MENU X OPSÆTNINGSMENU
(1)

FUNKTION
Slet indikatorblink for BeskedService (1)
Indkodning af nyt navn og nummer
Ændring af indkodet navn og nummer
Sletning af indkodet navn og nummer
Sletning af telefonnumrene i Genkald
Fra- og tilkobling af toneringeren
Indstilling af toneringerens lydniveau
Indstilling af toneringerens melodi
Indstilling af forvalgt lydstyrke
Sletning af telefonnumrene i Vis Nummer
Specialindstillinger

Kun aktiv når indikatorlampen blinker for BeskedService.

OPSÆTNINGSMENU
AUTO MARKØR
GENKALD
UDVID. GENKALD
KONTRAST
OMST. ANLÆG
TJENESTE TIL
TJENESTE FRA
INDSTIL UR

FUNKTION
Automatisk flytning af markøren
Fra-/tilkobling af Genkald
Fra-/tilkobling af Udvidet Genkald
Justering af displaykontrast
Indkodning af bykode og pauser under omstillingsanlæg
Indsæt bestillingskoden for en Tryk-Selv-Service
Indsæt afbestillingskoden for en Tryk-Selv-Service
Indstilling af ur

OPKALD
Telefonnumre, der kan kaldes op til:
• Manuelt indtastede telefonnumre.
• Telefonnumre fra telefonbogen.
• Telefonnumre fra Genkald.
• Telefonnumre fra Vis Nummer.

OPKALD AF ET NUMMER I DISPLAYET
Løft

røret eller tast

Tast

Genkald

LYDSTYRKE
ÆNDRING AF LYDSTYRKE UNDER SAMTALE
Tast
Tast

>
<

for højere lydstyrke.
for lavere lydstyrke.

MIKROFON
Mikrofonen kan frakobles under samtalen, så du kan tale med en anden, uden
at personen i den anden ende af linien
kan høre jer.
Når mikrofonen er frakoblet, indikeres
det ved et bip.

MIKROFON FRAKOBLES
Tast

blinker.

MIKROFON TILKOBLES
Tast

MEDHØR
Flere personer kan lytte med under samtalen, når medhør er tilkoblet.

MEDHØR TILKOBLES
Tast

er tændt.

MEDHØR FRAKOBLES
Tast
OPKALD

TELEFONBOGEN ↓

TELEFONENS HUKOMMELSE (TELEFONBOGEN)
Det telefonnummer, du har ringet op til,
kan indkodes i Telefonbogen umiddelbart efter samtalen, når
OPRET NAVN/NR.? vises i displayet.

INDKODNING EFTER SAMTALE

På denne måde kan telefonbogen bygges
op efterhånden.

Tast
Indtast

Indtast
navnet

INDTAST NAVN_
<nummer>

P

Tast

Indtast

GEMT
<navn>:<nummer>

S

TALETID: 0:00
OPRET NAVN/NR. ?

Telefonnumre, der kan indkodes i Telefonbogen:
• Manuelt indtastede telefonnumre
• Telefonnumre fra Genkald
• Telefonnumre fra Vis Nummer
• Koder og numre på Tryk-Selv-Services
BeoCom 2500 kan gemme 121 telefonnumre med tilhørende navne. Hvert navn
kan indeholde 16 bogstaver eller tegn.
Numre kan indeholde 40 cifre.

Hvis telefonen er tilsluttet et omstillingsanlæg, anbefales det at se afsnittet
OMSTILLINGSANLÆG før indkodning.

INDKODNING AF ET TELEFONNUMMER VIST I DISPLAYET
Indtast telefonnummeret, eller
hent det ønskede nummer fra
Genkald eller Vis Nummer.
Tast
Indtast

Indtast
navnet

INDTAST NAVN_
<nummer>

P

Tast

Indtast

GEMT
<navn>:<nummer>

S

Indtastning af navne:
• Tryk flere gange på hver tast for at
vælge de viste bogstaver og tal.
• To bogstaver fra samme tast: Tast >
efter første bogstav.
• Mellemrum: Tast Pause.
• Slet: Tast Slet.
• Fortryd indkodning: Hold Slet nede til
displayet er tomt.
Når telefonbogen er fyldt op, viser displayet *****FULD*****.
For at få plads til en ny indkodning, skal
et eksisterende nummer og navn derfor
først slettes.

