
BeoCom 2 

Komme i gang 



Før du starter … 

Denne veiledningen inneholder instruksjoner 

om hvordan du installerer og bruker  

BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. 

Du kan også bruke håndsettet med andre 

baser, som for eksempel en BeoCom 6000-

base, en BeoLine PSTN-base eller en BeoLine 

ISDN-base. Merk imidlertid at noen 

funksjoner fungerer forskjellig eller ikke er 

tilgjengelige når du bruker håndsettet med 

en av disse basene. Forskjellene er beskrevet 

i denne veiledningen.



Innhold

Tastatur og display, 4
Dette kapittelet gir en oversikt over  

BeoCom 2-håndsettet og dets funksjoner, 

deriblant tastaturlayout og 

displayinformasjon.

Melde opp og stille inn håndsettet, 8
Dette kapittelet beskriver hvordan du lader 

batteriet, melder opp håndsettet på en 

BeoLine-base, stiller inn klokkeslett og dato 

og velger egnede omgivelser for håndsettet.

Til informasjon …, 14

Dette kapittelet gir deg informasjon om 

omgivelsesforhold som BeoCom 2 kan 

forventes å fungere under.

Følg denne prosedyren når du stiller inn  

BeoCom 2: 

1 Koble til laderen slik det beskrives i håndboken 

til laderen 

2 Lad håndsettbatteriet i minst en time

3 Koble til BeoLine-basen slik det er beskrevet i 

håndboken for basen

4 Meld opp håndsettet på basen. 

Ikke skjøt eller endre ledningen til basen eller 

laderen på noen måte, dette fører til at produktet 

ikke fungerer! 

3



Vis informasjonen på displayet og bla 

gjennom menyene

Styretappen, som er plassert over OK-

tasten, brukes til menynavigering. Skyv 

styretappen opp, ned, til venstre eller 

til høyre. Skyv styretappen opp eller 

ned for å justere volumet under et 

anrop

– Godta og lagre oppføringer eller valg 

i displayet

– Avhengig av status for telefonen kan 

du trykke på OK for å få tilgang til 

ekstrafunksjoner eller -alternativer 

som du kan vise ved å skyve 

styretappen ned

– Trykk og hold nede for å slå av 

håndsettet 

Talltaster for å taste inn telefonnumre

Brukes for telefonnumre, viderekobling 

av samtaler og andre automatiske 

tjenester

Kobler mikrofonen til eller fra – brukes 

også til å sette inn en pause i et 

telefonnummer

Håndsettastatur

      

OK

0 – 9

1

3

5

7

9
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0

R

A.V

OK

INT

C

Kjøkken
10:41 
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Når telefonen er inaktiv, viser displayet 

navnet på håndsettet og gjeldende 

klokkeslett. Hvis du ikke har gitt 

håndsettet et navn, vises håndsettets 

nummer i telefonsystemet (1–8*) i 

stedet. 



Brukes i forbindelse med viderekobling 

av samtaler, samtale venter og andre 

automatiske tjenester

Trykk for å fjerne den siste oppføringen. 

Trykk og hold nede for å gå ut av en 

funksjon

Trykk for å justere volumet på lyd- og 

videosystemer fra Bang & Olufsen

Trykk for å ringe opp et internt 

håndsett. Deretter kan du se gjennom 

listen over håndsett med styretappen, 

eller velge et håndsett ved å trykke på 

nummeret for håndsettet (1–8*) 

Trykk for å foreta og avslutte et anrop. 

Trykk for å slå på håndsettet 

*Hvis du bruker en BeoCom 6000-base, 

en BeoLine PSTN-base eller en BeoLine 

ISDN-base, kan du kun registrere seks 

håndsett. 

R

C

AV

INT
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Åpne displayet …

> Trykk OK mens håndsettet er i standby. 

> Skyv styretappen ned for å vise alternativer  

i displayet. 

> Trykk OK for å velge et alternativ. 

Alternativer i hovedmenyen
– Repeter-liste … Få tilgang til listen over 

utgående anrop. Se side 10 i håndboken. 

– Vis nr.-liste … Få tilgang til listen over mottatte 

anrop. Se side 12 i håndboken. 

– Lydløs? … Slå av ringetonen på håndsettet.  

Se side 5 i håndboken. 

– Slett lister* … Slett innholdet i Repeter-listen 

og Vis nr.-listen. Se side 20 i håndboken. 

