Kære bruger!
Vi håber, du får glæde af din nye BeoCom
2100 fra Bang & Olufsen og anbefaler at du
læser vejledningen før du tager telefonen i
brug.
BeoCom 2100 er en fleksibel telefon med
Direkte-taster og Service-taster, som du kan
indstille til hurtigt valg af de Tryk-Selv-Services
eller telefonnumre, du bruger mest.
BeoCom 2100 har en indbygget Telefonbog
og tilbyder både Genkald og Vis Nummer.
Vi vil meget gerne høre om dine oplevelser
med BeoCom 2100. Nogle få ord om det, der
har gjort indtryk på dig, positivt eller
negativt, vil være til stor hjælp for os i vores
bestræbelser på at gøre produkterne endnu
bedre.
Er du i tvivl om betjeningen, vil din forhandler
være behjælpelig med råd og vejledning.
På forhånd tak!
Skriv venligst til:

Bang & Olufsen Telecom a/s
Kundesupport
Kjeldsmarkvej 1
7600 Struer

eller fax:

Bang & Olufsen Telecom a/s
Kundesupport
96 84 44 01

eller e-mail:

telecom@bang-olufsen.dk

besøg vores hjemmeside på…
www.bang-olufsen.com
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Om BeoCom 2100*
Det lette rør er designet med henblik på at
sikre den størst mulige brugervenlighed:
Hold rørets nederste del løst mellem
fingrene og undlad at presse det mod
kinden. Hermed opnår du optimal komfort
samt den bedste lydgengivelse.

*BeoCom 2100 findes i tre grundtyper,
hvor en række Tryk-Selv-Services er
indkodet på forhånd. Ved hjælp af de
ekstra taster, der følger med telefonen,
kan du selv ændre grundtype.
Ovenstående illustration viser den af de
tre grundtyper, hvor der er 5 Direktetaster.
Se tillægget til denne vejledning for
nærmere information om Tryk-SelvServices, Direkte-taster og ændring af
grundtype.
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Sådan tilslutter du BeoCom 2100
• Isæt batterier, 3 stk. AAA batterier,
som vist. Se side 43 for mere
information om batterier.
• Tilslut telefonstikket til telefonnettet.
De fire stik under bunden af telefonen er
til tilslutning til
• røret
• hovedsæt, se side 42
• telefonlinien
• servicebrug
Se side 41 for information om ‘Specielle
forhold for BeoCom 2100.‘

Sådan placerer du spiralledningen
Under bunden af BeoCom 2100 er der
plads til at føre spiralledningen ud i
enten højre eller venstre side, hvilket
giver dig mulighed for at holde røret
med højre eller venstre hånd.
Placér rørets spiralledning til højre eller
venstre, som vist.

6 > Kom hurtigt i gang – indstilling af ur og ringesignal

Sådan indstiller du uret
Indstille uret…
Menu

Tast indtil indstillingsmenuen
vises
Menu *
<Indstillinger?> vises

Ja

Tast for at vælge ur
<Ur?> vises

Ja

Tast for at kunne indstille uret
Ur: Time
<13?> vises

<>

Tast indtil det aktuelle
timetal vises

Ja

Tast for at gemme og
foretage næste indstilling
Ur: Minut
<30?> vises

<>

Tast indtil det aktuelle
minuttal vises

Ja

Tast for at gemme og
foretage næste indstilling
Ur: Dag
<15?> vises

<>

Tast indtil den aktuelle dag
vises

Ja

Tast for at gemme og
foretage næste indstilling
Ur: MÅned
<Jan?> vises

Indstil nu den aktuelle måned og året
på samme måde…
Når uret er færdigindstillet
vises…
Gemt
Ur

Når du indstiller uret i BeoCom 2100, får
du først mulighed for at indstille det
aktuelle timetal, derefter kan du indstille
det aktuelle minuttal og selve datoen.
Bemærk!
Når telefonen ikke er i brug og røret er
lagt på, kan du få klokken og datoen vist
i displayet ved at taste Ja.
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Sådan indstiller du telefonens ringesignal
Du kan indstille telefonens ringesignal
sådan at det passer dig bedst.
Ringesignalet kan indstilles således:
• Ringesignalets lydstyrke kan indstilles
til Lav, Mellem, Høj eller Frakoblet.
• Ringesignalet kan indstilles til 4
forskellige melodier, som enten kan
ringe langsomt eller hurtigt.
Hvis du ønsker at høre ringesignalet
mens du indstiller det, skal du taste .
Når ringesignalet er indstillet, tast igen
for at “lægge røret på”.
Bemærk!
• Når ringesignalet er frakoblet, blinker
indikatorlampen på BeoCom 2100.
• For at slå Frakoblet fra, skal du blot
vælge en anden indstilling, Lav,
Mellem eller Høj.

Indstille ringesignalets lydstyrke…
Menu

Tast gentagne gange indtil
ringesignalets menu vises
Menu 4
<Ringer lydstyrke?> vises

Ja

Tast for at indstille lydstyrke
Ringer lydstyrke
<Høj?> vises

<>

Tast for at vælge lydstyrke

Ja

Tast for at gemme
Gemt
Lav vises

Indstille ringesignalets melodi…
Menu

Tast gentagne gange indtil
ringemelodiens menu vises
Menu 5
<Ringer melodi?> vises

Ja

Tast for at indstille melodien
Ringer melodi
<Langsom 1?> vises

<>

Tast for at vælge melodi

Ja

Tast for at gemme
Gemt
Hurtig 1 vises
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B E T J E N I N G S P R I N C I P P E R
Oversigt over tastaturet på BeoCom 2100*
Indikatorlampen giver
tilbagemeldinger på telefonens
aktiviteter. En status for
indikatorlampens blinksignal
kan kaldes frem via
menusystemet.

Søg i Telefonbogen eller i en
menu med
< og >.
Ja og Nej
gemmer, afviser
eller fortryder
en betjening.
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Direkte 1

Displayet holder dig
orienteret om den daglige
betjening og når du indstiller
telefonen eller bruger diverse
Tryk-Selv-Services.
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Mikrofon
Denne del af tastaturet
bruges hovedsageligt til
betjening af de Direktetaster, menusystemet,
medhør og mikrofonen.
Slet sletter eller fortryder en
betjening.
BeoCom 2100 findes i tre grundtyper, hvor
en række Tryk-Selv-Services er indkodet på
forhånd. Ved hjælp af de ekstra taster, der
følger med telefonen, kan du selv ændre
grundtype. Ovenstående illustration viser
den af de tre grundtyper, hvor der er 5
Direkte-taster.
Se tillægget til denne vejledning for
nærmere information om Direkte-taster og
ændring af grundtype.

Denne del af tastaturet
bruges til opkald og
besvarelse, til brug af
Telefonbogen, Vis Nummer
og Genkald.

