
BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med
många praktiska och tidsbesparande funktioner, som
underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den
lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med
de tydliga vippknapparna gör användningen enkel.

BeoCom 2500 har inbyggd nummerpresentation som
visar i displayen vem som ringer.
Telefonen kommer ihåg de 24 senaste numren som
ringts till telefonen. Numren kan visas i displayen och
samtidigt visas datum och klockslag för uppringningen.

Den inbyggda telefonkatalogen har plats för 121
nummer med namn eller andra informationer. 

INSTALLATION ↓

Det är enkelt att använda och spara telefonnummer i
telefonkatalogen då telefonen automatiskt frågar via
displayen om ett slaget telefonnummer skall sparas.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmo-
dul för styrning av volymen från de flesta audio och
videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 är klar för Telias alla praktiskt PLUS-
tjänster.

Nummerpresentationen förutsätter att tjänsten är
beställd hos Telia.



INSTALLATION
• Sätt i de tre medföljande batterierna i batterihållaren på undersi-

dan av telefonen.
• Anslut proppen till vägguttaget.
• Ställ klockan (se setup meny).
För att få full funktion vid Global Repetition och att indikatorlampan
blinkar vid PLUS-tjänster skall BeoCom 2500 anslutas som första
apparat i ett parallellsystem.
BATTERIER
Batterierna används till telefonens specialfunktioner. Telefonkatalo-
gens minne är oberoende av batterierna. Vid byte av batterier så
skall proppen tas ut från vägguttaget innan batteriluckan öppnas.

TELEFONLURENS PLACERING
Telefonen har en inbyggd magnetbrytare som kopplar bort linjen när
luren är placerad i telefonen enligt skissen.
Om man önskar en ny kopplingston utan att lägga på luren, tryck     .



HÖGTALARTELEFON
I de flesta miljöer kan BeoCom 2500 användas som en
högtalartelefon. Luren placeras framför telefonen och
tryck     .              

MENYÖVERSIKT
På insidan av luckan på telefonens baksida finns en
menyöversikt.





DISPLAY

Symboler i displayen:

P • Programmering (Lagring eller redigering av namn/nummer i telefonkatalogen).

S • Sökning i telefonkatalogen.

• Visas när medhörning är inkopplad.

• Blinkar när mikrofonen är frånkopplad.

• Visas när det ringer.
• Blinkar när ringsignalen är frånkopplad.

• Blinkar när batterierna bör bytas.

OBS. Om inte telefonen används under 30 sek. så slocknar displayen.

DISPLAY KNAPPFUNKTIONER ↓



KNAPPFUNKTIONER

Radera • Raderar senaste inslag.
• Visar i displayen varför indikatorlampan blinkar.
• Avbryter pågående funktion och tillåter redigering.

<  > • Växlar mellan inställningar i menyn.
• Söker i telefonkatalogen.
• Bläddrar i listan för repetition och nummerpresentation.
• Flyttar markören vid redigering av namn/nummer.
• Ändrar volymen under samtal.

Meny • Ger tillgång till menyn.

Lagra in • Ger tillgång till menyval/funktion.
• Lagrar namn/nummer.

Visa nr. • Visar innehållet i nummerpresentationsminnet.



Minne • Söker i telefonkatalogen.

Rep. • Bläddrar i repetitionsminnet/globala repetitionsminnet.
• Uppringning av nummer som visas i displayen.
• Trycks efter paus vid uppringning.

• Sekretess (mikrofon frånkopplad).

Paus • Skapar paus mellan två delar av ett telefonnummer.
• Skapar mellanrum vid redigering i telefonkatalogen.
• Ger möjlighet till sökning på flera bokstäver i ett namn.

0 ... 9,    , • Inslagning av telefonnummer.
• Inslagning av namn. På varje knapp finns 3-4 bokstäver som växlar vid upprepade tryck.

• Medhörning till-/frånkopplas.

• Ger ny kopplingston när luren är avlyft.
• Avbryter pågående funktion och raderar displayen.