– Innstillinger … Aktiver, juster eller deaktiver 

funksjoner. Se side 26 i håndboken.

Visning av nye, ubesvarte anrop
Når håndsettet står i standby, viser displayet 

eventuelle ubesvarte anrop. Menyen forsvinner 

når du har sett på anropene, og 

anropsinformasjonen flyttes til Vis nr.-listen. 

”3 nye anrop” vises i displayet …

> Trykk OK for å se nummer, klokkeslett og dato 

for det siste anropet. Hvis navnet er lagret i 

telefonboken, vises det i stedet for 

telefonnummeret. Hvis du ikke vil vise den nye 

anropsinformasjonen, skyver du bare 

styretappen ned. 

> Skyv styretappen ned for å se de andre 

anropene. 

> Etter at du har sett de nye anropene, trykker  

du på C for å gå ut av menyen. 

*MERK! Dette er kun mulig hvis du bruker 

håndsettet med en BeoLine-base. 

Håndsettdisplayet

Språk
Norsk?

Linda Hansen
10:41

23456789

Kjøkken
10:41
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En svart pil angir at det 

finnes flere alternativer 

hvis du skyver 

styretappen i den viste 

retningen.

En svart linje indikerer 

et aktivt anrop. 

En blinkende linje 

indikerer et 

innkommende anrop. 

En stiplet linje indikerer 

et aktivt anrop på et 

annet håndsett. 



Feilsøking via displayet – Varsel-menyen
Hvis det finnes forhold som forhindrer eller på 

annen måte påvirker bruken av telefonen, vises 

Varsel i displayet mens håndsettet er i standby  

og vises så lenge forholdet gjelder. 

”Varsel” vises på displayet …

> Trykk OK for å vise årsaken til varselet. 

> Skyv styretappen ned for å se om andre 

forhold gjelder. 

> Trykk OK for å endre aktuelle endringer hvis 

dette er tilgjengelig. 

> Skyv styretappen opp eller ned for å justere 

innstillinger, og trykk OK for å lagre dem. 

Hvis du ikke vil vise varselet, skyver du bare 

styretappen ned. 

Ingen kontakt 
med basen

Linjen opptatt

Melde 
hånds. 

på basen?

Stue
Lydløs
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Andre meldinger i 

standby: 

Håndsettet er ikke 

oppmeldt på en base. 

Trykk OK for å starte 

prosedyren for første 

gangs oppmelding. 

Håndsettet er lydløst. 

Trykk OK for å kunne 

deaktivere lydløs-

funksjonen. 

Det er ikke noen 

forbindelse mellom 

basen og håndsettet. 

Linjen er opptatt. Trykk 

på , deretter OK for å 

”bryte inn” i en samtale. 

Dette er kun mulig hvis 

du bruker håndsettet 

med en BeoLine-base. 



Hvis håndsettet må lades, skjer dette 

automatisk når håndsettet er plassert i 

laderen. Av sikkerhetsgrunner er batteriet 

ikke ladet før det sendes. Vi anbefaler at du 

lader håndsettet i minst én time før du går 

videre med førstegangs oppmelding av 

håndsettet. 

Om lading … 

– Laderen må tilkobles strømkontakten. 

– Det tar fire timer å lade batteriet helt opp. 

– Maksimal taletid før ny lading er cirka 15 timer. 

– Standby-tid før ny lading er på cirka 180 timer. 

Håndsettet kontrollerer batteriladingen, slik at du 

alltid kan sette håndsettet i laderen etter bruk, selv 

om batteriet ikke trenger lading. Du reduserer 

ikke batteriets levetid ved å sette håndsettet i 

laderen. 

Håndsettdisplayet informerer om når batteriet må 

lades. Hvis du har en aktiv samtale, avgis det et 

lydsignal fra håndsettet i tillegg. 

Lade håndsettbatteriet

Batteriet 
må lades
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Velge menyspråk

Etter at du har ladet håndsettbatteriet, kan 

du slå på håndsettet og begynne prosedyren 

for første gangs oppmelding. Det første 

trinnet er å velge et språk for display-

informasjon. 

> Trykk på  for å slå på håndsettet. Bang & 

Olufsen-logoen vises kort.

> Du blir bedt om å velge et språk. 

> Skyv styretappen ned for å velge språk. 

> Trykk OK for å lagre det valgte språket. Du kan 

nå melde opp håndsettet slik det er beskrevet 

på neste side. 

OK

...

Lagret
Norsk

Språk
English?