INDKODNING UNDER SAMTALE
Tast

Menu

MENU 1
<OPRET NAVN/NR.>

Tast
Indtast

Indtast
telefonnummeret

FRIE PLADSER:121
INDTAST NUMMER_

P

Tast
Indtast

Indtast
navnet

INDTAST NAVN_
<nummer>

P

Tast

Indtast

GEMT
<navn>:<nummer>

S

SØGNING I TELEFONBOGEN ↓

SØGNING I TELEFONBOGEN
Navne og numre i Telefonbogen er
ordnet efter:
• Navne der starter med & - . /
• Navne der starter med cifre
• Navne i alfabetisk orden (med Ä Ö Ü Æ
Ø Å til sidst).
• Under hvert bogstav placeres det sidst
kaldte navn og nummer på 1. pladsen,
det næstsidst kaldte på 2. pladsen osv.

SØGNING I TELEFONBOGEN med pålagt rør.
Tast
> for at søge fremad.
Tast
< for at søge bagud.

Tast

Søg

INDTAST BOGSTAV_

Hvis et nummer er længere end 16 cifre,
vises kun de første 15 cifre.
På 16. pladsen vises et > tegn.

Tast

1. bogstav i det
ønskede navn

Første navn med det indtastede
bogstav vises i displayet.

Tast

>

Løft

røret eller tast

Tast

Genkald for at ringe nummeret op

SØGNING PÅ BEGYNDELSESBOGSTAV med pålagt eller afløftet rør.

S

indtil det ønskede navn og nummer vises.

Ved søgning på flere bogstaver (en bogstavblok) skal de indtastede bogstaver
blot indgå i navnet.
Eksempel: JOAN & PETER

SØGNING PÅ FLERE BOGSTAVER med pålagt eller afløftet rør.

INDTAST BOGSTAV_

Tast
Tast
Tast
Tast
Tast
Tast

Søg
P
Pause
E
Pause
T

Tast

>

Løft

røret eller tast

Tast

Genkald for at ringe nummeret op

S

– maksimalt kan fire bogstaver i
navnet tastes.

indtil det ønskede navn og nummer vises.

REDIGERING
Et navn og nummer i Telefonbogen kan
redigeres ved at:
• tilføje tegn.
• overskrive tegn.
• slette tegn med Slet.
• indsætte mellemrum med Pause.
Fortryd redigering:
Hold Slet nede indtil displayet er tomt.

REDIGERING AF ET NAVN OG NUMMER I TELEFONBOGEN
Søg frem til det ønskede navn og nummer.
Tast
Menu, 2
MENU 2
<ÆNDRE NAVN/NR.>
Tast
Indtast
Flyt markøren med < > til den ønskede placering.
Rediger i navn og nummer
Tast
Indtast
GEMT
<navn>:<nummer>

S

SLETNING
SLETNING AF ET NAVN OG NUMMER I TELEFONBOGEN
Søg frem til det ønskede navn og nummer.
Tast
Menu, 3
MENU 3
< SLET NAVN/NR.>
Fortryd sletning:
Tast Slet.

Tast

Indtast

SLET NAVN/NR.?
<navn>:<nummer>

Tast

Indtast

SLETTET
<navn>:<nummer>

S

Næste navn og nummer i Telefonbogen vises.

REDIGERING/SLETNING

GENKALD ↓

GENKALD
BeoCom 2500 har en Genkaldsfunktion,
der husker de seneste 24 opkald, der er
foretaget fra telefonen.
Numrene kan kaldes frem i displayet, og
samtidig vises også dato og klokkeslæt
for opkaldet.
Opkald, som foretages fra en telefon på
samme linie, gemmes også i Genkald, når
Udvidet Genkald er tilsluttet.
Se OPSÆTNINGSMENU. Telefonen leveres
med Udvidet Genkald tilsluttet.
Genkaldsnumre kan indkodes i Telefonbogen. Se TELEFONENS HUKOMMELSE.
Genkaldsfunktionen kan frakobles.
Se OPSÆTNINGSMENU.

