
BeoCom 4

Handledning



Innan du börjar…

Så här använder du handboken 
Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i

anvisningarna. 

Knappar på luren... 
Hjulet 

Knappen Samtalslista, som ger tillgång till listan

över utgående och inkommande samtal 

Knappen mitt på hjulet 

Telefonknappen – påbörjar eller avslutar ett

samtal

Sifferknapparna 

Lurens display... 
En svart pil anger att fler alternativ blir

tillgängliga om du vrider hjulet i pilens riktning

– medurs för höger, och moturs för vänster. En

grå pil anger att det inte finns fler alternativ i

den pilens riktning.

OK

0 – 9

692288

s Ringa upp? t



3Innehåll

Komma igång med BeoCom 4, 4
Lär dig hur du ansluter basen till telefonlinjen och till nätet, ställer in tid

och datum, laddar batteriet, tolkar indikatorlampan, använder knapparna

samt navigerar med hjälp av menyer i displayen. Kapitlet innehåller även

information om skötsel och tillbehör.

Daglig användning, 10

Lär dig hur du ringer upp och besvarar samtal, reglerar volymen, stänger

av mikrofonen, lagrar nummer och namn i telefonregistret (Telefonboken)

efter samtal, använder samtalslistan, visar information om nya obesvarade

samtal samt hur du låser lurens knappsats.

Använda telefonregistret, 17

Lär dig hur du anger, redigerar och tar bort namn och nummer i

telefonregistret, lagrar nummer från samtalslistan samt ringer upp och

lagrar anknytningsnummer.

Inställningsmöjligheter, 22

I det här kapitlet hittar du en översikt över menyn Inställningar. Med hjälp

av den kan du välja ringsignal och ringvolym, namnge luren, ställa

klockan, avbryta visning av nya samtal och välja språk för displayen.

Viktig information om BeoCom 4, 23

I det här kapitlet finns tekniska data och annan viktig information om telefonen. 

Index, 26

Hitta just det du vill veta mer om.
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Placering

Placera basen på en jämn yta. Telefonen får inte placeras i fuktig,
dammig eller smutsig miljö och bör inte utsättas för direkt solljus
eller vätskor. Se till att uppladdningskontakterna inte kommer i
kontakt med metall eller oljiga delar.

Telefonen är endast avsedd att användas inomhus i bostadsutrymmen, vid

en temperatur på 0–45 °C och en luftfuktighet på 15–95 %. 

Använd en mjuk, fuktig trasa med några droppar milt rengöringsmedel

för att rengöra telefonen.

Anslutningar

Du måste ansluta telefonen till telefonlinjen och elnätet enligt
anvisningarna för att kunna använda den. Om inte nätadaptern
ansluts eller om strömförsörjningen avbryts fungerar inte
telefonen. Se till att du kan ringa nödsamtal på annat sätt.

Ansluta och använda ett headset

Anslut ett headset till uttaget på luren. Därefter kan du svara på
inkommande samtal genom att trycka på valfri knapp, förutom
knappen C, på lurens knappsats. Ring ett samtal enligt
anvisningarna på sidan 10. 

Du kan köpa ett headset hos din Bang & Olufsen-försäljare.

POWER

LINE

OK

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

När du har anslutit ett headset står

det ‘Headset anslutet’ helt kort i

displayen.
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Ladda lurens batteri

När luren placeras i basen laddas batteriet om det behövs. Av
säkerhetsskäl är inte batteriet laddat när det förpackas. Du måste
därför ladda batteriet i minst 20 minuter innan du använder
telefonen. 

Om laddning... 
– Basen måste vara ansluten till nätet.

– Det tar fyra timmar att ladda batteriet fullständigt.

– Samtalstiden per laddning är cirka 12 timmar.

– Standby-tiden per laddning är cirka 150 timmar.

Ställa in tid och datum 

När du har anslutit basen till elnätet och telefonlinjen visas en
uppmaning om att ställa in tid och datum i displayen.
Tidsangivelsen visas när telefonen inte används och när det inte
finns någon ny information i displayen. Tid och datum visas också
tillsammans med samtalsinformation i samtalslistan.

