
Kom hurtigt i gang 

BeoCom 2 



Før du starter …

Denne vejledning indeholder instruktioner i 

opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet 

med en BeoLine base. 

Du kan også bruge håndsættet med andre 

baser, f.eks. en BeoCom 6000 base, en 

BeoLine PSTN-base eller en BeoLine ISDN-

base. Bemærk, at visse funktioner er 

anderledes eller ikke tilgængelige, hvis du 

bruger håndsættet med en af disse baser. 

Forskellene er beskrevet i denne vejledning.



Indhold

Tastatur og display, 4
Dette kapitel giver et overblik over 

håndsættet til BeoCom 2 og dets funktioner, 

herunder tastaturets udformning og 

displayoplysninger.

Tilmelding og opsætning af håndsættet, 8 

Dette kapitel beskriver, hvordan du oplader 

batteriet, melder håndsættet til en BeoLine 

base, indstiller ur og dato og vælger de mest 

velegnede omgivelser for håndsættet.

Til din orientering …, 14 

Dette kapitel giver dig oplysninger om de 

forhold, BeoCom 2 kan forventes at fungere 

under.

Følg denne fremgangsmåde, når du sætter 

BeoCom 2 op: 

1 Tilslut laderen som beskrevet i den vejledning, 

der følger med laderen

2 Oplad håndsætbatteriet i mindst en time

3 Tilslut BeoLine basen som beskrevet i den 

vejledning, der følger med basen

4 Meld håndsættet til basen. 

Du må ikke på nogen måde forlænge eller ændre 

basen eller den ledning, der hører til laderen, da 

det vil forårsage funktionsfejl i produktet! 
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Få vist informationer i displayet og gå 

gennem menuerne

Pegepinden, som sidder over tasten OK, 

anvendes til at navigere i menuerne. 

Tryk Pegepinden opad, nedad, til 

venstre eller til højre. Tryk Pegepinden 

op eller ned for at justere lydstyrken 

under en samtale

– Godkender og gemmer indtastninger 

og valg i displayet

– Afhængig af telefonen får du, når du 

trykker på OK, adgang til ekstra 

funktioner eller valgmuligheder, som 

du kan se ved at trykke Pegepinden 

ned

– Tryk på tasten, og hold den nede for 

at slukke håndsættet

Taltaster til indtastning af telefonnumre

Bruges i telefonnumre, til Viderestilling 

og andre automatiske tjenester

Tilslutter og afbryder mikrofonen. 

Bruges også til at indsætte en pause  

i et telefonnummer

Håndsættets tastatur

      

OK

0 – 9

1

3

5

7

9

2

4

6

8

0

R

A.V

OK

INT

C

Køkken
10:41 
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Når telefonen ikke er i brug, vises 

håndsættets nummer og det aktuelle 

klokkeslæt. Hvis du ikke har givet 

håndsættet et navn, vises håndsættets 

nummer i dit telefonsystem i stedet  

(1–8*). 



Bruges sammen med Viderestilling, 

Banke-På og andre automatiske 

tjenester

Tryk for at slette den seneste 

indtastning. Tryk på tasten, og hold 

den nede for at forlade en funktion

Tryk for at få adgang til at regulere 

lydstyrken på Bang & Olufsen musik- 

og videosystemer

Tryk for at få adgang til at ringe op til 

et internt håndsæt. Du kan gennemse 

listen over håndsæt ved at bruge 

Pegepinden eller vælge et håndsæt ved 

at indtaste håndsættets nummer  

(1–8*)

Tryk for at ringe op og afslutte en 

samtale. Tryk på tasten for at tænde  

for håndsættet

*Hvis du bruger en BeoCom 6000 base, 

en BeoLine PSTN-base eller en BeoLine 

ISDN-base, kan du kun tilmelde seks 

håndsæt. 

R

C

AV

INT
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Tænd displayet …

> Tryk på OK, mens håndsættet er i stand-by. 

