
BeoCom 2 

Komma igång 



Innan du börjar …

Denna handledning innehåller anvisningar 

om hur du installerar och använder luren 

BeoCom 2 med en BeoLine-bas. 

Du kan även använda luren med andra baser, 

t.ex. en BeoCom 6000-bas, en BeoLine PSTN-

bas eller en BeoLine ISDN-bas. Lägg dock 

märke till att en del funktioner fungerar 

annorlunda eller inte är tillgängliga när du 

använder luren med någon av dessa baser. 

Skillnaderna beskrivs i denna handledning.



Innehåll 

Knappsats och display, 4 

Detta kapitel ger en översikt över BeoCom 2-

luren och dess funktioner, inklusive 

knappsatsens utseende och 

displayinformation.

Registrera och installera luren, 8 

Detta kapitel beskriver hur du laddar batteriet, 

registrerar luren på en BeoLine-bas.

För din kännedom …, 14 

Detta kapitel ger dig information om 

omständigheter då BeoCom 2 ska fungera.

Följ denna procedur när du installerar BeoCom 2: 

1 Anslut laddaren enligt beskrivningen i 

handledningen till laddaren 

2 Ladda lurens batteri i minst en timme

3 Anslut BeoLine-basen enligt beskrivningen i 

handledningen till basen 

4 Registrera luren på basen. 

Förläng eller ändra inte basens eller laddarens 

nätsladd på något sätt, eftersom det gör att 

produkten inte fungerar som den ska! 
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Visa information på displayen och 

bläddra genom menyerna

Styrpinnen, som sitter ovanför OK-

knappen, används för att navigera i 

menyerna. Tryck styrpinnen uppåt, 

nedåt, åt vänster eller åt höger. Tryck 

styrpinnen uppåt eller nedåt för att 

justera volymen under ett samtal

– Godkänn och lagra poster eller val på 

displayen 

– Beroende på vilket läge telefonen 

befinner sig i får du tillgång till olika 

funktioner och alternativ när du 

trycker på OK. Dessa visas genom att 

du trycker styrpinnen nedåt

– Håll intryckt för att stänga av luren 

Sifferknappar för att ange 

telefonnummer

Används i telefonnummer, för 

vidarebefordring av samtal och andra 

automatiska tjänster

Sätta på och stänga av mikrofonen. 

Används även för att infoga en paus i 

ett telefonnummer

Lurens knappsats

      

OK
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När telefonen är inaktiv visar displayen 

lurens namn och aktuell tid. Om du 

inte har gett luren ett namn visas i 

stället lurens nummer i ditt 

telefonsystem (1–8*). 



Används tillsammans med 

vidarebefordring av samtal, samtal 

väntar och andra automatiska tjänster 

Tryck för att ta bort det som senast 

matades in. Håll intryckt för att avsluta 

en funktion

Tryck för att justera volymen på ljud- 

och videosystem från Bang & Olufsen

Tryck för att ringa en intern lur. Du kan 

sedan bläddra igenom listan över lurar 

med styrpinnen eller välja en lur genom 

att trycka numret för den luren (1–8*) 

Tryck för att ringa eller avsluta ett 

samtal. Tryck för att sätta på luren

*Om du använder en BeoCom 6000-

bas, en BeoLine PSTN-bas eller en 

BeoLine ISDN-bas kan du endast 

registrera sex lurar. 

R

C

AV

INT
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Öppna displayen …

> Tryck på OK när luren är i standby-läge. 

> Tryck styrpinnen nedåt för att visa alternativ 

på displayen. 

> Tryck på OK för att välja ett alternativ. 

Alternativ på huvudmenyn 
– Återupprlista … Öppna listan över utgående 

samtal. Se sidan 10 i handledningen. 

– Samtalslista … Öppna listan över de samtal du 

har tagit emot. Se sidan 12 i handledningen. 

– Ringsignal av? … Stäng av ljudet på lurens 

ringsignal. Se sidan 5 i handledningen. 

– Radera listor* … Radera innehållet i 

återuppringningslistan eller samtalslistan.  

Se sidan 20 i handledningen. 

– Inställningar … Aktivera, justera eller avaktivera 

funktioner. Se sidan 26 i handledningen.

