
De BeoCom 2500 is een moderne telefoon in een eigen-
tijds en gebruikersvriendelijke vormgeving.
De bediening en instelling van de telefoon werken via
menubesturing.

De BeoCom 2500 heeft een ingebouwde Nummerweer-
gave functie waarmee u kunt zien wie u belt. De laatste
24 oproepen worden opgeslagen in het Nummerweer-
gave overzicht.
De nummers kunnen in de display worden opgeroepen,
compleet met datum en tijd van elke oproep.

In het elektronische telefoonboek kunt u maximaal 121
nummers opslaan, compleet met naam of andere infor-
matie. Dat gaat heel gemakkelijk daar de telefoondis-
play u na elk gesprek vraagt of u het nummer wilt
opslaan.

De BeoCom 2500 kan worden voorzien van een extra
module voor de afstandsbediening van het volume van
een aantal Bang & Olufsen audio-, video- en A/V- syste-
men.

INSTALLATIE ↓



INSTALLATIE

• Leg drie batterijen in het batterijenvak in de bodem
van de basis.

• Sluit de telefoon aan op het net.
• Zet de klok gelijk.

BATTERIJEN
De batterijen zijn nodig voor de meer geavanceerde
functies van de telefoon; de opslag en het bewaren van
de instellingen en het telefoonboek werken onafhankeli-
jk van de batterijen en het telefoonnet. Neem de tele-
foonlijn los voordat u batterijen inzet.



GELIJKZETTEN VAN DE KLOK

De klok wordt ingesteld op
• uren
• minuten
• dag
• maand
• jaar

Let op! Deze klok is nodig om een ge-
sprek te kunnen registreren in combina-
tie met de Nummerweergave en herkie-
zen.

MENU *
< SETUP MENU >  

SETUP MENU
< AUTO CURSOR >  

KLOK
00:00 00-00-00

OPGESLAGEN
KLOK

KLOK
20:15 16-09-98

Druk op Menu,

Druk op Enter

Druk op > tot KLOK in de display verschijnt

Druk op Enter

Stel in met de cijfertoetsen

Druk op Enter

X



HOORN
De telefoon is voorzien van een magnetische schakelaar
waarmee de verbinding wordt verbroken zodra de hoorn in
de basis wordt geplaatst, als aangegeven in de tekening.
Ook kunt u op de toets drukken om een nieuw gesprek
te beginnen.



HANDSFREE
Onder normale omstandigheden kan de telefoon hands-
free worden gebruikt.
Leg de hoorn voor de basis en druk op .

OVERZICHT MENU’S
Een menu overzicht is onder het klepje op de achterzij-
de van het tafeldeel geplaatst.

DISPLAY ↓





DISPLAY SYMBOLEN

P • Programmeren (opslag of aanpassen van naam en nummer in het Telefoonboek)

S • Zoeken in het telefoonboek

• Licht op wanneer de luidspreker ingeschakeld is

• Knippert wanneer de microfoon is uitgeschakeld

• Licht op tijdens een inkomend gesprek
• Knippert wanneer het belsignaal is uitgeschakeld

• Knippert wanneer de batterij zwak is

Let op!! De display wordt automatisch uitgeschakeld zodra de telefoon gedurende 30 seconden
niet wordt gebruikt.



TOETSENBORD

Wissen • Druk op Wissen om de laatste opgave te wissen.
• De display geeft aan waarom de indicatie knippert.
• De lopende functie vervalt.

<  > • Schakelt tussen menufuncties.
• Zoeken in het Telefoonboek.
• Zoeken in de herhaalnummers of het Nummerweergave overzicht.
• Verplaatst de cursor bij het aanpassen van namen en nummers in het Telefoonboek.
• Stelt het volume in tijdens een gesprek.

Menu • Activeert de menubesturing en instellingen.

Enter • Kiest het aangegeven menu-item of menufunctie.
• Slaat naam en nummer op.