Det står ‘Information’ i displayen. Tryck på OK för

att visa informationen

Vrid hjulet tills det står ‘Klocka inte inställd’ och

tryck på OK

Vrid hjulet för att ställa in året

Tryck för att lagra och gå sedan till nästa

inställning

Fortsätt att ställa in klockan... 

Tryck för att lagra de valda inställningarna

Luren kontrollerar batteriets

laddningsnivå. Detta innebär att du

alltid kan placera luren i basen när

du använt den, även om batteriet

inte behöver laddas. Batteriets

livslängd minskar inte av att du

placerar luren i basen. Kontakta din

Bang & Olufsen-återförsäljare om

du behöver byta batteri. 

Om batteriet behöver laddas visas

ett meddelande i displayen och det

piper i luren under samtal. Tryck på

C för att ta bort pipandet och

meddelandet i displayen under

samtal.

Information

OK

Klocka

inte inställd

OK

OK

OK

s t

s t
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Indikatorlampan 

Indikatorlampan blinkar rött när... 
– Telefonen ringer. 

– Det finns information på menyn Information. På sidan 9 finns en

beskrivning av menyn Information

– Linjen används av en annan telefon.

– Nya obesvarade samtal registreras. Läs mer på sidan 15. 

– Du använder telefonen.

Använda bältesklämman 

Hos Bang & Olufsen-återförsäljaren finns bältesklämmor till
telefonen. Fäst luren i en bältesklämma och bär den med dig i
huset eller på kontoret.

Indikatorlampan sitter på lurens

baksida.
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Knappar på luren

Ta fram samtalslistan. I samtalslistan visas de senaste

utgående och inkommande samtalen

Du söker i telefonboken, samtalslistan och

menysystemet genom att vrida på hjulet. Under ett

samtal kan du reglera volymen genom att vrida på

hjulet

Välj menyalternativ i displayen samt bekräfta och lagra

olika inställningar. Håll ned knappen för att stänga av

luren, och tryck kort på den för att sätta på luren igen

Stäng av ringsignalen för ett inkommande samtal, eller

ta bort den senaste posten. Tryck på knappen för att

gå tillbaka till en föregående meny, eller håll ned den

för att helt avsluta en funktion

Starta och avsluta samtal

Sifferknappar för att slå telefonnummer

Används i telefonnummer, för vidarekoppling och

andra automatiserade tjänster

Används med vissa automatiserade tjänster och när

BeoCom 4 används med en växel

OK
(mitt på hjulet)

C

0 – 9

R

1

R

C

2 3

4 5 6

7 8 9

0

10:08

Displayen är upplyst när luren

används.
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Lurens display 

Displayens främsta funktion är att ge dig information före, under
och efter ett samtal. I displayen ser du när någon ringer. 

Komma till huvudmenyn...
Om luren är avstängd trycker du på OK för att

växla till standby

Om luren är i standby trycker du på OK för att

komma till huvudmenyn

Vrid hjulet för att visa alternativ i displayen

Tryck för att välja ett alternativ

Alternativ på huvudmenyn
Telefonbok... Gå till det inbyggda telefonregistret. 

Knapplås?... Låser lurens knappsats. På sidan 16 finns mer information.

Ringsignal av?/Ringsignal på?... Stäng av/sätt på lurens ringsignal. Om du

stänger av lurens ringsignal står det ‘Ringsignal av’ i displayen.

Inkommande samtal registreras i samtalslistan.

Radera lista... Tar bort alla poster i samtalslistan. På sidan 14 finns mer

information om samtalslistan. 

Inställningar... På sidan 22 finns mer information om menyn Inställningar. 

Visning av nya, obesvarade samtal
När luren är i standby, visas information om obesvarade samtal i

displayen. Menyn försvinner när du har sett samtalen, och

samtalsinformationen flyttas till samtalslistan. Du kan avbryta visning av

nya samtal via menyn Inställningar. 

