
BeoCom 2 

Käytön aloittaminen 



Ennen kuin aloitat …

Tässä oppaassa neuvotaan, kuinka BeoCom 2 

-kuuloke asennetaan ja kuinka sitä käytetään 

BeoLine-tukiaseman kanssa. 

Kuuloketta voidaan käyttää myös muiden 

tukiasemien, kuten BeoCom 6000-, BeoLine 

PSTN- tai BeoLine ISDN -tukiaseman kanssa. 

Jotkin kuulokkeen toiminnot saattavat toimia 

eri tavalla tai puuttua kokonaan näiden 

tukiasemien kanssa käytettäessä. Erot 

kuvataan tässä opaskirjassa.



Sisällysluettelo 

Näppäimistö ja näyttö, 4
Tässä kerrotaan yleisesti BeoCom 2  

-kuulokkeesta ja sen ominaisuuksista,  

muun muassa näppäimistön asettelusta  

ja näyttötiedoista.

Kuulokkeen rekisteröinti ja asetukset, 8
Tässä kerrotaan, miten akku ladataan, 

kuuloke rekisteröidään BeoLine-tukiasemaan, 

aika ja päivämäärä asetetaan ja kuulokkeelle 

valitaan sopiva sijoituspaikka.

Tiedoksesi …, 14 

Tässä kerrotaan BeoCom 2:n 

toimintaolosuhteista.

Asenna BeoCom 2 seuraavien ohjeiden 

mukaisesti: 

1 Kytke laturi laturin opaskirjan ohjeiden 

mukaisesti

2 Lataa kuulokkeen akkua vähintään tunnin ajan

3 Kytke BeoLine-tukiasema tukiaseman opaskirjan 

ohjeiden mukaisesti 

4 Rekisteröi kuuloke tukiasemaan. 

Älä jatka tai muuta tukiaseman tai laturin 

virtajohtoa millään tavalla, sillä se aiheuttaa 

laitteeseen toimintahäiriön! 
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Näytä tiedot näytössä ja selaa valikkoja

OK-näppäimen yläpuolella olevaa 

peukalokohdistinta käytetään valikoissa 

liikkumiseen. Paina peukalokohdistinta 

ylös, alas, vasemmalle tai oikealle. 

Säädä äänenvoimakkuutta puhelun 

aikana painamalla peukalokohdistinta 

ylös tai alas

– Hyväksy ja tallenna näytössä näkyvät 

nimet, numerot tai valinnat 

– Tietyissä puhelimen tiloissa voidaan 

OK-näppäintä painamalla avata 

lisätoimintoja tai -vaihtoehtoja, joita 

voidaan tarkastella painamalla 

peukalokohdistinta alas

– Katkaise kuulokkeen virta pitämällä 

tätä näppäintä painettuna

Numeronäppäimet puhelinnumeroiden 

valitsemista varten

Käytetään puhelinnumeroissa sekä 

soitonsiirtoon ja muihin automaattisiin 

palveluihin 

Kytkee ja katkaisee mikrofonin – 

käytetään myös tauon lisäämiseen 

puhelinnumeroon 

Kuulokkeen näppäimistö

      

OK

0 – 9
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INT

C

Keittiö
10:41 
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Kun puhelinta ei käytetä, näytössä 

näkyy kuulokkeen nimi ja kellonaika. 

Jos kuulokkeelle ei ole annettu nimeä, 

sen sijaan näkyy kuulokkeen numero 

puhelinjärjestelmässäsi (1–8*). 



Käytetään yhdessä soitonsiirron, 

koputuksen ja muiden automaattisten 

palvelujen kanssa 

Poista viimeksi annettu tieto painamalla 

tätä näppäintä. Poistu toiminnosta 

painamalla näppäintä ja pitämällä se 

painettuna

Paina tätä näppäintä, jos haluat säätää 

Bang & Olufsenin audio- ja 

videojärjestelmien äänenvoimakkuutta

Paina tätä näppäintä, jotta voit soittaa 

sisäiseen kuulokkeeseen. Tämän 

jälkeen voit selata kuulokeluetteloa 

peukalokohdistimella tai valita 

kuulokkeen painamalla sen numeroa 

(1–8*) 

Soita ja lopeta puhelu painamalla tätä 

näppäintä. Kytke kuulokkeeseen virta 

painamalla tätä näppäintä 

*BeoCom 6000 -tukiasemaan, BeoLine 

PSTN -tukiasemaan tai BeoLine ISDN  

-tukiasemaan voidaan rekisteröidä vain 

kuusi kuuloketta. 