Språk
Norsk?
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For at basen og håndsettet skal kunne 

kommunisere, må håndsettet være oppmeldt 

på basen. Opptil åtte* håndsett kan meldes 

opp på samme base. Du kan ikke melde opp 

et håndsett på mer enn én base. 

> Koble basen fra strømnettet i to sekunder og 

koble den deretter til på nytt. Indikatorlampen 

lyser, og basen er åpen for oppmelding i fem 

minutter. 

Når basen er åpen for oppmelding, følger du 

fremgangsmåten på neste side. 

*Hvis du bruker en BeoCom 6000-base, en 

BeoLine PSTN-base eller en BeoLine ISDN-base, 

kan du kun registrere seks håndsett. 

Oppmelding av håndsettet på en 
base 
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BeoLine basen. 

Indikatorlampe 



> Trykk  for å slå på håndsettet. Melde hånds. 

på basen? vises i displayet. 

> Trykk OK. Håndsettet søker etter en åpen base. 

> Når det finner en base, vises PARK-nummeret* 

for basen. Kontroller nummeret mot nummeret 

på basen. 

> Dersom numrene ikke samsvarer, skyver du 

styretappen ned slik at du ser de tilgjengelige 

basene. Hvis din base ikke vises, åpner du basen 

for oppmelding på nytt og gjentar prosedyren. 

> Hvis numrene stemmer, trykker du på OK for å 

melde opp håndsettet på basen. 

> Hvis du blir bedt om å oppgi PIN-kode, taster 

du inn PIN-koden og trykker på OK. Displayet 

viser når oppmeldingen er fullført. Du kan nå gi 

håndsettet et navn, slik det er beskrevet på  

side 12.

*Avhengig av hvilken base du har. kan etiketten 

med PARK-nummeret finnes bak kontaktdekslet, 

på kontaktdekslet eller nederst på basen. 

Melde
hånds.

på basen?

OK

OK

...

Søker e. 
base

Vent...

...

Melder opp
Vent...

Angi navn 
på håndsett?

Base 1/2: 36-
000223344556

Base 2/2: 36-
000223344557
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Når oppmeldingen er fullført, vil du bli bedt 

om å navngi håndsettet. Dette er praktisk 

hvis du har mer enn ett håndsett. Du kan for 

eksempel gi håndsettet navn etter hvilket 

rom det er plassert i eller etter personen som 

bruker det oftest. Du kan angi disse 

innstillingene senere, dersom du heller vil 

det. 

> Du blir bedt om å angi et navn. 

> Trykk OK for å gjøre det, eller trykk C hvis du vil 

hoppe over dette trinnet. 

> Skyv styretappen til venstre eller høyre for å 

velge tegn. Både store og små bokstaver er 

tilgjengelige. Velg Aa for å bytte mellom store 

og små bokstaver, og A@ for å bruke bokstaver 

som er spesielle for ditt språk*. 

> Trykk OK for å lagre de valgte bokstavene.  

Hvis du lagrer en stor bokstav, går markøren 

automatisk til de små bokstavene. Hvis du 

lagrer et mellomrom eller et symbol, for 

eksempel ”&”, går markøren automatisk til de 

store bokstavene.

> Når navnet er fullført, skyver du styretappen 

til venstre eller høyre for å flytte markøren til  

-symbolet. 

> Trykk OK for å lagre navnet. Nå kan du angi 

klokkeslett og dato. 

Hvis du melder opp et håndsett som allerede har 

et navn, på basen, vises dette navnet i displayet 

når oppmeldingen er fullført. Hvis du vil bruke 

samme navn, flytter du markøren til symbolet  

 og trykker på OK. 

*”Aa” og ”A@” er kun tilgjengelige når du bruker 

et håndsett med BeoLine-basen. 

Navngi håndsettet

OK

Angi navn 
på håndsett?

Kjøkken
lagret

OK

OK

Aa ABCDEF...

OK

Kjøkken

Aa abcdef...

Kjøk

...klmnopqrstu...
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Etter at du har meldt opp håndsettet og gitt 

det navn, blir du bedt om å stille inn dato og 

klokkeslett. Klokkeslettet vises når telefonen 

ikke er i bruk og når det ikke er ny 

informasjon på displayet. Dato og klokkeslett 

vises dessuten sammen med informasjon om 

Vis nummer og Repeter. 

> Angi klokkeslett og dato? vises. 