Nr. ID • Laat het overzicht van Nummerweergave zien.

Geheug. • Zoeken in het Telefoonboek.



Herkies • Zoeken in het Herkiezen overzicht of het uitgebreide overzicht.
• Roept het gekozen nummer op.
• Heft pauze op tijdens een gesprek.

• Schakelt de microfoon in of uit (hoorn in gebruik).

Pauze • Voegt een pauze in een telefoonnummer in (tussen het eerste en het tweede deel van het
nummer).

• Voegt een spatie in bij het invoeren van een naam en nummer in het Telefoonboek.
• Zoekt naar letterblok of een naam.

0 ... 9,    , • Kiest een telefoonnummer.
• Toets een naam in. Karakters worden gekozen door een toets één-, twee-, drie- of vier- maal

in te toetsen.

• Schakelt de luidspreker in of uit.

• Activeert een nieuwe kiestoon wanneer de hoorn wordt opgenomen.
• Heft de huidige functie op en veegt de display schoon.

R • Wordt gebruikt in combinatie met een centrale.

X

TOETSENBORD MENU OVERZICHT ↓



MENU OVERZICHT

HOOFDMENU FUNCTIE                
MENU 1 NR OPSLAAN Nieuwe naam en nummer opslaan
MENU 2 NR AANPASSEN Aanpassen naam en nummer
MENU 3 NR WISSEN Opgeslagen naam en nummer opslaan
MENU 4 HERKIES WISSEN Telefoonnummers herkiezen wissen
MENU 5 BEL AAN/UIT Aan/uitschakelen belsignaal
MENU 6 NIVEAU BEL Instellen volume belsignaal
MENU 7 MELODIE BEL Instellen melodie belsignaal
MENU 8 VOLUME INST. Voorinstelling volume            
MENU 9 NR ID WISSEN Nummerweergave uitschakelen
MENU SETUP MENU Speciale instellingenX



SETUP MENU FUNCTIE
AUTO CURSOR Cursor automatisch verplaatsen
HERKIEZEN Herkiezen aan/uitschakelen
EXT. HERKIEZEN Uitgebreid Herkiezen aan/uitschakelen
CONTRAST Instellen display contrast
CENTRALE Nummer buitenlijn opslaan
DIENST AAN Invoegen code dienst activering
DIENST UIT Invoegen code dienst uitschakeling
KLOK Gelijkzetten klok



VOLUME

Tijdens het gesprek kunt u het volume
van de luidspreker veranderen. Wanneer
u alle gesprekken op hetzelfde volume
wilt beginnen, zie dan onder VOORIN-
STELLEN VOLUME.

VOLUME INSTELLEN TIJDENS GESPREK

Druk op > om het volume te verhogen
Druk op < om het volume te verlagen

EEN GESPREK VOEREN

U kunt de volgende nummers bellen:
• Zelf gekozen nummers
• Nummers in het Telefoonboek
• Nummers in het Herkiezen overzicht
• Nummers in het Nummerweergave 

overzicht

KIEZEN VAN EEN NUMMER IN DE DISPLAY

Neem op de hoorn, of druk op 

Druk op Herkies



MICROFOON

De microfoon kan tijdens een gesprek
uitgeschakeld worden zodat u rugge-
spraak kunt houden met iemand in de
kamer, zonder dat de ander u kan horen.

Een piepsignaal geeft aan dat de micro-
foon uitgeschakeld is.

INSCHAKELEN MICROFOON
Druk op

UITSCHAKELEN MICROFOON
Druk op

knippert

LUIDSPREKER

Anderen kunnen meeluisteren wanneer
de luidspreker ingeschakeld is.

INSCHAKELEN LUIDSPREKER
Druk op

UITSCHAKELEN LUIDSPREKER
Druk op

licht op

EEN GESPREK VOEREN TELEFOONBOEK ↓



NUMMER OPSLAAN NA EEN GESPREK

Druk op Enter
Toets in de naam

Druk op Enter

DUUR: 0:00
NR OPSLAAN?