R

C

AV

INT
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Näytön avaaminen … 

> Paina OK, kun kuuloke on valmiustilassa. 

> Selaa näytön vaihtoehtoja painamalla 

peukalokohdistinta alas. 

> Valitse vaihtoehto painamalla OK. 

Päävalikon vaihtoehdot
– Soitetut-lista … Avaa lähtevien puhelujen 

luettelo. Katso opaskirjan sivu 10. 

– Tulleet-lista … Avaa vastaanotettujen puhelujen 

luettelo. Katso opaskirjan sivu 12. 

– Vaienna? … Vaienna kuulokkeen soittoääni. 

Katso opaskirjan sivu 5. 

– Poista listoja* … Poista Soitetut- tai Tulleet-

listan sisältö. Katso opaskirjan sivu 20. 

– Asetukset … Ota toimintoja käyttöön, muokkaa 

niitä tai poista niitä käytöstä. Katso opaskirjan 

sivu 26.

Uusien, vastaamattomien puhelujen näyttö
Kun kuuloke on valmiustilassa, näyttö ilmoittaa 

vastaamattomista puheluista. Valikko poistuu, 

kun olet katsonut puhelutiedot, minkä jälkeen 

tiedot siirtyvät Tulleet-listaan. 

Näyttöön tulee ”3 uudet puh.” … 

> Paina OK, jolloin näyttöön tulee viimeisimmän 

puhelun soittajan numero, kellonaika ja 

päivämäärä. Jos nimi on tallennettu Nimet-

listaan, se näkyy näytössä numeron sijaan. Jos 

et halua katsoa uusien puhelujen tietoja, paina 

peukalokohdistinta alas. 

> Selaa puheluja painamalla peukalokohdistinta 

alas. 

> Kun olet nähnyt uudet puhelut, poistu valikosta 

painamalla C. 

*HUOMAA! Tämä on mahdollista vain, jos 

kuuloketta käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa. 

Kuulokkeen näyttö

Kieli
Suomi?

Mika Lahti
10:41

23456789

Keittiö
10:41
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Musta nuoli osoittaa, 

että saat näkyviin lisää 

vaihtoehtoja, jos painat 

peukalokohdistinta 

nuolen osoittamaan 

suuntaan. 

Musta viiva tarkoittaa 

aktiivista puhelua. 

Vilkkuva viiva tarkoittaa 

saapuvaa puhelua. 

Katkoviiva tarkoittaa 

toisessa kuulokkeessa 

käynnissä olevaa 

aktiivista puhelua. 



Vianetsintä näytön kautta – Hälytys-valikko 
Jos puhelinta ei olosuhteiden takia voida käyttää 

parhaalla mahdollisella tavalla, näytössä näkyy 

Hälytys, kun puhelin on valmiustilassa. Teksti 

pysyy näytössä niin kauan kuin haitalliset 

olosuhteet vallitsevat. 

Näyttöön tulee teksti ”Hälytys” … 

> Paina OK, jolloin voit katsoa hälytyksen syyn. 

> Selaa mahdollisia muita syitä painamalla 

peukalokohdistinta alas. 

> Paina OK, jolloin voit säätää asiaan 

mahdollisesti liittyviä asetuksia. 

> Muuta asetuksia painamalla 

peukalokohdistinta ylös tai alas. Tallenna 

asetukset painamalla OK. 

Jos et halua katsoa hälytystä, paina 

peukalokohdistinta alas. 

Ei yhteyttä
tukiasemaan

Linja varattu

Rekist. 
tukiasemaan?

Olohuone
Vaiennettu
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Muita valmiustilan 

viestejä: 

Kuuloketta ei ole 

rekisteröity mihinkään 

tukiasemaan. Aloita 

ensimmäisten 

asetusten 

määrittäminen 

painamalla OK. 

Kuuloke on vaiennettu. 

Poista vaiennustoiminto 

käytöstä painamalla OK. 

Kuulokkeen ja 

tukiaseman välillä ei ole 

yhteyttä. 

Linja on varattu. Paina 

 ja sitten OK, jos 

haluat ”keskeyttää” 

puhelun. Tämä on 

mahdollista vain, jos 

kuuloketta käytetään 

BeoLine-tukiaseman 

kanssa. 



Kuuloke latautuu tarvittaessa 

automaattisesti, kun se asetetaan laturiin. 