Det står ‘3 nya samtal’ i displayen...
Tryck för att se nummer samt tid och datum för

det senaste samtalet. Om namnet finns lagrat i

telefonregistret visas namnet istället för numret. 

Vrid hjulet för att se de andra samtalen. 

När du har sett de nya samtalen trycker du på C

för att lämna menyn.

OK

OK

OK

OK

C

Om du vill komma till huvudmenyn

utan att titta på informationen om

de nya samtalen vrider du bara

hjulet.

Telefonbok

Ringsignal av?

Knapplås?

Radera lista

Inställningar

>> Komma igång med BeoCom 4

3 nya samtal

John Svensson

23 maj 17:22
2 samtal
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Viktig information i displayen 
När telefonen är i standby ger menyn Information information om olika

omständigheter som kan påverka användningen av telefonen. Menyn

Information visas i displayen medan luren är i standby så länge det är

relevant. 

Det står ‘Information’ i displayen…
Tryck för att kunna läsa informationen

Vrid hjulet för att visa informationen

Tryck för att kunna justera rätt inställningar

Vrid hjulet för att justera inställningarna och

tryck på OK för att lagra dem

OK

Klocka

inte inställd

OK
Välj år

2003

OK

Information

Ingen kontakt
till basen

Ingen
kopplingston

Ladda
batteriet

Klocka
inte inställd

Om du vill komma till huvudmenyn

utan att titta på informationen

vrider du bara hjulet.

s t

s t
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Ringa och besvara samtal

Tryck på knappen för att påbörja och avsluta ett samtal. Under
samtalet visas samtalstiden och numret till eller namnet på den
person du ringt upp. Om du inte vill besvara ett samtal, kan du
stänga av ringsignalen.

Ringa och avsluta samtal...
Slå telefonnumret

Om du vill redigera numret, vrider du på hjulet

tills markören står till höger om siffran du vill

ändra och trycker sedan på C för att radera den.

I annat fall... 

Tryck för att ringa upp. Samtalstiden visas. Om

namnet har lagrats i telefonregistret visas även

detta

Tryck för att avsluta samtalet. Du kan också

avsluta samtalet genom att placera luren i basen 

Besvara ett samtal...
Tryck och besvara samtalet

Tryck för att avsluta samtalet. Du kan också

avsluta samtalet genom att placera luren i basen 

Stänga av ringsignalen för ett inkommande samtal... 
Tryck för att stänga av ringsignalen

0 – 9

C

C

Daglig användning

David Larsson
Taltid: 0:43

Under pågående samtal visas en

svart linje längst ned i displayen.

Om en annan telefon på samma

linje har ett pågående samtal visas

en grå linje. Vid inkommande

samtal visas en svart blinkande

linje.

För att få en kopplingston innan du

slår numret trycker du på . 

Du kan stänga av ringsignalen för

alla inkommande samtal via menyn

Ringsignal av?. På sidan 8 finns mer

information.



Volym och mikrofon

Under ett samtal kan du reglera volymen med hjälp av hjulet. Du
kan också stänga av mikrofonen om du inte vill att den du talar
med ska kunna lyssna till ett samtal du för med någon i rummet. 

Höja eller sänka volymen i luren... 
Vrid hjulet för att reglera volymen i luren

Slå på eller stänga av mikrofonen... 
Tryck för att öppna displayen. Om mikrofonen är

på visas ett meddelande om att stänga av den i

displayen, och om den är avstängd ett

meddelande om att sätta på den

Tryck för att välja den inställning som visas

11

OK
Mikrofon av?

OK

Volym

Den valda volyminställningen –

med undantag för de två högsta

inställningarna – gäller alla följande

samtal till dess att du ändrar

volymen.

Om mikrofonen är avstängd piper

luren med korta intervall.
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Lagra ett nummer efter ett samtal 

När du har avslutat ett samtal uppmanas du att lagra numret i
telefonregistret under förutsättning att det inte redan finns där
och att telefonregistret inte är fullt. Du kan också lagra ett namn
tillsammans med numret. Telefonregistret rymmer 200 poster av
maximal längd, och fler än 200 om posterna hålls korta. 