TOETS NAAM IN_ P
<nummer>

OPGESLAGEN
<naam>:<nummer> S

GEHEUGEN (Telefoonboek)

Elk gekozen nummer kan direct nadat
het gesprek is beëindigd worden op-
geslagen in het Telefoonboek zodra
NR OPSLAAN? (nummer opslaan?) in de
display verschijnt.

Op deze manier kan het Telefoonboek
stap voor stap worden opgebouwd.



In het Telefoonboek kunnen worden
opgeslagen:
• Zelf gekozen nummers
• Nummers uit Herkiezen
• Nummers uit Nummerweergave
• Codes voor diensten

De BeoCom 2500 kan maximaal 121 tele-
foonnummers en namen opslaan. Elke
naam kan bestaan uit 16 karakters en
een nummer kan 40 cijfers omvatten.

Als u gebruik wilt maken van nummer-
weergave met naam, dan dient u altijd
het 10 cijferige nummer (dus inclusief het
netnummer) en de naam in het geheu-
gen op te nemen.

Wanneer uw telefoon aangesloten is op
een centrale raden we u aan het item
CENTRALE te lezen voordat u gaat op-
slaan.

OPSLAAN VAN EEN NUMMER IN DE DISPLAY

Toets het nummer in of haal het nummer op uit de Herkieslijst of
uit het Nummerweergave overzicht.

Druk op Enter
Toets in de naam

Druk op Enter

TOETS NAAM IN_ P
<nummer>

OPGESLAGEN
<naam>:<nummer> S



Invoeren van namen:
• Druk meermaals op elke toets om let-

ters en cijfers op te roepen.
• Wanneer twee letters op dezelfde toets

staan wacht u twee seconden of u
drukt op > na de eerste letter.

• Invoeren van een spatie: druk op
Pauze.

• Wissen van een karakter: druk op Wis-
sen.

Het ingevoerde geheel wissen: druk op
Wissen en houd deze vast tot de display
dooft. 

Is er geen ruimte meer in het telefoonbo-
ek dan geeft de display
*****VOL***** aan. In dat geval
dient er een nummer gewist te worden
voordat u een nieuw nummer kunt op-
slaan.

OPSLAAN TIJDENS EEN GESPREK

Druk op Menu

Druk op Enter
Toets in het telefoon-

nummer

Druk op Enter
Toets in de naam

Druk op Enter

MENU 1
<NR OPSLAAN>

POSITIE VRIJ:121 P
TOETS NUMMER IN_

TOETS NAAM IN_ P
<nummer>            

OPGESLAGEN
<naam>:<nummer> S  



ZOEKEN IN HET TELEFOONBOEK ↓



ZOEKEN IN HET TELEFOONBOEK

De nummers in het Telefoonboek zijn als
volgt geordend:
• Namen beginnend met & - . /
• Namen beginnend met cijfers
• Namen op alfabet (ÄÖÜÆØÅ 

achteraan)
• Onder elke letter staat als eerste het

laatst gebelde nummer/naam, de één
na laatste als tweede, enzovoort.

Wanneer een nummer uit meer dan 16
cijfers bestaat ziet u alleen de eerste 
15 karakters. Achteraan staat het 
symbool >.

Druk op > om vooruit te zoeken
Druk op < om achteruit te zoeken

ZOEKEN OP LETTER

Druk op Geheug.

Toets in de eerste letter van 
de naam

Druk op >

Opnemen de hoorn, of druk op 

Druk op Herkies om het nummer te bellen

TOETS LETTER IN_
S

De eerste naam met de gekozen
beginletter verschijnt in de display

Vooruit zoeken tot de gezochte naam
verschijnt.