X



INDIKATORLAMPA

Indikatorlampan till höger om displayen blinkar när en eller flera funktio-
ner är aktiverade:

• Blinkar långsamt när det är obesvarade nummer i minnet för nummer-
presentation.

• Blinkar långsamt när en PLUS-tjänst är aktiverad (koderna för tjänsterna
skall vara lagrade i förväg. Se SETUP MENY).

• Blinkar snabbt när en parallelltelefon används.

OBS! Indikatorlampan blinkar vid PLUS-tjänster endast om BeoCom 2500 är
ansluten som första apparat i ett parallellsystem.



VISA NUMMER

TJÄNST TILL

LINJEN UPPTAGEN

SE VARFÖR INDIKATORLAMPAN BLINKAR

Luren skall vara pålagd
Tryck Radera

en, två eller tre 
gånger

En text i displayen visar vilken funk-
tion som är aktiverad:

Displayvisning vid nya num-
mer i minnet för nummerpre-
sentation:

Displayvisning när en PLUS-
tjänst är aktiverad:

Displayvisning när en parallell-
telefon är aktiv:

INDIKATORLAMPA

OBS! Inkoppling efter telefax och i
vissa växlar kan medföra att indika-
torlampan alltid blinkar.



MENYÖVERSIKT

HUVUDMENY FUNKTION              
1 LAGRA NAMN/NR Inslagning av nytt namn/nummer
2 ÄNDRA NAMN/NR Redigering av lagrat namn/nummer
3 RADERA NAMN/NR Radering av lagrat namn/nummer
4 RADERA REP. Radering av nummer i repetitions-

minnet
5 RING. FRÅN/TILL Från-/tillkoppling av ringsignal
6 RING. NIVÅ Inställning av ringsignalens nivå
7 RING. MELODI Inställning av ringsignalens melodi
8 VOLYM NIVÅ Inställning av förvald ljudstyrka
9 RADERA VIS.NR Radering av telefonnummer i minnet

för nummerpresentation
SETUP MENY Specialinställningar

SETUP MENY FUNKTION
AUTO MARKÖR Automatisk flyttning av markören
REPETITION Från-/tillkoppling av repetitionsfunkti-

onen
GLOBAL REP. Från-/tillkoppling av den utökade

repetitionsfunktionen
KONTRAST Inställning av kontrast i displayen
VÄXEL Lagring av linjeprefix och paus under

en växel
TJÄNST TILL Slå in koden för önskad funktion
TJÄNST FRÅN Slå in koden för avbeställning av vald

funktion
STÄLLA KLOCKAN Inställning av klockanX

�



TELEFONENS MINNE

Det telefonnummer som just slagits kan
omedelbart efter samtalet lagras in i tele-
fonkatalogen när LAGRA NAMN/NR?
visas i displayen.

På detta vis byggs telefonkatalogen upp
efter hand.

LAGRING EFTER SAMTAL

Tryck Lagra in
Skriv namnet

Tryck Lagra in

TALTID: 0:00
LAGRA NAMN/NR ?

SKRIV NAMN_ P
<nummer>

LAGRAT
<namn>:<nummer> S

RINGA UPP

Följande sätt kan användas:
• Manuellt inslaget telefonnummer.
• Telefonnummer från telefonkatalogen.
• Telefonnummer från repetitionsminnet.
• Telefonnummer från nummerpresen-

tation.

RING UPP ETT NUMMER I DISPLAYEN

Lyft luren eller tryck 
Tryck Rep.

MENYÖVERSIKT RINGA UPP TELEFONENS MINNE



Telefonnummer som kan lagras i telefon-
katalogen:
• Manuellt slagna telefonnummer.
• Telefonnummer från repetitionsminnet.
• Telefonnummer från minnet för num-

merpresentation.
• Koder/nummer för PLUS-tjänster.

BeoCom 2500 kan lagra 121 telefon-
nummer med tillhörande namn. Varje
namn kan innehålla 16 bokstäver eller
tecken inklusive mellanslag. Telefonnum-
mer kan vara 40 siffror långa.

OBS! Om telefonen är ansluten under en
växel läs då avsnittet om VÄXEL först.

