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Aan de slag 



Voordat u begint …

Deze handleiding bevat aanwijzingen voor 

het instellen en gebruiken van de handset 

BeoCom 2 in combinatie met een BeoLine-

basisstation. 

U kunt de handset ook gebruiken in 

combinatie met andere basisstations, zoals 

een BeoCom 6000-basisstation, een BeoLine 

PSTN-basisstation of een BeoLine ISDN-

basisstation. Een aantal functies kan anders 

werken of niet beschikbaar zijn als u de 

handset met een van deze basisstations 

gebruikt. De verschillen worden in deze 

handleiding beschreven.



Inhoudsopgave 

Toetsen en display, 4 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht 

gegeven van de handset van de BeoCom 2  

en de functies, inclusief de lay-out van de 

toetsen en de display-informatie.

De handset registreren en instellen, 8 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de 

batterij oplaadt, hoe u de handset bij een 

BeoLine-basisstation registreert, hoe u tijd 

en datum instelt en waar u de handset het 

beste kunt opstellen.

Ter informatie …, 14 

In dit hoofdstuk treft u informatie aan over 

de omstandigheden waaronder de BeoCom 2 

dient te werken.

Volg deze procedure bij het instellen van uw 

BeoCom 2: 

1 Sluit de oplader aan zoals beschreven in de 

handleiding van de oplader

2 Laad de batterij van de handset tenminste 

gedurende een uur op

3 Sluit het BeoLine-basisstation aan zoals 

beschreven in de handleiding voor het 

basisstation 

4 Registreer de handset bij het basisstation. 

Verleng of wijzig het snoer van de oplader op 

geen enkele manier, omdat dit tot storingen in 

het product kan leiden! 
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Informatie op de display bekijken en 

door de menu’s bladeren

Met de selectieknop, die zich boven de 

toets OK bevindt, navigeert u door het 

menusysteem. Beweeg de selectieknop 

omhoog, omlaag, naar links of naar 

rechts. Beweeg de selectieknop 

omhoog of omlaag om het 

geluidsniveau tijdens een gesprek aan 

te passen

– Hiermee accepteert u items of keuzes 

op de display en slaat u deze op 

– Afhankelijk van de status van de 

telefoon krijgt u door op OK te 

drukken toegang tot extra functies 

of opties, die u kunt bekijken door 

de selectieknop omlaag te bewegen

– Druk hierop en houd deze knop 

ingedrukt om de handset uit te 

schakelen

Cijfertoetsen voor het invoeren van 

telefoonnummers 

Deze toetsen worden gebruikt in 

telefoonnummers, voor het 

doorschakelen en andere 

geautomatiseerde diensten 

Hiermee schakelt u de microfoon in en 

uit – wordt ook gebruikt om een pauze 

in een telefoonnummer op te nemen 

Toetsen van de handset
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Als de telefoon niet in gebruik is, toont 

de display de naam van de handset en 

de huidige tijd. Als u de handset geen 

naam hebt gegeven, wordt het 

nummer van de handset binnen uw 

telefoonsysteem (1–8*) weergegeven. 



Deze toets wordt in combinatie met 

systemen voor doorschakelen, 

wachtende oproep en andere 

geautomatiseerde diensten gebruikt 

Druk hierop om het meest recent 

ingevoerde item te wissen. Druk hierop 

en houd deze toets ingedrukt om een 

functie te verlaten 

Druk hierop om het volume van audio- 

en videosystemen van Bang & Olufsen 

aan te passen 

Druk hierop om een interne handset te 

bellen. Vervolgens kunt u de lijst van 

handsets met de selectieknop bekijken 

of een handset selecteren door op het 

nummer van die handset te drukken  

(1–8*) 

Druk hierop om een gesprek te 

beginnen of te beëindigen. Druk hierop 

om de handset in te schakelen

*Als u een BeoCom 6000-basisstation, 

een BeoLine PSTN-basisstation of een 

BeoLine ISDN-basisstation gebruikt, 

kunt u slechts 6 handsets registreren. 

R

C

AV

INT
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De display openen ...

> Druk op OK terwijl de handset stand-by is. 