ZOEKEN IN HET TELEFOONBOEK MET DE HOORN OP DE BASIS



Bij het zoeken naar meer lettergrepen
dienen de opgegeven letters alleen in de
naam voor te komen.
Voorbeeld: JOAN & PETER

ZOEKEN OP MEERDERE LETTERS

TOETS LETTER IN_
S

– maximaal vier letters kunnen
worden ingetoetst.

Druk op Geheug.
Druk op P
Druk op Pauze
Druk op E
Druk op Pauze
Druk op T

Druk op > om vooruit te zoeken naar de gezochte
naam/nummer.

Opnemen de hoorn, of druk op 

Druk op Herkies om het nummer te bellen



AANPASSEN VAN HET TELEFOONBOEK

• karakter invoegen
• karakter overschrijven
• karakter wissen met Wissen
• spatie invoegen met Pauze

Aanpassen verlaten:
Druk op Wissen en houd dit vast tot de
display dooft.

EEN NAAM EN NUMMER IN HET TELEFOONBOEK AANPASSEN

MENU 2
<NR AANPASSEN>

OPGESLAGEN
<naam>:<nummer> S

Opzoeken van de gewenste positie in het Telefoonboek.
Druk op Menu, 2

Druk op Enter
Verplaats de cursor met <  > naar de gewenste positie.
Naam en nummer aanpassen
Druk op Enter

1 of 2 x



AANPASSEN EN WISSEN IN HET TELEFOONBOEK HERKIEZEN ↓

WISSEN IN HET TELEFOONBOEK

Wissen verlaten:
Druk op Wissen.

WISSEN VAN EEN NAAM EN NUMMER UIT HET TELEFOONBOEK

Zoek de gewenste vermelding in het Telefoonboek op met de
zoekfunctie.
Druk op Menu, 3

Druk op Enter

Druk op Enter

De vermelding is nu gewist en de volgende naam/nummer staat
in de display.

MENU 3
< NR WISSEN >    

NR WISSEN?
<naam>:<nummer>     

GEWIST
<naam>:<nummer> S  



HERKIEZEN (Redial)

De BeoCom 2500 onthoudt de laatste 24
telefoonnummers die u heeft gebeld.

Deze nummers kunt u oproepen, inclusief
datum en tijd van het gesprek.

Oproepen gedaan via een parallel aange-
sloten telefoon worden eveneens opge-
slagen onder de herkiestoets, mits Uitge-
breid Herkiezen geactiveerd is.
Zie het SETUP MENU. Af fabriek is Uitge-
breid Herkiezen geactiveerd.

Nummers onder de herkiestoets kunnen
worden opgeslagen in het telefoonboek.
Zie GEHEUGEN (Telefoonboek).

De herkies functie kan ook worden uitge-
schakeld. Zie SETUP MENU.

ZOEKEN ONDER DE HERKIESTOETS MET DE HOORN OP DE BASIS

Druk op Herkies
Druk op <  >, of Herkies om een nummer onder de

herkiestoets te zoeken.

Neem op de hoorn, of druk op 

Druk op Herkies om het nummer te bellen

ZOEKEN ONDER DE HERKIESTOETS MET DE HOORN OPGENOMEN

Druk op en houd deze vast
Druk op Herkies om het nummer te zoeken
Laat los
Druk op Herkies



Uit veiligheidsoverwegingen worden tij-
dens gebruik van een telefoonservice de
cijfers die na     en zijn ingetoetst niet
opgeslagen onder de herkiestoets.

X

NUMMERS ONDER DE HERKIESTOETS WISSEN

Druk op Menu, 4

Druk op Enter

Druk op Enter

Let op! Alle nummers onder de herkiestoets worden gewist!

MENU 4
<HERKIES WISSEN>    

HERKIES WISSEN

GEWIST
HERKIES     



De BeoCom 2500 ondersteunt de Num-
merweergave functie waarmee u kunt
zien door wie u wordt gebeld. Het num-
mer van degene die u belt verschijnt in
de display direct voordat u het eerste bel-
signaal hoort. Komt dat nummer voor in
het geheugen van het Telefoonboek, dan
verschijnt tevens de naam.