LAGRING AV ETT TELEFONNUMMER SOM VISAS I DISPLAYEN
Slå telefonnumret eller hämta
det från repetitionsminnet
eller minnet för nummer-
presentation.

Tryck Lagra in
Skriv namnet

Tryck Lagra in

SKRIV NAMN_ P
<nummer>

LAGRAT
<namn>:<nummer> S



Skriva namn:
• Tryck flera gånger på knapparna för att

få önskad bokstav eller siffra.
• Två bokstäver från samma knapp: Tryck
> efter första bokstaven.

• Mellanslag: Tryck Paus.
• Radera: Tryck Radera.
• Avbryta lagring: Håll Radera nere tills

displayen är släckt.

En avbruten inlagring kan återupptas
genom att trycka Meny, 2, Lagra in.

När telefonkatalogen är full visar display-
en *****FULLT*****.
För att få plats med en ny inlagring
måste ett befintligt namn/nummer 
raderas.

LAGRING UNDER SAMTAL

Tryck Meny

Tryck Lagra in
Slå telefonnumret

Tryck Lagra in
Skriv namnet

Tryck Lagra in

MENY 1
< LAGRA NAMN/NR>

FRIA PLATSER:121 P
SLÅ NUMMER_

SKRIV NAMN_ P
<nummer>            

LAGRAT
<namn>:<nummer> S  



SÖKNING I TELEFONKATALOGEN

Namn och nummer i telefonkatalogen är
organiserade efter:
• Lagring utan namn
• Lagring som startar med & - . /
• Lagring som startar med siffra
• Lagring i alfabetsordning 
• Vid lika begynnelsebokstav placeras det

senast ringda numret på första platsen,
det näst senaste på andra platsen o.s.v.

Om ett telefonnummer är längre än 16
siffror visas endast de första 15 siffrorna.
På 16. platsen visas >.

SÖKNING I TELEFONKATALOGEN
med luren pålagd.
Tryck >
Tryck <

för sökning framåt.
för sökning bakåt.

SÖKNING PÅ BEGYNNELSEBOKSTAV

Tryck Minne

Skriv 1:a bokstaven i det
önskade namnet

Tryck >

Skriv eventuellt ny bokstav

SKRIV BOKSTAV_
S

Första namnet med den inslagna
bokstaven visas.

Sök framåt tills det önskade
namnet visas.



Vid sökning på flera bokstäver behöver
de sökta bokstäverna bara ingå i namnet.
Exempel:  JOAN & PETER

SÖKNING REDIGERING ↓ RADERING ↓

SÖKNING PÅ FLERA BOKSTÄVER

Tryck Minne
Skriv P
Tryck Paus
Skriv E
Tryck Paus
Skriv T

– max 4 bokstäver av namnet
kan skrivas.

Tryck >

SKRIV BOKSTAV_
S

Sök framåt tills det önskade
namnet visas.



REDIGERING

Ett namn/nummer kan redigeras genom
att:
• Lägga till tecken.
• Skriva över tecken.
• Radera tecken med Radera.
• Lägga in mellanrum med Paus.

Avbryta redigering:
Håll Radera nere tills displayen är släckt.

REDIGERING AV ETT NAMN/NUMMER I TELEFONKATALOGEN

Tryck Meny, 2

Tryck Lagra in
Flytta markören med <  > till
önskad placering.
Redigera namn/nummer
Tryck Lagra in

MENY 2
< ÄNDRA NAMN/NR>

LAGRAT
<namn>:<nummer> S

Sök fram till önskat namn/nummer.



RADERING

Avbryta radering:
Tryck Radera.

RADERING AV ETT NAMN/NUMMER I TELEFONKATALOGEN

Tryck Meny, 3

Tryck Lagra in

Tryck Lagra in

Nästa namn/nummer i telefon-
katalogen visas.

MENY 3
<RADERA NAMN/NR>    

RADERA NAMN/NR?
<namn>:<nummer>     

RADERAT
<namn>:<nummer> S  

Sök fram till önskat namn/nummer.



REPETITION

BeoCom 2500 har en repetitionsfunktion
som kommer ihåg de senast 24 slagna
telefonnumren.
Numren kan visas i displayen tillsammans
med datum och klockslag för uppringnin-
gen.