Efter ett samtal... 
Displayen visar en uppmaning om att lagra

numret och att ange ett namn. Om du inte vill

lagra numret trycker du bara på C eller placerar

luren i basen. I annat fall... 

Tryck för att lagra numret. Sedan kan du ange

ett namn

Vrid hjulet för att välja bokstäverna i namnet

Tryck för att lagra den valda bokstaven

‘Skriv’ färdigt namnet

För att lagra en post vrider du på hjulet så att

markören flyttas till arkivsymbolen ( ) och

trycker på OK

692288

Lagra namn?

OK
Lägg in namn:

Aa ABCDEFGHIJK...

OK

OK

Du kan göra det enklare att hitta

poster i telefonregistret. Till

exempel:

– Sätt förnamnen i alfabetisk

ordning när du anger namnen på

ett par.

– Börja med företagets namn när

du anger namn på kollegor.

– Börja med första bokstaven i ditt

barns namn när du anger namn

på dina barns vänner.

Du växlar mellan stor och liten

bokstav när du anger namn genom

att välja ‘Aa’. För att kunna ange

bokstäver som inte ingår i alfabetet

väljer du ‘@a’. För att gå tillbaka till

bokstäverna i alfabetet väljer du

‘Aa’. 

Se Använda telefonregistret på

sidorna 17–21 för mer information

om hur man använder det

inbyggda telefonregistret.

Maria & Robert

B&O Mikael

L_Janne
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Söka i och ringa upp via Telefonboken

Du kan söka direkt efter ett namn eller nummer i telefonregistret.
Om du har lagrat många poster i telefonregistret, kan du söka
bland namn som börjar på en viss bokstav för att hitta rätt namn
och nummer. 

Söka igenom hela telefonregistret... 
Om telefonen är i standby vrider du på hjulet för

att söka igenom hela telefonregistret

Tryck för att ringa upp

Söka efter ett namn efter dess begynnelsebokstav... 
Om telefonen är i standby trycker du på OK för

att komma till huvudmenyn

Tryck på OK för att komma till telefonregistret

Vrid hjulet för att välja begynnelsebokstaven.

Endast de bokstäver som motsvaras av poster

visas

Tryck för att söka igenom alla namn som börjar

på den bokstav som du valt

Vrid hjulet för att söka igenom namnen och tryck

på för att ringa upp

Visa numret lagrat med ett namn... 
Tryck när du har valt ett namn i telefonregistret

Vrid hjulet för att välja ‘Visa detaljer?’ och tryck

på OK

OK

OK

OK

OK

OK

David Larsson
Taltid: 0:09

David Larsson
John Svensson
Karin Johansson

David Larsson
John Svensson
Karin Johansson

Sökbokstav:

 BDJKLMRS

David Larsson
John Svensson
Karin Johansson

David Larsson

692288

David Larsson

Visa detaljer?
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Samtalsinformation – utgående samtal och
besvarade inkommande samtal

I samtalslistan lagras de senaste 24 telefonnumren som du har ringt
eller mottagit samtal från. Du kan även visa tid, datum och
varaktighet för varje samtal. Om du har angett ett namn i
telefonregistret, visas detta istället för numret. Samtalslistan är i
kronologisk ordning, med det senaste samtalet först. Utgående och
inkommande samtal till och från samma nummer visas bara en
gång i listan. 

Ring upp från samtalslistan... 
Tryck för att komma till samtalslistan

Vrid hjulet för att välja ett namn eller nummer

Tryck för att ringa

Radera ett visst nummer från listan... 
Vrid hjulet för att välja namnet eller numret och

tryck på OK

Vrid hjulet för att välja ‘Radera?’ och tryck på OK

för att ta bort den valda posten

Visa detaljerad information om enskilda samtal... 
Välj en post i samtalslistan och tryck på OK

Vrid hjulet för att välja ‘Visa detaljer?’ och tryck

på OK. Tid och varaktighet visas för de senaste

samtalen, liksom telefonnumren

OK

OK

OK

OK

David Larsson

23 maj 17:22
Taltid: 32:19

står för ett inkommande samtal,

står för ett utgående samtal. 

