
BeoCom 1401
WEKSIGNAAL
De BeoCom 1401 heeft 10 verschillende
instellingen voor het weksignaal; com-
binaties van 3 niveaus en 3 melodieën
en een ‘uit’ positie.

INSTELLEN VAN HET WEKSIGNAAL
Druk op Enter
Druk op
Druk op 0-9 om de gewenste instelling

te kiezen.
Druk op Enter

Wanneer het weksignaal uitgeschakeld
is (instelling 0), wordt deze automatisch
weer ingeschakeld de eerste keer dat u
de hoorn opneemt en weer neerlegt.

VOLUMEREGELING
Tijdens een gesprek kunt u het volume
van de telefoonhoorn aanpassen in 5
stappen door op de + en – knoppen te
drukken. Alle gesprekken beginnen op
het middelste geluidsniveau. 

Druk op + om het volume te
verhogen.

Druk op – om het volume te verlagen. 

HERKIEZEN
Druk op Rdl om het laatstgekozen

nummer nogmaals te bellen.

Nummers van maximaal 31 cijfers
kunnen in het geheugen worden
opgeslagen.

Nummers die zijn opgeslagen in het
geheugen, kunnen niet worden
herkozen met Rdl.

Om ervoor te zorgen dat het laatst-
gekozen nummer correct in het ge-
heugen van de BeoCom 1401 wordt
opgeslagen, zodat dit herkozen kan
worden door op Rdl te drukken,
dient de hoorn minimaal 1 seconde
in de basis geplaatst te zijn. Ook
kunt u de schakelaar onderaan de
hoorn minimaal 1 seconde ingedrukt
houden.

MICROFOON
Druk op om de microfoon uit te

schakelen.
Een piepsignaal in de hoorn geeft
aan dat de microfoon uitgeschakeld
is.

Druk op om de microfoon weer
in te schakelen.

Let op! Ook door één of twee maal
op andere toetsen te drukken wordt
de microfoon weer ingeschakeld.

GEHEUGEN
De BeoCom 1401 kan 10 telefoon-
nummers onthouden, die u kunt
opslaan onder de nummers 0 tot en
met 9.

Nummers van maximaal 21 cijfers
kunnen worden opgeslagen.

Wanneer de telefoonlijn voor meer
dan één uur is onderbroken kunnen
opgeslagen nummers zijn vervallen.
Dit kan ook gebeuren wanneer u een
computermodem of een andere
telefoon op dezelfde lijn gebruikt. 

OPSLAAN VAN TELEFOONNUMMERS
Druk op Enter
Druk op Mem
Toets in het codenummer (0-9)
Toets in het telefoonnummer
Druk op Enter

KIEZEN VAN EEN OPGESLAGEN
NUMMER
Druk op Mem
Toets in het codenummer (0-9)

WISSEN VAN EEN OPGESLAGEN
NUMMER
Een opgeslagen nummer wordt
vanzelf gewist wanneer op die
positie een nieuw nummer wordt
opgeslagen.

BEOCOM 1401 AANGESLOTEN OP
CENTRALE

OPSLAAN VAN TELEFOONNUMMERS
Druk op Enter
Druk op Mem
Toets in het codenummer (0-9)
Toets in het telefoonnummer
Druk op Enter

KIEZEN VAN EEN OPGESLAGEN
NUMMER
Druk op het juiste nummer om de

buitenlijn te kiezen
Druk op Mem
Toets in het codenummer (0-9)

HERKIEZEN VAN EEN OPGESLAGEN
NUMMER
Druk op het juiste nummer om de

buitenlijn te kiezen
Druk op Rdl

Wanneer de toets R voor
doorverbinden wordt gebruikt,
worden aansluitende cijfers niet
opgeslagen voor herkiezen.
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SPECIALE OMSTANDIGHEDEN
BeoCom 1401 is bedoeld voor gebruik op
openbare, analoge telefoonnetwerken. 

Optimaal functioneren van de telefoon kan alleen
verwacht worden in het land waarvoor uw telefoon
werd vervaardigd, omdat transmissiesystemen en
wettelijke eisen voor goedkeuring, van land tot
land verschillen. De verpakking vermeldt voor welk
land uw BeoCom 1401 werd vervaardigd. De
landenafkortingen vindt u boven de streepjescode
op het etiket.

Als u nog vragen heeft met betrekking tot het
gebruik van uw BeoCom 1401, neemt uw dan
contact op met uw winkelier voor meer informatie.

Bij deze verklaart Bang & Olufsen dat deze BeoCom
1401 voldoet aan de essentiële eisen en aan de
overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Geachte cliënt,
Uw wensen als gebruiker van onze producten zijn
altijd het uitgangspunt voor onze ontwerp- en
ontwikkelingsafdelingen. Bovendien streven we
ernaar de bediening van onze producten zo
gemakkelijk en comfortabel mogelijk te maken.

Wij hopen daarom dat u de moeite wilt nemen ons
een berichtje te sturen over uw ervaringen met uw
nieuwe BeoCom 1401. Alles wat u belangrijk vindt -
positief of negatief - kan ons helpen toekomstige
producten nog verder te verbeteren.

U kunt schrijven naar:
Bang & Olufsen Telecom a/s
Customer Support
Kjeldsmarkvej 1
DK-7600 STRUER
Denmark

Of faxen naar:
Bang & Olufsen Telecom a/s
Customer Support
+45 96 84 44 01

Of emailen naar:
telecom@bang-olufsen.dk

www.bang-olufsen.com

BeoCom 1401
EXTRA LEVERBAAR
DE TAFELVOET (model T en TL)
De tafelvoet heeft vier rubber pootjes.
Elk pootje kan omhooggewipt worden
om het snoer eronder vast te zetten en
het in de gewenste richting te leggen.

Het afdekplaatje kan worden openge-
klapt zodat het op tafel rust. Eronder
vindt u een schrijfblokje en een
overzicht voor de geheugenposities.

MODEL TL
Model TL heeft toetsen voor
afstandsbediening van de
volumeregelaar van Bang & Olufsen
audio-, video en AV-systemen.

De batterijen bevinden zich onder het
klepje van het overzicht. Deze dienen
alleen voor voeding van de
afstandsbediening.

OPSTELLEN EN SCHOONMAKEN
Gebruik de telefoon niet in zeer
stoffige of vuile ruimten. Zorg ook
dat het apparaat niet in aanraking
komt met water of vocht.
Maak de telefoon schoon met een
uitgewrongen, zachte doek, die u
heeft bevochtigd met lauw water
waaraan u een paar druppels van een
mild reinigingsmiddel heeft
toegevoegd.

TECHNISCHE GEGEVENS
Netwerk analoog (PSTN)
Voeding uit het telefoonnetwerk
Omgevingstemperatuur -25oC – +55oC
Relatieve vochtigheid 15% - 95%
Batterijen voor TL 3 alkaline 1,5 V 

type AAA

NL Batterij niet
weggooien, maar

inleveren als KCA.
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