Uppringning som görs från en parallell
telefon sparas också i repetitionsminnet
när Global Repetition är tillkopplad. Se
SETUP MENY. Telefonen levereras med
Global Repetition tillkopplad.

OBS! Global repetition fungerar endast
om BeoCom 2500 är ansluten som första
apparat i ett parallellsystem.

Nummer i repetitionsminnet kan lagras i
telefonkatalogen. Se TELEFONENS MINNE.
Repetitionsfunktionen kan kopplas från.
Se SETUP MENY.

BLÄDDRA I REPETITIONSMINNET
med pålagd lur.
Tryck Rep.
Tryck <  >

BLÄDDRA I REPETITIONSMINNET
med avlyft lur.
Tryck och håll knappen

nere
Tryck Rep. 

upprepade gånger
Släpp

för att bläddra i repetitions-
minnet.



OBS! Alla nummer i repetitionsminnet
raderas.

För säkerhets skull lagras inte siffror efter
och i repetitionsminnet.

RADERING AV NUMMER I REPETITIONSMINNET

Tryck Meny, 4

Tryck Lagra in

Tryck Lagra in

MENY 4
< RADERA REP. >    

RADERA REP.?

RADERAT
REPETITION    

REPETITION NUMMERPRESENTATION ↓

X



NUMMERPRESENTATION

BeoCom 2500 har inbyggd nummerpre-
sentation så att man kan se vem som rin-
ger. Numret visas i displayen omedelbart
före första ringsignalen. Om numret finns
i telefonens minne visas även namnet.

Nummerpresentation förutsätter att man
är PLUS-ansluten och har beställt tjänsten.
Kontakta Telia på telefon 90200 för att
beställa tjänsten. Skyddade telefonnum-
mer och från icke PLUS-anslutna telefoner
visas inte.

BLåDDRA I MINNET FåR NUM
Tryck Visa nr.

Tryck <  >

Första gången ett telefonnum-
mer tas fram från minnet mar-
keras det med en     i display-
en. 

X
Displayvisning vid mottag-
ning av ett skyddat nummer:

för att bläddra i minnet.

1→SKYDDAT NUMMER

Displayvisning vid mottagning
av ett utrikessamtal eller ett
icke PLUS-anslutet nummer:

1→OKÄNT NUMMER      

1→BANG & OLUFSEN *
10:55 31-10-95

BLÄDDRA I MINNET FÖR NUMMERPRESENTATIONEN



RADERING AV NUMMER I NUMMERPRESENTATIONSMINNET

Tryck Meny, 9

Tryck Lagra in

Tryck Lagra in

MENU 9
< RADERA VIS.NR>

RADERA VIS.NR?

RADERAT
VISA NUMMER

De 24 senast mottagna samtalen sparas i
minnet för nummerpresentation. Indika-
torlampan blinkar när det har varit obe-
svarade samtal. Numren kan visas i dis-
playen tillsammans med datum och
klockslag. Om det varit flera uppring-
ningar från samma telefonnummer visas
bara det senaste. 

Telefonnummer som finns minnet för
nummerpresentation kan lagras in i tele-
fonkatalogen. Se TELEFONENS MINNE.

OBS! Alla nummer i minnet raderas.



ANVÄNDNING AV PAUSKNAPPEN

Om det under en uppringning är nödvän-
digt att invänta en ny kopplingston, t.ex.
vid bank på telefon, skall man sätta in en
paus innan efterföljande siffror sänds.
Pausen skall lagras när man önskar lagra
in en sådan tjänst i telefonkatalogen.
Tänk på att inte spara personliga koder i
minnet.

LAGRA IN MED EN PAUS
Tryck Meny

Tryck Lagra in
Slå 1:a delen av numret
Tryck Paus
Slå 2:a delen av numret
Tryck Lagra in
Skriv namnet

Tryck Lagra in

MENY 1
< LAGRA NAMN/NR>    

FRIA PLATSER:121 P
SLÅ NUMMER_    

SKRIV NAMN_ P
<nummer>         

LAGRAT
<namn>:<nummer> S  

RINGA UPP ETT NUMMER MED LAGRAD PAUS
Hämta fram ett nummer från telefonkatalogen eller repetitionsminnet.
Lyft luren eller tryck
Tryck Rep.

