
BeoCom 2500 er en brukervennlig telefon med mange
praktiske og tidsbesparende fasiliteter, som vil lette tele-
foneringen i det daglige.
Det lette og formriktige røret samt vippetastene på det
brukervennlige tastaturet gir mulighet for optimal
betjening.

BeoCom 2500 har innebygget Hvem Ringer funksjon,
slik at De i displayet kan se, hvem som ringer. Telefonen
lagrer de siste 24 telefonnumre, som har vært til tele-
fonen. Numrene kan fås frem i displayet, og samtidig
vises dato og klokkeslett for anropet.

Den innebygde Telefonboken har plass til 121 telefon-
numre med navn eller evt. andre opplysninger. Det er
lett å opprette Telefonboken etterhvert, fordi telefonen
automatisk, via displayet, spør, om nummeret skal leg-
ges inn etter samtalen.

BeoCom 2500 kan utbygges med et fjernbetjenings-
modul, slik at De lett og praktisk kan regulere lydstyr-
ken på en rekke Bang & Olufsen audio, video- og A/V
systemer.

INSTALLASJON ↓



INSTALLASJON
• Sett de tre medfølgende batterier på plass (på undersiden av tele-

fonen).
• Koble telefonkontakten i veggen.

BATTERIER
Batteriene brukes til telefonens spesialfunksjoner. Den innebygde
Telefonboken og de lagrede innstillinger er uavhengig av strømforsy-
ning fra batterier og telefonnett.
Ta telefonkontakten ut av veggkontakten, før De åpner
batteridekslet. 

RØRETS PLASSERING
Telefonen har en innebygget magnetbryter, som bryter linjen når De
plasserer røret i telefonen slik tegningen viser.
Hvis De ønsker en ny summetone uten å legge på røret, tast .



HÅNDFRI BRUK
Under normale samtaleforhold kan telefonen brukes
uten å holde røret. Legg røret av slik tegningen viser og
tast .          

MENYOVERSIKT
På innersiden av klaffen på telefonens bakside finnes
det en menyoversikt.



DISPLAY

Symboler i displayet:

P • Programmering (koding eller endring av nummer og navn i Telefonboken).

S • Søking i Telefonboken.

• Er tent, når høytaler er benyttet.

• Blinker, når mikrofonen er avbrutt.

• Er tent under tilringing.
• Blinker, når toneringeren er frakoblet.

• Blinker, når batteriene bør skiftes.

NB: Hvis telefonen ikke har vært i bruk i 30 sekunder slukker displayet automatisk.

DISPLAY TASTEFUNKSJONER ↓



TASTEFUNKSJONER

Slett • Sletter siste inntasting.
• Viser i displayet, hvorfor indikatorlampen blinker.
• Avbryter pågående funksjon.
• Starter redigering av numre fra Repeter og Hvem ringer listen.

<  > • Skifter mellom menyinnstillinger.
• Søker i Telefonboken.
• Blar i Repeterlisten og Hvem Ringer listen.
• Flytter markøren ved redigering i nummer/navn.
• Endrer lydstyrken under samtale.

Meny • Aktiverer menydialogen.

Tast inn • Velger menyvalg og menyfunksjon.
• Koder nummer og navn.



Vis nr • Viser innholdet i Hvem Ringer listen.

Søk • Søker i Telefonboken.

Repeter • Blar i Repeterlisten.
• Oppkall av det viste nummer i displayet.
• Utløser pause ved anrop.

• Mikrofonen fra- og tilkobles (røret løftet av).

Pause • Setter inn pause mellom 1. og 2. del av et telefonnummer.
• Setter inn mellomrom ved redigering av Telefonbok.

0 ... 9,    , • Inntasting av telefonnumre.
• Inntasting av navn. På hver tast finnes 3-4 bokstaver, som ved gjentatte trykk skifter mellom de

viste bokstaver.

• Høyttaler til- og frakobles.

• Gir ny summetone, når røret er løftet av.
• Avbryter pågående funksjoner og sletter displayet.

X



INDIKATORLAMPE

Indikatorlampen foran på telefonen blinker, når en eller flere av følgende
funksjoner er aktivert:

• Blinker langsomt, når det er ubesvarte nummer i Hvem Ringer listen.
• Blinker langsomt, når en melding venter.
• Blinker hurtigt, når en telefon på samme linje er opptatt.