> Tryk Pegepinden ned for at få vist 

mulighederne i displayet. 

> Tryk på OK for at vælge en mulighed. 

Valgmuligheder i hovedmenuen 
– Genkaldsliste … Gå ind i listen over udgående 

opkald. Se side 10 i vejledningen. 

– Vis nr.-liste … Gå ind i listen over opkald, du har 

modtaget. Se side 12 i vejledningen. 

– Lydløs? … Slå håndsættets ringesignal fra.  

Se side 5 i vejledningen. 

– Slet lister* … Sletter indholdet af Genkalds- 

eller Vis nummer-listen. Se side 20 i 

vejledningen. 

– Indstillinger … Aktivér, reguler eller deaktiver 

funktioner. Se side 26 i vejledningen.

Vis nye, ubesvarede opkald
Når håndsættet er i stand-by, informerer displayet 

dig om eventuelle ubesvarede opkald, du måtte 

have modtaget. Menuen forsvinder, når du har 

fået vist opkaldene, og opkaldsinformationerne 

flyttes til Vis nummer-listen. 

”3 nye opkald” vises i displayet …

> Tryk på OK for at få vist nummer, klokkeslæt og 

dato for det seneste opkald. Hvis navnet er 

gemt i Telefonbogen, vises navnet i stedet for 

nummeret. Hvis du ikke ønsker at få vist 

oplysninger om nye opkald, skal du blot trykke 

Pegepinden ned. 

> Tryk Pegepinden ned for at få vist de andre 

opkald. 

> Når du har set de nye opkald, skal du trykke på 

C for at forlade menuen. 

*BEMÆRK! Dette er kun muligt, hvis du bruger 

håndsættet sammen med en BeoLine base. 

Håndsættets display

Sprog 
Dansk?

Dan Jensen
10:41

43577090

Køkken
10:41
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En sort pil angiver, at 

flere muligheder er 

tilgængelige, hvis du 

trykker Pegepinden i 

den angivne retning. 

En sort linje angiver et 

igangværende opkald. 

En blinkende linje 

angiver et indgående 

opkald. 

En stiplet linje angiver 

et igangværende 

opkald på et andet 

håndsæt. 



Fejlfinding via displayet – menuen Alarm
Hvis der er opstået en situation, der hindrer eller 

påvirker optimal brug af telefonen, vises teksten 

Alarm i displayet, når telefonen er i stand-by. 

Teksten vises, så længe den pågældende situation 

varer. 

”Alarm” vises i displayet …

> Tryk på OK for at få adgang til at se årsagen  

til alarmen. 

> Tryk Pegepinden ned for at se, om andre 

forhold gør sig gældende. 

> Tryk på OK for at få adgang til at justere de 

relevante indstillinger, hvis de er tilgængelige. 

> Tryk Pegepinden op eller ned for at justere 

indstillingerne, og tryk på OK for at gemme 

dem. 

Hvis du ikke ønsker at se alarmen, skal du bare 

trykke Pegepinden ned. 

Ingen kontakt
med base

Linien optaget

Tilmeld 
håndsæt 
til base?

Stue
Lyd slået fra
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Andre meddelelser i 

stand-by: 

Håndsættet er ikke 

tilmeldt en base.  

Tryk på OK for at 

igangsætte proceduren 

for førstegangs-

opsætning. 

Lyden er slået fra på 

håndsættet. Tryk på OK 

for at få adgang til at 

deaktivere funktionen 

Lydløs. 

Der er ingen 

forbindelse mellem 

basen og håndsættet. 

Linjen er optaget. Tryk 

på  og derefter på OK 

for at ”bryde ind” i 

samtalen. Dette er kun 

muligt, hvis du bruger 

håndsættet sammen 

med en BeoLine base. 