Om du har blivit uppringd men inte

har kunnat svara, visas antalet

uppringningar från ett visst

nummer istället för samtalstiden.

Du kan lagra telefonnummer från

samtalslistan direkt i telefon-

registret. På sidan 20 finns mer

information. 

Via huvudmenyn kan du ta bort allt

innehåll i samtalslistan. På sidan 8

finns mer information.
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Samtalsinformation – nya, obesvarade samtal 

Nummer som du fått obesvarade samtal ifrån lagras i menyn Nya
samtal. Om numret finns i telefonregistret visas namnet istället.
Identiska nummer lagras bara en gång i menyn, dvs. endast det
senaste samtalet lagras. På menyn visas information om vem som
ringde, antalet samtal och hur dags samtalen mottogs.
Samtalsinformationen flyttas till samtalslistan efter att du har tittat
på den. Om du inte vill att nya, obesvarade samtal ska flyttas till
samtalslistan kan du ta bort dem från menyn Nya samtal.

I displayen står det att du har nya, obesvarade samtal... 

Tryck på OK för att komma till menyn

Vrid hjulet för att välja ett namn eller nummer,

så visas samtalsinformationen i displayen

Ringa upp från menyn ‘Nya samtal’... 
Vrid hjulet för att välja ett namn eller nummer

Tryck för att ringa

Ta bort ett nytt samtal från menyn ‘Nya samtal’... 
Vrid hjulet för att välja namnet eller numret

Tryck för att se alternativen

Vrid hjulet för att välja ‘Radera?’ och tryck på OK

för att ta bort den valda posten

2 nya samtal

OK

OK

OK

Du kan lagra telefonnummer från

menyn Nya samtal direkt i

telefonregistret. Gör på samma sätt

i menyn Nya samtal som du skulle

ha gjort i samtalslistan. På sidan 20

finns mer information.

För att nummerpresentationen ska

fungera måste du abonnera på

tjänsten i fråga hos ditt

telefonbolag. Om nummer-

presentation inte är möjlig, skickas

följande information av

telefonbolaget:     

– ‘Skyddat nummer’… samtal från

skyddade nummer.

– ‘Okänt nummer’... när

nummerinformation inte anges,

eller inte kan anges av tekniska

skäl. 

Om du inte vill få information om

nya samtal kan du avaktivera

funktionen i menyn Inställningar.

På sidan 22 finns mer information.
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Låsa lurens knappsats 

Du kan låsa lurens knappsats för att undvika att knappar aktiveras
när du till exempel bär luren i en ficka. Om du låser knappsatsen
kan du besvara samtal men du måste låsa upp knappsatsen om du
själv ska ringa.

Låsa lurens knappsats… 
Om telefonen är i standby trycker du på OK för

att komma till huvudmenyn

Vrid hjulet tills Knapplås? visas och

tryck på OK. Knappsatsen låses

Låsa upp lurens knappsats… 
Om telefonen är i standby trycker du på OK

Vrid hjulet för att välja ‘Lås upp knappsats - Ja?’

– och tryck på OK

OK

OK

OK

OK

Observera att det går att använda

en låst knappsats direkt efter att ett

inkommande samtal avslutats. Det

kan vara användbart om du till

exempel vill lagra namn och

nummer till den som ringt upp dig i

telefonregistret. Om du däremot

inte använder knapparna eller

hjulet under några sekunder låses

knappsatsen igen automatiskt.
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Ange ett nytt namn och nummer i telefonregistret

Du kan när som helst lagra ett namn och nummer i
telefonregistret. Ett nummer kan innehålla högst 30 siffror och ett
namn högst 16 tecken. Telefonregistret rymmer 200 poster av
maximal längd, och fler än 200 om posterna hålls korta. 