VIS NR

SE HVORFOR INDIKATORLAMPEN BLINKER

Røret skal være lagt på.
Tast Slett 

en, to eller tre 
ganger

Ved å trykke på Slett en eller flere
ganger viser en tekst i displayet,
hvilken av funksjonene som er akti-
vert.

Displayvisning ved nye num-
mer i Hvem Ringer listen:



LINJE OPPTATT

MELDING VENTER

MELDINGER:
antall beskjeder

Displayvisning når paralleltele-
fon er i bruk:

Displayvisning når det er mel-
dinger fra sentralen:

INDIKATORLAMPE MENYOVERSIKT ↓

NB!
• Indikatorlampen blinker ikke, hvis

anropet besvares av en telefonsva-
rer.

• Oppkopling etter telefaxmaskiner
og visse hussentraler gjør at indi-
katorlampen alltid blinker.

eller

*) Avhengig av hvilken type
informasjon, som mottas fra
“mailboxen” (sentralen).

*)

*)



MENYOVERSIKT

HOVEDMENY FUNKSJON              
1) MENY SLETT MELDING
2) MENY HOLD
3) MENY HOLD & BYTT
3) MENY AVSLUTT & BYTT
3) MENY 3 PÅ LINJEN

MENY 1 LAGRE NAVN/NR Innkoding av nytt navn og nummer.
MENY 2 ENDRE NAVN/NR Endring av innkodet navn og nummer.
MENY 3 SLETT NAVN/NR Sletting av innkodet navn og nummer.
MENY 4 SLETT REPETER Sletting av telefonnumrene i Repeter listen.
MENY 5 SLETT VIS NR Sletting av telefonnumrene i Hvem Ringer listen.
MENY 6 RINGE-VOLUM Innstilling av toneringerens lydnivå.
MENY 7 RINGE-MELODI Innstilling av toneringerens melodi.
MENY OPPSETT-MENY Spesialinnstillinger.

1) Kun aktiv når Melding Venter Indikator blinker.
2) Kun aktiv når røret er løftet av og det ikke er en samtale parkert.
3) Kun aktiv når røret er løftet av og det er en samtale parkert (kun disse menyer er til rådighet).

X



OPPSETT-MENY FUNKSJON              
FAST VOLUM Innstilling av forvalgt lydstyrke.
OPERATØR KODE Innkoding av operatørkode.
KONTRAST Justering av displaykontrast.
HUSSENTRAL Innkoding av bykode og pauser ved bruk av hussentraler.
SLØYFEBR. TID Innkoding av sløyfebrytertid.
SLETT ALT Slett og nullstill alle innstillinger. NB! Alle numrene i Telefonboken slettes.



RING

Telefonnumre som kan ringes opp:
• Manuelt inntastede telefonnumre.
• Telefonnumre fra den elektroniske

Telefonboken.
• Telefonnumre fra Repeter.
• Telefonnumre fra Hvem Ringer.

RING NUMMERET I DISPLAYET

Løft røret eller tast
Tast Repeter

LYDSTYRKE
ENDRING AV LYDSTYRKE UNDER SAMTALE

Tast > for høyere lydstyrke.
Tast < for lavere lydstyrke.



DAGLIG BRUK MELDING VENTER ↓

MIKROFON

Mikrofonen kan midlertidig frakobles
under samtalen, så samtalepartneren
ikke kan høre Dem og Deres omgivelser.

Når mikrofonen er frakoblet, indikeres
det ved et pip.

MIKROFON FRAKOBLES
Tast

MIKROFON TILKOBLES
Tast

blinker.

HØYTTALER

Flere personer kan lytte med under sam-
talen, når høyttaler er tilkoblet.

HØYTTALER TILKOBLES
Tast

HØYTTALER FRAKOBLES
Tast

er tent.



MELDING VENTER (kun abonnement)

Indikatorlampen blinker når det er nye
meldinger. Telefonnummeret gjemmes i
Hvem Ringer listen. Melding Venter num-
re markeres alltid med en    foran det
tall, som indikerer antallet av oppkall.