(1:a delen av numret sänds)
Vänta påkopplingston
Tryck Rep.

(2:a delen av numret sänds)



ANVÄNDNING AV PAUSKNAPPEN RINGSIGNAL ↓



RINGSIGNAL

Ringsignalen kan kopplas från tillfälligt
eller permanent.

När ringsignalen är frånkopplad blinkar
i displayen.

FRÅN-/TILLKOPPLING AV RINGSIGNAL

Tryck Meny, 5

Tryck Lagra in

Tryck < >

Tryck Lagra in

MENY 5
<RING.FRÅN/TILL>    

RING.FRÅN/TILL  
< TILL >   

LAGRAT
FRÅN

för att välja önskad inställning.

Tillfällig frånkoppling upphävs genom att lyfta och lägga på luren igen.



Ringsignalen har fyra inställningar:
• STIGANDE
• LÅG
• MELLAN
• HÖG

Om     tryckts först kan nivån höras under
inställning.

INSTÄLLNING AV RINGSIGNALNIVÅ

Tryck Meny, 6

Tryck Lagra in

Tryck < >

Tryck Lagra in

MENY 6
< RING. NIVÅ >  

RING. NIVÅ
< HÖG >  

för att välja önskad nivå.

LAGRAT
MELLAN

MENY 7
< RING. MELODI >  

RING. MELODI
< LÅNGSAM 1 >  

för att välja önskad melodi.

LAGRAT
SNABB 2

Ringsignalen har fyra långsamma och
fyra snabba melodier:
• LÅNGSAM
• SNABB

Om      tryckts först kan nivån höras
under inställning.

INSTÄLLNING AV MELODI

Tryck Meny, 7

Tryck Lagra in

Tryck < >

Tryck Lagra in



VOLYM

Om man så önskar kan man förinställa
volymen så att alla samtal startar med
samma volym.

ÄNDRING AV VOLYM UNDER SAMTAL

Tryck >
Tryck <

för högre volym.
för lägre volym.

FÖRINSTÄLLNING AV VOLYM
Tryck Meny, 8

Tryck Lagra in

Tryck >

Tryck Lagra in

Tryck < >

Tryck Lagra in

MENY 8
< VOLYM NIVÅ >  

VOLYM NIVÅ
< FRÅN >  

tills TILL visas i displayen.

för att välja önskad nivå.

VOLYM NIVÅ
< ======== > 

LAGRAT
======== 



MIKROFON

Mikrofonen kan tillfälligt kopplas från
för att uppnå sekretess under samtal.
Samtalspartnern kan då inget höra om
man önskar prata tillfälligt med någon
annan i rummet. 

När mikrofonen är frånkopplad hörs ett
pip i luren.

FRÅNKOPPLING AV MIKROFON
Tryck

TILLKOPPLING AV MIKROFON
Tryck

blinkar.

MEDHÖRNING

Flera personer kan lyssna till samtalet när
medhörning är inkopplad.

INKOPPLING AV MEDHÖRNING
Tryck

FRÅNKOPPLING AV MEDHÖRNING
Tryck

är tänd.

VOLYM MIKROFON MEDHÖRNING



SETUP MENY

AUTOMATISK FLYTTNING AV MARKÖREN
Vid inskrivning av bokstäver kan mar-
kören automatiskt flyttas till nästa plats
efter 1,5 sekund. Då slipper man att
trycka på > vid två bokstäver från samma
knapp.

TILL-/FRÅNKOPPLING
Tryck Meny, 

Tryck Lagra in

Tryck >

Tryck Lagra in

Tryck < > 

Tryck Lagra in

AUTO MARKÖR
< NEJ >  

LAGRAT
JA

för att välja önskad inställning.

tills AUTO MARKÖR visas i 
displayen.