> Beweeg de selectieknop omlaag om de opties 

in de display te bekijken. 

> Druk op OK om een optie te selecteren. 

Opties in het hoofdmenu 
– Herkieslijst … Voor toegang tot de lijst met 

uitgaande gesprekken. Zie ook pagina 10 van 

de handleiding. 

– Nr. ID-lijst … Voor toegang tot de lijst met 

oproepen die u hebt ontvangen. Zie ook  

pagina 12 van de handleiding. 

– Stil? … Het belsignaal van de handset 

uitschakelen. Zie ook pagina 5 van de 

handleiding. 

– Lijsten verw.* … De gehele inhoud van de 

herkieslijst of de Nr. ID-lijst wissen. Zie ook 

pagina 20 van de handleiding. 

– Instellingen … Functies activeren, afstellen of 

deactiveren. Zie ook pagina 26 van de 

handleiding.

Nieuwe, onbeantwoorde oproepen 
weergeven 
Als de handset stand-by staat, ziet u op de display 

informatie over eventuele onbeantwoorde 

oproepen. Het menu verdwijnt wanneer u de 

informatie hebt bekeken. De gegevens worden 

opgeslagen in de Nr. ID-lijst. 

’3 oproepen’ verschijnt op de display ...

> Druk op OK om het nummer, de datum en de 

tijd van de laatste oproep te bekijken. Als de 

naam is opgeslagen in het telefoonboek, wordt 

deze in plaats van het telefoonnummer 

weergegeven. Als u nieuwe oproepinformatie 

niet wilt bekijken, beweegt u de selectieknop 

omlaag. 

> Beweeg de selectieknop omlaag om de 

andere oproepen te bekijken. 

> Wanneer u de nieuwe oproepen hebt bekeken, 

drukt u op C om het menu te verlaten. 

*LET OP! Dit is alleen mogelijk als u een BeoLine-

basisstation gebruikt. 

De display van de handset 

Taal
Nederlands?

Henk de Vries
10:41

23456789

Keuken
10:41

6

Een zwarte pijl 

betekent dat er meer 

opties beschikbaar zijn 

als u de selectieknop in 

de aangegeven richting 

beweegt.

Een zwarte streep 

geeft een actief 

gesprek aan. 

Een knipperende streep 

geeft een binnen-

komend gesprek aan. 

Een onderbroken 

zwarte streep geeft 

een actief gesprek op 

een andere handset 

aan. 



Problemen oplossen via de display – het 
menu Waarsch.
Als er omstandigheden zijn waardoor het 

optimale gebruik van de telefoon wordt  

verstoord of op een andere manier wordt 

beïnvloed, verschijnt er Waarsch. op de display 

terwijl de handset in stand-by staat en dat blijft 

zolang de omstandigheden van toepassing zijn. 

’Waarsch.’ verschijnt op de display …

> Druk op OK om de oorzaak van de 

waarschuwing te bekijken. 

> Beweeg de selectieknop omlaag om te zien of 

er nog andere omstandigheden van toepassing 

zijn. 

> Druk op OK om de relevante instellingen aan te 

passen, indien beschikbaar. 

> Beweeg de selectieknop omhoog of omlaag 

om de instellingen aan te passen en druk op 

OK om ze op te slaan. 

Als u de waarschuwing niet wilt bekijken, 

beweegt u de selectieknop omlaag. 

Geen verbind.
met basis

Lijn is bezet

Meld handset 
aan bij 
basis?

Woonkamer
Stil
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Andere berichten in 

stand-by: 

De handset is bij geen 

enkel basisstation 

geregistreerd. Druk op 

OK om de eerste 

installatieprocedure te 

starten. 

De stilfunctie wordt 

geactiveerd. Druk op 

OK om de stilfunctie  

te deactiveren. 

Er is geen verbinding 

tussen het basisstation 

en de handset. 

De lijn is bezet. Druk 

op , gevolgd door OK 

om in het gesprek ’in 

te breken’. Dit is alleen 

mogelijk als u een 

BeoLine-basisstation 

gebruikt. 



Als de handset moet worden opgeladen, 

vindt dit automatisch plaats wanneer de 

handset in de oplader wordt geplaatst.  