Normalt vil indikatoren for Melding Ven-
ter bli slettet automatisk fra sentralen.
Hvis dette ikke skjer, kan De slette blink i
indikatorlampen manuelt:

SLETT MELDING VENTER INDIKATOR (BLINK I INDIKATORLAMPEN)

Tast Meny en eller to ganger inntil SLETT MELDING vises i
displayet.

Tast Tast inn

Tast Tast inn

SLETT MELDING?

SLETTET
MELDING VENTER

X



OPPKALL VENTER

Hvis det under samtale ringer ennå en
person (oppkall B), vil De høre et pip i
røret. Samtidig kan De se telefonnumme-
ret i displayet (hvis nummer og navn er
gjemt vises navnet).

De har nå 3 muligheter:
• HOLD & BYTT

(hold oppkall A – bytt til oppkall B)
• AVVIS OPPKALL

(avvis oppkall B – fortsett oppkall A)
• AVSLUTT & BYTT

(avslutt oppkall A – bytt til oppkall B)

BETJENING AV ET NYTT OPPKALL VENTER

PARKERT
navn:nummer

Tast < > for å velge den ønskede funksjon.

Tast Tast inn



OPPKALL VENTER OPPKALL PARKERT TELEFONENS HUKOMMELSE ↓

OPPKALL PARKERT

Hvis De har satt et oppkall i venteposi-
sjon, har De følgende muligheter:

• HOLD & BYTT
(hold oppkall A – bytt til oppkall B)

• AVSLUTT & BYTT
(avslutt oppkall A – bytt til oppkall B)

• 3 PÅ LINJEN
(før en 3-parts samtale med A og B)

navn
< HOLD & BYTT >

PARKERT
navn:nummer

BETJENING AV ET PARKERT OPPKALL
Tast Meny

Tast < > for å velge den ønskede innstilling.

Tast Tast inn



INNKODING AV ET TELEFONNUMMER VIST I DISPLAYET
Tast inn telefonnummeret, eller 
hent det ønskede nummer fra Repeter eller
Hvem Ringer.
Tast Tast inn
Tast inn navnet
Tast Tast inn

TAST INN NAVN_ P
<nummer>

LAGRET
<navn>:<nummer> S

TELEFONENS HUKOMMELSE

Det  telefonnummer De har ringt opp til,
kan legges inn i Telefonboken umiddel-
bart etter samtalen, når 
LAGRE NAVN/NR? vises i displayet.
På denne måte kan Telefonboken bygges
opp etterhvert.

Telefonnumre som kan legges inn i Tele-
fonboken:
• Manuelt inntastede telefonnumre.
• Telefonnumre fra Repeter.
• Telefonnumre fra Hvem Ringer.

BeoCom 2500 kan lagre opp til 121 tele-
fonnumre med tilhørende navn. Hvert
navn kan inneholde 16 bokstaver eller
tegn. Numrene kan inneholde 40 sifre.

Hvis telefonen er tilkoplet en hussentral
anbefales det å se i avsnittet 
HUSSENTRAL før innkoding.

INNKODING ETTER SAMTALE

Tast Tast inn
Tast inn navnet
Tast Tast inn

TALETID: 0:00
LAGRE NAVN/NR?
TAST INN NAVN_ P
<nummer>

LAGRET
<navn>:<nummer> S



Inntasting av navn:
• Trykk flere ganger på hver tast for å

velge de viste bokstaver og tall.
• To bokstaver fra samme tast: Vent i 2

sekunder eller tast > etter første bok-
stav.

• Mellomrom: Tast Pause.
• Slett: Tast Slett.

Nullstill innkoding: Hold Slett nede til
displayet er tomt.

Når Telefonboken er fylt opp, viser dis-
playet *****FULL*****.
For å få plass til en ny innkoding, skal et
eksisterende nummer og navn først 
slettes.



Navn og numre i Telefonboken er ordnet
etter:
• Innkodinger uten navn
• Navn som starter med & - . /
• Navn som starter med sifre
• Navn i alfabetisk orden (med Ä Ö Ü Æ

Ø Å til slutt).
• Under hver bokstav plasseres det sist

brukte navn og nummer på 1. plassen,
det nestsist brukte på 2. plassen osv.

