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Garantibetingelser
Ethvert Bang & Olufsen produkt, der købes hos en autoriseret 
Bang & Olufsen forhandler, er omfattet af en garanti mod fejl i udførelse
og materialer. Garantigiveren er den autoriserede Bang & Olufsen
forhandler eller efterfølgende den nationale Bang & Olufsen
repræsentant. Garantiperioden er 24 måneder.

Garantien omfatter reparationsomkostninger (dvs. reservedele og arbejds-
løn) i forbindelse med produktet. Desuden omfatter garantien tilbehør.

Da Bang & Olufsens teleprodukter kun fungerer i det land, de blev
produceret til, gælder garantien kun i det pågældende land. Dette skyldes
variationerne i de forskellige landes sendesystemer og lovkrav.

Garantien dækker ikke skader som følge af uheld, heriblandt skader
forårsaget af lyn, brand, vand, transport, forkert brug eller forsømmelse.
Bang & Olufsen kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder
driftstab.

Garantien dækker ikke transportomkostninger eller udskiftning af
batterier.

Garantien ophører, hvis serienummeret er fjernet, eller hvis produktet
repareres eller ændres af andre end personer, der er autoriseret af 
Bang & Olufsen.

Hvis garantien skal gælde, kræves et dokument med følgende angivelser:
– Produktnavn og typenummer
– Serienummer
– Dato for køb/levering
– Garantiperiode
– En autoriseret Bang & Olufsen forhandlers navn og stempel 

Kontakt Bang & Olufsen Telecom
E-mail: telecom@bang-olufsen.dk 

Besøg vores web-sted på:
www.bang-olufsen.com
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SPECIELLE FORHOLD FOR DIN BEOCOM 1600

BeoCom 1600 er beregnet til brug på det offentlige analoge telefonnet.

Telefonen kan kun forventes at fungere optimalt i det land, som den er
produceret til, idet lovpligtige godkendelseskrav kan variere fra land til
land.

Det fremgår af emballagen, hvilket land din BeoCom 1600 er produceret til.
De nationale kendingsbogstaver finder du over den nederste stregkode på
mærkaten.

Hvis du er i tvivl om anvendelsen af BeoCom 1600 kan du kontakte din
forhandler for yderligere information.

Bang & Olufsen erklærer hermed, at BeoCom 1600 er i overensstemmelse
med grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv
1999/5/EF.

Yderligere oplysninger kan hentes via Internettet på adressen: 
www.telecom.bang-olufsen.com

BeoCom 1600 er en telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter,
der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt
vippetasterne på det brugervenlige tastatur giver mulighed for optimal betjening.

Skriv til: Bang & Olufsen a/s
Kundesupport
Peter Bangs Vej 15
7600 Struer

eller fax: Bang & Olufsen 
Kundesupport
97 85 39 11

eller e-mail: beoinfo1@bang-olufsen.dk

Besøg vores web-sted på: www.bang-olufsen.com

3500341 0208



BATTERIER
De 3 medfølgende batterier sættes i
batteriholderen i bunden af telefonen.
Træk telefonstikket ud, før du åbner
batteridækslet.

MIKROFON      MEDHØR      TEKNISKE DATA      GARANTI

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

PLACERING
Telefonen må ikke placeres i kraftigt støvede eller forurenede lokaler, samt
udsættes for direkte væskepåvirkning.

RENGØRING
Telefonen rengøres med en blød klud opvredet i vand tilsat nogle få dråber
rengøringsmiddel pr. liter vand.

DATA
Strømforsyning fra telefonnettet
Batteri 3 stk. 1,5 V type AAA
Omgivelsestemperatur telefonering -25°C - +55°C

displayvisning 0°C - +55°C
Relativ luftfugtighed 15 % - 95 %
Dimensioner højde 175 mm

bredde 195 mm
dybde 165 mm

Vægt af rør 115 g
Totalvægt 600 g



RØRETS PLACERING 
Telefonen har en indbygget
magnetafbryder, som afbryder linien,
når røret placeres i telefonen som
tegningen viser. Som et alternativ til at
sætte røret i holderen, kan holdes
nede.

KORT BETJENINGSVEJLEDNING OG
NUMMERTAVLE
Den lille betjeningsvejledning, der er
vedlagt telefonen, kan ligge i rummet
under låget på telefonens bagside.
På lågets indvendige side er påklæbet
en nummertavle til notering af
kodenumre.