De laatste 24 gesprekken worden opgeno-
men in het Nummerweergave overzicht.
De indicatie knippert wanneer er on-
beantwoorde oproepen zijn geweest. De
nummers kunt u oproepen in de display,
inclusief datum en tijd van de oproepen.
Van meerdere oproepen van hetzelfde
nummer ziet u alleen de laatste.

Telefoonnummers van Nummerweergave
kunnen worden opgeslagen in het Tele-
foonboek van de telefoon. Zie GEHEU-
GEN (Telefoonboek).

ACTIVEREN VAN DE NUMMERWEERGAVE 
– EEN GESPREK VOEREN

Druk op Nr. ID
Druk op <  > om een nummer in het overzicht op te zoeken
Neem op de hoorn, of druk op 
Druk op Herkies om het nummer te bellen

Nieuwe/ongelezen nummers in Nummerweergave zijn in de
display gemarkeerd met een     . X

In sommige gevallen is Num-
merweergave niet beschik-
baar. In dergelijke gevallen
geeft de telefoon informatie-
codes die als volgt in de dis-
play verschijnen:

1→BEPERKING     

Display aanwijzing bij een
ongeregistreerd nummer:

1→BANG & OLUFSEN *
10:55 16-09-98

NUMMERWEERGAVE (afzonderlijk abonnement)



NUMMERWEERGAVE INDICATIE ↓

NUMMERS UIT DE NUMMERWEERGAVE WISSEN

Druk op Menu, 9

Druk op Enter

Druk op Enter

Let op! Alle nummers in Nummerweergave worden gewist.

MENU 9
< NR ID WISSEN >

NR ID WISSEN?

GEWIST
NUMMER ID

Let op! Nummerweergave is niet moge-
lijk wanneer de telefoon is aangesloten
via een centrale.



INDICATIE

De indicatie op de voorzijde van de telefoon knippert wanneer één of meer
functies actief zijn:

• Knippert langzaam wanneer er nieuwe nummers in Nummerweergave
staan.

• Knippert langzaam wanneer een dienst is geactiveerd (codes voor active-
ren en opheffen van de dienst dienen vantevoren ingetoetst te worden.
Zie onder INDICATIE – DIENSTEN).

• Knippert snel wanneer het parallel toestel in gebruik is.



NUMMER ID

LIJN BEZET

De hoorn dient op de basis te liggen.

Druk op Wissen
Eén-, twee- of 
drie- maal

Door één of meer malen op Wissen
te drukken geeft een tekst in de dis-
play aan welke functie actief is.

Display aanwijzing wanneer er
nieuwe nummers in Nummer-
weergave staan:

Display aanwijzing wanneer
een parallel aangesloten tele-
foon in gesprek is:

DIENST AAN

Display aanwijzing wanneer
een dienst is geactiveerd:

Let op!
• De indicatie knippert niet wanneer

de oproep wordt aangenomen
door een antwoordapparaat.

• Een aansluiting op een faxappa-
raat en sommige centrales heeft
als effect dat de indicatie constant
knippert.

OPVRAGEN WAAROM DE INDICATIE KNIPPERT



INDICATIE – DIENSTEN

Wanneer u de indicatie wilt laten knippe-
ren bij gebruik van een dienst van het
telefoonbedrijf, dan dient u de codes
voor het activeren en uitschakelen van
desbetreffende dienst in te voeren.

De indicatie knippert nu ongeacht de
wijze waarop de dienst wordt geacti-
veerd:
• Direct via het toetsenbord.
• Voer de dienst in de directory in en

activeer de functie achteraf.
• Via de parallelle telefoon.

Vergeet vooral niet de aanwijzingen van
uw telefoonbedrijf aandachtig te lezen!