O V E R S I G T

O V E R

T A S T E R

Taster Forklaring
< Blader tilbage – hold tasten nede for hurtig søgning, flytter
markøren, skruer ned for lyden under samtale.
> Blader fremad – hold tasten nede for hurtig søgning, flytter
markøren, skruer op for lyden under samtale.
Ja Bekræfter et spørgsmål i displayet, viser klokkeslæt og dato i
displayet.
Nej Fortryder igangværende betjening, afkræfter et spørgsmål – Tast
gentagne gange for at komme ud af en betjening.
Direkte Under Direkte-tasterne kan du gemme de Tryk-Selv-Services eller
telefonnumre, du bruger oftest.
Menu Aktiverer menusystemet, blader fremad i hovedmenuen.
Service Aktiverer Service listen, blader fremad i Service listen.
Slet Sletter sidste indtastning eller afbryder igangværende betjening.
Med Slet kan du slette ét navn/nummer i Telefonbogen eller ved
et langt tryk på Slet slette hele Genkald eller Vis Nummer listen.
Pause Sætter pause ind i et telefonnummer og mellemrum i et navn.
Slår mikrofonen til og fra, indsætter pinkode i telefonnummer.
Slår medhør til og fra, telefonen er klar til opkald men
mikrofonen er ikke tilsluttet.
R Bruges f.eks. ved omstillingsanlæg.
0–9,

,

aA (

Indtastning af numre og navne. På hver taltast findes også 3–4
bogstaver og tegn, ved gentagne tryk skiftes mellem dem.
) Skifter mellem lille og stort bogstav for det valgte bogstav. Hvis
det er muligt kan en national variant af bogstavet også vælges.

Vis Nr Kalder Vis Nummer listen frem.
Søg Søgefunktion – søger efter navne i Telefonbogen.
Genkald Kalder Genkaldslisten frem.
Håndfri Gør håndfri brug af telefonen mulig, f.eks. til at give en hurtig
besked.
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10 > Betjeningsprincipper – displayoversigt og Telefonbogen

Displayoversigt
Symbolerne i displayet vises
afhængig af hvilken tilstand eller
brugssituation, telefonen er i.

Displayet viser Forklaring
Ringesignalet er frakoblet (ses ved tryk på Menu)
Mikrofonen er frakoblet
Medhør er tilsluttet
Håndfri betjening er valgt
Hovedsæt er valgt
Batterierne bør udskiftes
Symbol brugt i nummeret…
En pinkode er blevet indtastet, se side 15.
Der ventes på klartone før resten af nummeret sendes
eller næste funktion eller Service udføres. I nogle
tilfælde indikerer symbolet, at telefonen venter 1
sekund med at sende resten af nummeret eller udføre
næste funktion.
Indikerer, at resten af nummeret ikke sendes, før der
tastes Pause eller Ja.

11

Brug af Telefonbogen
I den indbyggede Telefonbog kan du
samle alle dine telefonnumre, og ved at
indtaste et navn sammen med
telefonnummeret, kan du hurtigt finde
frem til den person, du vil ringe til.
Der er forskellige måder hvorpå du kan
indtaste nummer og navn:
• Indtaste et telefonnummer og navn
direkte i Telefonbogen uden at gå ind i
en menu.
• Gemme og navngive de numre, du lige
har ringet op til eller modtaget opkald
fra.
• Gemme nummer og navn i Telefonbogen via telefonens menusystem.
Før du løfter røret, kan du søge direkte i
Telefonbogen med < eller > og ringe op.
Du kan også bruge søgefunktionen Søg
til at søge i Telefonbogen. Søg kan
bruges både når røret er lagt på og
løftet af.
Bemærk!
Brugen af Telefonbogen og indtastning
af numre og navne er yderligere
beskrevet på side 17–18, og side 26–31.

Indtaste telefonnummer og navn
direkte i Telefonbogen…
0–9

Indtast telefonnummeret

Ja

Tast for at gemme nummeret
i Telefonbogen
I displayet vises
12345678
Indtast navn:_

0–9,

Tast gentagne gange for at
vælge de ønskede bogstaver,
tegn eller tal

Ja

Tast for at gemme navn og
nummer i Telefonbogen

Søge i Telefonbogen, når røret er lagt
på…
<>

Tast for at søge direkte i
Telefonbogen

For at opnå uafbrudt
søgning, hold < eller >
nede…
eller, når røret er løftet af…
Søg
Tast for at søge i
Telefonbogen
Indtast bogstav:_
vises
Tast f.eks. J, tasten 5, for at søge efter
Jens…
Jens
12345678 vises
Løft røret for at ringe op…
eller
<>

Tast for at blade videre i
Telefonbogen

12 > Betjeningsprincipper – generelt om Menu-tasten

Brug af Menu-tasten

< >
indikerer, at tasterne < > kan bruges til
at blade igennem menuer eller
indstillingsmuligheder.
De stiplede menupunkter vist på
illustrationen er afhængige af telefonens
tilstand eller af den betjening du har
foretaget.

Blink status?
menuen kan kun kaldes frem når
indikatorlampen blinker, mens
Indsæt i tlf.bog?
kun kan kaldes frem når du har kaldt
Genkald eller Vis Nummer listen frem.
Ret navn/nr?
og
Kopi af navn/nr?
er kun mulige når du er inde i
Telefonbogen.
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Betjening af telefonen kan til en vis grad
tilpasse sig den brugssituation du er i.

Bruge menusystemet…
Menu

Når indikatorlampen blinker, kan du ved
at taste Menu og derefter Ja få vist
hvorfor lampen blinker. Se side 19 for
mere information om indikatorlampen.
Hvis du er inde i Telefonbogen, Genkald
eller Vis Nummer listen og taster Menu,
vises menuer til at rette, kopiere eller
gemme navn og nummer i Telefonbogen.
En oversigt over menusystemet, findes på
side 32–33.
Bemærk!
Efter at du har tastet Menu, er det også
muligt at vælge den ønskede menu med
tasterne 1 – 6 eller .

Tast for at komme ind i
menusystemet
Tast Menu gentagne gange
for at få den ønskede menu
vist…

eller
<>

Tast indtil menuen vises i
displayet

Ja

Tast for at vælge menuen,
eller

Nej

Tast for at forlade
menusystemet

Når du er inde i en menu…
<>

Tast for at få
menupunkterne vist

Ja

Tast for at vælge en menu,
eller

Nej

Tast for at komme tilbage til
forrige menu

14 > Betjeningsprincipper – generelt om Service-tasten

Brug af Service-tasten
Aktivere en Service…
Service
derefter
Service
eller
<>

Tast for at komme ind i
Service listen
Tast indtil den ønskede
Service vises i displayet
Tast indtil den ønskede
Service vises

Ja

Tast for at aktivere den
valgte Service, eller

Nej

Tast for at komme ud af
listen

Følg nu instruktionerne i displayet…

Via Service-tasten får du let adgang til
brug af en Tryk-Selv-Service. En række
Tryk-Selv-Services er lagt ind på forhånd.
Når du taster Service, så starter sekvensen
af de mulige Services forskelligt,
afhængig af om røret er lagt på eller det
er løftet af.
Når du har fundet den ønskede Service,
kan du aktivere den ved taste Ja. Hvis du
taster Nej i stedet for, fortryder du valget
af Servicen.
Bemærk!
For yderligere information om brugen af
Tryk-Selv-Services i forbindelse med
BeoCom 2100, se venligst den vedlagte
Tryk-Selv-Services vejledning.