OPSÆTNING

MIKROFON
Når mikrofonen er afbrudt, indikeres
det ved blink i displayet samt ved et
lydsignal.

MEDHØR
Flere personer kan lytte med under
samtalen, når medhør er tilsluttet.

FEJLSØGNING

MIKROFON AFBRYDES
Tast

MIKROFON TILSLUTTES
Tast

MEDHØR TILSLUTTES
Tast

MEDHØR AFBRYDES
Tast

Fejl Eventuel årsag Udbedring af fejlen

Genkald virker ikke Genkald er slået fra Se under pkt. GENKALD

Genkald virker kun på Batterierne er opbrugt Isæt nye batterier
sidst kaldte nummer

Genkald virker ikke Bykoden er ikke Se under pkt.
under omstillingsanlæg indkodet under R OMSTILLINGSANLÆG

Taster virker ikke Batterierne er opbrugt Isæt nye batterier
med røret pålagt

Ringesignalet virker ikke Omskifteren står på Stil omskifteren på 2 
Afbrudt (1) eller 3

Samtaletid vises ikke Batterierne er opbrugt Isæt nye batterier



INDSTILLING FØR BRUG
Telefonen er forsynet med omskiftere
til indstilling af lydkvaliteten og
ringesignalets lydstyrke.
Omskifterne findes under låget på
telefonens bagside.

LYDKVALITET
Lydkvaliteten indstilles under samtale
med den omskifter, der er mærket S-P.
Anvend en spids genstand, f.eks. en
kuglepen.
Ved bedste indstilling høres egen
stemme svagest.

INDSTILLING AF LYDKVALITET
Skift mellem S og P

Anvendes R-tasten til omstilling
gemmes efterfølgende tastninger ikke i
genkald.

INDKODNING AF ET EKSTERNT
NUMMER
Tast Kod ind
Tast bykoden
Tast telefonnummeret
Tryk Kod ind og hold den nede
Tast kodenummeret
Slip Kod ind

INDKODNING AF ET EKSTERNT
NUMMER I KVIKKALD
Tast Kod ind
Tast bykoden
Tast telefonnummeret
Tryk Kod ind og hold den nede
Tast M1 eller M2
Slip Kod ind

OMSTILLINGSANLÆG R



RINGESIGNAL
Ringesignalet har 4 melodier med 2
styrker. Desuden kan ringesignalet
afbrydes.

Ringesignalets lydstyrke indstilles på
den omskifter, der er mærket 1-2-3.

Ringesignalets melodi indstilles ved
hjælp af tastaturet. Du kan lytte til
melodien under indstilling, når er
tastet.

INDSTILLING AF LYDSTYRKE
3 Normal
2 Dæmpet
1 Afbrudt

INDSTILLING AF MELODI
Tryk Kod ind og hold den nede
Tast én eller flere gange for at

vælge den ønskede melodi
Slip Kod ind

OMSTILLINGSANLÆG
Hvis BeoCom 1600 er tilsluttet et
omstillingsanlæg, foretages eksterne
opkald ved først at taste bykoden, der
kan være et ciffer eller R.

Bykoden skal indkodes under R, før
genkald kan anvendes til eksterne
opkald.

Bemærk.
Ved indkodning af bykode skal
eventuel gammel bykode først slettes.

INDKODNING AF BYKODE
Tast Kod ind
Tast bykoden
Tast Pause to eller flere gange*)

Tryk Kod ind og hold den nede
Tast R
Slip Kod ind

*)To tryk på Pause giver 1 sekunds
pause, og hvert efterfølgende tryk på
Pause giver yderligere 1 sekunds pause.
Pausens varighed skal svare til opholdet
mellem intern og ekstern klartone.

KONTROL AF BYKODE
Tast Kode nr
Tast R

SLETNING AF BYKODE
Tast Kod ind
Tryk Kod ind og hold den nede
Tast R
Slip Kod ind

INDSTILLING FØR BRUG



TELEFONENS HUKOMMELSE
BeoCom 1600 har hukommelse til 12
telefonnumre:
• 10 numre kan gemmes under

kodenumrene fra 0 til 9.
Hvert nummer kan indeholde op til
28 karakterer.