> Trykk OK for å kunne stille inn klokkeslett og 

dato, eller trykk C hvis du vil hoppe over dette 

trinnet. 

> Skyv styretappen opp eller ned for å angi 

årstall. 

> Trykk OK for å lagre, og gå deretter til 

månedinnstillingen. 

> Angi måned, dag, time og minutt ved å skyve 

styretappen opp eller ned og trykke på OK. 

> Du blir bedt om å melde opp flere håndsett*. 

Trykk OK dersom du ønsker å melde opp flere 

håndsett eller C for å gå ut av menyen. 

*Dette er kun mulig hvis du bruker håndsettet 

med en BeoLine-base. 

Still inn dato og klokkeslett

OK

OK

Angi 
klokkeslett 

og dato?

Lagret
 16:35     9 jan

Angi år
2005?

Melde opp
flere hånds.?

OK

Angi måned
jan?

OK

Angi dag
1?

OK

Angi timer
12?

OK

. . .

Angi minutter
00?
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Plassering og omgivelser

Telefonen må ikke plasseres i fuktige, støvete 

eller forurensede omgivelser og bør ikke 

utsettes for væsker eller direkte sollys. Unngå 

at ladekontaktpunktene på håndsettet 

kommer i kontakt med metall eller fettete 

deler. 

Rengjøre BeoCom 2
Rengjør BeoCom 2 med en myk, fuktig klut med 

noen få dråper mildt rengjøringsmiddel. Bruk en 

bomullspinne og isopropyl-alkohol til å rengjøre 

kontaktene på laderen og håndsettet – og bare 

disse delene. Ikke bruk isopropyl-alkohol til å 

rengjøre noen andre deler av laderen eller 

håndsettet! 

Vær oppmerksom på at overflaten på håndsettet 

kan skades av røff behandling som å bli slått eller 

skrapt mot harde eller ru overflater.

BeoCom 2 kan bare brukes med det viste Bang & 

Olufsen-tilbehøret: 

– Bordlader

– Vegglader
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Stikkordregister

Stikkordslisten er sortert alfabetisk 

etter emne. Relevante 

kapittelreferanser og sidenumre er 

oppført under hvert av emnene. 

Sidetall til kapitler i håndboken har 

”Håndbok” foran seg. Sidetall uten 

disse bokstavene foran viser til 

kapitler i denne håndboken.

Anrop
Foreta anrop fra Repeter-listen, 

Håndbok s. 10

Foreta et internt 

konferanseanrop, Håndbok  

s. 33

Foreta og besvare anrop, 

Håndbok s. 4

Lagre et nummer etter et anrop, 

Håndbok s. 7

Overføre eksterne anrop, 

Håndbok s. 32

Ringe opp et annet håndsett, 

Håndbok s. 30

Ringe opp fra Vis nr.-listen, 

Håndbok s. 12

Ringe opp og lagre direkte 

innvalgsnumre i telefonboken, 

Håndbok s. 23

Søke i telefonboken og foreta et 

anrop, Håndbok s. 9

Base
Base-menyen, Håndbok s. 26

BeoLine-basen, 10

Oppmelding av håndsettet på en 

base, 10

Stille inn et håndsett som 

”personlig” eller ”felles”, 

Håndbok s. 31

Batteri
Lade håndsettbatteriet, 8

BeoLine
BeoLine-basen, 10

Oppmelding av håndsettet på en 

base, 10

BeoLink
Justere lydstyrke på lyd-/

videoprodukter, Håndbok s. 22

Displayer og menyer
Alternativer i hovedmenyen, 6

Feilsøking via displayet – Varsel-

menyen, 7

Håndsettdisplayet, 6

Vise anropsinformasjon for et 

valgt utgående anrop, Håndbok 

s. 10 

Visning av nye, ubesvarte anrop, 

6

Håndsett
Håndsettdisplayet, 6

Håndsett-menyen, Håndbok s. 26

Lade håndsettbatteriet, 8

Navngi håndsettet, 12

Oppmelding av håndsettet på en 

base, 10

Ringe opp et annet håndsett, 

Håndbok s. 30

Slå av ringesignalet på 

håndsettet, Håndbok s. 5

Slå av ringingen på et håndsett, 

Håndbok s. 4

Stille inn dato og klokkeslett, 13

Stille inn et håndsett som 

”personlig” eller ”felles”, 

Håndbok s. 31

Taster på håndsettet, 4

Innstillinger
Base-menyen, Håndbok s. 26

Flashtid-menyen, Håndbok s. 27

Håndsett-menyen, Håndbok s. 26

Justere lydstyrke på lyd-/

videoprodukter, Håndbok s. 22

Kl.slett/dato-menyen, Håndbok  

s. 26 

Navngi håndsettet, 12

Nyhetsind.-menyen, Håndbok  

s. 26

Ringetone-menyen, Håndbok s. 26

Sentral-menyen, Håndbok s. 27

Slå av ringesignalet på 

håndsettet, Håndbok s. 5

Språk-menyen, Håndbok s. 27
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Stille inn dato og klokkeslett, 13