Om veiligheidsredenen is de batterij nog  

niet opgeladen. Wij bevelen aan de handset 

minimaal een uur op te laden voordat u 

verdergaat met de eerste registratie van  

de handset. 

Informatie over opladen ... 

– De oplader moet op een stopcontact worden 

aangesloten. 

– Het duurt vier uur om de batterij volledig op  

te laden. 

– De maximale gespreksduur van een volledig 

opgeladen telefoon bedraagt ongeveer 15 uur. 

– De stand-bytijd per laadbeurt bedraagt 

ongeveer 180 uur. 

De handset regelt het opladen van de batterij, dus 

u kunt de handset na gebruik altijd in de oplader 

plaatsen, zelfs als de batterij niet hoeft te worden 

opgeladen. Als u de handset in de oplader laat, 

heeft dit geen nadelig effect op de levensduur 

van de batterij. 

Wanneer de batterij moet worden opgeladen, 

informeert de display u hierover. Als u een actieve 

oproep hebt, klinkt er ook een signaal van de 

handset. 

Laad de batterij van de handset op 

Batt.
opladen
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De menutaal kiezen

Als u de batterijen van de handset hebt 

opgeladen, kunt u de handset weer 

inschakelen door met de instellingsprocedure 

te beginnen zoals u dat ook de eerste keer 

hebt gedaan. De eerste stap is het selecteren 

van een taal voor de displayinformatie. 

> Druk op  om de handset in te schakelen. Het 

Bang & Olufsen-logo verschijnt kort.

> De display vraagt u een taal te selecteren. 

> Beweeg de selectieknop omlaag om een taal 

te selecteren. 

> Druk op OK om de geselecteerde taal op te 

slaan. Vervolgens kunt u de handset registreren, 

zoals wordt beschreven op de volgende pagina. OK

...

Opgeslagen
Nederlands

Taal
English?

Taal
Nederlands?
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Om het basisstation en de handset te kunnen 

laten communiceren, moet de handset bij 

een basisstation worden geregistreerd. Op 

één basisstation kunnen maximaal acht* 

handsets worden geregistreerd. Een handset 

kan slechts bij één basisstation worden 

geregistreerd. 

> Onderbreek de stroomtoevoer naar het 

basisstation gedurende tenminste twee 

seconden. Het indicatorlampje begint te 

knipperen en u kunt gedurende vijf minuten 

handsets bij het basisstation registreren. 

Als u handsets bij het basisstation kunt 

registreren, volgt u de procedure op de volgende 

pagina. 

*Als u een BeoCom 6000-basisstation, een 

BeoLine PSTN-basisstation of een BeoLine ISDN-

basisstation gebruikt, kunt u slechts 6 handsets 

registreren. 

De handset bij een basisstation 
registreren 

10

Het BeoLine-

basisstation. 

Indicatorlampje 



> Druk op  om de handset in te schakelen. Meld 

handset aan bij basis? wordt weergegeven op 

de display. 

> Druk op OK. Er wordt een beschikbaar 

basisstation gezocht. 

> Wanneer een basisstation wordt gevonden, 

verschijnt het PARK-nummer* van het 

basisstation. Controleer of het nummer 

overeenkomt met het nummer op het 

basisstation. 

> Als de nummers niet overeenkomen, beweegt  

u de selectieknop omlaag om te zien welke 

basisstations beschikbaar zijn. Als uw 

basisstation niet wordt weergegeven, opent u 

het basisstation nogmaals voor registratie en 

herhaalt u de procedure. 

> Als de nummers overeenkomen, drukt u op  

OK om de handset bij het basisstation te 

registreren. 

> Als het basisstation om een pincode vraagt, 

voert u de pincode in en drukt u op OK.  

Op de display wordt aangegeven wanneer de 

registratie is voltooid. U kunt de handset nu  

een naam geven zoals beschreven op pagina 12. 

*Afhankelijk van het basisstation dat u gebruikt, 

kunt u het PARK-nummer op een label vinden 

achter het aansluitklepje, op het aansluitklepje  

of aan de onderkant van het basisstation. 

Meld handset 
aan bij basis?