Hvis et nummer er lengre enn 16 sifre,
vises kun de første 15 sifre.
På 16. plassen vises et > tegn.

SØKING I TELEFONBOKEN  med pålagt rør.

Tast > for å søke fremover.
Tast < for å søke bakover.

SØKING PÅ FØRSTE BOKSTAV med pålagt eller avløftet rør.

Tast Søk

Tast 1. bokstav i det ønske-
de navn

Tast >

Tast evt. ny søkebokstav.

TAST BOKSTAV_
S

Første navn med den inntastede
bokstav vises i displayet.

Søk fremover inntil det ønskede
navn/nummer vises.

SØKING I TELEFONBOKEN



REDIGERING

Et navn og nummer i telefonboken kan
redigeres ved å:
• tilføye tegn.
• overskrive tegn.
• slette tegn med Slett.
• sette inn mellomrom med Pause.

Nullstill redigering:
Hold Slett nede til displayet er tomt.

REDIGERING AV ET NAVN OG NUMMER I TELEFONBOKEN

Tast Meny, 2

Tast Tast inn 
Flytt markøren med  <  > til den ønskede plassering.
Rediger i navn og nummer.
Tast Tast inn 

MENY 2
< ENDRE NAVN/NR>

LAGRET
<navn>:<nummer> S

Søk frem til det ønskede navn og nummer.

SØKING I TELEFONBOKEN REDIGERING SLETTING ↓



SLETTING

Gjør om sletting:
Tast Slett

SLETTING AV ET NAVN OG NUMMER I TELEFONBOKEN

Tast Meny, 3

Tast Tast inn

Tast Tast inn

Neste navn og nummer i Telefonboken vises.

MENY 3
< SLETT NAVN/NR>    

SLETT NAVN/NR?
<navn>:<nummer>     

SLETTET
<navn>:<nummer> S  

Søk frem til det ønskede navn og nummer.



REPETER

BeoCom 2500 har en Repeterfunksjon
som husker de siste 24 anrop som er fore-
tatt fra telefonen. 

Repeternumre kan legges inn i Telefon-
boken. Se TELEFONENS HUKOMMELSE. 

SØKE I REPETERLISTEN med pålagt rør.

Tast Repeter
Tast <  > for å søke i Repeterlisten.

SØKE I REPETERLISTEN med avløftet rør.

Trykk og hold tasten nede.
Tast Repeter gjentatte ganger.
Slipp



NB! Alle numrene i Repeterlisten slettes.

Som sikkerhet ved bruk av en service-
funksjon gjemmes ikke sifre inntastet
etter    og i Repeterlisten.

REDIGERING OG RING OPP TIL ET NUMMER I REPETER

nummer

SLETTING AV NUMRENE I REPETER

Tast Meny, 4

Tast Tast inn

Tast Tast inn

MENY 4
< SLETT REPETER>    

SLETT REPETER?

SLETTET
REPETER    

X

REPETER HVEM RINGER ↓

Tast Repeter en eller flere ganger for å finne nummeret.

Tast Slett

Tast < > for å finne det siffer De ønsker å rette.
Rett sifferet
Løft røret



BeoCom 2500 har innbygget Hvem Rin-
ger funksjon, slik at De kan se, hvem som
ringer Dem. Nummeret vises i displayet
umiddelbart etter første tilringing. Hvis
nummeret i forveien finnes i Telefon-
boken, vises også navnet. 

De siste 24 anrop til telefonen lagres i
Hvem Ringer listen.
Indikatorlampen blinker, når det finnes
ubesvarte anrop. Numrene kan fås frem i
displayet, og, hvis det er mulig fra sentra-
len, vises også dato og klokkeslett for
anropet.
Hvis det har vært flere anrop fra samme
nummer, vises kun det siste anropet.
Samtidig viser et siffer antallet av oppkall
fra nummeret (maks. 9).

Telefonnumre fra Hvem Ringer listen kan
kodes i telefonboken. Se TELEFONENS
HUKOMMELSE.

NB! Hvem Ringer er ennå ikke mulig på
hussentraler.