Stille inn et håndsett som 

”personlig” eller ”felles”, 

Håndbok s. 31

Stille inn et primærnummer, 

Håndbok s. 25 

Volum og mikrofon, Håndbok s. 6

Konferanseanrop
Foreta et internt 

konferanseanrop, Håndbok  

s. 33

Lading
Lade håndsettbatteriet, 8

Mikrofon
Volum og mikrofon, Håndbok s. 6

Numre med direkte innvalg
Ringe opp og lagre direkte 

innvalgsnumre i telefonboken, 

Håndbok s. 23

Oppmelding
BeoLine-basen, 10

Førstegangs oppmelding av 

håndsettet på en base, 10

Plassering 
Plassering og omgivelser, 14

Redigere
Legge inn et nytt navn og 

nummer i telefonboken, 

Håndbok s. 14

Redigere et navn eller nummer i 

telefonboken, Håndbok s. 16

Slette et navn og nummer i 

telefonboken, Håndbok s. 18

Repeter
Bruk Repeter, Håndbok s. 10

Foreta anrop fra Repeter-listen, 

Håndbok s. 10

Lagre Repeter- og vis nr.-numre, 

Håndbok s. 19

Slette et bestemt Repeter-

nummer fra listen, Håndbok  

s. 11

Slette innholdet i Vis nr.-listen 

eller Repeter-listen, Håndbok  

s. 20 

Vise anropsinformasjon for et 

valgt utgående anrop, Håndbok 

s. 10 

Ringesignal
Ringetone-menyen, Håndbok s. 26

Slå av ringesignalet på 

håndsettet, Håndbok s. 5

Slå av ringingen på et håndsett, 

Håndbok s. 4

Slette
Slette et bestemt Repeter-

nummer fra listen, Håndbok  

s. 11

Slette et bestemt Vis nr.-nummer 

fra listen, Håndbok s. 13

Slette et navn eller nummer i 

telefonboken, Håndbok s. 18

Slette innholdet i Vis nr.-listen 

eller Repeter-listen, Håndbok  

s. 20 

Søk
Foreta anrop fra Repeter-listen, 

Håndbok s. 10

Ringe opp fra Vis nr.-listen, 

Håndbok s. 12

Søke i telefonboken og foreta et 

anrop, Håndbok s. 9

Telefonbok
Lagre et nummer etter et anrop, 

Håndbok s. 7

Lagre Repeter- og vis nr.-numre, 

Håndbok s. 19

Legge inn et nytt navn og 

nummer i telefonboken, 

Håndbok s. 14

Redigere et navn eller nummer i 

telefonboken, Håndbok s. 16

Ringe opp og lagre direkte 

innvalgsnumre i telefonboken, 

Håndbok s. 23

Slette et navn eller nummer i 

telefonboken, Håndbok s. 18
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Søke i telefonboken og foreta et 

anrop, Håndbok s. 9

Tilbehør
BeoCom 2-tilbehør, 14

Vedlikehold
Rengjøre BeoCom 2, 14

Vis nummer
Bruke Vis nummer, Håndbok s. 12

Lagre Repeter- og vis nr.-numre, 

Håndbok s. 19

Ringe opp fra Vis nr.-listen, 

Håndbok s. 12

Slette et bestemt Vis nr.-nummer 

fra listen, Håndbok s. 13

Slette innholdet i Vis nr.-listen 

eller Repeter-listen, Håndbok  

s. 20 

Volum
Justere lydstyrke på lyd-/

videoprodukter, Håndbok s. 22

Volum og mikrofon, Håndbok s. 6
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Dette produktet oppfyller 

betingelsene i EU-

direktivene 89/336 og 

73/23.

Tekniske spesifikasjoner, funksjoner 

og bruken av disse kan endres uten 

varsel! 
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www.bang-olufsen.com
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