OK

OK

...

Zoekt basis
Wachten...

...

Registreert
Wachten...

Naam handset 
invoeren?

Basis 1/2: 36-
000223344556

Basis 2/2: 36-
000223344557
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Wanneer de registratie is voltooid, wordt u 

op de display gevraagd de handset een naam 

te geven. Dit is handig als u meer dan één 

handset hebt. U kunt de handset 

bijvoorbeeld de naam geven van de ruimte 

waarin hij staat of van de persoon die de 

handset het vaakst gebruikt. U kunt deze 

instelling desgewenst ook later opgeven. 

> De display vraagt u een naam in te voeren. 

> Druk op OK om dit uit te voeren of druk op  

C om deze stap over te slaan. 

> Beweeg de selectieknop naar links of naar 

rechts om de karakters te selecteren. U kunt 

kleine en hoofdletters gebruiken. Selecteer  

Aa om tussen hoofdletters en kleine letters te 

wisselen en A@ om letters te gebruiken die 

speficiek voor uw taal gelden*. 

> Druk op OK om de gekozen letter op te slaan. 

Als u een hoofdletter opslaat, gaat de cursor 

automatisch naar de kleine letters. Als u een 

spatie of een symbool opslaat, zoals 

bijvoorbeeld ’&’, dan gaat de cursor 

automatisch naar de hoofdletters.

> Als de naam compleet is ingevoerd, beweegt  

u de selectieknop naar links of rechts en 

verplaatst u de cursor naar het  symbool. 

> Druk op OK om de naam op te slaan. Nu kunt  

u de tijd en datum instellen. 

Als u een eerder benoemde handset bij het 

basisstation registreert, verschijnt deze naam  

op de display als de registratie voltooid is. Om 

dezelfde naam te gebruiken, verplaatst u de 

cursor naar het  symbool en drukt u op OK. 

*’Aa’ en ‘A@’ zijn alleen beschikbaar als u  

uw handset in combinatie met een BeoLine-

basisstation gebruikt. 

De handset een naam geven 

OK

Naam handset
invoeren?

Keuken 
Opgeslagen

OK

OK

Aa ABCDEF...

OK

Keuken

Aa abcdef...

Keu

...klmnopqrstu...
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Nadat u de handset hebt geregistreerd en 

een naam hebt gegeven, vraagt de display u 

om de tijd en de datum in te stellen. De tijd 

wordt weergegeven als de telefoon niet in 

gebruik is en er geen nieuwe informatie op 

de display staat. De tijd en datum worden 

ook weergegeven in combinatie met 

informatie voor nummer-ID’s en herkiezen. 

> Instellen tijd en datum? wordt weergegeven. 

> Druk op OK om de tijd en datum in te stellen  

of druk op C om deze stap over te slaan. 

> Beweeg de selectieknop omhoog of omlaag 

om het jaar in te stellen. 

> Druk op OK om op te slaan en naar de 

maandinstelling te gaan. 

> Stel de maand, de dag, het uur en de minuten 

in door de selectieknop omhoog of omlaag  

te bewegen en vervolgens op OK te drukken. 

> Op de handset wordt u gevraagd of u meerdere 

handsets wilt registreren*. Druk op OK om 

meer handsets te registreren, of op C om het 

menu te verlaten. 

*Dit is alleen mogelijk als u de handset met het 

BeoLine-basisstation gebruikt. 

Tijd en datum instellen 

OK

OK

Instellen tijd
en datum?

Opgeslagen
 16:35     9 jan

Jaar instellen
2005?

Meer handsets
aanmelden?

OK

Maand instellen
jan?

OK

Dag instellen
1?

OK

Uren instellen
12?

OK

. . .

Min. instellen
00?
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Plaatsing en omgeving

Plaats de telefoon niet in een vochtige, 

stoffige of vuile omgeving en stel het 

apparaat niet bloot aan vloeistoffen en 

direct zonlicht. Voorkom dat de 

laadcontacten van de handset in aanraking 

komen met metaal of vette onderdelen. 