Turvallisuussyistä akkua ei ole ladattu ennen 

toimitusta. Suosittelemme, että kuuloketta 

ladataan vähintään tunnin ajan ennen 

kuulokkeen ensimmäisen rekisteröinnin 

aloittamista. 

Tietoja lataamisesta … 

– Laturin on oltava kytkettynä pistorasiaan. 

– Akun lataaminen täyteen kestää neljä tuntia. 

– Yksi lataus antaa enimmillään noin 15 tuntia 

puheaikaa. 

– Yksi lataus antaa noin 180 tuntia valmiusaikaa. 

Kuuloke ohjaa akun latausta, joten kuuloke 

voidaan asettaa laturiin aina käytön jälkeen, vaikka 

akkua ei tarvitsisikaan ladata. Kuulokkeen 

jättäminen laturiin ei lyhennä akun käyttöikää. 

Kuulokkeen näyttö ilmoittaa, milloin akut on 

ladattava. Jos puhelu on käynnissä, kuuloke antaa 

myös äänimerkin. 

Kuulokkeen akun lataus

Lataa
akku
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Valikkokielen valinta

Kun kuulokkeen akku on ladattu, voit kytkeä 

kuulokkeeseen virran ja aloittaa 

ensimmäisten asetusten tekemisen. 

Ensimmäiseksi on valittava näyttökieli. 

> Kytke kuulokkeeseen virta painamalla .  

Bang & Olufsen -logo tulee näyttöön hetkeksi.

> Näyttö kehottaa valitsemaan kielen. 

> Valitse kieli painamalla peukalokohdistinta 

alas. 

> Tallenna valittu kieli painamalla OK. Nyt voit 

rekisteröidä kuulokkeen seuraavan sivun 

ohjeiden mukaisesti. 

OK

...

Tallennettu
Suomi

Kieli 
English?

Kieli 
Suomi?
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Jotta tukiasema ja kuuloke voivat olla 

yhteydessä keskenään, kuuloke on 

rekisteröitävä tukiasemaan. Samaan 

tukiasemaan voidaan rekisteröidä enintään 

kahdeksan* kuuloketta. Yhtä kuuloketta ei 

voida rekisteröidä useampaan kuin yhteen 

tukiasemaan. 

> Irrota tukiasema sähköverkosta vähintään 

kahden sekunnin ajaksi ja kytke se sitten 

takaisin. Merkkivalo vilkkuu, ja tukiasema on 

auki rekisteröintiä varten viiden minuutin ajan. 

Kun tukiasema on valmis rekisteröintiä varten, 

noudata seuraavan sivun ohjeita. 

*BeoCom 6000 -tukiasemaan, BeoLine PSTN  

-tukiasemaan tai BeoLine ISDN -tukiasemaan 

voidaan rekisteröidä vain kuusi kuuloketta. 

Kuulokkeen rekisteröinti 
tukiasemaan 

10

BeoLine-tukiasema. 

Merkkivalo



> Kytke kuulokkeeseen virta painamalla . 

Näyttöön tulee teksti Rekist. tukiasemaan? 

> Paina OK. Kuuloke etsii avointa tukiasemaa. 

> Kun tukiasema on löytynyt, näyttöön tulee 

tukiaseman PARK-numero*. Tarkista, että 

numero vastaa tukiaseman numeroa. 

> Jos näin ei ole, selaa käytettävissä olevien 

tukiasemien numeroita painamalla 

peukalokohdistinta alas. Jos haluamasi 

tukiaseman numeroa ei löydy, avaa tukiasema 

uudelleen rekisteröintiä varten ja toista 

menettely. 

> Jos numerot vastaavat toisiaan, rekisteröi 

kuuloke tukiasemaan painamalla OK. 

> Jos tukiasema kysyy PIN-koodia, anna PIN-

koodi ja paina OK. Näyttö ilmoittaa, kun 

rekisteröinti on valmis. Nyt voit nimetä 

kuulokkeen sivun 12 ohjeiden mukaisesti.

*Käytettävän tukiaseman mukaan PARK-numeron 

sisältävä tarra sijaitsee joko liitäntäsuojuksen 

takana, liitäntäsuojuksessa tai tukiaseman 

pohjassa. 

Rekist. 
tukiasemaan?

OK

OK

...

Tukiaseman haku
Odota...

...

Rekisteröidään 
Odota...

Anna kuul. 
nimi?

As. 1/2: 36-
000223344556

As. 2/2: 36-
000223344557
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Kun rekisteröinti on valmis, näyttö kehottaa 

sinua antamaan kuulokkeelle nimen. 