Tast Vis nr
Tast <  > for å søke i Hvem Ringer listen.

Første gang et nummer fra Hvem Ringer listen og et Melding
Venter nummer kalles frem, markeres det med en    i displayet.

Melding Venter nummer markeres alltid med en    foran det
tall, som indikerer antallet av oppkall.

X

X

Displayvisning ved anrop fra
et hemmelig nummer:

1→HEMMELIG

1→BANG & OLUFSEN *
10:55 31-10-95

SØKE I HVEM RINGER LISTEN

HVEM RINGER (kun ved abonnement)

Displayvisning ved ukjent nummer:

1→UKJENT



SLETTING AV NUMRENE I HVEM RINGER LISTEN

Tast Meny, 5

Tast Tast inn

Tast Tast inn

MENY 5
< VIS NR >

SLETT VIS NR?

SLETTET
VIS NR

NB! Alle numrene i Hvem Ringer listen
slettes.



PAUSETASTENS ANVENDELSE

Hvis det under et anrop er nødvendig å
vente på ny summetone for å sende
etterfølgende del av et nummer, skal det
settes inn en pause. 
Pausen skal lagres inn, når et nummer
ønskes kodet i Telefonboken.

Ny summetone kan forekomme ved f.eks.
bankservice, og hvis et telefonnummer
etterfølges av et lokalnummer.

LAGRING MED ÉN PAUSE

Tast Meny

Tast Tast inn
Tast inn 1. del av nummeret
Tast Pause
Tast inn 2. del av nummeret
Tast Tast inn
Tast inn navnet
Tast Tast inn

MENY 1
< LAGRE NAVN/NR>    

FRIE PLASSER:121 P
TAST INN NUMMER_    

TAST INN NAVN_ P
<nummer>         

LAGRET
<navn>:<nummer> S  

ANROP MED KODET PAUSE

Hent et nummer fra Telefonboken eller Repeter frem i displayet.
Løft røret eller tast
Tast Repeter (1. del av nummeret sendes)
Avvent summetone
Tast Repeter (2. del av nummeret sendes)



Lagres to eller flere pauser, sendes lokal-
nummeret automatisk.

To trykk på Pause gir 1 sekunds pause, og
hvert etterfølgende trykk på Pause gir
ytterligere 1 sekunds pause.

Pausens varighet skal svare til oppholdet,
fra telefonnummeret er inntastet, til ny
summetone høres. Denne pause kan dog
variere fra anrop til anrop.

-

Display etter én pause:

=

Display etter to pauser:

PAUSETASTENS ANVENDELSE TONERINGER ↓ OPPSETT-MENY ↓



TONERINGER

Toneringeren har fire innstillinger:
• LAV
• MEDIUM
• HØY
• FRAKOBLET

Lydnivået er hørbart under innstilling,
når er tastet i forveien.

INNSTILLING AV RINGENIVÅ

MENY 6
< RINGER VOLUM >  

RINGER VOLUM
< HØY >  

LAGRET
MEDIUM

MENY 7
< RINGER MELODI>  

RINGER MELODI
< LANGSOM 1 >  

LAGRET
HURTIG 2

Toneringeren har fire langsomme og fire
hurtige melodier:
• LANGSOM 1...4
• HURTIG 1...4

Melodien er hørbar under innstilling,
når er tastet i forveien.

INNSTILLING AV MELODI

Tast Meny, 6

Tast Tast inn

Tast < > for å velge den ønskede innstilling.
Tast Tast inn

Tast Meny, 7

Tast Tast inn

Tast < > for å velge den ønskede innstilling.
Tast Tast inn



BeoCom 2500 kan innstilles til å starte
alle samtaler på samme lydstyrke.

FAST VOLUM
< FRA >  

OPPSETT-MENY

INNSTILLING AV FORVALGT LYDSTYRKE

MENY *
< OPPSETT-MENY >    

OPPSETT-MENY
< FAST VOLUM >   

X

LAGRET
FAST VOLUM

FAST VOLUM
< ======== > 

Tast Meny, 

Tast Tast inn

Tast Tast inn

Tast < > inntil TIL vises i displayet.
Tast Tast inn

Tast < > for å velge den ønskede lydstyrke.
Tast Tast inn



MENY *
< OPPSETT-MENY >  

OPPSETT-MENY
< FAST VOLUM >  

OPERATØRKODE

En operatørkode brukes, hvis De ønsker å
føre en samtale via en alternativ teleope-
ratør. BeoCom 2500 setter automatisk inn
denne kode ved oppkallet, når den først
er kodet inn i telefonen.