Kontakt dit telefonselskab for nærmere
information om udbud af og
abonnement på de forskellige Tryk-SelvServices.
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Brug af pinkode i forbindelse med Services
Hvis du i forbindelse med diverse Services
eller f.eks. ved konto-forespørgsler
ønsker at en del af nummeret ikke
gemmes i Genkaldslisten og derved ikke
er umiddelbart tilgængeligt, kan du
indtaste en pinkode for denne del af
nummeret. Pinkoden indikeres i displayet
ved symbolet . Pinkoden kan bestå af
det antal cifre du ønsker.
Du kan vælge at indtaste pinkoden hver
gang du ringer op til det bestemte
nummer eller Service, hvor det er
nødvendigt, eller du kan indkode
pinkoden i Telefonbogen sammen med
det relevante telefonnummer og navn.
En forespørgsel på f.eks. din bankkonto
kan du foretage både med røret lagt på
eller løftet af. Opkaldet kan så ske ved at
taste for kun at aflytte den besked der
gives.
Bemærk!
Hvis du løfter røret og indtaster
nummeret til din bank og bankkonto,
gemmes nummeret i Genkaldslisten. Slet
derfor nummeret i Genkaldslisten, så
både nummer og pinkode ikke er
tilgængelig for andre.

Eksempel på indkodning af pinkode…
Røret skal være lagt på
0–9

Tast telefonnummeret på din
bankservice

Pause

Tast for at komme videre i
forespørgslen

0–9,
Pause

,

Indtast dit brugernummer
eller bank pinkode
Tast for at fortsætte
Tast for at indikere pinkode
vises i displayet

0–9

Indtast det relevante ciffer
for valg af forespørgsel

Pause

Tast for at fortsætte

0–9

Indtast dit kontonummer

Ja

Tast for at gemme telefonnummeret i Telefonbogen

Ringe op for at f.eks. checke bankkonto…
<>

Tast for at finde nummeret i
Telefonbogen
Tast for at ringe op og kun
aktivere medhør
Kode:_? vises i displayet

0–9

Indtast pinkode
??? vises i displayet

Ja

Tast for at ringe op

Følg de instruktioner, der gives via
telefonen…
For at komme videre i
forespørgslen, tast Pause
efter hver indtastning…
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D A G L I G

B R U G

Sådan besvarer du et opkald
Løft røret…
eller
Håndfri

Du kan besvare et opkald ved at løfte
røret eller ved at taste Håndfri og
dermed undgå at løfte røret.

Tast for at besvare opkaldet

Sådan ringer du op
0–9

Indtast telefonnummeret
Løft røret…

eller
0–9

Indtast telefonnummeret

Håndfri

Tast for ringe op uden at
løfte røret

Rette nummeret, inden du ringer op…
Slet

Tast for at rette nummeret
bagfra – ét ciffer ad gangen

<>

Tast for at flytte markøren
hen til det ciffer du vil rette

Du kan ringe op på forskellige måder:
• indtaste nummeret og ringe op
• ringe op uden at løfte røret ved at
taste Håndfri
• finde nummer og/eller navn i Telefonbogen og ringe op, se side 18
• ringe op via en Direkte-tast, se side
20–21
• bruge Genkald eller Vis Nummer listen,
se side 22–23
• ringe op kombineret med en Service,
se vedlagte Tryk-Selv-Services
vejledning.
Ved at indtaste eller finde nummeret før
du løfter røret, kan du rette det. Det er
ikke muligt at rette nummeret, hvis du
løfter røret først og derefter indtaster
nummeret.
Bemærk!
Hvis du ønsker at et nummer eller en del
af nummeret ikke skal gemmes i
Genkaldslisten, kan du benytte en
pinkode ved at taste . Se side 15 for
nærmere information om pinkode
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Sådan gemmer du numre i Telefonbogen
Når en samtale er afsluttet, opfordres du
til at gemme nummeret i Telefonbogen.
Du får også mulighed for at indtaste et
navn.

1

Når du indtaster et bogstav, flytter
markøren automatisk til næste position i
displayet, men du kan også flytte
markøren med < > tasterne.

&-./

4

GHI

7

PQRS

Se side 26-27 for mere information om
indtastning af nummer og navn.
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MNO

WXYZ

Håndfri
ÆØÅ

For at indtaste et navn, skal du trykke
på tasten med det ønskede bogstav en
eller flere gange.
Efter en samtale, vises f.eks. i
displayet…
12345678
Opret nr?
Ja

Tast for at oprette nummeret
Indtast navn:_
12345678 vises

0–9,

Tast for at vælge bogstaver,
tegn eller tal

Pause

Tast for at indsætte et
mellemrum i navnet

aA

Tast for at gøre det valgte
bogstav stort eller lille, eller
skifte til en national variant
af bogstavet

>

Tast for at flytte markøren

Ja

Tast for at gemme navnet
Gemt
Jens: 12345678 vises

18 > Daglig brug – ringe op via Telefonbogen

Sådan ringer du op via Telefonbogen
Når røret er lagt på…
<>

Tast for at søge i
Telefonbogen
Løft røret for at ringe op…

eller
Søg

0–9,

Tast for at søge i
Telefonbogen
Indtast bogstav:_
vises
Tast for at vælge bogstaver,
tegn eller tal

Tast f.eks. J, tasten 5, for at søge efter
Jens…
Jens
12345678 vises
Løft røret for at ringe op…

Når du har gemt navne og telefonnumre
i Telefonbogen, kan du ringe op derfra.
Du kan blade direkte i Telefonbogen
med < > eller søge alfabetisk efter navne
med Søg-tasten. Hvis det ønskede navn
ikke er det første der vises, så tast < > for
at blade videre i Telefonbogen.
Bemærk!
Under en samtale bruges < > tasterne til
at skrue op og ned for lyden.
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Se hvorfor indikatorlampen blinker
Når indikatorlampen på telefonen
blinker, kan du få telefonen til at vise
hvorfor den blinker.
Når en årsag vises i displayet, kan du
vælge at slukke blinksignalet for netop
den årsag.
Blinksignalet kan dog ikke slukkes med
Slet, hvis det blinker, fordi en telefon på
samme telefonlinie er i brug.
Blinksignalet kan frakobles via en menu,
se side 37 for mere information om
indstilling af blinksignalet.