INVOEREN VAN EEN ACTIVERINGSCODE VOOR DE GEWENSTE
DIENST (CALL FORWARD)

MENU *
< SETUP MENU >  

SETUP MENU
< AUTO CURSOR >  

DIENST AAN
_

OPGESLAGEN
< DIENST AAN >

DIENST AAN
✼21✼

Druk op Menu,

Druk op Enter

Druk op > tot DIENST AAN verschijnt in de display.

Druk op Enter

Druk op 21

Druk op Enter

X

X X



INVOEREN VAN EEN UITSCHAKELCODE VOOR DE GEWENSTE
DIENST (CALL FORWARD)

X MENU *
< SETUP MENU >  

SETUP MENU
< AUTO CURSOR >  

DIENST UIT
_

OPGESLAGEN
< DIENST UIT >

DIENST UIT
#21#

Druk op Menu,

Druk op Enter

Druk op > tot DIENST UIT in de display verschijnt.

Druk op Enter

Druk op 21 

Druk op Enter

INDICATIE-DIENSTEN BELSIGNAAL ↓



BELSIGNAAL

Het belsignaal kan worden uitge-
schakeld.

Wanneer het belsignaal uitgeschakeld is
ziet u een in de display.

AAN- OF UITSCHAKELEN VAN HET BELSIGNAAL

Druk op Menu, 5

Druk op Enter

Druk op < > om de gewenste instelling te kiezen.

Druk op Enter

MENU 5
< BEL AAN/UIT >    

BEL AAN/UIT  
< AAN >   

OPGESLAGEN
UIT



Het belsignaal kent drie niveaus:
• ZACHT
• MEDIUM
• LUID

Tijdens het instellen kunt u de niveaus
horen door op e drukken.

INSTELLEN VOLUME BELSIGNAAL

Druk op Menu, 6

Druk op Enter

Druk op < > om de gewenste instelling te kiezen.

Druk op Enter

MENU 6
< NIVEAU BEL >  

NIVEAU BEL
< LUID >  

OPGESLAGEN
MEDIUM

MENU 7
< MELODIE BEL >  

MELODIE BEL
< LANGZAAM 1 >  

OPGESLAGEN
SNEL 2

Het belsignaal kent acht melodieën:
• LANGZAAM 1…4
• SNEL 1…4

Tijdens het instellen kunt u de niveaus
horen door op e drukken.

INSTELLEN MELODIE BELSIGNAAL

Druk op Menu, 7

Druk op Enter

Druk op < > om de gewenste instelling te kiezen.

Druk op Enter



MENU 8
< VOLUME INST. >  

VOLUME INST.
< UIT >  

VOLUME INST.
< ======== > 

OPGESLAGEN
======== 

VOLUME

Het startvolume van de telefoon kan
worden ingesteld.

Druk op Menu, 8

Druk op Enter

Druk op > tot AAN in de display verschijnt.

Druk op Enter

Druk op < > om het gewenste volume te kiezen.

Druk op Enter

VOORINSTELLEN VOLUME



GEBRUIK PAUZETOETS

Wanneer u tijdens het kiezen van een
nummer moet wachten op een nieuwe
kiestoon voordat u het tweede deel van
een nummer kunt intoetsen, dient een
pauze ingelast te worden. Deze pauze
dient met het nummer in het Telefoon-
boek te worden opgeslagen.

Een nieuwe kiestoon kan nodig zijn bij
telefoondiensten en nummers met een
extensie.

Wanneer twee of meer pauzes zijn opge-
slagen wordt het extensie nummer auto-
matisch verzonden.

Druk tweemaal op Pauze om een pauze
van één seconde in te voegen. Elke druk
op deze toets verlengt de pauze met één
seconde.

De duur van de pauze dient lang genoeg
te zijn om een nieuwe kiestoon te kun-
nen ontvangen. Deze duur kan van ge-
sprek tot gesprek variëren.