En alternativ teleoperatør kan velges på
følgende betingelser:
• Ingen betingelser. Alternativ operatør

velges til alle oppkall.
• Alternativ operatør velges til oppkall

med nummer som starter med de sam-
me sifre.

• Alternativ operatør velges til oppkall
med alle andre nummer enn dem som
starter med de samme sifre.

OPERATØR KODE:
_  

LAGRET
< OPERATØR KODE>

X

INNKODING AV OPERATØRKODE FOR ALLE OPPKALL

Tast Meny,

Tast Tast inn

Tast > inntil OPERATØR KODE vises i displayet.
Tast Tast inn

Tast operatørkoden (eks. 1010)
Tast Tast inn



OPERATØR KODE:
_  

LAGRET
< OPERATØR KODE>  

MENY *
< OPPSETT-MENY >    

OPPSETT-MENY
< FAST VOLUM >   

X

INNKODING AV OPERATØRKODE FOR NUMMER SOM STARTER MED SAMME SIFRE

Tast     for å adskille hver gruppe av sifre.
Eksempel:
• Tast 1010  00 til alle internasjonale

oppkall, eller
• Tast 1010  001  004 til land som

starter med 001 og 004.

X

X

X X

MENY *
< OPPSETT-MENY >    

OPPSETT-MENY
< FAST VOLUM >   

X

INNKODING AV OPERATØRKODE FOR ALLE ANDRE NUMMER ENN DEM, SOM STARTER MED SAMME SIFRE

Tast for å adskille hver gruppe av sifre.
Eksempel:
• Tast 1010 97 98 for oppkall til

alle andre nummer enn dem som star-
ter med 97 og 98.

OPERATØR KODE:
_       

LAGRET
< OPERATØR KODE>   

Tast Meny,

Tast Tast inn

Tast > inntil OPERATØR KODE vises i displayet.
Tast Tast inn

Tast operatørkoden, etterfulgt av    fulgt av de ønskede sifre.
Tast Tast inn

X

Tast Meny,

Tast Tast inn

Tast > inntil OPERATØR KODE vises i displayet.
Tast Tast inn

Tast operatørkoden, etterfulgt av fulgt av de ønskede sifre.
Tast Tast inn



JUSTERING AV DISPLAYKONTRAST

LAGRET
<==============> 

KONTRAST
<==============> 

MENY *
< OPPSETT-MENY >    

OPPSETT-MENY
< FAST VOLUM >   

XTast Meny, 

Tast Tast inn

Tast > inntil KONTRAST vises i displayet.
Tast Tast inn

Tast < > for å velge den ønskede innstilling. 
Tast Tast inn

SLØYFEBRYTERTID (FLASH TID)
Det er normalt ikke nødvendig å endre
på fabrikksinnstillingen.

• 100 millisekunder
• 270 millisekunder
• 400 millesekunder SLØYFEBR. TID

< 100 MSEC > 

LAGRET
270 MSEC

MENY *
< OPPSETT-MENY >    

OPPSETT-MENY
< FAST VOLUM >   

XTast Meny,

Tast Tast inn

Tast > inntil SLØYFEBR. TID vises i displayet.
Tast Tast inn

Tast < > for å velge den ønskede innstilling.
Tast Tast inn



Denne funksjon sletter alle nummer og
navn i Telefonboken. Dessuten vil alle
innkodinger vende tilbake til fabrikk-
innstillingene. Den eneste unntagelse er
operatørkoden.

SLETT ALT

SLETT ALT
< NEI > 

OPPSETT-MENY
SLETT ALT

MENY *
< OPPSETT-MENY >    

OPPSETT-MENY
< FAST VOLUM >   

XTast Meny,

Tast Tast inn

Tast > inntil SLETT ALT vises i displayet.
Tast Tast inn

Tast < > for å velge den ønskede innstilling.
Tast Tast inn



HUSSENTRAL

Hvis Deres BeoCom 2500 er tilsluttet en
hussentral er det nødvendig å kode inn
bykoden for å sikre korrekt funksjon av
operatørkoden.