De BeoCom 2 reinigen 
Reinig de BeoCom 2 met een zachte vochtige 

doek en een paar druppels van een mild 

reinigingsmiddel. Reinig de laadcontacten van de 

oplader en de handset – en uitsluitend deze 

onderdelen – met een katoenen doek en 

isopropylalcohol. Gebruik geen isopropylalcohol 

om andere onderdelen van de oplader of handset 

te reinigen! 

Behandel de handset voorzichtig, de behuizing 

kan beschadigd raken door stoten en schrapen 

langs harde of ruwe oppervlakken.

De BeoCom 2 kan uitsluitend worden gebruikt 

met de getoonde Bang & Olufsen-accessoires: 

– Tafellader

– Wandlader 
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Index 

De index is alfabetisch gesorteerd op 

trefwoord. Onder elk trefwoord 

staan de relevante 

hoofdstukverwijzingen en 

paginanummers. De paginanummers 

van de hoofdstukken in de 

handleiding worden voorafgegaan 

door ‘handleiding’. De 

paginanummers zonder dit 

voorvoegsel verwijzen naar 

hoofdstukken in deze handleiding.

Basis
BeoLine-basisstation, 10

De handset bij een basisstation 

registreren, 10

Een handset instellen als 

‘persoonlijk’ of ’algemeen’, 

Handleiding p. 31 

Het menu Basis, Handleiding, p. 26 

Batterij 
Batterij van de handset opladen, 

8

Belsignaal 
Het menu Belsignaal, Handleiding, 

p. 26 

Het belsignaal van de handset 

uitschakelen, Handleiding, p. 5

Het belsignaal van een handset 

tijdelijk uitschakelen, 

Handleiding, p. 4 

BeoLine 
De handset bij een basisstation 

registreren, 10

Het BeoLine-basisstation, 10

BeoLink 
Volume voor audio-/

videoproducten aanpassen, 

Handleiding, p. 22

Bewerken 
Een naam en nummer uit het 

telefoonboek verwijderen, 

Handleiding, p. 18 

Een naam of nummer uit het 

telefoonboek bewerken, 

Handleiding, p. 16 

Een nieuwe naam en een nieuw 

nummer in het telefoonboek 

invoeren, Handleiding, p. 14 

Displays en menu’s 
De display van de handset, 6

Gespreksinformatie van een 

geselecteerd uitgaand gesprek 

bekijken, Handleiding, p. 10

Nieuwe, onbeantwoorde 

oproepen weergeven, 6

Opties in het hoofdmenu, 6

Problemen oplossen via de 

display – het menu Waarsch., 7

Handset 
Andere handset bellen, 

Handleiding, p 30

Batterij van de handset opladen, 

8

De display van de handset, 6

De handset bij een basisstation 

registreren, 10

Een handset instellen als 

’persoonlijk’ of ’algemeen’, 

Handleiding p. 31

Handsets een naam geven, 12

Handsettoetsen, 4

Het belsignaal van de handset 

uitschakelen, Handleiding, p. 5

Het belsignaal van een handset 

tijdelijk uitschakelen, 

Handleiding, p. 4 

Het menu Handset, Handleiding, 

p. 26 

Tijd en datum instellen, 13

Herkiezen 
Bellen vanuit de herkieslijst, 

Handleiding, p. 10 

Een Herkiesnummer uit de lijst 

wissen, Handleiding, p. 11 

Gespreksinformatie van een 

geselecteerd uitgaand gesprek 

bekijken, Handleiding, p. 10
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Herkiesnummers en Nr. ID-