OPSLAAN MET ÉÉN PAUZE

Druk op Menu

Druk op Enter

Toets in het eerste deel van het telefoonnummer
Druk op Pauze
Toets in het tweede deel van het telefoonnummer
Druk op Enter
Toets in de naam
Druk op Enter

MENU 1
< NR OPSLAAN >    

POSITIE VRIJ:121 P
TOETS NUMMER IN_    

TOETS NAAM IN_ P
<nummer>         

OPGESLAGEN
<naam>:<nummer> S  

KIEZEN VAN EEN NUMMER MET EEN OPGESLAGEN PAUZE

Wanneer een nummer uit het Telefoonboek of Herkiezen is 
aangegeven:

Neem op de hoorn of druk op 
Druk op Herkies (het eerste deel van het nummer wordt

verzonden)
Wacht op de kiestoon
Druk op Herkies (het tweede deel van het nummer wordt

verzonden)

VOORINSTELLEN VOLUME PAUSETOETS SETUP MENU ↓



MENU *
<SETUP MENU>  

SETUP MENU
< AUTO CURSOR >  

Door letters in te voeren gaat de cursor
automatisch na 1,5 seconde naar de vol-
gende positie. Op deze manier hoeft u
niet op > te drukken om meer letters via
dezelfde toets in te voeren.

X

AUTOMATISCHE CURSOR AAN- EN UITSCHAKELEN

Druk op Menu,

Druk op Enter

Druk op > tot AUTOMATISCHE CURSOR in de display staat.
Druk op Enter

Druk op < > om de gewenste instelling te maken.
Druk op Enter

AUTO CURSOR
< NEE >  

OPGESLAGEN
JA

DISPLAY CONTRAST
Het contrast van de display kan aan het
omgevingslicht worden aangepast.

X

INSTELLEN DISPLAY CONTRAST

Druk op Menu,

Druk op Enter

Druk op > tot CONTRAST in de display verschijnt
Druk op Enter

Druk op < > om de gewenste instelling te kiezen.
Druk op Enter

MENU *
< SETUP MENU >  

SETUP MENU
< AUTO CURSOR >  

CONTRAST
<==============> 

OPGESLAGEN
<==============> 

SETUP MENU

AUTOMATISCH VERPLAATSEN VAN DE CURSOR



HERKIEZEN
Let op!
• Bij het uitschakelen van de herkies-

functie worden alle nummers onder de
herkiestoets gewist!

• Met de herkiesfunctie wordt ook de
functie Uitgebreid Herkiezen uitgescha-
keld.

UITGEBREID HERKIEZEN
Wanneer Uitgebreid Herkiezen actief
is worden ook de nummers van de
parallelle telefoon opgeslagen.

X

MENU *
< SETUP MENU >  

SETUP MENU
< AUTO CURSOR >  

HERKIEZEN
< AAN >  

OPGESLAGEN
UIT

EXT. HERKIEZEN
< AAN >  

OPGESLAGEN
UIT

MENU *
< SETUP MENU >  

SETUP MENU
< AUTO CURSOR >  

X

AAN- EN UITSCHAKELEN van de HERKIESFUNCTIE

Druk op Menu,

Druk op Enter

Druk op > tot HERKIEZEN in de display staat.
Druk op Enter

Druk op < > om de gewenste instelling te kiezen.
Druk op Enter

AAN- EN UITSCHAKELEN VAN DE UITGEBREIDE HERKIES FUNCTIE

Druk op Menu,

Druk op Enter

Druk op > tot UITGEBREID HERKIEZEN in de display staat.
Druk op Enter

Druk op < > om de gewenste instelling te kiezen.
Druk op Enter



CENTRALE

Wanneer uw BeoCom 2500 is aangeslo-
ten op een centrale dient de toegangs-
code voor een buitenlijn opgeslagen te
worden.

Ook is het vaak noodzakelijk een pauze
te programmeren tussen de buitenlijn
code en het telefoonnummer.