• 2 numre kan gemmes under
henholdsvis M1 og M2, og anvendes
til kvikkald.
Hvert nummer kan indeholde op til
48 karakterer.

Mens et telefonnummer endnu vises i
displayet, kan det indkodes i telefonens
hukommelse.
Numrene kan indkodes under samtale
eller med røret lagt på.

INDKODNING
Tast Kod ind
Tast telefonnummeret
Tryk Kod ind og hold den nede
Tast kodenummeret
Slip Kod ind

SLETNING AF SIDSTE KARAKTER
Tast
(virker kun med pålagt rør)

INDKODNING AF ET NUMMER FRA
DISPLAYET
Tryk Kod ind og hold den nede
Tast kodenummeret
Slip Kod ind

SAMTALETID
Samtaletiden vises i minutter og
sekunder og kan aflæses i displayet
umiddelbart efter en samtale.

Funktionen er ikke tilsluttet fra
fabrikken.

TILSLUTNING AF SAMTALETID
Tryk Kod ind og hold den nede
Tast
Slip Kod ind

FRAKOBLING AF SAMTALETID
Tryk Kod ind og hold den nede
Tast
Slip Kod ind

LYDSTYRKE SAMTALETID



Du kan kontrollere telefonnummeret i
displayet inden et opkald, og dernæst
foretage opkaldet uden først at løfte
røret.

Displayet kan vise op til 14 karakterer
ad gangen. Hvis et nummer indeholder
flere karakterer, kan man blade
gennem hele nummeret ved at taste

for at blade frem og for at
blade tilbage.

KONTROL AF ET INDKODET
NUMMER
Tast Kode nr
Tast kodenummeret

KONTROL OG OPKALD AF ET
TELEFONNUMMER
Tast telefonnummeret eller 

Genkald eller
Kode nr efterfulgt af det
ønskede kodenummer

Tast
Tast Genkald
Løft røret, når der er forbindelse

SLETNING AF INDKODET NUMMER
Tast Kod ind
Tryk Kod ind og hold den nede
Tast kodenummeret
Slip Kod ind

TELEFONENS HUKOMMELSE

LYDSTYRKE
BeoCom 1600 giver mulighed for under
samtale at ændre lydstyrken i røret og
højttaleren.

Hvis man ønsker, at alle samtaler skal
starte på samme styrke, indstilles på
forvalgt lydstyrke.

ÆNDRING AF LYDSTYRKE
Tast for højere lydstyrke
Tast for lavere lydstyrke

INDSTILLING AF FORVALGT 
LYDSTYRKE
Løft røret
Tast eller for at vælge den

ønskede lydstyrke
Tryk Kod ind og hold den nede
Tast
Slip Kod ind

FRAKOBLING AF FORVALGT 
LYDSTYRKE
Tryk Kod ind og hold den nede
Tast
Slip Kod ind



KVIKKALD
Kvikkald er en opkaldsfunktion, hvor
kun én tastning er nødvendig. Du
behøver ikke løfte røret eller taste 
for at foretage et opkald.

Anvendes pause i kodenummeret,
tastes min. 2 pauser. Se afsnittet
»PAUSETASTENS ANVENDELSE«.

INDKODNING AF ET NUMMER I
KVIKKALD
Tast Kod ind
Tast telefonnummeret
Tryk Kod ind og hold den nede
Tast M1 eller M2
Slip Kod ind

OPKALD MED KVIKKALD
Tast M1 eller M2
Løft røret, når der er forbindelse

AFBRYDELSE AF OPKALD
Tast

Bemærk!
Ved sletning af genkald slettes alle
genkaldsnumre.

Genkaldsfunktionen kan frakobles og
tilsluttes efter ønske.

Som sikkerhed ved brug af en
servicefunktion gemmes cifre indtastet
efter og ikke i genkald.

SLETNING AF NUMRE I GENKALD
Tast Kod ind
Tryk Kod ind og hold den nede
Tast Genkald
Slip Kod ind

FRAKOBLING AF GENKALD
Tryk Kod ind og hold den nede
Tast Genkald
Tast
Slip Kod ind

TILSLUTNING AF GENKALD
Tryk Kod ind og hold den nede
Tast Genkald
Tast
Slip Kod ind

GENKALD



Hvis et nummer indeholder flere
karakterer end displayet viser, kan man
blade gennem hele nummeret ved at
taste for at blade frem og for
at blade tilbage.