Likeledes er det ofte nødvendig å kode
inn en pause mellom koden for bylinjen
og telefonnummeret.

BeoCom 2500 setter automatisk inn den-
ne pause i anropet, når den først er inn-
kodet i telefonen sammen med bykoden:

HUSSENTRAL
< NEI > 

PAUSE
< VENT >

LAGRET
HUSSENTRAL

HUSSENTRAL
BYKODE: _

*) Pausen etter bykoden kan inn-
stilles fra 1 til 12 sekunder, eller det
kan settes inn et stopp (VENT eller
INGEN PAUSE).

MENY *
< OPPSETT-MENY >    

OPPSETT-MENY
< FAST VOLUM >   

X

INNKODING AV BYKODE UNDER HUSSENTRALER

Tast Meny,

Tast Tast inn

Tast > inntil HUSSENTRAL vises i displayet.
Tast Tast inn

Tast < > inntil JA vises i displayet.
Tast Tast inn

Tast bykoden
Tast Tast inn

Tast < > for å velge den ønskede pause. *)
Tast Tast inn



FRAKOBLING AV BYKODE

HUSSENTRAL
< JA > 

LAGRET
NEI

Hvis R-tasten benyttes av hussentral,
gjemmes ikke etterfølgende tastinger i
Repeter.

MENY *
< OPPSETT-MENY >    

OPPSETT-MENY
< FAST VOLUM >   

X

HUSSENTRAL FEILSØKING ↓ TEKNISKE SPESIFIKASJONER ↓

Tast Meny

Tast Tast inn

Tast > inntil HUSSENTRAL vises i displayet.
Tast Tast inn

Tast < > inntil NEI vises i displayet.
Tast Tast inn



Feil

Displayet viser blinkende ..

Toneringeren virker ikke.

Repeter virker ikke.

Hvem Ringer eller andre spesial-
funksjoner virker ikke.

Eventuell årsak

Batteriene er oppbrukt.

Toneringeren er frakoblet.

• Kode for bylinje er ikke
innkodet (hussentral).

• Pause mellom 1. del av tele-
fonnummeret og 2. del av tele-
fonnummeret er ikke innkodet.

• De mangler abonnement på
Hvem Ringer funksjonen.

• Mangler batterier eller feil isatte
batterier.

Hva gjør jeg

Sett i nye batterier.

Toneringeren tilkobles.

• Se under pkt. HUSSENTRAL.

• Se under pkt.
PAUSETASTENS ANVENDELSE.

• Kontroller at batteriene er kor-
rekt satt i.

FEILSØKING



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

PLASSERING OG RENGJØRING
Telefonen må ikke plasseres i kraftig
støvete eller forurensede lokaler, samt
utsettes for direkte væskepåvirkning.

Telefonen rengjøres med en bløt klut
oppvridd i vann tilsatt noen få dråper
rengjøringsmiddel pr. liter vann.

DATA
Strømforsyning fra telefonnettet
Batteri 3 stk. 1,5 V type AAA
Omgivelsestemperatur telefonering -25

o
C – +55

o
C

displayvisning 0
o
C – +55

o
C

Relativ luftfuktighet 15% - 95%
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Kjære bruker!

Det er først og fremst Deres behov, vi har for øye, når vi arbeider med produktene i design- og utvik-
lingsfasen, og det er vårt mål å gjøre dem så brukervennlige og enkle å betjene som mulig.

Vi vil derfor meget gjerne høre om Deres opplevelser med Deres nye BeoCom 2500. Noen få ord om
det som har gjort inntrykk på Dem, positivt eller negativt, vil være til stor hjelp for oss i våre bestre-
belser på å gjøre produktene ennå bedre.
På forhånd takk!

Vennligst skriv til:

eller fax:

eller e-mail:

Bang & Olufsen Telecom a/s
Kundeservice
Kjeldsmarkvej 1
DK-7600 Struer
Danmark

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

telecom@bang-olufsen.dk
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