Ange ett nummer... 
Ange telefonnumret

Tryck för att kunna lagra ett namn

Vrid hjulet för att välja ‘Lagra namn’ och tryck på

OK. Sedan kan du ange ett namn enligt

anvisningarna nedan

Ange ett namn...
Vrid hjulet för att välja bokstäverna i namnet

Tryck för att lagra den valda bokstaven

‘Skriv’ färdigt namnet

När du ska lagra en post vrider du på hjulet så

att markören flyttas till arkivsymbolen ( ) och

trycker på OK

0 – 9
692288

OK
692288

Ringa upp?

Lagra namn?

OK

Aa ABCDEFGHIJK...

OK

OK

Du växlar mellan stor och liten

bokstav när du anger namn genom

att välja ‘Aa’. För att kunna ange

bokstäver som inte ingår i alfabetet

väljer du ‘@a’. För att gå tillbaka till

bokstäverna i alfabetet väljer 

du ‘Aa’.

Använda telefonregistret (Telefonboken)

s t

s t
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Ändra ett lagrat namn eller nummer i
telefonregistret

Du kan ändra nummer eller namn i telefonregistret när du vill. Om
du vill ändra ett nummer ställer du markören till höger om den
siffra du vill ändra, tar bort den och anger en ny siffra. När du
redigerar namn tar du bort bokstäver i omvänd ordning innan du
ersätter dem med nya bokstäver.

Om telefonen är i standby, vrider du på hjulet för

att söka igenom hela telefonregistret

Tryck för att välja en post att ändra

Vrid hjulet för att välja ‘Ändra?’ och tryck på OK

Ändra ett telefonnummer och namn... 
Vrid hjulet för att välja en siffra i numret

Tryck för att radera en siffra

Ange nya siffror i numret

Tryck för att kunna lagra numret

Tryck för att bekräfta. Sedan kan du ändra

namnet

Vrid hjulet för att välja bokstäverna i namnet

Tryck för att lagra den valda bokstaven eller... 

tryck för att radera bokstäver

Lagra det ändrade namnet... 
När du ska lagra en post vrider du på hjulet så

att markören flyttas till arkivsymbolen ( ) och

trycker på OK

OK

OK

C

0 – 9

OK
s    Nummer OK?  t

OK

OK

C

OK

Tryck på knappen C för att ta bort

siffran eller bokstaven till vänster

om markören. 

Du växlar mellan stor och liten

bokstav när du anger namn genom

att välja ‘Aa’. För att kunna ange

bokstäver som inte ingår i alfabetet

väljer du ‘@a’. För att gå tillbaka till

bokstäverna i alfabetet väljer 

du ‘Aa’.

David Larsson
John Svensson
Karin Johansson

David Larsson

692288

David Larsson

Ändra?
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Ta bort ett namn och nummer i telefonregistret 

Du kan ta bort namn och nummer som finns lagrade i
telefonregistret, och på så sätt hålla det uppdaterat och minska
den tid det tar att söka efter ett nummer. 

Om telefonen är i standby, vrider du på hjulet för

att söka igenom hela telefonregistret

Tryck för att välja en post att ta bort

Vrid hjulet för att välja ‘Radera?’ och tryck på OK

OK

OK

David Larsson
John Svensson
Karin Johansson

David Larsson
raderat

David Larsson

Radera?
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Lagra nummer från samtalslistan 

Telefonnummer från samtalslistan kan lagras och namnges i
telefonregistret. 

Tryck för att komma till samtalslistan. Det senaste

numret på listan visas i displayen

Vrid hjulet för att välja önskat nummer och tryck

på OK

Vrid hjulet för att välja ‘Lagra namn?’ och tryck

på OK för att lagra numret i telefonregistret

Vrid hjulet för att välja bokstäverna i namnet

Tryck för att lagra den valda bokstaven

‘Skriv’ färdigt namnet

När du ska lagra namnet vrider du på hjulet så

att markören flyttas till arkivsymbolen ( ) och

trycker på OK

>>Använda telefonregistret

OK

OK

OK

OK

Lägg in namn:

Aa ABCDEFGHIJK...