Når indikatorlampen blinker…
Menu

Tast for at få status på
indikatorlampens blinksignal
vist
<Blink status?> vises

Ja

Tast for at se hvorfor lampen
blinker

<>

Tast for at se evt flere
årsager til at lampen blinker

Slet

Tast for at slukke
blinksignalet
*** Slettet *** vises

20 > Daglig brug – Direkte-taster

Sådan gemmer du en funktion for en Direkte-tast

Nej

Ja

Direkte 1

Menu

Direkte 4

Direkte 2

Service

Direkte 5

Direkte 3

Slet

Pause

R

Oprette en funktion…
Menu

Tast indtil displayet viser
Menu 3
<Direkte taster?>

Ja

Tast for at kalde menuen
frem

<>

Tast for at blade frem til den
aktuelle Direkte-tast, f.eks.
Direkte taster
<Direkte 3?>

Ja

Tast for at vælge tasten

<>

Tast for at vælge mellem de
mulige indstillinger

Ja

Tast for at vælge den
ønskede indstilling

derefter, følg instruktionerne i
displayet…
<>

Tast for at vælge indstilling

Ja

Tast for at gemme, eller

Nej

Tast for at fortryde

BeoCom 2100 har Direkte-taster, som du
kan indstille til at foretage hurtigt valg
af de Tryk-Selv-Services eller telefonnumre, du oftest bruger. De Direktetaster giver dig direkte adgang til de
funktioner som de repræsenterer.
Når du har kaldt menuen for Direktetaster frem, kan du vælge at indtaste
eller gemme en funktion for tasten.
Fire forskellige indstillinger er mulige
for tasterne:
Frakoblet?… for at deaktivere tasten
Vælg service?… for at kunne gemme en
Tryk-Selv-Service under tasten
Vælg tlf.bog?… for at finde et navn og
nummer i Telefonbogen, som du vil
gemme under tasten
Opret navn og nr?… for at kunne
indtaste et nummer og navn, som så
gemmes i Telefonbogen og ringes op,
når den valgte Direkte-tast aktiveres.
Bemærk!
Hvis du ønsker at se hvad der er gemt
under en Direkte-tast uden at aktivere
funktionen, så kald menuen for Direktetaster frem.
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Sådan ringer du op via en Direkte-tast
Hvis du har gemt et telefonnummer
under en Direkte-tast, ringer telefonen
automatisk op, når du aktiverer tasten.
Når du trykker på Direkte-tasten,
aktiveres telefonen automatisk i håndfri
tilstand. Men når du løfter håndsættet,
skifter telefonen automatisk til
almindelig samtale.
Hvis du taster Nej inden telefonen når at
ringe op, fortrydes opkaldet.
Bemærk!
Hvis du aktiverer en Service, bliver du
som regel vejledt om den videre
fremgangsmåde via telefonen. For
nærmere information om Services, se
den vedlagte vejledning for Tryk-SelvServices.

Ringe op via Direkte-tast…
Direkte

Tast for at ringe det gemte
nummer op
Nummeret ringes op
automatisk…
Løft røret for samtale…

22 > Daglig brug – Genkald og Vis Nummer

Sådan bruger du Genkald
Genkald

Tast indtil det ønskede
nummer vises
Løft røret for at ringe op…

Slette et nummer i Genkaldslisten…
Genkald

Tast for at kalde
Genkaldslisten frem

<>

Tast for at blade i listen

Slet

Tast for at slette det valgte
nummer
1>Jens 12345678
Slet? vises

Ja

Tast for at slette

Slette hele Genkaldslisten…
Genkald

Tast for at kalde
Genkaldslisten frem

Slet

Tast og hold Slet nede i mere
end 2 sekunder for at slette
hele listen
Slet alting i
Genkald? vises

Ja

Tast for at slette
*** Slettet ***
Genkald

I Genkaldslisten gemmes de sidste 24
telefonnumre, du har ringet til.
Brug Genkald og så eventuelt tasterne
< > til at blade i Genkaldslisten, indtil du
finder det nummer, du ønsker at ringe
op til. I listen kan du foruden nummeret,
se datoen og tidspunktet for
opringningen samt navnet, hvis det
allerede findes i Telefonbogen.
Hvis du ønsker at slette et enkelt eller
alle numrene i Genkaldslisten, kan du
gøre det via Slet-tasten.
Bemærk!
Hvis du har slået Udvidet Genkald til i
telefonens indstillingsmenu, gemmes
også opkald fra telefoner, der er tilkoblet
samme telefonlinie, se side 36.
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Sådan bruger du Vis Nummer*
Med Vis Nummer kan du se, hvem der
ringer eller har ringet til dig. I displayet
vises sammen med nummeret, tidspunkt
og dato for opkaldet samt det antal af
ubesvarede opkald der er registreret.
Hvis nummer og navn findes i
Telefonbogen, vises navnet.
Numrene på de sidste 24 forskellige Vis
Nummer opkald, du har modtaget,
gemmes automatisk i telefonen. Nye
opkald markeres med
i listen, og
samtidig vises antallet af nye opkald fra
nummeret.
Med Slet-tasten kan du slette et enkelt
eller alle numrene i Vis Nummer listen.

Vis Nr

Tast indtil det ønskede
nummer vises
Løft røret for at ringe op…

Slette et nummer i Vis Nummer listen…
Vis Nr

Tast for at kalde Vis Nummer
listen frem

<>

Tast for at blade i listen

Slet

Tast for at slette det valgte
nummer
1>Jens 12345678
Slet? vises

Ja

Tast for at slette

Slette hele Vis Nummer listen…
Bemærk!
Hvis Vis Nummer ikke er muligt,
udsendes følgende fra telefonselskabet:
Anonym… ved opkald fra anonymt
nummer
International… ved udlandsopkald
Ukendt nr… hvor Vis Nummer ikke er
muligt af tekniske årsager.

Vis Nr

Tast for at kalde Vis Nummer
listen frem

Slet

Tast og hold tasten nede i
mere end 2 sekunder for at
slette hele listen
Slet alting i
Vis Nr? vises

Ja

Tast for at slette
*** Slettet ***
Vis Nr

*Vis Nummer kræver særligt
abonnement hos dit telefonselskab.

24 > Daglig brug - lydstyrkeregulering

Sådan skruer du op og ned for lyden
Under en samtale…
<>

Tast for at skrue op eller ned
for lyden
vises

Under en samtale kan du skrue op eller
ned for lyden.
Bemærk!
Du kan indstille en fast lydstyrke som
gemmes i telefonen, se side 39.

Sådan slår du mikrofonen fra og til
Under en samtale…
Tast for at slå mikrofonen fra
I displayet indikerer
at
mikrofonen er slået fra…
derefter
Tast for at slå mikrofonen til
igen

Under en samtale kan du slå mikrofonen
fra, så du kan tale med en anden, uden
at personen i den anden ende af linien
kan høre samtalen.
Et lydsignal fortæller dig, at du har slået
mikrofonen fra og det indikeres desuden
i displayet af .
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Sådan bruger du medhør
Under en samtale kan du slå telefonens
højttaler til, så andre kan lytte med.
Medhør slås automatisk fra igen, når
røret lægges på.
Hvis du ønsker at ringe op uden at
aktivere telefonens mikrofon, for
eksempel, for at aflytte vejrmeldingen,
så tast .
Bemærk!
Hvis du har tilsluttet et hovedsæt,
fungerer medhør som hovedsæt-tast. Se
side 42 for mere information om hovedsæt.