Nimeämisestä voi olla hyötyä, jos käytössä on 

useampi kuin yksi kuuloke. Kuulokkeelle 

voidaan antaa nimi esimerkiksi sen mukaan, 

missä huoneessa se sijaitsee tai kuka käyttää 

sitä useimmin. Tämä asetus voidaan tehdä 

haluttaessa myöhemminkin. 

> Näyttö kehottaa antamaan nimen. 

> Paina OK, jos haluat antaa nimen, tai paina  

C, jos haluat ohittaa tämän vaiheen. 

> Valitse merkit painamalla peukalokohdistinta 

vasemmalle tai oikealle. Voit käyttää sekä isoja 

että pieniä kirjaimia. Valitse Aa, kun haluat 

vaihtaa isojen ja pienien kirjainten välillä, ja 

valitse A@, kun haluat käyttää oman kielesi 

erikoismerkkejä*. 

> Tallenna valittu kirjain painamalla OK. Jos 

tallennat ison kirjaimen, kohdistin siirtyy 

automaattisesti pieniin kirjaimiin. Jos tallennat 

välin tai symbolin (esim. &), kohdistin siirtyy 

automaattisesti isoihin kirjaimiin.

> Kun nimi on valmis, paina peukalokohdistinta 

vasemmalle tai oikealle, kunnes kohdistin on 

symbolin  kohdalla. 

> Tallenna nimi painamalla OK. Nyt voit asettaa 

ajan ja päivämäärän. 

Jos rekisteröit aiemmin nimetyn kuulokkeen 

tukiasemaan, näytössä näkyy kyseinen nimi, kun 

rekisteröinti on valmis. Jos haluat käyttää samaa 

nimeä, siirrä kohdistin symbolin  kohdalle ja 

paina OK. 

*”Aa” ja ”A@” ovat käytettävissä vain, jos 

kuuloketta käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa. 

Nimen antaminen kuulokkeelle

OK

Anna kuul.
nimi?

Keittiö
tallennettu

OK

OK

Aa ABCDEF...

OK

Keittiö

Aa abcdef...

Keit

...klmnopqrstu...
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Kun olet rekisteröinyt kuulokkeen ja antanut 

sille nimen, näyttö kehottaa asettamaan 

päivämäärän ja kellonajan. Aika näkyy, kun 

puhelinta ei käytetä ja kun näytössä ei ole 

uusia tietoja. Päivämäärä ja kellonaika 

näkyvät myös Tulleet- ja Soitetut-tietojen 

yhteydessä. 

> Aseta aika ja päivämäärä? on näytössä. 

> Paina OK, jos haluat asettaa ajan ja 

päivämäärän, tai paina C, jos haluat ohittaa 

tämän vaiheen. 

> Valitse vuosi painamalla peukalokohdistinta 

ylös tai alas. 

> Tallenna painamalla OK ja siirry kuukauden 

asetukseen. 

> Aseta kuukausi, päivä, tunti ja minuutti 

painamalla peukalokohdistinta ylös tai alas  

ja painamalla OK. 

> Kuuloke kehottaa rekisteröimään lisää 

kuulokkeita*. Paina OK, jos haluat rekisteröidä 

lisää kuulokkeita, tai poistu valikosta painamalla 

C. 

*Tämä on mahdollista vain, jos kuuloketta 

käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa. 

Päivämäärän ja kellonajan 
asettaminen

OK

OK

Aseta aika ja 
päivämäärä?

Tallennettu
 16:35     9 tam

Aseta vuosi
2005?

Rekist. lisää
kuulokkeita?

OK

Aseta kuukausi
tam?

OK

Aseta päivä
1?

OK

Aseta tunnit
12?

OK

. . .

Aseta minuutit
00?
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Sijoituspaikka ja ympäristö

Puhelinta ei saa sijoittaa kosteisiin, pölyisiin 

tai likaisiin tiloihin, eikä sitä saa altistaa 

suoralle auringonvalolle tai nesteille. Älä 

anna kuulokkeiden latauskoskettimien 

koskettaa metallia tai rasvaisia pintoja. 

BeoCom 2:n puhdistus 
Puhdista BeoCom 2 pehmeällä, kostealla liinalla, 

johon on lisätty muutama tippa mietoa 

puhdistusainetta. Laturin ja kuulokkeen 

latauskoskettimet – ja vain ne – puhdistetaan 

pumpulipuikolla ja isopropyylialkoholilla. Mitään 

muita laturin tai kuulokkeen osia ei saa puhdistaa 

isopropyylialkoholilla! 