MENY *
< SETUP MENY >  

SETUP MENY
< AUTO MARKÖR >  

X



REPETITIONSFUNKTIONEN
OBS! 
• Vid frånkoppling av repetitionsfunktio-

nen raderas alla nummer i funktionen.
• Frånkoppling av repetitionsfunktionen

kopplar automatiskt från den globala 
repetitionen.

FRÅN-/TILLKOPPLING
Tryck Meny, 

Tryck Lagra in

Tryck >

Tryck Lagra in

Tryck < >
Tryck Lagra in

FRÅN-/TILLKOPPLING
Tryck Meny, 

Tryck Lagra in

Tryck >

Tryck Lagra in

Tryck < >
Tryck Lagra in

REPETITION
< TILL >  

LAGRAT
FRÅN

GLOBAL REPETITION
När Global Repetition är tillkopplad
lagras uppringda telefonnummer från
en parallelltelefon i repetitions-
minnet.

GLOBAL REP.
< TILL >  

LAGRAT
FRÅN

SETUP MENY

tills REPETITION visas i
displayen.

för att välja önskad inställning.

för att välja önskad inställning.

tills GLOBAL REP. visas i
displayen.

MENY *
< SETUP MENY >  

SETUP MENY
< AUTO MARKÖR >  

X

X MENY *
< SETUP MENY >  

SETUP MENY
< AUTO MARKÖR >  



…SETUP MENY

INSTÄLLNING AV KONTRAST I DISPLAYEN Tryck Meny, 

Tryck Lagra in

Tryck >
Tryck Lagra in

Tryck < >
Tryck Lagra in

INDIKATORLAMPAN VID EN PLUS-TJÄNST
Om man vill att indikatorlampan skall
blinka vid användning av en PLUS-tjänst
skall man lagra koderna för beställning/
avbeställning av önskad tjänst.

Indikatorlampan kommer då att blinka
oavsett hur tjänsten kopplas in:
• direkt från knappsatsen.
• från telefonkatalogen.
• från en parallelltelefon.

Se även information om PLUS-tjänster
från TELIA.

LAGRING AV KOD FÖR ÖNSKAD TJÄNST
(t.ex. MEDFLYTTNING)

Tryck Meny, 

Tryck Lagra in

Tryck >

Tryck Lagra in

Tryck 21

Tryck Lagra in

TJÄNST TILL
_

LAGRAT
TJÄNST TILL

TJÄNST TILL
✼21✼

X X

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

LAGRAT
<==============> 

tills KONTRAST visas i displayen.

för att välja önskad inställning.

tills TJÄNST TILL visas i 
displayen.

MENY *
< SETUP MENY >  

SETUP MENY
< AUTO MARKÖR >  

X

X MENY *
< SETUP MENY >  

SETUP MENY
< AUTO MARKÖR >  



LAGRING AV AVBESTÄLLNINGSKOD FÖR ÖNSKAD TJÄNST
(t.ex. MEDFLYTTNING)

Tryck Meny, 

Tryck Lagra in

Tryck >

Tryck Lagra in

Tryck 21

Tryck Lagra in

TJÄNST FRÅN
_

LAGRAT
TJÄNST FRÅN

TJÄNST FRÅN
#21#

Tryck Meny, 

Tryck Lagra in

Tryck >

Tryck Lagra in

Ställ klockan med hjälp av
sifferknapparna

Tryck Lagra in

STÄLLA KLOCKAN
00:00 00-00-00

LAGRAT
STÄLLA KLOCKAN

STÄLLA KLOCKAN 
20:15 16-10-95

INSTÄLLNING AV KLOCKA
Klockan inställes till:
• timmar
• minuter
• dag
• månad
• år

OBS! Klockan används till att mäta sam-
talstid i samband med Nummerpresenta-
tion och Repetition av senast slagna
nummer.

tills TJÄNST FRÅN visas i 
displayen.

tills STÄLLA KLOCKAN visas i 
displayen.