De BeoCom 2500 voegt deze pauze auto-
matisch toe wanneer deze eenmaal in de
telefoon is opgeslagen, samen met de
code voor de buitenlijn.

Gebruikt u de R-toets voor herhalen, dan
worden de daarop volgend ingevoerde
cijfers niet voor herkiezen.

X MENU *
< SETUP MENU >  

SETUP MENU
< AUTO CURSOR >  

CENTRALE
CODE: _

PAUZE
< WACHT >

OPGESLAGEN
CENTRALE 

*) De pauze tussen de bui-
tenlijn code en het telefoon-
nummer kan worden inge-
steld tussen 1 - 12 seconden,
dan wel op stop worden
gezet (WACHT).

CENTRALE
< NEE > 

OPSLAAN CODE BUITENLIJN

Druk op Menu,

Druk op Enter

Druk op > tot CENTRALE in de display verschijnt.
Druk op Enter

Druk op < > tot JA in de display verschijnt.
Druk op Enter

Druk op de buitenlijn code
Druk op Enter

Druk op < > om de gewenste pauze in te stellen. *)
Druk op Enter



Symptoom

In de display knippert 

Het belsignaal werkt niet.

Herkiezen werkt niet.

De eerste cijfers van het nummer in Uit-
gebreid Herkiezen ontbreken.

Nummerweergave en andere speciale functi-
es werken niet.

Mogelijke oorzaak

De batterijen zijn bijna leeg.

Het belsignaal is uitgeschakeld.

• Herkiezen is uitgeschakeld.
• De buitenlijn code is niet opgeslagen

(centrale).
• Geen pauze tussen het eerste en tweede

deel van het nummer geprogrammeerd.

Oproepen op een parallelle telefoon is te
snel begonnen na het opnemen van de
hoorn.

De batterijen ontbreken, zijn leeg, of ver-
keerd ingelegd.

Oplossing

Leg nieuwe batterijen in en zet de klok gelijk.

Schakel het belsignaal weer in.

• Schakel Herkiezen in.
• Zie onder CENTRALE.

• Zie onder GEBRUIK PAUZETOETS.

Na de kiestoon 1 seconde wachten alvorens
een nieuw gesprek in te toetsen.

Controleer de batterijen.

PROBLEMEN

OPSTELLEN EN SCHOONMAKEN
Zet de telefoon niet in een stoffige of
vuile ruimte. Stel de telefoon ook niet
bloot aan vocht.

Maak de telefoon schoon met een zachte
doek die u heeft bevochtigd met water
waaraan een paar druppels van een mild
reinigingsmiddel zijn toegevoegd.

GEGEVENS
Voeding uit het telefoonnetwerk
Batterijen 3 x 1,5 V type AAA
Omgevingstemperatuur de telefoon -25

o
C - +55

o
C

de display 0
o
C - +55

o
C

Relatieve luchtvochtigheid 15% - 95%

CENTRALE PROBLEMEN TECHNISCHE INFORMATIE

NL Batterij niet
weggooien, maar

inleveren als KCA.



Geachte cliënt,

Uw wensen als gebruiker van onze producten spelen altijd een hoofdrol in het ontwikkelingsproces
en we streven ernaar de bediening van onze producten zo gemakkelijk en comfortabel mogelijk te
maken.

Daarom hopen wij dat u de moeite wilt nemen ons te laten weten wat uw ervaringen zijn met uw
Bang & Olufsen telefoon. Alles wat u belangrijk vindt – positief of negatief – kan ons helpen in het
verder verbeteren van onze telefoons.

Schrijf naar:

Of fax naar:

Of e-mail naar:

Bang & Olufsen Telecom a/s
Customer Service
Kjeldsmarkvej 1
DK-7600 Struer
Denmark

Bang & Olufsen Telecom a/s
Customer Service
+45 96 84 44 01

telecom@bang-olufsen.dk
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