Huomaa, että kovakourainen käsittely – 

esimerkiksi iskut ja hankaus koviin tai karkeisiin 

pintoihin – saattaa vahingoittaa kuulokkeen 

pintaa.

BeoCom 2:ta voidaan käyttää vain kuvassa 

näkyvien Bang & Olufsen -lisävarusteiden kanssa: 

– Pöytälaturi

– Seinälaturi

14
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Hakemisto

Hakemisto on lajiteltu 

aakkosjärjestykseen aiheen mukaan. 

Kunkin aiheen alle on listattu siihen 

liittyvät luvut sivunumeroineen. 

Opaskirjassa olevien lukujen 

sivunumeroiden eteen on kirjoitettu 

”opaskirja”. Muut sivunumerot 

viittaavat tämän oppaan lukuihin.

Akku
Kuulokkeen akun lataus, 8

Alaliittymänumerot
Alaliittymänumeroihin 

soittaminen ja niiden 

tallentaminen Nimet-listaan, 

opaskirjan sivu 23

Asetukset 
Aika ja pvm -valikko, opaskirjan 

sivu 26

As.-valikko, opaskirjan sivu 26

Audio- ja videolaitteiden 

äänenvoimakkuuden säätö, 

opaskirjan sivu 22

Ensisijaisen numeron asetus, 

opaskirjan sivu 25 

Keskus-valikko, opaskirjan sivu 27

Kieli-valikko, opaskirjan sivu 27

Kuuloke-valikko, opaskirjan sivu 26

Kuulokkeen asettaminen 

”henkilökohtaiseksi” tai 

”yleiseksi”, opaskirjan sivu 31

Kuulokkeen soittoäänen 

vaiennus, opaskirjan sivu 5

Nimen antaminen kuulokkeelle, 

12

Päivämäärän ja kellonajan 

asettaminen, 13

Soittoääni-valikko, opaskirjan  

sivu 26

Uutisilmaisin-valikko, opaskirjan 

sivu 26

Välähdysaika-valikko, opaskirjan 

sivu 27 

Äänenvoimakkuus ja mikrofoni, 

opaskirjan sivu 6

BeoLine
BeoLine-tukiasema, 10

Kuulokkeen rekisteröinti 

tukiasemaan, 10

BeoLink
Audio- ja videolaitteiden 

äänenvoimakkuuden säätö, 

opaskirjan sivu 22

Haku
Numeron haku Nimet-listasta ja 

soittaminen numeroon, 

opaskirjan 9

Soittaminen Soitetut-listasta, 

opaskirjan sivu 10

Soittaminen Tulleet-listasta, 

opaskirjan sivu 12

Hoito 
BeoCom 2:n puhdistus, 14

Kuuloke
Kuuloke-valikko, opaskirjan sivu 26

Kuulokkeen akun lataus, 8

Kuulokkeen asettaminen 

”henkilökohtaiseksi” tai 

”yleiseksi”, opaskirjan sivu 31

Kuulokkeen näppäimet, 4

Kuulokkeen näyttö, 6

Kuulokkeen rekisteröinti 

tukiasemaan, 10

Kuulokkeen soittoäänen 

mykistäminen, opaskirjan sivu 4 

Kuulokkeen soittoäänen 

vaiennus, opaskirjan sivu 5

Nimen antaminen kuulokkeelle, 

12

Päivämäärän ja kellonajan 

asettaminen, 13

Toiseen kuulokkeeseen 

soittaminen, opaskirjan sivu 30

Lataus
Kuulokkeen akun lataus, 8

Lisävarusteet
BeoCom 2:n lisävarusteet, 14

Mikrofoni
Äänenvoimakkuus ja mikrofoni, 

opaskirjan sivu 6
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Muokkaus
Nimen ja numeron poistaminen 