Hvis håndsættet skal oplades, sker det 

automatisk, når håndsættet placeres i 

laderen. Af sikkerhedsgrunde oplades 

batteriet ikke, før det afsendes fra fabrikken. 

Vi anbefaler dig at oplade håndsættet i 

mindst en time, før du går videre med 

førstegangstilmelding af håndsættet. 

Opladning …

– Laderen skal være tilsluttet lysnettet. 

– Det tager fire timer at oplade batteriet helt. 

– Den maksimale taletid pr. opladning er ca.  

15 timer. 

– Stand-by-tid pr. opladning er ca. 180 timer. 

Håndsættet kontrollerer opladningen af batteriet, 

så du kan roligt placere håndsættet i laderen efter 

brug, også selvom batteriet ikke skal oplades. Det 

forringer ikke batteriets levetid, at håndsættet 

står i laderen. 

Du får besked via håndsættets display, når 

batteriet trænger til at blive ladet op. Hvis du har 

et igangværende opkald, lyder der også et bip fra 

håndsættet. 

Oplad håndsætbatteriet

Batteriet skal 
genoplades
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Vælg et menusprog

Når du har ladet håndsætbatteriet op, kan 

du tænde for håndsættet og igangsætte 

proceduren for førstegangsopsætning. Det 

første trin består i at vælge det sprog, 

oplysningerne i displayet skal vises i. 

> Tryk på  for at tænde for håndsættet.  

Bang & Olufsens logo vises kortvarigt.

> Du bliver via displayet bedt om at vælge et 

sprog. 

> Tryk Pegepinden ned for at vælge et sprog. 

> Tryk på OK for at gemme det valgte sprog. Du 

kan herefter tilmelde håndsættet som beskrevet 

på næste side. 
OK

...

Gemt
Dansk

Sprog
English?

Sprog
Dansk
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For at basen og håndsættet skal kunne 

kommunikere med hinanden, skal 

håndsættet tilmeldes basen. Der kan meldes 

op til otte* håndsæt til den samme base.  

Du kan ikke melde et håndsæt til mere end 

én base. 

> Afbryd strømmen til basen i mindst to sekunder, 

og tilslut den derefter igen. Indikatorlampen 

blinker, og basen er åben for tilmelding i fem 

minutter. 

Når basen er åben for tilmelding, skal du følge 

den fremgangsmåde, der er beskrevet på næste 

side. 

*Hvis du bruger en BeoCom 6000 base, en 

BeoLine PSTN-base eller en BeoLine ISDN-base, 

kan du kun tilmelde seks håndsæt. 

Tilmelding af håndsættet til en base10

BeoLine basen.

Indikatorlampe



> Tryk på  for at tænde for håndsættet.  

Tilmeld håndsæt til base? vises i displayet. 

> Tryk på OK. Håndsættet søger efter en åben 

base. 

> Når der er fundet en base, vises basens PARK-

nummer*. Sammenlign nummeret med det 

nummer, der står på basen. 

> Hvis numrene ikke er ens, skal du trykke 

Pegepinden ned for at få vist de ledige baser. 

Hvis din base ikke vises, skal du åbne basen for 

tilmelding igen og gentage fremgangsmåden. 

> Hvis numrene er ens, skal du trykke på OK for 

at melde håndsættet til basen. 

> Hvis basen beder dig om en pinkode, skal du 

indtaste den og trykke på OK. Displayet 

fortæller dig, når tilmeldingen er gennemført. 

Du kan herefter give håndsættet et navn, som 

beskrevet på side 12.

*Afhængigt af, hvilken base du bruger, findes 

mærkaten med PARK-nummeret bag stikdækslet, 

på stikdækslet eller på bunden af basen. 

Tilmeld 
håndsæt 
til base?

OK

OK

...

Søger base
Vent...

...

Tilmelder
Vent...

Indtast 
håndsætnavn?