OPKALD
Røret skal være pålagt.
Tast
Genkald
Tast
< > for at finde det ønskede nummer.
Løft

røret eller tast

Tast

Genkald for at ringe nummeret op

SLETNING AF NUMRE I GENKALD

Bemærk! Alle numrene i Genkaldslisten
slettes.

Som sikkerhed ved brug af en servicefunktion gemmes cifre indtastet efter X ,
, og R ikke i Genkald, med mindre et
af tegnene er indkodet som bykode ved
brug af omstillingsanlæg

Tast

Menu, 4

MENU 4
< SLET GENKALD >

Tast

Indtast

SLET GENKALD?

Tast

Indtast

SLETTET
GENKALD

VIS NUMMER (kun abonnement)
BeoCom 2500 har indbygget Vis Nummer
funktion, så du kan se, hvem der ringer
op. Nummeret vises i displayet umiddelbart før første tilringning.
De seneste 24 opkald til telefonen gemmes i Vis Nummer listen. Indikatorlampen
blinker, når der har været ubesvarede
opkald. Numrene kan kaldes frem i displayet, og samtidig vises også dato og
klokkeslæt for opkaldet.
Hvis der har været flere opkald fra samme
nummer, vises kun det seneste opkald.
Hvis nummeret i forvejen findes i Telefonbogen, vises navnet.
Telefonnumre fra Vis Nummer listen kan
indkodes i Telefonbogen. Se TELEFONENS
HUKOMMELSE.

OPKALD
Tast
Tast
Løft
Tast

1→BANG & OLUFSEN
10:55 31-10-95
< > for at finde det ønskede nummer.
røret eller tast
Genkald for at ringe nummeret op

*

Vis nr.

Første gang et telefonnummer i Vis Nummer listen kaldes
frem, markeres det med en X i displayet.
Displayvisning ved opkald
fra et anonymt nummer:

1→ANONYM
Displayvisning ved udlandsopkald:

1→INTERNATIONAL

Bemærk!
• Vis Nummer er ikke mulig under
omstillingsanlæg.

Displayvisning ved teknisk
begrænsning:

1→IKKE MULIGT

*)

*) Tele Danmark udsender i en
overgangsperiode også
IKKE MULIGT ved
anonymt opkald og udlandsopkald.
SLETNING AF NUMRENE I VIS NUMMER LISTEN

Bemærk!
• Alle numrene i Vis Nummer listen
slettes.

VIS NUMMER

Tast

Menu, 9

MENU 9
< SLET VIS NR. >

Tast

Indtast

SLET VIS NR.?

Tast

Indtast

SLETTET
VIS NR.

BESKED SERVICE ↓

BESKED SERVICE
Hvis du er tilsluttet Tele Danmarks
BeskedService kan personen der ringer til
dig indtale en besked, når din telefon er
optaget eller du ikke kan besvare opkaldet.

AFLYTNING AF BESKEDER
Tast

<
Tast

BeskedService aktiveres, hvis du ikke selv
besvarer opkaldet inden 20 sekunder.
Hvis du har en telefonsvarer, vil den
besvare opkaldene, såfremt du har indstillet tilringningstiden til under 20
sekunder.

Vis nr eller Slet

Tast

BESKED VENTER
GENKALD
>

Genkald for at aflytte beskeder
for at afslutte opkaldet

SLETTE BESKED SERVICE INDIKATOR

Når der er indtalt en besked, blinker indikatorlampen.

Tast

Menu

MENU
< BESKED VENTER>

Normalt vil indikatoren for nye beskeder
blive slettet automatisk fra centralen
efter du har aflyttet de beskeder, der er
indtalt. Hvis dette ikke sker, kan du slette
blink i indikatorlampen manuelt.

Tast

Indtast

SLUK BLINK?
BESKED VENTER

Tast

Indtast

SLETTET
BESKED VENTER

*

INDIKATORLAMPE
Indikatorlampen foran på telefonen blinker, når en eller flere af følgende
funktioner er aktiveret:
• Blinker langsomt, når der er ubesvarede numre i Vis Nummer listen.
• Blinker langsomt, når der er en uaflyttet besked fra BeskedService.
• Blinker langsomt, når en Tryk-Selv-Service er aktiveret (koderne for bestilling/afbestilling af tjenesten skal være indkodet på forhånd.
Se OPSÆTNINGSMENU).
• Blinker hurtigt, når en telefon på samme linie er i brug.

