
BeoCom 1401
RINGSIGNALER
BeoCom 1401 har 10 olika ringsignaler,
kombinerat av 3 styrkor och 3 melodier
samt bortkoppling av ringsignalen.

INSTÄLLNING AV RINGSIGNAL
Tryck Enter
Tryck
Tryck 0-9 för den önskade

inställningen
Tryck Enter

När ringsignalen är bortkopplad
(inställning 0) kopplas den automatisk
in igen första gång du lyfter luren och
lägger på igen. 

LJUDNIVÅ
När du talar i telefon kan du justera
volymen i telefonluren 5 steg genom
att trycka på knapparna + och –. Alla
samtal påbörjas med medelhög volym.

Tryck + för att höja volymen.
Tryck – för att sänka volymen.

REPETITION AV TELEFONNUMMER
Tryck Rdl för att ringa upp det

senaste numret.

Numret kan innehålla högst 31 siffror.
Kortnumren lagras inte i Repetitions-
minnet.

För att garantera att det senast
uppringda numret läggs in korrekt i
BeoCom 1401’s minne och kan ringas
upp igen med ett tryck på Rdl, skall
luren läggas på (eller bortkopplings-
knappen tryckas in) i minst 1 sekund.

MIKROFON
Bortkoppling: Tryck
Så länge mikrofonen är bortkopplad
hörs ett pip i luren.

Inkoppling: Tryck
Observera att ett eller två tryck på
någon annan av knapparna också
kan koppla in mikrofonen.

MINNE
BeoCom 1401 kan komma ihåg 10
telefonnummer, som kan läggas in
under kortnumren 0 till 9.

Varje nummer kan innehålla upp till
21 siffror.

Om telefonlinjen är bruten mer än 1
timme, finns risk för att inlagrade
telefonnummer försvinner. Det här
kan också inträffa om du använder
ett datamodem eller en annan
telefon på samma linje.

INLAGRING AV TELEFONNUMMER
Tryck Enter
Tryck Mem
Tryck kortnumret (0-9)
Tryck telefonnumret
Tryck Enter

RINGA UPP KORTNUMMER
Tryck Mem
Tryck kortnumret (0-9)

RADERING AV INLAGRADE NUMMER
Ett inlagrat telefonnummer raderas
genom att du lagrar in ett nytt
nummer under samma kortnummer.

ANVÄNDNING TILLSAMMANS
MED VÄXEL

INLAGRING AV TELEFONNUMMER
Tryck Enter
Tryck Mem
Tryck kortnumret (0-9)
Tryck telefonnumret
Tryck Enter

RINGA UPP KORTNUMMER
Tryck siffran för linjeval
Tryck Mem
Tryck kortnumret (0-9)

REPETITION AV TELEFONNUMMER
Tryck siffran för linjeval
Tryck Rdl

Om R-knappen används till växeln
kommer efterföljande knapptryck-
ningar inte att lagras som Repetition.
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BeoCom 1401
TILLBEHÖR
BORDSHÅLLAR
Bordshållaren är försedd med fyra
gummifötter. Varje fot kan vikas upp
så att ledningen kan föras ut där det
passar bäst.

Täckplattan kan vikas ut så att den
vilar på bordsskivan. På baksidan finns
ett noteringsblock och en nummer-
översikt.

PLACERING OCH RENGÖRING
Telefonen bör inte användas i väldigt
dammiga eller förorenade omgivnin-
gar eller utsättas för direkt tvätt.

Telefonen rengörs med en väl
urvriden, mjuk trasa som doppats i
vatten tillsatt med några få droppar
diskmedel.

DATA
Nätwerk Analog (PSTN)
Strömförsörjning från telefonnätet
Omgivningstemp -25oC – +55oC
Relativ fuktighet 15% - 90%

BeoCom 1401 är avsedd att användas i det
offentliga, analoga telenätet.

Optimal telefonprestanda kan bara förväntas i
det land för vilket telefonen tillverkats eftersom
juridiska krav för godkännande kan variera från
land till land. På paketet står det vilket land
BeoCom 1401 tillverkats för. Bokstäverna som
anger land finns ovanför den nedre streckkoden
på etiketten.

Om du har några frågor gällande användningen
av BeoCom 1401, ta kontakt med din
återförsäljare för ytterligare information.

Härmed intygar Bang & Olufsen att denna
BeoCom 1401 står i överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Mer information finns på Internet:
www.bang-olufsen.com
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