X MENY *
< SETUP MENY >  

SETUP MENY
< AUTO MARKÖR >  

MENY *
< SETUP MENY >  

SETUP MENY
< AUTO MARKÖR >  

X



VÄXEL

Vid uppringning när telefonen är anslu-
ten under en växel är det nödvändigt att
slå ett linjeprefix (vanligen 0) före tele-
fonnumret. Ibland behövs en paus efter
linjeprefixet. 
BeoCom 2500 kan lagra linjeprefixet.

LAGRING AV LINJEPREFIX 
Tryck Meny, 

Tryck Lagra in

Tryck >

Tryck Lagra in

Tryck < >

Tryck Lagra in

Tryck linjeprefix
Tryck Lagra in

tills JA visas i displayen.

VÄXEL
< NEJ > 

VÄXEL
LINJEPREFIX: _

tills VÄXEL visas i displayen.

LAGRAT
VÄXEL

MENY *
< SETUP MENY >  

SETUP MENY
< AUTO MARKÖR >  

X



FRÅNKOPPLING AV LINJEPREFIX

Tryck Meny, 

Tryck Lagra in

Tryck >

Tryck Lagra in

Tryck < >

Tryck Lagra in

tills NEJ visas i displayen.

VÄXEL
< JA > 

LAGRAT 
NEJ

tills VÄXEL visas i displayen.

Används R-knappen som linjeprefix så
lagras inte efterföljande siffror i repeti-
tionsminnet.

VÄXEL FELSÖKNING/TEKNISKA DATA ↓

X MENY *
< SETUP MENY >  

SETUP MENY
< AUTO MARKÖR >  



Fel

blinkar i displayen. 

Ingen ringsignal.

Repetition fungerar inte.

De första siffrorna i ett nummer
från Global Repetition saknas.

Nummerpresentation eller andra
specialfunktioner fungerar inte.

Eventuell orsak

Batterierna är slut.

Ringsignalen frånkopplad.

• Repetitionsfunktionen är från-
kopplad.

• Linjeprefix är inte lagrat (växel).
• Paus mellan 1:a och 2:a del är

inte lagrat.

Uppringningen från parallelltele-
fonen är gjort för snart efter att
luren lyfts.

Inga batterier eller felaktig isatta.

Åtgärd

Byt batterier och ställ klockan.

Koppla till ringsignalen.

• Repetition kopplas till. 

• Se under pkt. VÄXEL.
• Se under pkt. ANVÄNDNING AV

PAUSKNAPPEN.

Vänta med att slå nummer tills 
1 sekund efter kopplingston.

Kontrollera att batterierna
är riktigt isatta.

FELSÖKNING



TEKNISKA DATA

PLACERING OCH SKÖTSEL
Telefonen bör inte placeras i dammiga
eller förorenade miljöer. Telefonen får
inte placeras där risk för översköljning av
vätska föreligger.

Telefonen rengöres med en väl urvriden
trasa doppad i vatten tillsatt med några
få droppar milt rengöringsmedel.

DATA
Strömförsörjning från telefonnätet
Batteri 3 st. 1,5 V typ AAA
Omgivningstemperatur telefonering -25

o
C – +55

o
C

displayvisning 0
o
C – +55

o
C

Relativ luftfuktighet 15% – 95%
Mått höjd 175 mm

bredd 195 mm
djup 165 mm

Lurens vikt 115 g
Total vikt 600g

Godkännandenummer 93122233



3500688   11-97 Patentsökt

Bäste Kund

Först och främst tack för att Ni valt BeoCom 2500. Under design och utvecklingsfasen sätter vi alltid
kundens behov i centrum  för att göra våra produkter så användarvänliga och enkla att sköta som
möjligt.

Vi vill därför gärna ha synpunkter från Er som användare av BeoCom 2500. Några få ord om hur Ni
upplever BeoCom 2500, positiva såväl som negativa, skulle vara till stor hjälp för oss i det fortsatta
arbetet med att göra våra produkter ännu bättre.
På förhand tack.

Skriv gärna till:

eller fax:

eller e-mail:

Bang & Olufsen Telecom A/S
Kundeservice
Kjeldsmarkvej 1
7600 Struer
Danmark

Bang & Olufsen Telecom A/S
Kundeservice
+45 96 84 44 01

telecom@bang-olufsen.dk
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