Under en samtale…
Tast for at slå medhør til
derefter
Tast for at slå medhør fra
igen
Ringe op uden samtale…
0-9,

,

Indtast nummeret
Tast for at ringe op uden at
have en samtale
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B R U G

A F

T E L E F O N B O G E N

Sådan indtaster du nummer og navn i Telefonbogen
Indtast nummer og navn…
Menu

Tast indtil displayet viser
Menu 1
<Opret navn/nr?>

Ja

Tast for at gemme
Opret navn/nr
Indtast nr:_ vises

0-9

Indtast telefonnummeret

Ja

Tast for at gemme nummeret
Indtast navn:_ vises

0-9,

Tast for at vælge bogstaver,
tegn eller tal

Pause

Tast for at indsætte et
mellemrum i navnet

Når navnet er indtastet…
Ja

Tast for at gemme navn og
nummer
Gemt
Hansen: 12345678 vises

Telefonbogen kan rumme omkring 250
numre og navne, men antallet varierer
afhængig af længden på de indtastede
numre og navne. Hvert nummer kan
indeholde op til 48 cifre og hvert navn
op til 20 bogstaver og tegn.
Jo kortere numrene og navnene er, jo
flere pladser er der i Telefonbogen.
For at indtaste et navn, skal du trykke på
tasten med det ønskede bogstav en eller
flere gange. Fortsæt med at indtaste
navnet på denne måde, og tast derefter
Ja for at gemme nummer og navn.
Se næste side for mere information om
redigeringsmuligheder under indtastning
af nummer og navn.
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Bemærk om redigering under
indtastning af nummer og navn…
Du kan redigere i både nummer og navn
under indtastningen.
Når du indtaster nummer eller navn,
flytter markøren sig automatisk i
displayet, men den kan også flyttes
manuelt med >-tasten. Stort
begyndelsesbogstav indsættes
automatisk i navnet, men du kan vælge
selv at skifte mellem store og små
bogstaver, og f.eks. vælge en national
variant af et bogstav.
For at ændre et bogstavs egenskab, skal
du først taste bogstavet ved hjælp af
tastaturet. Tast derefter aA inden
markøren flytter sig til næste position,
og tast aA gentagne gange, indtil den
ønskede variant af bogstavet vises i
displayet. Forsæt til næste position ved
at taste >.
Derudover kan du rette i nummeret eller
navnet med Slet. Et langt tryk på Slet
fortryder alle de indtastninger, du har
foretaget.

Redigering under indtastning…
<>

Tast for at flytte markøren i
displayet

Slet

Tast for at slette

Hvis du indtaster f.eks. lokalnummer…
Pause

Tast for at indsætte en pause
mellem telefonnummer og
lokalnummer

Ændre et bogstavs egenskab, hvis du
f.eks. vil skrive JENS med store
bogstaver...
5 (JKL)

Tast for at få bogstavet J

3 (DEF)

Tast to gange for e

* (aA)

Tast gentagne gange indtil E
vises i displayet

>

Tast for at flytte markøren
Fortsæt på denne måde med
at skrive navnet færdigt...

Ja

Tast for at gemme navnet

Sådan ser du status for Telefonbogen
Ved at kalde menupunktet Tlf.bog status?
frem, kan du få vist hvor mange brugte
og ledige pladser, der er i Telefonbogen.
Det antal ledige pladser, der bliver vist i
displayet, er hvad BeoCom 2100
beregner der i øjeblikket er af brugte og
ledige pladser. Det aktuelle antal pladser
afgøres af længden på de numre og
navne, du indtaster.

Menu

Tast indtil displayet viser
Menu 2
<Tlf.bog status?>

Ja

Tast for at se status
I displayet vises, f.eks.
Brugte pladser: 100
Ledige pladser: 150

28 > Brug af Telefonbogen – overføre eller kopiere telefonnumre

Sådan overfører du numre fra Genkald og Vis Nummer
Overføre fra Genkald eller Vis Nummer…
Genkald

Tast indtil det ønskede
Genkald vises i displayet

eller
Vis Nr

Tast indtil det ønskede Vis
Nummer opkald vises

Menu

Tast for at overføre
nummeret til Telefonbogen
<Indsæt i tlf.bog?>
vises

Ja

Tast for at gemme
Indtast navn:_ vises

<>

Tast for at kunne ændre i det
nummer du overfører

0-9,

Tast for at indsætte
bogstaver, tegn eller tal

Slet

Tast for at slette i nummeret

eller forsæt med at indtaste navn…
0-9,

Tast for at vælge bogstaver,
tegn eller tal

Slet

Tast for at slette i navnet

<>

Tast for at flytte markøren i
displayet

Ja

Tast for at gemme nummer
og navn
Gemt
Hansen: 12345678 vises

Numre fra Genkald og Vis Nummer listen
kan navngives og overføres til Telefonbogen.
Hvis du ønsker det, kan du ændre det
nummer, du overfører, inden du
navngiver og gemmer det i Telefonbogen.
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Sådan kopierer du et navn og nummer i Telefonbogen
Hvis du vil genbruge et navn og nummer,
der allerede eksisterer i Telefonbogen,
kan du bruge menuen Kopi af navn/nr?.
Menuen Kopi af navn/nr? kan først
anvendes, når du har hentet et navn og
nummer frem i displayet fra Telefonbogen.
Når du kopierer et eksisterende navn og
nummer i Telefonbogen får du mulighed
for at rette både navn og nummer.
Brug < > tasterne til at flytte markøren i
displayet. Markøren kan flyttes imellem
begge linier i displayet.
Bemærk!
Du kan også bruge Søg til at finde det
navn og nummer i Telefonbogen, du vil
ændre. Søg kan bruges både når røret er
løftet af og lagt på.

Kopiere navn og nummer…
<>

Tast for at finde det navn og
nummer du vil kopiere, f.eks.
Jens
12345678

Menu

Tast indtil displayet viser
Menu
<Kopi af navn/nr?>

Ja

Tast for at kunne kopiere
navn og nummer
I displayet vises f.eks.
Jens_
12345678

<>

Tast for at flytte markøren i
displayet

0-9,

Tast for at indsætte
bogstaver, tegn eller tal

Slet

Tast for at slette bogstaver,
tegn eller tal

Pause

Tast for at indsætte en pause
mellem telefonnummer og
lokalnummer

Hvis du har ændret i nummeret…
Ja

Tast for at gemme det
ændrede nummer

derefter
Ja

Tast for at gemme
I displayet vises
Gemt
J.Hansen: 12345678-7

30 > Brug af Telefonbogen – rette og slette

Sådan retter du i Telefonbogen
Rette navn og nummer…
<>

Tast for at finde det nummer,
du vil rette i Telefonbogen,
f.eks.
Jens
12345678

Menu

Tast indtil displayet viser
Menu
<Ret navn/nr?>

Ja

Tast for kunne rette
Jens_
12345678 vises

<>

Tast for at flytte markøren i
displayet

0-9,

Tast for at indsætte nye
bogstaver, tegn eller tal

Slet

Tast for at slette

Pause

Tast for at indsætte en pause
mellem telefonnummer og
lokalnummer eller indsætte
et mellemrum i et navn

Ja

Tast for at gemme
I displayet vises
Gemt
J. Hansen: 12345678

Du kan ændre både nummer og navn i
Telefonbogen. Når du har kaldt et navn
og nummer frem i displayet, skal du
vælge menuen Ret navn/nr?
Du kan slette i nummeret eller navnet, ét
tal eller bogstav ad gangen med Slet.
Brug < > tasterne til at flytte markøren i
displayet. Markøren kan flyttes imellem
begge linier i displayet.
Bemærk!
Du kan også bruge Søg til at finde det
navn og nummer i Telefonbogen, du vil
ændre. Søg kan bruges både når røret er
løftet af og lagt på.
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Sådan sletter du i Telefonbogen
Du kan slette navne og numre gemt i
Telefonbogen.