KONTROL AF ET NUMMER I
KVIKKALD
Tast Kode nr
Tast M1 eller M2
Tast
Tast

SLETNING AF ET NUMMER I
KVIKKALD
Tast Kod ind
Tryk Kod ind og hold den nede
Tast M1 eller M2
Slip Kod ind

KVIKKALD M1 M2

GENKALD
BeoCom 1600 gemmer de seks sidst
kaldte telefonnumre. Hukommelsen
kan gemme numre på op til 48
karakterer.

Med røret pålagt kan du se, hvilke
numre, der er gemt i genkald.

Et telefonnummer kan indkodes i
genkald, også under samtale.

GENKALD AF SIDST KALDTE
NUMMER
Tast Genkald

KONTROL AF NUMRENE I GENKALD
Tast Genkald seks gange

OPKALD AF ET NUMMER FRA
GENKALD
Tast Genkald indtil det ønskede

nummer vises i displayet
Tast
Tast Genkald
Løft røret, når der er forbindelse

INDKODNING AF ET NUMMER I
GENKALD
Tast Kod ind
Tast telefonnummeret
Tryk Kod ind og hold den nede
Tast Genkald
Slip Kod ind



PAUSETASTENS ANVENDELSE
Pausetasten anvendes til afventning af
ny klartone, når et telefonnummer
efterfølges af et lokalnummer.

Indkodes kun én pause, kaldes
lokalnummeret ved at taste Kode nr
eller Genkald.

INDKODNING MED ÉN PAUSE
Tast Kod ind
Tast telefonnummeret
Tast Pause
Tast lokalnummeret
Tryk Kod ind og hold den nede
Tast kodenummeret
Slip Kod ind

OPKALD MED INDKODET PAUSE
Tast Kode nr
Tast kodenummeret

(telefonnummeret sendes)
Afvent klartone
Tast Kode nr

(lokalnummeret sendes)

For at anvende genkald ved manuelt
opkald med lokalnummer skal der
indsættes en pause mellem
telefonnummer og lokalnummer.

Indkodes to eller flere pauser (dog
maks. 14), sendes lokalnummeret
automatisk.
To tryk på Pause giver 1 sekunds 
pause, og hvert efterfølgende tryk på
Pause giver yderligere 1 sekunds pause.
Pausens varighed skal svare til opholdet
fra sendt telefonnummer til ny klartone
lyder. Denne pause kan dog variere fra
opkald til opkald.

GENKALD MED INDKODET PAUSE
Tast Genkald

(telefonnummeret sendes)
Afvent klartone
Tast Genkald

(lokalnummeret sendes)

PAUSETASTENS ANVENDELSE



Garantibetingelser
Ethvert Bang & Olufsen produkt, der købes hos en autoriseret 
Bang & Olufsen forhandler, er omfattet af en garanti mod fejl i udførelse
og materialer. Garantigiveren er den autoriserede Bang & Olufsen
forhandler eller efterfølgende den nationale Bang & Olufsen
repræsentant. Garantiperioden er 24 måneder.

Garantien omfatter reparationsomkostninger (dvs. reservedele og arbejds-
løn) i forbindelse med produktet. Desuden omfatter garantien tilbehør.

Da Bang & Olufsens teleprodukter kun fungerer i det land, de blev
produceret til, gælder garantien kun i det pågældende land. Dette skyldes
variationerne i de forskellige landes sendesystemer og lovkrav.

Garantien dækker ikke skader som følge af uheld, heriblandt skader
forårsaget af lyn, brand, vand, transport, forkert brug eller forsømmelse.
Bang & Olufsen kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder
driftstab.

Garantien dækker ikke transportomkostninger eller udskiftning af
batterier.

Garantien ophører, hvis serienummeret er fjernet, eller hvis produktet
repareres eller ændres af andre end personer, der er autoriseret af 
Bang & Olufsen.

Hvis garantien skal gælde, kræves et dokument med følgende angivelser:
– Produktnavn og typenummer
– Serienummer
– Dato for køb/levering
– Garantiperiode
– En autoriseret Bang & Olufsen forhandlers navn og stempel
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