Visning av nya, obesvarade samtal
När luren är i standby-läget visar displayen dig 

eventuella obesvarade samtal som du har tagit 

emot. Menyn försvinner när du har sett samtalen 

och samtalsinformationen flyttas till samtalslistan. 

”3 nya samt.” visas på displayen …

> Tryck på OK för att se nummer, tid och datum 

för det senaste samtalet. Om namnet finns 

lagrat i telefonboken visas detta i stället för 

numret. Om du inte vill visa ny 

samtalsinformation trycker du helt enkelt 

styrpinnen nedåt. 

> Tryck styrpinnen nedåt för att visa de andra 

samtalen. 

> När du har sett de nya samtalen trycker du på  

C för att lämna menyn. 

*OBS! Detta är endast möjligt om du använder 

luren med en BeoLine-bas. 

Lurens display

Språk
Svenska?

Per Nilsson
10:41

23456789

Kök
10:41
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En svart pil visar att det 

finns fler alternativ att 

välja bland om du 

trycker styrpinnen i den 

riktning som anges. 

En svart linje anger ett 

aktivt samtal. 

En blinkande linje anger 

ett inkommande 

samtal. 

En streckad linje anger 

ett aktivt samtal på en 

annan lur. 



Felsökning via displayen – menyn Varning
Om ett tillstånd har uppstått som hindrar eller på 

annat sätt påverkar optimal användning av 

telefonen visas Varning på displayen när luren är i 

standby-läge och det står kvar så länge tillståndet 

gäller. 

”Varning” visas på displayen …

> Tryck på OK för att visa orsaken till varningen. 

> Tryck styrpinnen nedåt för att se om andra 

tillstånd har uppstått. 

> Tryck på OK för att justera nödvändiga 

inställningar, vid behov. 

> Tryck styrpinnen uppåt eller nedåt för att 

justera inställningarna och tryck på OK för att 

lagra dem. 

Om du inte vill visa varningen trycker du helt 

enkelt styrpinnen nedåt. 

Ingen kontakt
med basen

Upptaget

Registrera 
lur till 

bas?

Vardagsrum
Ringsignal av
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Andra meddelanden 

i standby-läge: 

Luren är inte 

registrerad på en bas. 

Tryck på OK för att 

starta processen för  

förstagångsinstallation.

 

Ljudet på luren är 

avstängt. Tryck på OK 

för att sätta på ljudet 

igen. 

Det finns ingen 

anslutning mellan 

basen och luren. 

Upptaget. Tryck på , 

och sedan på OK för 

att ”bryta in i” samtalet. 

Detta är endast möjligt 

om du använder luren 

med en BeoLine-bas. 



Om luren behöver laddas sker detta 

automatiskt när luren sätts i laddaren.  

Av säkerhetsskäl laddas inte batteriet före 

leverans. Vi rekommenderar att du laddar 

luren i minst en timme innan du går vidare 

med förstagångsregistreringen av luren. 

Om laddning … 

– Laddaren måste vara ansluten till eluttaget. 

– Det tar fyra timmar att ladda batteriet helt. 

– Den längsta taltiden per laddning är ca  

15 timmar. 

– Standby-tiden per laddning är ca 180 timmar. 

Luren styr laddningen av batteriet, så du kan alltid 

sätta luren i laddaren när du har använt den, även 

om batteriet inte behöver laddas. Batteriets 

livslängd minskar inte om du lämnar luren i 

laddaren. 

Lurens display talar om när batterierna behöver 

laddas. Om du har ett aktivt samtal hörs även en 

ton från luren. 

Ladda lurens batteri

Ladda
batteriet
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Välja ett menyspråk

När du har laddat lurens batteri kan du sätta 

på luren och börja processen för förstagångs-

installation. Det första steget är att välja ett 

språk för displayinformation. 

> Tryck  för att sätta på luren. Bang & Olufsen-

logotypen visas en kort stund.

> På displayen uppmanas du att välja ett språk. 

> Tryck styrpinnen nedåt för att välja ett språk. 

> Tryck på OK för att lagra det valda språket. 

Därefter kan du registrera luren, enligt 

beskrivningen på nästa sida. 