Slette navn og nummer…
<>

Tast for at finde det nummer,
du vil slette i Telefonbogen
f.eks.
Jens
12345678

Slet

Tast for at slette
Jens: 12345678
Slet? vises

Ja

Tast for at bekræfte
I displayet vises
Jens: 12345678
*** Slettet ***

En sletning kan vare nogle sekunder før
den er udført og Telefonbogen er
opdateret.
Bemærk!
Du kan også bruge Søg til at finde det
navn og nummer i Telefonbogen, du vil
ændre. Søg kan bruges både når røret er
løftet af og lagt på.
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I N D S T I L L I N G S M U L I G H E D E R
Sådan indstiller du BeoCom 2100
Du kan vælge hvordan din telefon skal
indstilles. Hvis du vil indtaste, ændre eller
slette informationer i telefonen, kan du
gøre det via menusystemet.

På de følgende sider vises en oversigt
over hovedmenuen og menuen for
indstillinger.

Oversigt over hovedmenu
Hovedmenu Funktion
< Opret navn/nr? > Tast navn og nummer ind i Telefonbogen,
se side 26.
< Tlf.bog status? > Se antallet af brugte og ledige pladser i
Telefonbogen, se side 27.
< Direkte taster? > Gemme funktioner for Direkte-tasterne,
se side 20.
< Ringer lydstyrke? > Indstille ringesignalets lydstyrke, se side 7.
< Ringer melodi? > Vælge ringesignalets melodi, se side 7.
< Ringer nummer? > Vælge ringer numre for telefonen, se side 34.
< Indstillinger? > Få adgang til indstillingsmenuen, vist på
næste side.
Afhængig af betjeningen vises…
< Blink status? > Se hvorfor indikatorlampen blinker,
se side 19.
< Ret navn/nr? > Rette navn og nummer i Telefonbogen,
se side 30.
< Kopi af navn/nr? > Kopiere navn og nummer i Telefonbogen,
se side 29.
< Indsæt i tlf.bog? > Overføre navn og nummer fra Genkald eller
Vis Nummer til Telefonbogen, se side 28.
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Oversigt over menu for indstillinger
Indstillinger Funktion
< Ur? > Indstille dato og klokkeslæt, se side 6.
< Automatisk opkald? > Vælge om telefonen skal ringe op
automatisk efter 1,…,9 sekunder, vælg det
antal sekunder der sikrer, at klartonen
registreres, eller slå automatisk opkald fra,
se side 35.
< Udvidet genkald? > Slå Udvidet Genkald til eller fra, se side 36.
< Blink indikator? > Vælge hvornår indikatorlampens blinksignal
skal blinke; slå blinksignalet til eller fra
generelt, eller til eller fra ved Vis Nummer,
se side 37.
< Hovedsæt? > Vælge at slå hovedsæt til eller fra, se side 42.
< Omst.anlæg? > Vælge at bruge telefonen under omstillingsanlæg og få mulighed for at indtaste bykode
og pause eller vælg det fra, se side 40.
< Fast lydstyrke? > Slå Fast Lydstyrke ved hvert opkald til eller
fra, se side 39.
< Display kontrast? > Regulere kontrast i telefonens display,
se side 38.
< Nulstil alt? > Sætte alle indstillinger i telefonen til
fabriksindstillingen. Vær dog opmærksom
på, at hvis du vælger dette punkt, sletter du
samtidigt alle dine telefonnumre og navne i
Telefonbogen.

34 > Indstillingsmuligheder – Ringer nummer og automatisk opkald

Sådan indstiller du Ringer nummer*
Indstil hvilke numre der skal ringe…
Menu

Tast gentagne gange indtil
menu for Ringer nummer
vises
Menu 6
<Ringer nummer?> vises

Ja

Tast for at få menuen frem

<>

Tast for at vælge den
ønskede indstilling

Ja

Tast for at bekræfte
indstillingen
I displayet vises f.eks.
Gemt
Hovednummer

Du kan få flere telefonnumre til en og
samme telefonlinie. To ekstra telefonnumre kan tilkobles din telefon.
BeoCom 2100 kan indstilles til at ringe
på ét af numrene eller på alle numrene.
Ringer nummer? menuen indstilles på
følgende måde:
Alle numre?… telefonen ringer på alle
de telefonnumre du har tilkoblet.
Hovednummer?… telefonen ringer på dit
hovednummer.
Ekstra nummer 1?… telefonen ringer
kun på dit ekstra telefonnummer 1.
Ekstra nummer 2?… telefonen ringer
kun på dit ekstra telefonnummer 2.
Hvis du abonnerer på Vis Nummer,
gemmes alle opkald i Vis Nummer listen,
såfremt dette understøttes af
telefonselskabet. Ringes der op på et
nummer, fravalgt via Ringer nummer?
menuen, blinker indikatorlampen ikke
for at indikere Vis Nummer opkald.
Bemærk!
Hvis du har indstillet hvilket nummer der
skal ringes på, registrerer telefonen
hvilket nummer den skal ringe på ved
1. tilringning. Derfor kan andre parallelt
tilkoblede telefoner ringe én gang før
BeoCom 2100 går i gang med at ringe.

Bemærk!
Brug af Ringer nummer forudsætter at
du abonnerer på Servicen Nummerbestemt Ringning.
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Sådan indstiller du automatisk opkald
Telefonen ringer automatisk op. Du kan
vælge at telefonen skal ringe op
automatisk efter 1…9 sekunder.
Indtast det antal sekunder, der sikrer, at
telefonliniens klartone registreres inden
nummeret sendes, eller slå automatisk
opkald fra. Hvis telefonliniens klartone
kommer før det antal sekunder du har
valgt, sendes nummeret.
Bemærk!
Hvis du slår automatisk opkald fra, skal
du taste Ja for at ringe op når Opkald?
vises i displayet.