En tekst i displayet viser hvilke funktioner, der er aktiveret:

SE HVORFOR INDIKATORLAMPEN BLINKER
Røret skal være pålagt.
Displayvisning ved nye numre
Tast
Slet
i Vis Nummer listen:
en, to eller tre
VIS NR.
gange
Displayvisning ved uaflyttede
beskeder fra BeskedService:

Bemærk!
• Indikatorlampen blinker ikke, hvis
opkaldet er besvaret af en telefonsvarer.
• Tilslutning efter telefaxmaskiner
og visse omstillingsanlæg bevirker,
at indikatorlampen altid blinker.

<

BESKED VENTER
GENKALD
>

Displayvisning når Tryk-SelvService er aktiveret:

TJENESTE TIL
Displayvisning når en paralleltelefon er i brug:

LINIE OPTAGET

INDIKATORLAMPE

BLINK VED TRYK-SELV-SERVICE ↓

BLINK VED TRYK-SELV-SERVICES
Hvis du ønsker, at indikatorlampen skal
blinke, når du bruger en af teleselskabets
Tryk-Selv-Services, skal du indsætte
koderne for bestilling og afbestilling af
den ønskede tjeneste.

INDSÆT BESTILLINGSKODEN FOR DEN ØNSKEDE TJENESTE
(f.eks. VIDERESTILLING)

Indikatorlampen vil nu blinke uanset
hvordan du tilkobler tjenesten:
• direkte fra tastaturet.
• indkoder tjenesten i Telefonbogen, og
derefter tilkobler funktionen via Telefonbogen.
• fra en paralleltelefon.

Tast

MENU *
<OPSÆTNINGSMENU>
Indtast
OPSÆTNINGSMENU
< AUTO MARKØR >
> indtil TJENESTE TIL vises i displayet.

Tast

Indtast

Tast

X 21 X

Tast

Indtast

Se endvidere Tele Danmarks vejledning
for Tryk-Selv-Services.

Tast
Tast

Menu, X

TJENESTE TIL
_
TJENESTE TIL
✼21✼
GEMT
< TJENESTE TIL >

INDSÆT AFBESTILLINGSKODEN FOR DEN ØNSKEDE TJENESTE
(f.eks. VIDERESTILLING)
Menu, X

Tast

MENU *
<OPSÆTNINGSMENU>
OPSÆTNINGSMENU
Indtast
< AUTO MARKØR >
> indtil TJENESTE FRA vises i displayet.

Tast

Indtast

Tast

21

Tast

Indtast

Tast
Tast

TJENESTE FRA
_
TJENESTE FRA
#21#
GEMT
< TJENESTE FRA >

TONERINGER
Toneringeren kan frakobles, og desuden
kan toneringerens lydniveau og melodi
indstilles efter ønske.
Når toneringeren er frakoblet, vises det
ved blinkende
i displayet.

FRA- OG TILKOBLING AF TONERINGER
Tast

Menu, 5

MENU 5
<RINGER FRA/TIL>

Tast

Indtast

RINGER FRA/TIL
<
TIL
>

Tast

<>

Tast

Indtast

for at vælge den ønskede indstilling.

GEMT
FRA

Toneringerens lydniveau kan indstilles til:
• LAV
• MELLEM
• HØJ

INDSTILLING AF RINGERNIVEAU
Tast

Menu, 6

MENU 6
< RINGER NIVEAU>

Lydniveauet er hørbart under indstilling,
når
forud er tastet.

Tast

Indtast

RINGER NIVEAU
<
HØJ

Tast

<>

Tast

Indtast

>

for at vælge den ønskede indstilling.

GEMT
MELLEM

Toneringeren kan indstilles til fire langsomme og fire hurtige melodier:
• LANGSOM 1…4
• HURTIG
1…4

INDSTILLING AF MELODI
Tast

Menu, 7

MENU 7
< RINGER MELODI>

Melodien er hørbar under indstilling, når
forud er tastet.

Tast

Indtast

RINGER MELODI
< LANGSOM 1

TONERINGER

Tast

<>

Tast

Indtast

>

for at vælge den ønskede indstilling.