Nimet-listasta, opaskirjan sivu 18

Nimet-listassa olevan nimen ja 

numeron muokkaus, opaskirjan 

sivu 16

Uuden nimen ja numeron 

lisääminen Nimet-listaan, 

opaskirjan sivu 14

Neuvottelupuhelut
Sisäisen neuvottelupuhelun 

muodostus, opaskirjan sivu 33

Nimet-lista
Alaliittymänumeroihin 

soittaminen ja niiden 

tallentaminen Nimet-listaan, 

opaskirjan sivu 23

Nimet-listassa olevan nimen ja 

numeron muokkaus, opaskirjan 

sivu 16

Nimet-listassa olevan nimen ja 

numeron poisto, opaskirjan  

sivu 18

Numeron haku Nimet-listasta ja 

soittaminen numeroon, 

opaskirjan sivu 9

Numeron tallennus puhelun 

jälkeen, opaskirjan sivu 7

Soitetut- ja Tulleet-listan 

numeroiden tallennus, 

opaskirjan sivu 19

Uuden nimen ja numeron 

lisääminen Nimet-listaan, 

opaskirjan sivu 14

Näytöt ja valikot
Kuulokkeen näyttö, 6

Päävalikon vaihtoehdot, 6

Soitetun puhelun tietojen 

katsominen, opaskirjan sivu 10 

Uusien, vastaamattomien 

puhelujen näyttö, 6

Vianetsintä näytön kautta – 

Hälytys-valikko, 7

Poisto
Nimet-listassa olevan nimen tai 

numeron poisto, opaskirjan  

sivu 18

Tietyn numeron poistaminen 

Soitetut-listasta, opaskirjan  

sivu 11

Tietyn numeron poistaminen 

Tulleet-listasta, opaskirjan  

sivu 13

Tulleet-listan tai Soitetut-listan 

sisällön poisto, opaskirjan  

sivu 20 

Puhelut
Alaliittymänumeroihin 

soittaminen ja niiden 

tallentaminen Nimet-listaan, 

opaskirjan sivu 23

Numeron haku Nimet-listasta ja 

soittaminen numeroon, 

opaskirjan sivu 9

Numeron tallennus puhelun 

jälkeen, opaskirjan sivu 7

Puhelujen soittaminen ja niihin 

vastaaminen, opaskirjan sivu 4

Sisäisen neuvottelupuhelun 

muodostus, opaskirjan sivu 33

Soittaminen Soitetut-listasta, 

opaskirjan sivu 10

Soittaminen Tulleet-listasta, 

opaskirjan sivu 12

Toiseen kuulokkeeseen 

soittaminen, opaskirjan sivu 30

Ulkoisten puhelujen siirto, 

opaskirjan sivu 32

Rekisteröinti
BeoLine-tukiasema, 10

Kuulokkeen ensimmäinen 

rekisteröinti tukiasemaan, 10

Sijoituspaikka 
Sijoituspaikka ja ympäristö, 14

17



Soitetut
Soitetun puhelun tietojen 

katsominen, opaskirjan sivu 10 

Soitetut- ja Tulleet-listan 

numeroiden tallennus, 

opaskirjan sivu 19

Soitetut-toiminnon käyttö, 

opaskirjan sivu 10

Soittaminen Soitetut-listasta, 

opaskirjan sivu 10

Tietyn numeron poistaminen 

Soitetut-listasta, opaskirjan  

sivu 11

Tulleet-listan tai Soitetut-listan 

sisällön poisto, opaskirjan  

sivu 20 

Soittoääni
Kuulokkeen soittoäänen 

mykistäminen, opaskirjan sivu 4 

Kuulokkeen soittoäänen 

vaiennus, opaskirjan sivu 5

Soittoääni-valikko, opaskirjan  

sivu 26

Tukiasema
As.-valikko, opaskirjan sivu 26

BeoLine-tukiasema, 10

Kuulokkeen asettaminen 

”henkilökohtaiseksi” tai 

”yleiseksi”, opaskirjan sivu 31

Kuulokkeen rekisteröinti 

tukiasemaan, 10

Tulleet
Soitetut- ja Tulleet-listan 

numeroiden tallennus, 

opaskirjan sivu 19

Soittaminen Tulleet-listasta, 

opaskirjan sivu 12

Tietyn numeron poistaminen 

Tulleet-listasta, opaskirjan  

sivu 13

Tulleet-listan tai Soitetut-listan 

sisällön poisto, opaskirjan  

sivu 20 

Tulleet-toiminnon käyttö, 

opaskirjan sivu 12

Äänenvoimakkuus
Audio- ja videolaitteiden 

äänenvoimakkuuden säätö, 

opaskirjan sivu 22

Äänenvoimakkuus ja mikrofoni, 

opaskirjan sivu 6
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Tämä tuote täyttää ETY-

direktiivien 89/336 ja 73/23 

määräykset.

Oikeus teknisten tietojen, 

ominaisuuksien ja niiden 

käyttötapojen muutoksiin ilman 

ennakkoilmoitusta pidätetään. 
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