Base 1/2: 36-
000223344556

Base 2/2: 36-
000223344557

11



Når tilmeldingen er gennemført, bliver du 

via displayet bedt om at navngive 

håndsættet. Det er praktisk, hvis du har mere 

end ét håndsæt. Du kan f.eks. navngive 

håndsættet efter det rum, det er placeret i, 

eller efter den person, der bruger det mest. 

Du kan eventuelt navngive håndsættet 

senere. 

> Du bliver via displayet bedt om at indtaste et 

navn. 

> Tryk på OK for at få adgang til at gøre det, eller 

tryk på C, hvis du vil springe over dette trin. 

> Tryk Pegepinden til venstre eller højre for at 

vælge bogstaver. Du kan både vælge store og 

små bogstaver. Tryk på Aa for at skifte mellem 

store og små bogstaver, og A@ for at bruge 

sprogspecifikke bogstaver*. 

> Tryk på OK for at gemme det valgte bogstav. 

Hvis du gemmer et stort bogstav, skifter 

markøren automatisk til små bogstaver. Hvis du 

gemmer et mellemrum eller symbol, f.eks. ”&”, 

skifter markøren automatisk til store bogstaver.

> Når du har indtastet navnet, skal du trykke 

Pegepinden til venstre eller højre for at flytte 

markøren til symbolet . 

> Tryk på OK for at gemme navnet. Nu kan du 

indstille ur og dato. 

Hvis du melder et håndsæt, der allerede er 

navngivet, til basen, vises navnet i displayet, når 

tilmeldingen er gennemført. Hvis du vil blive ved 

med at bruge det navn, skal du flytte markøren til 

symbolet  og trykke på OK. 

*”Aa” og ”A@” er kun tilgængelige, hvis du 

bruger håndsættet sammen med BeoLine basen.

Navngiv håndsættet

OK

Indtast 
håndsætnavn?

Køkken
gemt

OK

OK

Aa ABCDEF...

OK

Køkken

Aa abcdef...

Køk

...klmnopqrstu...
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Når du har tilmeldt og navngivet håndsættet, 

opfordres du via displayet til at indstille ur og 

dato. Uret vises, når telefonen ikke er i brug, 

og når der ikke vises nye oplysninger i 

displayet. Ur og dato vises også sammen med 

oplysningerne Vis nummer og Genkald. 

> Indstil ur og dato? vises. 

> Tryk på OK for at få adgang til at indstille ur og 

dato, eller tryk på C, hvis du vil springe over 

dette trin. 

> Tryk Pegepinden op eller ned for at indstille år. 

> Tryk på OK for at gemme og gå til indstilling af 

måned. 

> Indstil måned, dag, time og minut ved at trykke 

Pegepinden op eller ned og trykke på OK. 

> Du bliver via håndsættet bedt om at tilmelde 

flere håndsæt*. Tryk på OK for at kunne 

tilmelde flere håndsæt, eller tryk på C, hvis du 

vil forlade menuen. 

*Dette er kun muligt, hvis du bruger håndsættet 

sammen med BeoLine basen.

Indstil ur og dato

OK

OK

Indstil ur
og dato?

Gemt
 16:35     9 jan

Vælg år
2005?

Tilmeld flere
håndsæt?

OK

Vælg måned
jan?

OK

Vælg dag
1?

OK

Indstil timer
12?

OK

. . .

Indstil min.
00?
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Placering og omgivelser

Telefonen må ikke placeres i fugtige, støvede 

eller forurenede omgivelser. Desuden må 

telefonen ikke udsættes for direkte sollys eller 

væskepåvirkning. Sørg for, at håndsættets 

opladningskontakter ikke kommer i kontakt 

med metal eller fedtede dele. 

Rengør BeoCom 2
Rengør BeoCom 2 med en hårdt opvredet, blød 

klud dyppet i vand tilsat et par dråber mildt 

rengøringsmiddel. Til rengøring af laderens og 

håndsættets ladekontakter – og kun disse dele – 

bruges en vatpind og isopropylalkohol. Brug ikke 

isopropylalkohol til at rengøre andre dele af 

laderen eller håndsættet! 