98274459

Lagra namn?

98274459
66992288
11223344

Nummer som visas med namn i

samtalslistan har redan lagrats i

telefonregistret. 

Du växlar mellan stor och liten

bokstav när du anger namn genom

att välja ‘Aa’. För att kunna ange

bokstäver som inte ingår i alfabetet

väljer du ‘@a’. För att gå tillbaka till

bokstäverna i alfabetet väljer 

du ‘Aa’.
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Ringa upp och lagra anknytningsnummer i
telefonregistret 

Om du vill ringa upp ett anknytningsnummer måste du infoga en
paus före anknytningsnumret. Lagra huvudnumret, pausen och
anknytningsnumret i telefonregistret och ge numret ett namn. Du
kan sedan ringa numret via telefonregistret. 

Ringa ett anknytningsnummer direkt... 
Ange huvudtelefonnumret

Tryck för att ringa upp och vänta sedan på en

anslutning

Ange anknytningsnumret

Tryck för att avsluta samtalet

Lagra ett anknytningsnummer i telefonregistret... 
Ange huvudtelefonnumret och tryck på OK

Vrid hjulet för att välja ‘Slå in paus?’ och tryck på

OK

Ange anknytningsnumret och tryck på OK för att

lagra posten i telefonregistret. Sedan kan du

namnge posten enligt anvisningarna på sidan 17

Ringa upp ett anknytningsnummer via telefonregistret... 
Vrid hjulet för att söka igenom registret

Tryck för att ringa upp huvudnumret

Tryck för att ringa upp anknytningsnumret

0 – 9

0 – 9

0 – 9
OK

OK

0 – 9
OK

Fortsätta?

OK

692288-

692288

692288

Slå in paus?
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Menyn Inställningar

Menyn Inställningar innehåller flera alternativ som gör att du kan
aktivera, avaktivera och ändra funktioner. Nedan beskrivs
alternativen och de funktioner som påverkas. 

Välja inställningar i menyn... 
Om telefonen är i standby trycker du på OK för

att komma till huvudmenyn

Vrid hjulet tills det står Inställningar och tryck på

OK

Vrid hjulet tills önskad meny visas, till exempel

Tid och datum, och tryck på OK för att komma

till menyn

Vrid hjulet för att välja en inställning och tryck på

OK för att lagra den

Alternativ på menyn Inställningar
Signalnivå... Det finns fyra alternativ för signalnivån. Om du vill få ett

ljudprov vrider du hjulet till ett alternativ och väntar. 

Signalmelodi... Det finns 8 olika melodier för signalen. Om du vill få ett

ljudprov vrider du hjulet till ett alternativ och väntar. 

Tid och datum... Ställ klockan och ange datum och år. 

Lurens namn... Ge luren ett namn på högst 16 bokstäver. 

Visa nyheter... Ställ in blinkandet för lurens indikatorlampa och visningen

av nya, obesvarade samtal. Alternativen är ‘På’ eller ‘Av’.

Språk... Välj språk för displaytexten.

OK

OK

OK

OK

Inställningsmöjligheter
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Räckvidd Telefonen har en räckvidd på upp till 
50 meter inomhus och upp till 300
meter utomhus. Räckvidden kan dock
variera beroende på förhållandena. 

System DECT

Strömförsörjning, Bas 230 V AC 

Strömförsörjning, Lur NiMH-batterier, 700 mAh

Sändningseffekt (EIRP) 250 mW/10 mW

Tekniska data
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BeoCom 4 är avsedd för det allmänna analoga nätverket. Telefonen stöder

Nummerpresentation om detta är en automatiserad tjänst som erbjuds av

ditt telefonbolag. Alla av tjänsteleverantörernas tilläggstjänster finns inte

att tillgå i alla länder. 

Telefonen kan bara förväntas fungera i det land den har tillverkats för,

eftersom överföringssystem, rättsliga bestämmelser och automatiserade

tjänster kan skilja sig mellan länder. På förpackningen anges för vilket land

din BeoCom 4 har tillverkats. Nationalitetsbeteckningen står ovanför den

nedersta streckkoden på etiketten.