Menu

Tast indtil indstillingsmenuen
vises
Menu *
<Indstillinger?> vises

Ja

Tast for at få menuen frem

<>

Tast indtil displayet viser
Indstillinger
<Automatisk opkald?>

Ja

Tast for at vælge menuen

<>

Tast for at vælge den
ønskede indstilling

Ja

Tast for at bekræfte
indstillingen
I displayet vises f.eks.
Gemt
Frakoblet

36 > Indstillingsmuligheder – Udvidet Genkald og indikatorlampen

Sådan slår du Udvidet Genkald til eller fra
Menu

Tast indtil indstillingsmenuen
vises
Menu *
<Indstillinger?> vises

Ja

Tast for at få menuen frem

<>

Tast indtil displayet viser
Indstillinger
<Udvidet genkald?>

Ja

Tast for at vælge menuen

<>

Tast for at vælge den
ønskede indstilling

Ja

Tast for at bekræfte
indstillingen
I displayet vises f.eks.
Gemt
Frakoblet

Du kan slå Udvidet Genkald til eller fra.
Med Udvidet Genkald slået til, registrerer
telefonen alle de opkald, der foretages
fra andre telefoner på samme telefonlinie, i Genkaldslisten.
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Sådan indstiller du indikatorlampens blinksignal
Indikatorlampen kan blinke af flere
årsager. Indikatorlampen blinker, f.eks.
hvis der er et nyt Vis Nummer opkald,
som du endnu ikke har set.
Via menuen for indikatorlampen, kan du
slå indikatorlampens blinksignal til og
fra. Der er tre indstillingsmuligheder:
Alt tilkoblet?… telefonen blinker ved
nye Vis Nummer opkald, ved
aktivering af diverse Services, etc.
Vis Nr frakoblet?… telefonen blinker
ikke ved nye Vis Nummer opkald.
Alt frakoblet?… telefonen blinker aldrig.

Menu

Tast indtil indstillingsmenuen
vises
Menu *
<Indstillinger?> vises

Ja

Tast for at få menuen frem

<>

Tast indtil displayet viser
Indstillinger
<Blink indikator?>

Ja

Tast for at vælge menuen

<>

Tast for at vælge den
ønskede indstilling

Ja

Tast for at bekræfte
indstillingen
I displayet vises f.eks.
Gemt
Alt frakoblet

38 > Indstillingsmuligheder – kontrast i displayet og Fast Lydstyrke

Sådan indstiller du kontrasten i displayet
Menu

Tast indtil indstillingsmenuen
vises
Menu *
<Indstillinger?> vises

Ja

Tast for at få menuen frem

<>

Tast indtil displayet viser
Indstillinger
<Display kontrast?>

Ja

Tast for at vælge menuen
<
> vises

<>

Tast for at vælge den
ønskede indstilling

Ja

Tast for at bekræfte
indstillingen
I displayet vises f.eks.
Gemt

Kontrasten i displayet kan indstilles
sådan, at den passer dig bedst.
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Sådan slår du Fast Lydstyrke til eller fra
Hvis du ønsker at alle samtaler skal starte
på samme lydstyrke, kan du fastindstille
lydstyrken via en menu. Den lydstyrke,
du indstiller via menuen, bliver gemt i
telefonen.
Bemærk!
Selvom du fastindstiller lydstyrken, kan
du stadig skrue op eller ned for lyden
under samtale.

Menu

Tast indtil indstillingsmenuen
vises
Menu *
<Indstillinger?> vises

Ja

Tast for at få menuen frem

<>

Tast indtil displayet viser
Indstillinger
<Fast lydstyrke?>

Ja

Tast for at vælge menuen

<>

Tast for at vælge
Tilkoblet? eller
Frakoblet?

Ja

Tast for at vælge
indstillingen

Hvis Fast Lydstyrke kobles til…
<>

Tast for at indstille lydstyrken
<
> vises

Ja

Tast for at bekræfte
indstillingen
I displayet vises f.eks.
Gemt

40 > Indstillingsmuligheder – brug under omstillingsanlæg

Brug af telefonen under omstillingsanlæg
Menu

Tast indtil indstillingsmenuen
vises
Menu *
<Indstillinger?>

Ja

Tast for at få menuen frem

<>

Tast indtil displayet viser
Indstillinger
<Omst.anlæg?>

Ja

Tast for at vælge menuen

<>

Tast for vælge mellem at
tilkoble eller frakoble
indstillingen

Ja

Tast for at bekræfte
indstillingen

Ved valg af Tilkoblet? indtast en
bykode…
Omst.anlæg
Bykode:_ vises
0–9, R

Indtast bykoden

Ja

Tast for at bekræfte koden

Efter at bykoden er valgt, indtast en
pause…
Omst.anlæg
<Ingen pause?> vises
<>

Tast for at vælge en pause

Ja

Tast for at gemme pausen
Gemt
Vent 1 sekund vises

Hvis din BeoCom 2100 er tilsluttet et
omstillingsanlæg, skal du indkode en
bykode og en pause ved at følge
betjeningen i det grå felt.
Når pausen er indkodet sammen med
bykoden, indsætter telefonen selv
pausen ved opkald fra Telefonbogen.
Følgende indstillinger er mulige for
pause:
Stop?… Du skal taste Ja for at telefonen
fortsætter med at sende nummeret
når klartonen lyder.
Ingen pause?… Der indsættes ingen
pause mellem bylinien og telefonnummeret.
Vent 1, 2,…9 sekund?… Vælg det antal
sekunder, der sikrer, at telefonliniens
klartone registreres, inden nummeret
sendes.
Når du gemmer eksterne navne og
numre i Telefonbogen, skal du huske
først at taste bykoden og derefter
telefonnummeret.

T E K N I S K E

Strømforsyning
Batteri
Omgivelsestemperatur

I N F O R M A T I O N E R

Telefonen
Display

Relativ luftfugtighed
Display

fra telefonnettet
3 stk. AAA batterier
–25°C – +55°C
0°C – +55°C
15% – 95%
Alfanumerisk display med 2 linjer à
20 tegn.
Ikoner vises nederst i displayet.

Placering

Specielle forhold for BeoCom 2100

Undgå at placere telefonen i støvede
eller forurenede omgivelser. Udsæt
heller ikke telefonen for direkte væskepåvirkning eller sollys.

BeoCom 2100 er beregnet til brug på det
offentlige analoge telefonnet.
Telefonen understøtter en lang række
Tryk-Selv-Services, forudsat disse
udbydes af telefonselskabet.

Rengøring
Rengør telefonen med en blød klud,
hårdt opvredet i vand tilsat nogle få
dråber rengøringsmiddel.
Bemærk!
Hold Nej-tasten nede for at kunne
rengøre tastaturet uden at aktivere
telefonen.

Telefonen kan kun forventes at fungere i
det land, den er produceret til, da
sendesystemer, lovpligtige
godkendelseskrav og Tryk-Selv-Services
kan variere fra land til land.
Det fremgår af emballagen, hvilket land
din BeoCom 2100 er produceret til. De
nationale kendingsbogstaver findes over
den nederste stregkode på mærkaten.
Hvis du er i tvivl om anvendelsen af
BeoCom 2100, kan du kontakte din
forhandler for yderligere information.
Bang & Olufsen erklærer hermed, at
BeoCom 2100 er i overensstemmelse med
grundlæggende krav og andre relevante
bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
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42 > Tekniske informationer – hovedsæt og batterier

Tilslutning af hovedsæt
Hovedsæt kan købes som tilbehør.
Tilslut hovedsættet under bunden af
BeoCom 2100 i stikket, der er markeret
med .
Når du benytter hovedsæt, skal du trykke
på for at besvare og foretage opkald.
Tast igen for at afslutte et opkald.
Når et hovedsæt er i brug, indikeres det i
displayet med symbolet .