Bemærk, at håndsættets overflade kan blive 

beskadiget ved hård behandling, f.eks. slag eller 

skraben imod hårde eller ujævne overflader.

BeoCom 2 kan kun bruges sammen med det viste 

Bang & Olufsen ekstraudstyr: 

– Bordlader

– Væglader
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Indeks

Indekset er sorteret alfabetisk efter 

emne. De relevante henvisninger til 

kapitler og sidenumre står anført 

under hvert enkelt emne. Sidenumre 

på kapitler i vejledningen står anført 

med ”Vejledning” foran. Sidenumre 

uden tekst foran henviser til kapitler 

i denne håndbog.

Base
BeoLine basen, 10

Gør et håndsæt ”personligt” 

eller ”fælles”, Vejledning s. 31

Menuen Base, Vejledning s. 26

Tilmelding af håndsættet til en 

base, 10

Batteri
Oplad håndsætbatteriet, 8

BeoLine
BeoLine basen, 10

Tilmelding af håndsættet til en 

base, 10

BeoLink
Reguler lydstyrken på musik- og 

videoprodukter, Vejledning  

s. 22

Displayvisninger og menuer
Fejlfinding via displayet – 

menuen Alarm, 7

Få vist opkaldsinformation for et 

udgående opkald, Vejledning  

s. 10

Håndsætdisplayet, 6

Valgmuligheder i hovedmenuen, 

6

Visning af nye, ubesvarede 

opkald, 6

Ekstraudstyr
Ekstraudstyr til BeoCom 2, 14

Genkald
Brug Genkald, Vejledning s. 10

Få vist opkaldsinformation for et 

udgående opkald, Vejledning  

s. 10

Gem numre fra Genkald og Vis 

nummer, Vejledning s. 19

Ring op fra Genkaldslisten, 

Vejledning s. 10

Slet et nummer på 

Genkaldslisten, Vejledning s. 11

Slet indholdet af Vis nummer- 

eller Genkaldslisten, Vejledning 

s. 20 

Håndsæt
Gør et håndsæt ”personligt” 

eller ”fælles”, Vejledning s. 31

Håndsætdisplayet, 6

Håndsættets tastefunktioner, 4

Indstil håndsættet til Lydløs, 

Vejledning s. 5

Indstil ur og dato, 13

Menuen Håndsæt, Vejledning s. 26

Navngiv håndsættet, 12

Oplad håndsætbatteriet, 8

Ring op til et andet håndsæt, 

Vejledning s. 30

Slå håndsættets ringesignal fra, 

Vejledning s. 4

Tilmelding af håndsættet til en 

base, 10

Indstillinger
Gør et håndsæt ”personligt” 

eller ”fælles”, Vejledning s. 31

Indstil ur og dato, 13

Indstil håndsættet til Lydløs, 

Vejledning s. 5

Lydstyrke og mikrofon, Vejledning 

s. 6

Menuen Base, Vejledning s. 26

Menuen Flashtid, Vejledning s. 27

Menuen Håndsæt, Vejledning s. 26

Menuen Nyheder, Vejledning s. 26

Menuen Omstilling, Vejledning  

s. 27

Menuen Ringer, Vejledning s. 26

Menuen Sprog, Vejledning s. 27

Menuen Ur og dato, Vejledning  

s. 26

Navngiv håndsættet, 12

Reguler lydstyrken på musik- og 

videoprodukter, Vejledning  

s. 22
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Vælg et hovednummer, Vejledning 