Om du undrar över något angående användningen av BeoCom 4,

kontakta din återförsäljare för mer information.

Om BeoCom 4
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Anknytningsnummer

Ringa upp och lagra
anknytningsnummer i
telefonregistret, 21

Anslutning

Ansluta basen, 4

Ansluta och använda ett
headset, 4

Batteri

Ladda lurens batteri, 5

Bältesklämma

Bältesklämma, 6

Displayer och menyer

Lurens display, 8

Menyn Information, 9

Menyn Inställningar, 22

Navigera i menysystemet, 8
Ständiga menyalternativ, 8
Visning av nya, obesvarade
samtal, 8, 15

Första inställningen

Ladda lurens batteri, 5

Ställa klockan, 5

Headset

Ansluta ett headset, 4

Indikatorlampa

Indikatorlampan, 6

Inställningar

Menyn Inställningar, 22

Menyn Knapplås, 16

Menyn Lurens namn, 22

Menyn Signalmelodi, 22

Menyn Signalnivå, 22

Menyn Språk, 22

Menyn Tid och datum (första
gången), 5
Menyn Tid och datum, 22

Menyn Visa nyheter, 22

Knappsats

Lurens knappar, 7
Låsa lurens knappsats, 16

Laddning

Ladda lurens batteri, 5

 

 

Lur

Ge luren ett namn, 22

Indikatorlampan, 6

Lurens display, 8
Lurens knappar, 7

Låsa lurens knappsats, 16

Slå på och stänga av, 7
Stänga av lurens ringsignal, 8
Stänga av ringsignalen för ett
inkommande samtal, 10

Volym och mikrofon, 11

Mikrofon

Volym och mikrofon, 11

Nummerpresentation

Visa samtalsinformation för alla
samtal – samtalslistan, 14

Visa samtalsinformation för nya,
obesvarade samtal – menyn 
Nya samtal, 15

Index
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Samtal

Lagra nummer efter ett 
samtal, 12

Ringa och besvara samtal, 10

Ringa upp från menyn 
Nya samtal, 15

Ringa upp från samtalslistan, 14

Ringa upp och lagra
anknytningsnummer i
telefonregistret, 21

Stänga av ringsignalen för ett
inkommande samtal, 10

Söka i och ringa upp via
Telefonboken, 13

Visa detaljerad information i
samtalslistan, 14

Visning av nya, obesvarade
samtal, 8, 15

Samtalslista

Lagra nummer från samtals-
listan i telefonregistret, 20

Radere en post från
samtalslistan, 14

Ringa upp från samtalslistan, 14

Visa detaljerad information i
samtalslistan, 14

Tillbehör

Bältesklämma, 6
Headset, 4

Placering

Den omgivande miljön, 4

Radera

En post i samtalslistan, 14

En post i menyn Nya samtal, 15

Hela samtalslistan, 8

Namn eller nummer i
telefonregistret, 19

Ringsignal

Menyn Signalmelodi, 22

Menyn Signalnivå, 22

Stänga av lurens ringsignal, 8
Stänga av ringsignalen för ett
inkommande samtal, 10

Tekniska data

Telefonspecifikationer, 23

Telefonbok

Ange ett nytt namn eller
nummer, 17

Lagra nummer efter ett 
samtal, 12

Lagra nummer från
samtalslistan, 20

Radera namn eller nummer, 19

Ringa upp och lagra
anknytningsnummer, 21

Söka i och ringa upp via
Telefonboken, 13

Ändra namn eller nummer, 18

Underhåll

Rengöra telefonen, 4

Volym

Volym och mikrofon, 11

Ändra

Ändra ett namn eller nummer i
telefonregistret, 18







Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner
och deras användning.

This product is in conformity with the provisions of the Directives 
1999/5/EC and 2006/95/EC.





3511029   Version 1.1      1111

www.bang-olufsen.com 

3511029111100005