OK

...

Sparad
Svenska

Språk
English?

Språk
Svenska?
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För att basen och luren ska kunna 

kommunicera måste luren registreras på en 

bas. Upp till åtta* lurar kan registreras på 

samma bas. Du kan inte registrera en lur på 

mer än en bas. 

> Koppla bort basen från nätet i minst två 

sekunder och anslut den sedan igen. 

Indikatorlampan blinkar och basen är redo för 

registrering under fem minuter. 

När basen är redo för registrering följer du 

processen på följande sida. 

*Om du använder en BeoCom 6000-bas, en 

BeoLine PSTN-bas eller en BeoLine ISDN-bas kan 

du endast registrera sex lurar. 

Registrera luren på en bas 10

BeoLine-basen. 

Indikatorlampa



> Tryck på  för att sätta på luren. Registrera lur 

till bas? visas på displayen. 

> Tryck på OK. Luren söker efter en öppen bas. 

> När den hittar en bas visas PARK-numret* för 

basen. Kontrollera numret mot basens nummer. 

> Om numren inte överensstämmer trycker du 

styrpinnen nedåt för att visa de tillgängliga 

baserna. Om basen inte visas öppnar du basen 

för registrering igen och upprepar processen. 

> Om numren överensstämmer trycker du på OK 

för att registrera luren på basen. 

> Om basen frågar efter en pinkod anger du 

pinkoden och trycker på OK. Displayen 

meddelar när registreringen är färdig. Du kan 

nu ge luren ett namn enligt beskrivningen på 

sidan 12.

*Beroende på vilken bas du har kan du hitta 

etiketten med PARK-numret bakom jackets hölje, 

på jackets hölje eller på basens undersida. 

Registrera
lur till 

bas?

OK

OK

...

Söker bas
Vänta...

...

Registrerar
Vänta...

Ange lurens
namn?

Bas 1/2: 36-
000223344556

Bas 2/2: 36-
000223344557
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När registreringen är färdig uppmanas du på 

displayen att namnge luren. Detta är 

praktiskt om du har mer än en lur. Du kan 

exempelvis namnge luren efter det rum den 

står i, eller efter den person som använder 

den mest. Du kan ange denna inställning 

senare, om du vill. 

> På displayen uppmanas du att ange ett namn. 

> Tryck på OK för att göra det eller tryck på C om 

du vill hoppa över detta steg. 

> Tryck styrpinnen åt vänster eller höger för att 

välja tecken. Du kan välja mellan stora och små 

bokstäver. Välj Aa för att växla mellan stora och 

små bokstäver, och A@ för att använda 

bokstäver som är särskilda för ditt språk*. 

> Tryck på OK för att lagra den valda bokstaven. 

Om du lagrar en stor bokstav flyttas markören 

automatiskt till små bokstäver. Om du lagrar ett 

mellanslag eller en symbol, t.ex. ”&”, flyttas 

markören automatiskt till stora bokstäver.

> När namnet är färdigt trycker du styrpinnen åt 

vänster eller höger för att flytta markören till 

symbolen . 

> Tryck på OK för att lagra namnet. Nu kan du 

ställa in tid och datum. 

Om du registrerar en lur som redan har ett namn 

på basen visas detta namn på displayen när 

registreringen är färdig. Om du vill använda 

samma namn flyttar du markören till symbolen 

och trycker på OK. 

*”Aa” och ”A@” är endast tillgängliga om du 

använder luren med BeoLine-basen. 

Namnge luren 

OK

Ange lurens
namn?

Kök
sparad

OK

OK

Aa ABCDEF...

OK

Kök

Aa abcdef...

Kök

...klmnopqrstu...
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När du har registrerat luren och gett den ett 

namn uppmanas du på displayen att ställa in 

tid och datum. Tiden visas när telefonen inte 

används och när det inte finns någon ny 

information på displayen. Tiden och datumet 

visas även med information om 

nummerpresentation och återuppringning. 

> Ställ in tid och datum? visas. 

> Tryck på OK för att ställa in tid och datum eller 

tryck på C om du vill hoppa över detta steg. 

> Tryck styrpinnen uppåt eller nedåt för att ställa 

in året. 