s. 25 

Konferenceopkald
Foretag et internt konference-

opkald, Vejledning s. 33

Lokalnumre
Ring op til og gem et 

lokalnummer i Telefonbogen, 

Vejledning s. 23

Lydstyrke
Lydstyrke og mikrofon, Vejledning 

s. 6

Reguler lydstyrken på musik- og 

videoprodukter, Vejledning  

s. 22

Mikrofon
Lydstyrke og mikrofon, Vejledning 

s. 6

Opkald
Foretag et internt konference-

opkald, Vejledning s. 33

Gem et telefonnummer efter en 

samtale, Vejledning s. 7

Opkald fra Vis nummer-listen, 

Vejledning s. 12

Ring op fra Genkaldslisten, 

Vejledning s. 10

Ring op og besvar opkald, 

Vejledning s. 4

Ring op til et andet håndsæt, 

Vejledning s. 30

Ring op til og gem et 

lokalnummer i Telefonbogen, 

Vejledning s. 23

Søg i Telefonbogen og ring op, 

Vejledning s. 9

Viderestil eksterne opkald, 

Vejledning s. 32

Opladning
Oplad håndsætbatteriet, 8

Placering
Placering og omgivelser, 14

Ringesignal
Indstil håndsættet til Lydløs, 

Vejledning s. 5

Menuen Ringer, Vejledning s. 26

Slå håndsættets ringesignal fra, 

Vejledning s. 4

Sletning
Slet et navn eller nummer i 

Telefonbogen, Vejledning s. 18

Slet et nummer på 

Genkaldslisten, Vejledning s. 11

Slet et nummer på Vis nummer-

listen, Vejledning s. 13

Slet indholdet af Vis nummer- 

eller Genkaldslisten, Vejledning 

s. 20 

Søgning
Opkald fra Vis nummer-listen, 

Vejledning s. 12

Ring op fra Genkaldslisten, 

Vejledning s. 10

Søg i Telefonbogen og ring op, 

Vejledning s. 9

Telefonbog
Gem et telefonnummer efter en 

samtale, Vejledning s. 7

Gem numre fra Genkald og Vis 

nummer, Vejledning s. 19

Indtast et nyt navn og nummer i 

Telefonbogen, Vejledning s. 14

Ring op til og gem et 

lokalnummer i Telefonbogen, 

Vejledning s. 23

Slet et navn eller nummer i 

Telefonbogen, Vejledning s. 18

Søg i Telefonbogen og ring op, 

Vejledning s. 9

Ændre et navn eller nummer i 

Telefonbogen, Vejledning s. 16

Tilmelding
BeoLine basen, 10

Førstegangstilmelding af 

håndsættet til en base, 10

Vedligeholdelse
Rengør BeoCom 2, 14
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Vis nummer
Brug Vis nummer, Vejledning s. 12

Gem numre fra Genkald og Vis 

nummer, Vejledning s. 19

Opkald fra Vis nummer-listen, 

Vejledning s. 12

Slet et nummer på Vis nummer-

listen, Vejledning s. 13

Slet indholdet af Vis nummer- 

eller Genkaldslisten, Vejledning 

s. 20 

Ændring
Indtast et nyt navn og nummer i 

Telefonbogen, Vejledning s. 14

Slet et navn og nummer i 

Telefonbogen, Vejledning s. 18

Ændre et navn eller nummer i 

Telefonbogen, Vejledning s. 16
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Dette produkt opfylder 

betingelserne i EU-

direktiverne 89/336 og 

73/23.

Tekniske specifikationer, funktioner 

og brug deraf kan ændres uden 

varsel! 

3510920  Version 1.0  1109

Til det norske marked!

Mekaniske og elektroniske 

komponenter i produktene slites ved 

bruk. Det må derfor påregnes 

reparasjoner og utskiftning av 

komponenter innenfor kjøpslovens 

reklamasjonstid, som må regnes som 

vedlikehold av produktene. Slik 

vedlikehold gir ikke grunnlag for å 

rette mangelskrav mot forhandler 

eller leverandør, og må bekostes av 

kjøper. 



www.bang-olufsen.com
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