Tilvælge hovedsæt…
Menu

Tast indtil indstillingsmenuen
vises
Menu *
<Indstillinger?> vises

Ja

Tast for at få menuen frem

<>

Tast indtil displayet viser
Indstillinger
<Hovedsæt?>

Ja

Tast for at vælge menuen

<>

Tast for at vælge den
ønskede indstilling

Ja

Tast for bekræfte
indstillingen
I displayet vises
Gemt
Tilkoblet

I langt de fleste tilfælde registrerer
telefonen automatisk, at hovedsættet er
tilsluttet. Hvis dette ikke sker, skal du
vælge Tilkoblet i indstillingsmenuen for
hovedsæt.
Du har tre valgmuligheder:
Autovalg… telefonen registrerer
automatisk, at hovedsæt er tilsluttet
(fabriksopsætning)
Tilkoblet… bruges i de tilfælde hvor
hovedsættet ikke registreres
automatisk
Frakoblet… bruges hvis du i en periode
ønsker at benytte medhør i stedet
for det tilsluttede hovedsæt

43

Værd at vide om batterier
Før batterierne udskiftes, tag telefonstikket ud af stikket i væggen, udskift
derefter batterierne, som vist til højre.
Batteriskift påvirker ikke indholdet af
Telefonbogen. Alle indtastede numre og
navne huskes. De indstillinger, du har
foretaget via Menu-tasten, huskes også.
Derudover forbliver opsætningen af de
Direkte-taster intakt.
Bemærk om batteriskift!
• Det vil være nødvendigt at indstille
uret igen efter batteriskift.
• Indholdet af Vis Nummer og Genkaldslisten forsvinder efter batteriskift.
• Status på indikatorlampens blinksignal
huskes ikke efter batteriskift.
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T Y P I S K E

S P Ø R G S M Å L

Spørgsmål?

Svar!

1. Hvordan fortryder eller kommer jeg
helt ud af en betjening?

For at fortryde enhver betjening, tryk
Nej indtil displayet bliver blankt.

2. Kan jeg nøjes med at se hvad
klokken er?

Ja, tryk på Ja.

3. Hvorfor blinker telefonens indikatorlampe og hvordan får jeg den til at
holde op med at blinke?

Tast Menu og Ja for at få Blink status
menuen frem. Tast < > for at se flere
årsager til blink. Tast Slet for at slette
årsagen til at indikatorlampen blinker.
Dog ikke muligt ved parallelafløft.

4. Hvorfor blinker indikatorlampen ikke
altid som forventet?

Hvis et opkald besvares af en
telefonsvarer, blinker indikatorlampen
ikke. Men hvis telefonen er tilsluttet en
telefaxmaskine, kan indikatorlampen
blinke altid. Dette gælder også visse
omstillingsanlæg.

5. Kan jeg søge i Telefonbogen under
en samtale?

Ja, tryk Søg og find det navn og
nummer du søger ved hjælp af de
alfanumeriske taster, 0-9 og .

6. Kan jeg indtaste et nummer i
Telefonbogen under en samtale?

Ja, tryk Menu og vælg Opret navn/nr?
og indtast først nummer og derefter
navn. Bekræft både nummer og navn
med Ja.

7. Er det nødvendigt at løfte røret eller
trykke Håndfri inden en Direkte-tast
kan benyttes?

Nej, Direkte-tasterne sørger automatisk
for håndfri betjening og løfter af
automatisk. Hvis en Direkte-tast peger
på en tjeneste fra Service-listen, kan der
også forekomme automatisk pålægning.
Dette afhænger af den valgte Service.

8. Hvorfor er teksten i displayet kun
sommetider omkranset af de to
symboler < > ?

Symbolerne < > betyder, at det er muligt
at benytte < > tasterne til at vise flere
menuer eller indstillinger.
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Spørgsmål?
9 Hvordan får jeg markøren i displayet
til at skifte linie, når jeg retter et
navn eller nummer?

Svar!
Tast < eller > flere gange, indtil
markøren skifter linie.

10 Hvad er den letteste måde at gemme
forskellige udgaver af telefonnumre
på?

Indtast først det relevante
telefonnummer og navn. Kald nu det
nummer og navn frem igen og tast
Menu og brug menuen Kopi af
navn/nr?. Ret nummer og navn til og
brug Ja til at gemme den „nye“ udgave.

11 Kan jeg slette alle numrene i
Telefonbogen?

Kald menuen Indstillinger frem og find
Nulstil alt? menuen. Vær dog
opmærksom på, at du samtidig sletter
alle andre indstillinger i telefonen.

12 Kan jeg høre ringesignalet, mens jeg
indstiller det?

Ja, tast når du er i Ringer lydstyrke?
eller Ringer melodi? menuen. Tast for
at “lægge røret på” igen.

13 Jeg vil oprette en funktion for tasten
Direkte 1, men når jeg vælger
menuen for Direkte-taster bliver jeg
hele tiden spurgt om Frakoblet?. Når
jeg taster Nej til det, kommer jeg
tilbage i menuen. Hvordan kan jeg
tilkoble eller oprette en funktion for
tasten?

Fordi Nej i dette tilfælde betyder et nej
til at aktivere Frakoblet? og til at
arbejde med Direkte 1 tasten i det hele
taget. Derfor går telefonen tilbage i
menuen. Tryk på < > i stedet for,
telefonen viser nu de muligheder, der
findes.

14 Hvorfor virker Genkald ikke?

Under et omstillingsanlæg, kan det være
fordi pausen mellem 1. del og 2. del af
telefonnummeret ikke er indtastet.
En anden årsag kan være at Udvidet
Genkald ikke registrerer nummeret
korrekt. Slå derfor Udvidet Genkald fra
i indstillingsmenuen.
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Garantibestemmelser
Bang & Olufsen produkter købt hos en
autoriseret Bang & Olufsen forhandler
er omfattet af en garanti mod fejl i
udførelse og materialer.
Bang & Olufsen forhandleren eller
efterfølgende det nationale Bang &
Olufsen selskab står som garant.
Garantiperioden er 24 måneder.
Garantien omfatter reparationsomkostninger (dvs. reservedele og
arbejdsløn) ifm. produktet. Garantien
dækker også tilbehør.
Da Bang & Olufsen telefonprodukter kun
fungerer i det land, de er produceret
til, gælder garantien alene for dette
land. Dette skyldes at sendesystemer og
godkendelseskrav varierer fra land til
land.
Garantien omfatter ikke skader
forårsaget af ulykker og uheld, herunder
for eksempel lynnedslag, ild-, vand- og
transportskader, fejlagtig anvendelse
eller forsømmelighed.

Bang & Olufsen er ikke ansvarlig for
indirekte tab, herunder driftstab.
Garantien omfatter ikke transportomkostninger og udskiftning af batterier.
Garantien ophører, hvis produktet
repareres eller modificeres af andre end
en af Bang & Olufsen autoriseret person,
eller hvis serienummeret er fjernet fra
produktet.
For at denne garanti dækker, kræves der
et dokument, der indeholder følgende
oplysninger:
•
•
•
•
•

Produktnavn og typenummer
Serienummer
Købs- og leveringsdato
Garantiperiode
Stempel og underskrift af en
autoriseret Bang & Olufsen forhandler
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