FAST LYDSTYRKE ↓

GEMT
HURTIG 2

PAUSETASTEN ↓

FAST LYDSTYRKE
BeoCom 2500 kan indstilles til at starte
alle samtaler på samme lydstyrke.

INDSTILLING AF FAST LYDSTYRKE
Tast
Menu, 8
MENU 8
< FAST VOLUME
Tast
Indtast
FAST VOLUME
<
FRA
Tast
> indtil TIL vises i displayet.
Tast

Indtast

Tast

<>

Tast

Indtast

FAST VOLUME
<
========
for at vælge den ønskede lydstyrke.
GEMT
========

>
>

>

PAUSETASTENS ANVENDELSE
Hvis det under et opkald er nødvendigt
at vente på ny klartone for at sende
efterfølgende del af et nummer, skal der
her indsættes en pause. Pausen skal indtastes når et nummer ønskes indkodet i
Telefonbogen.
Ny klartone kan forekomme ved f.eks.
bankservice og hvis et telefonnummer
efterfølges af et lokalnummer.
Indkodes to eller flere pauser, sendes
lokalnummeret automatisk.
To tryk på Pause giver 1 sekunds pause,
og hvert efterfølgende tryk på Pause
giver yderligere 1 sekunds pause.
Pausens varighed skal svare til opholdet
fra telefonnummeret er indtastet til ny
klartone lyder. Denne pause kan dog
variere fra opkald til opkald.

INDKODNING MED ÉN PAUSE
Tast

Menu

MENU 1
<OPRET NAVN/NR.>

Tast
Indtast
Tast
Indtast
Tast
Indtast

Indtast
1. del af nummeret
Pause
2. del af nummeret
Indtast
navnet

FRIE PLADSER:121
INDTAST NUMMER_

P

INDTAST NAVN_
<nummer>

P

Tast

Indtast

GEMT
<navn>:<nummer>

S

OPKALD MED INDKODET PAUSE
Hent et nummer fra Telefonbogen eller Genkald frem i displayet.
Løft
Tast
Afvent
Tast

røret eller tast
Genkald (1. del af nummeret sendes)
klartone
Genkald (2. del af nummeret sendes)

OPSÆTNINGSMENU
AUTOMATISK FLYTNING AF MARKØREN
Ved indtastning af bogstaver kan markøren automatisk flytte til næste plads
efter 1,5 sekunder.
Herved undgår du at trykke på > ved to
bogstaver fra samme tast.

TIL-/FRAKOBLING
Tast

Menu, X

Tast

MENU *
<OPSÆTNINGSMENU>
Indtast
OPSÆTNINGSMENU
< AUTO MARKØR >
> indtil AUTO MARKØR vises i displayet.

Tast

Indtast

Tast

<>

Tast

Indtast

Tast

AUTO MARKØR
<
NEJ
for at vælge den ønskede indstilling.

>

GEMT
JA

JUSTERING AF DISPLAYKONTRAST
Kontrasten i displayet kan justeres, så
den passer til omgivelserne.

Tast

Menu, X

Tast

MENU *
<OPSÆTNINGSMENU>
Indtast
OPSÆTNINGSMENU
< AUTO MARKØR >
> indtil KONTRAST vises i displayet.
KONTRAST
Indtast
<==============>
< > for at vælge den ønskede indstilling.

Tast

Indtast

Tast
Tast
Tast

GEMT
<==============>

GENKALDSFUNKTIONEN
Bemærk!
• Ved frakobling af Genkaldsfunktionen
slettes alle genkaldsnumre.
• Frakobling af Genkaldsfunktionen frakobler automatisk også den Udvidede
Genkaldsfunktion.

UDVIDET GENKALDSFUNKTION
Når Udvidet Genkald er tilkoblet,
gemmes også opkaldsnumre fra
paralleltelefoner i Genkaldslisten.

FRA-/TILKOBLING
Tast

Tast

MENU *
<OPSÆTNINGSMENU>
Indtast
OPSÆTNINGSMENU
< AUTO MARKØR >
> indtil GENKALD vises i displayet.

Tast

Indtast

Tast

<>

Tast

Indtast

Tast

GENKALD
<
TIL
for at vælge den ønskede indstilling.