> Tryck på OK för att lagra och gå vidare till 

månadsinställningen. 

> Ställ in månad, dag, timme och minut genom 

att trycka styrpinnen uppåt eller nedåt och 

trycka på OK. 

> Luren uppmanar dig att registrera fler lurar*. 

Tryck på OK om du vill registrera fler lurar eller 

tryck på C för att lämna menyn. 

*Detta är endast möjligt om du använder luren 

med BeoLine-basen. 

Ställa in tid och datum 

OK

OK

Ställ in tid
och datum?

Sparad
 16:35     9 jan

Ställ in år
2005?

Registrera fler
lurar?

OK

Ställ in månad
jan?

OK

Ställ in dag
1?

OK

Ställ in timmar
12?

OK

. . .

Ställ in minuter
00?
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Placering och omgivning 

Telefonen får inte placeras i fuktiga, 

dammiga eller förorenade omgivningar  

och får inte utsättas för direkt solljus eller 

vätskor. Undvik att låta lurens 

laddningskontakter vidröra metall eller 

flottiga delar. 

Rengöra BeoCom 2 
Rengör BeoCom 2 med en mjuk och fuktig trasa 

med några droppar milt rengöringsmedel. Om du 

vill rengöra laddarens och lurens 

laddningskontakter – och endast dessa delar – 

använder du en bomullstopp och 

isopropylalkohol. Använd inte isopropylalkohol för 

att rengöra några andra delar av laddaren eller 

luren! 

Lägg märke till att lurens yta kan skadas av omild 

behandling, t.ex. slag och skav mot hårda eller 

grova ytor.

BeoCom 2 kan endast användas tillsammans med 

de tillbehör från Bang & Olufsen som visas: 

– Bordsladdare

– Väggladdare
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Register 

Registret är sorterat alfabetiskt efter 

ämne. Relevanta kapitelreferenser 

och deras sidnummer anges under 

varje ämne. Sidnummer för kapitel 

som finns i handledningen föregås 

av ”Handledning”. Sidnummer som 

det inte står något innan syftar på 

kapitel i denna handbok.

Anknytningsnummer 
Ringa och lagra nummer med 

anknytning i telefonboken, 

Handledning s. 23 

Bas 
BeoLine-basen, 10

Göra en lur ”personlig” eller 

”gemensam”, Handledning s. 31

Menyn Bas, Handledning s. 26

Registrera luren på en bas, 10

Batteri 
Ladda lurens batteri, 8

BeoLine 
BeoLine-basen, 10

Registrera luren på en bas, 10

BeoLink 
Justera volymen på ljud-/

videoprodukter, Handledning  

s. 22

Inställningar 
Ge luren ett namn, 12

Göra en lur ”personlig” eller 

”gemensam”, Handledning s. 31

Justera volymen på ljud-/

videoprodukter, Handledning  

s. 22

Menyn Bas, Handledning s. 26

Menyn Flashtid, Handledning s. 27

Menyn Lur, Handledning s. 26 

Menyn Nyheter, Handledning s. 26 

Menyn Ringsignal, Handledning  

s. 26 

Menyn Språk, Handledning s. 27 

Menyn Tid och datum, 

Handledning s. 26 

Menyn Växel, Handledning s. 27 

Ställa in ett huvudnummer, 

Handledning s. 25 

Ställa in tid och datum, 13

Stänga av ljudet på lurens 

ringsignal, Handledning s. 5 

Volym och mikrofonen, 

Handledning s. 6 

Konferenssamtal 
Ringa ett internt konferens-

samtal, Handledning s. 33

Ladda 
Ladda lurens batteri, 8

Lur 
Ge luren ett namn, 12

Göra en lur ”personlig” eller 

”gemensam”, Handledning s. 31

Ladda lurens batteri, 8

Lurens display, 6

Lurens knappar, 4

Menyn Lur, Handledning s. 26 

Registrera luren på en bas, 10

Ringa en annan lur, Handledning  

s. 30

Ställa in tid och datum, 13

Stänga av ljudet på luren när den 

ringer, Handledning s. 4 

Stänga av ljudet på lurens 

ringsignal, Handledning s. 5 

Mikrofon 
Volym och mikrofonen, 

Handledning s. 6 

Nummerpresentation 
Använda nummerpresentation, 

Handledning s. 12

Lagra nummer för 

återuppringning och 

nummerpresentation, 

Handledning s. 19

Ringa från samtalslistan, 

Handledning s. 12

Ta bort ett visst nummer från 

samtalslistan, Handledning s. 13

Ta bort innehållet i samtalslistan 

eller återuppringningslistan, 

Handledning s. 20 
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Placering 
Placering och omgivning, 14