nummers opslaan, Handleiding, 

p. 19 

Herkiezen gebruiken, Handleiding, 

p. 10 

Inhoud van de Nr. ID-lijst en de 

Herkieslijst wissen, Handleiding, 

p. 20 

Instellingen 
Een handset instellen als 

’persoonlijk’ of ’algemeen’, 

Handleiding p. 31 

Een primair nummer instellen, 

Handleiding p. 25 

Handsets een naam geven, 12

Het belsignaal van de handset 

uitschakelen, Handleiding, p. 5 

Het menu Basis, Handleiding, p. 26 

Het menu Belsignaal, Handleiding, 

p. 26

Het menu Handset, Handleiding, 

p. 26 

Het menu Knippertijd, 

Handleiding, p. 27 

Het menu Nieuwsindic., 

Handleiding, p. 26

Het menu Taal, Handleiding, p. 27

Het menu Tijd en datum, 

Handleiding, p. 26 

Het menu Toetsenbord, 

Handleiding, p. 27 

Tijd en datum instellen, 13

Volume en microfoon, 

Handleiding, p. 6

Volume voor audio-/

videoproducten aanpassen, 

Handleiding, p. 22

Microfoon 
Volume en microfoon, 

Handleiding, p. 6 

Nummer-ID 
Bellen vanuit de Nr. ID-lijst, 

Handleiding, p. 12 

De Nr.-ID gebruiken, Handleiding 

p. 12

Een Nr. ID-nummer uit de lijst 

verwijderen, Handleiding, p. 13

Herkiesnummers en Nr. ID-

nummers opslaan, Handleiding, 

p. 19 

Inhoud van de Nr. ID-lijst en de 

Herkieslijst wissen, Handleiding, 

p. 20 

Onderhoud 
De BeoCom 2 reinigen, 14

Opladen
Batterij van de handset opladen, 

8

Oproepen 
Andere handset bellen, 

Handleiding, p. 30

Bellen vanuit de herkieslijst, 

Handleiding, p. 10

Bellen vanuit de Nr. ID-lijst, 

Handleiding, p. 12 

Bellen en gebeld worden, 

Handleiding, p. 4

Externe gesprekken 

doorschakelen, Handleiding,  

p. 32 

Intern telefonisch vergaderen, 

Handleiding, p. 33

Nummer opslaan na een gesprek, 

Handleiding, p. 7 

Toestelnummers bellen en 

opslaan in het telefoonboek, 

Handleiding, p. 23

Zoeken in het telefoonboek en 

een nummer bellen, 

Handleiding, p. 9 

Plaatsing 
Plaatsing en omgeving, 14

Registreren 
BeoLine-basisstation, 10

De handset voor de eerste keer 

bij een basisstation 

registreren, 10 

Telefonisch vergaderen 
Intern telefonisch vergaderen, 

Handleiding, p. 33
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Telefoonboek 
Een naam of nummer uit het 

telefoonboek bewerken, 

Handleiding, p. 16

Een naam of nummer uit het 

telefoonboek wissen, 

Handleiding, p. 18 

Een nieuwe naam en een nieuw 

nummer in het telefoonboek 

invoeren, Handleiding, p. 14 

Herkiesnummers en Nr. ID-

nummers opslaan, Handleiding, 

p. 19 

Nummer opslaan na een gesprek, 

Handleiding, p. 7

Toestelnummers bellen en 

opslaan in het telefoonboek, 

Handleiding, p. 23 

Zoeken in het telefoonboek en 

een nummer bellen, 

Handleiding, p. 9 

Toebehoren
BeoCom 2-accessoires, 14

Toestelnummers 
Toestelnummers bellen en 

opslaan in het telefoonboek, 

Handleiding, p. 23 

Volume 
Volume en microfoon, 

Handleiding, p. 6 

Volume voor audio-/

videoproducten aanpassen, 

Handleiding, p. 22

Wissen 
Een Herkiesnummer uit de lijst 

wissen, Handleiding, p. 11

Een naam of nummer uit het 

telefoonboek bewerken, 

Handleiding, p. 18 

Een Nr. ID-nummer uit de lijst 

verwijderen, Handleiding, p. 13

Inhoud van de Nr. ID-lijst en de 

Herkieslijst wissen, Handleiding, 

p. 20 

Zoeken 
Bellen vanuit de Herkieslijst, 

Handleiding, p. 10

Bellen vanuit de Nr. ID-lijst, 

Handleiding, p. 12 

Zoeken in het telefoonboek en 

een nummer bellen, 

Handleiding, p. 9 
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Dit product voldoet aan de 

voorwaarden die worden 

vermeld in de EU-richtlijnen 

89/336 en 73/23.

Technische gegevens, functies en het 

gebruik van deze functies kunnen 

zonder voorafgaande kennisgeving 

worden gewijzigd! 

3510925  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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