>

GEMT
FRA

FRA-/TILKOBLING
Tast

Menu, X

Tast

MENU *
<OPSÆTNINGSMENU>
Indtast
OPSÆTNINGSMENU
< AUTO MARKØR >
> indtil UDVID. GENKALD vises i displayet.

Tast

Indtast

Tast

<>

Tast

Indtast

Tast

OPSÆTNINGSMENU

Menu, X

UDVID. GENKALD
<
TIL
>
for at vælge den ønskede indstilling.

OMSTILLINGSANLÆG ↓

GEMT
FRA

FEJLSØGNING/TEKNISKE SPECIFIKATIONER ↓

OMSTILLINGSANLÆG
Ved opkald fra telefoner tilkoblet et
omstillingsanlæg er det ofte nødvendigt
at indsætte en pause mellem koden for
bylinien og telefonnummeret.
BeoCom 2500 indsætter automatisk denne pause i opkaldet, når den først er indkodet i telefonen sammen med bykoden.
Bemærk!
Anvendes R-tasten til omstilling gemmes
efterfølgende tastninger ikke i Genkald.

INDKODNING AF BYKODE UNDER OMSTILLINGSANLÆG
Tast

Menu, X

Tast

Indtast

Tast

>

Tast

Indtast

Tast

<>

Tast

Indtast

Tast
Tast

bykoden
Indtast

Tast

<>

Tast

Indtast

MENU *
<OPSÆTNINGSMENU>
OPSÆTNINGSMENU
< AUTO MARKØR >

indtil OMST. ANLÆG vises i displayet.

OMST. ANLÆG
<
NEJ
indtil JA vises i displayet.

>

OMST. ANLÆG
BYKODE: _

PAUSE
<
VENT
for at vælge den ønskede pause.*)

>

GEMT
OMST. ANLÆG
*) Pausen efter bykoden kan
indstilles fra 1 til 12 sekunder, eller der kan indsættes
et stop (VENT).

FEJLSØGNING
Fejl

Eventuel årsag

Udbedring

Displayet viser blinkende

Batterierne er opbrugt.

Isæt nye batterier og juster uret.

Toneringeren virker ikke.

Toneringeren er frakoblet.

Toneringeren tilkobles.

Genkald virker ikke.

• Genkaldsfunktionen er frakoblet.
• Kode for bylinie er ikke indkodet (omstillingsanlæg).
• Pause mellem 1. del af telefonnummeret
og 2. del af telefonnummeret er ikke indkodet.

• Genkald tilsluttes.
• Indkod bykoden. Se OMSTILLINGSANLÆG.
• Indkod en pause. Se PAUSETASTENS
ANVENDELSE.

De første cifre i et nummer fra Udvidet Genkald mangler.

Opkald fra paralleltelefon er foretaget for
hurtigt efter røret er afløftet.

Vent 1 sekund fra klartonen lyder med at
foretage opkald.

Vis Nummer eller andre specialfunktioner
virker ikke.

Manglende batterier eller forkert isatte batterier.

Kontroller at batterierne er korrekt isat.

Varierende lydstyrke ved brug af medhør.

BeoCom 2500 skruer automatisk ned for lydstyrken for at undgå, at højttaleren hyler.

Hold røret længere væk fra telefonen.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
PLACERING
Telefonen må ikke placeres i kraftigt
støvede eller forurenede lokaler, og må
ikke udsættes for direkte væskepåvirkning og sollys.
RENGØRING
Telefonen rengøres med en blød klud
opvredet i vand tilsat nogle få dråber
rengøringsmiddel pr. liter vand.

DATA
Strømforsyning
Batteri
Omgivelsestemperatur telefonering
displayvisning
Relativ luftfugtighed

fra telefonnettet
3 stk. 1,5 V type AAA
o
o
-25 C – +55 C
o
o
0 C – +55 C
15% – 95%

Kære bruger!
Det er først og fremmest dine 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 så nemme at betjene som
muligt.
Vi vil derfor meget gerne høre om dine oplevelser med din nye Bang & Olufsen telefon. Nogle få ord
om det, der har gjort indtryk på dig, positivt eller negativt, vil være til stor hjælp for os i vore bestræbelser på at gøre telefonerne 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 84 44 01

eller e-mail:

telecom@bang-olufsen.dk

3500542 06-98

Patent Pending

