
BeoCom 1401
TONERINGER
BeoCom 1401 har 10 forskjellige tone-
ringerinnstillinger, som er kombinert av
3 styrker og 3 melodier samt tone-
ringeren frakoblet.

INNSTILLING AV TONERINGER
Tast Enter
Tast
Tast 0-9 for ønsket innstilling.
Tast Enter

Når toneringeren er slått av (innstilling
0), slås den automatisk på igjen første
gang du løfter håndsettet og legger det
på igjen.

INNSTILLE LYDSTYRKEN
Under en samtale kan du justere
lydstyrken i håndsettet i fem trinn ved å
trykke på + og – knappene. 
Alle samtaler starter på den mellomste
lydstyrken.

Tast + for å øke lydstyrken
Tast – for å senke lydstyrken

REPETISJON AV TELEFONNUMMER
Tast Rdl for å ringe nummeret som

ble ringt sist.

Nummeret i Repetisjon (Rdl) kan høyst
være på 31 siffer.

Kodenummer lagres ikke i Repetisjon.

For å sikre at nummeret som ble ringt
sist, lagres korrekt i minnet i BeoCom
1401 og kan ringes opp igjen ved å
taste Rdl, må håndsettet være lagt på
(eller avbryterknappen nederst på
siden av håndsettet være trykket inn)
i minst 1 sekund.

MIKROFON 
Frakobling:
Tast Så lenge mikrofonen er

sperret, kan du høre et
lydsignal i håndsettet.

Tilkobling:
Tast Vær oppmerksom på at ett

eller to trykk på andre taster
også kan koble inn
mikrofonen.

MINNE
BeoCom 1401 kan huske 10 telefon-
nummer, som kan lagres under
kodenumrene 0 til 9.

Hvert nummer kan inneholde opp til
21 siffer. 

Hvis telefonlinjen er koblet ut mer
enn 1 time vil numrene i minnet
slettes, noe som også skjer hvis du
bruker et modem eller en annen
telefon på den samme linjen.

INNKODING AV TELEFONNUMMER
Tast Enter
Tast Mem
Tast kodenummeret (0-9)
Tast telefonnummeret
Tast Enter

OPPRINGNING AV INNKODET
NUMMER
Tast Mem
Tast kodenummeret (0-9)

SLETTING AV INNKODET NUMMER
Et innkodet telefonnummer slettes
ved å kode inn et nytt nummer
under samme kodenummer.

BRUK UNDERSENTRALBORD

INNKODING AV TELEFONNUMMER
Tast Enter
Tast Mem
Tast kodenummeret (0-9)
Tast telefonnummeret
Tast Enter

OPPRINGNING AV INNKODET
NUMMER
Tast bykoden
Tast Mem
Tast kodenummeret (0-9)

REPETISJON AV TELEFONNUMMER
Tast bykoden
Tast Rdl

Hvis R-tasten brukes til omstilling,
lagres de etterfølgende taste-
trykkene ikke i Repetisjon (Rdl).
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TILBEHØR
BORDHOLDER
Bordholderen er forsynt med fire
gummiføtter. Hver fot kan vippes opp
slik at ledningen kan ledes ut der det
passer best.
Dekkplaten kan vippes ut slik at den
hviler på bordplaten. På baksiden
finnes en skriveblokk og en
nummertavle.

PLASSERING OG RENGJØRING
Telefonen må ikke brukes i svært
støvete eller forurensede omgivelser
eller utsettes for direkte væskesprut.
Telefonen rengjøres med en myk klut
vridd opp i vann tilsatt noen få dråper
rengjøringsmiddel.

TEKNISKE DATA
Nettverk analog (PSTN)
Strømforsyning fra telefonnettet
Omgivelsestemperatur -25°C – +55°C
Relativ luftfuktighet 15% – 95%

BeoCom 1401 er beregnet til bruk på det
offentlige analoge telefonnettet.

Telefonen kan bare forventes å fungere optimalt
i det landet den er produsert for, da lovbestemte
godkjenningskrav kan variere fra land til land.
Det fremgår av emballasjen hvilket land din
BeoCom 1401 er produsert for. De nasjonale
kjenningsbokstavene finner du over den
nederste strekkoden på etiketten.

Hvis du er i tvil om bruken av BeoCom 1401, kan
du kontakte forhandleren for ytterligere
opplysninger.

Bang & Olufsen erklærer herved at BeoCom 1401
er i samsvar med grunnleggende krav og andre
relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
Mer informasjon finnes på Internett under:
www.bang-olufsen.com
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