Redigering 
Ange nytt namn och nummer i 

telefonboken, Handledning s. 14 

Redigera namn eller nummer i 

telefonboken, Handledning s. 16 

Ta bort namn och nummer i 

telefonboken, Handledning s. 18

Registering 
BeoLine-basen, 10

Förstagångsregistrering av luren 

på en bas, 10

Ringsignal 
Menyn Ringsignal, Handledning  

s. 26 

Stänga av ljudet på luren när den 

ringer, Handledning s. 4 

Stänga av ljudet på lurens 

ringsignal, Handledning s. 5 

Samtal 
Lagra ett nummer efter ett 

samtal, Handledning s. 7

Leta i telefonboken och ringa ett 

samtal, Handledning s. 9 

Ringa en annan lur, Handledning  

s. 30

Ringa ett internt 

konferenssamtal, Handledning 

s. 33

Ringa från samtalslistan, 

Handledning s. 12

Ringa från återuppringnings-

listan, Handledning s. 10

Ringa och besvara samtal, 

Handledning s. 4

Ringa och lagra nummer med 

anknytning i telefonboken, 

Handledning s. 23 

Överföra externa samtal, 

Handledning s. 32

Sök 
Leta i telefonboken och ringa ett 

samtal, Handledning s. 9 

Ringa från samtalslistan, 

Handledning s. 12

Ringa från återuppringnings-

listan, Handledning s. 10

Ta bort 
Ta bort ett visst nummer från 

samtalslistan, Handledning s. 13

Ta bort ett visst nummer från 

återuppringningslistan, 

Handledning s. 11 

Ta bort innehållet i samtalslistan 

eller återuppringningslistan, 

Handledning s. 20 

Ta bort namn eller nummer i 

telefonboken, Handledning s. 18

Telefonbok 
Ange nytt namn och nummer i 

telefonboken, Handledning s. 14 

Lagra ett nummer efter ett 

samtal, Handledning s. 7

Lagra nummer för 

återuppringning och 

nummerpresentation, 

Handledning s. 19

Leta i telefonboken och ringa ett 

samtal, Handledning s. 9 

Redigera namn eller nummer i 

telefonboken, Handledning s. 16 

Ringa och lagra nummer med 

anknytning i telefonboken, 

Handledning s. 23 

Ta bort namn eller nummer i 

telefonboken, Handledning s. 18

Tillbehör
BeoCom 2-tillbehör, 14

Underhåll 
Rengöra BeoCom 2, 14

Visning och menyer 
Alternativ på huvudmenyn, 6

Felsökning via displayen – menyn 

Varning, 7

Lurens display, 6

Se samtalsinformation för ett valt 

utgående samtal, Handledning 

s. 10 
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Visning av nya, obesvarade 

samtal, 6

Volym 
Justera volymen på ljud-/

videoprodukter, Handledning  

s. 22

Volym och mikrofonen, 

Handledning s. 6 

Återuppringning 
Använda återuppringning, 

Handledning s. 10 

Lagra nummer för 

återuppringning och 

nummerpresentation, 

Handledning s. 19

Ringa från återuppringnings-

listan, Handledning s. 10

Se samtalsinformation för ett valt 

utgående samtal, Handledning 

s. 10 

Ta bort ett visst nummer från 

återuppringningslistan, 

Handledning s. 11 

Ta bort innehållet i samtalslistan 

eller återuppringningslistan, 

Handledning s. 20 
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Denna produkt uppfyller 

villkoren i EEG-direktiv 

89/336 och 73/23.

Tekniska specifikationer, funktioner 

och användning av dessa kan ändras 

utan föregående meddelande! 
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www.bang-olufsen.com
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