BeoCom 2

Opaskirja

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

Päivittäinen käyttö, 4
Tässä luvussa kerrotaan, miten puheluja
muodostetaan ja miten niihin vastataan, miten
kuulokkeen äänenvoimakkuutta säädetään,
puhelu muodostetaan Nimet-, Tulleet- ja Soitetutlistojen avulla, miten numero tallennetaan Nimetlistaan puhelun jälkeen ja miten kuulokkeen
soittoääni vaiennetaan.
Lisätoiminnot, 14
Tässä kappaleessa kerrotaan, miten Nimet-listaan
lisätään nimiä ja kuinka niitä muokataan ja
poistetaan, miten numeroita tallennetaan Soitetutja Tulleet-listoista, miten Tulleet- ja Soitetutlistojen* sisältö poistetaan, miten alaliittymiin
soitetaan ja niiden numerot tallennetaan, miten
ensisijainen numero asetetaan ja miten eräiden
Bang & Olufsenin audio- tai videolaitteiden
äänenvoimakkuutta säädetään.
Yleiset asetukset, 26
Tässä kerrotaan yleisesti Asetukset-valikosta.
Tässä kerrotaan esimerkiksi, miten kuuloke
rekisteröidään tukiasemaan, miten kellonaika ja
päivämäärä asetetaan ja miten soittoäänen
asetukset valitaan.
Useita kuulokkeita sisältävän järjestelmän
käyttö, 29
Tässä kerrotaan, miten kuuloke asetetaan
henkilökohtaiseen tai yleiseen käyttöön, miten
toiseen kuulokkeeseen soitetaan, miten ulkoinen
puhelu siirretään ja miten sisäinen
neuvottelupuhelu muodostetaan.
Hakemisto, 34
*Tämä on mahdollista vain, jos kuuloketta
käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa.
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Puhelujen soittaminen ja niihin
vastaaminen

Puhelut aloitetaan ja lopetetaan BeoCom 2:n
-näppäimellä. Puhelin näyttää puhelun
aikana puhelun keston sekä puhelun
vastaanottajan nimen tai numeron. Jos et
halua vastata puheluun, voit mykistää
soittoäänen.
0--9

23456689

C

23456

0--9

23456789

23456789
0:12

Puhelun soittaminen …
> Anna puhelinnumero numeronäppäimillä.
> Jos teet virheen, siirrä kohdistin virheellisen
numeron oikealle puolelle painamalla
peukalokohdistinta vasemmalle tai oikealle
ja poista numero painamalla C.
> Muodosta puhelu painamalla . Näytössä näkyy
puhelun aika ja vastaanottajan nimi, jos se on
tallennettu Nimet-listaan.
> Lopeta puhelu painamalla tai asettamalla
kuuloke laturiin.
Puheluun vastaaminen …
> Vastaa puheluun painamalla .
> Lopeta puhelu painamalla tai asettamalla
kuuloke laturiin.
Kuulokkeen soittoäänen mykistäminen …
> Mykistä saapuvan puhelun soittoääni
painamalla C.
Jos lopetat puhelun, jonka toisen osapuolen
numeroa ei ole aiemmin tallennettu Nimet-listaan,
näyttö kehottaa tallentamaan sen. Lisätietoja on
sivulla 7 kohdassa Numeron tallennus puhelun
jälkeen.
Jos haluat valintaäänen ennen numeron
valitsemista, paina .
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Kuulokkeen soittoäänen vaiennus

Kuulokkeen soittoääni voidaan vaientaa, jos
et halua puhelimen häiritsevän. Kun kuuloke
on vaiennettu, soittoääntä ei kuulu, mutta
saapuvat puhelut rekisteröityvät silti uusien
puhelujen valikkoon, kuten “Käytön
aloittaminen” -oppaan sivulla 6 kuvataan.
Kuulokkeen soittoäänen vaientaminen …
> Avaa päävalikko painamalla OK.
> Paina peukalokohdistinta alaspäin, kunnes
näyttöön tulee teksti Vaienna?, ja paina OK.
Näyttöön tulee hetkeksi teksti Vaiennus valittu
ja sen jälkeen Vaiennettu, kun puhelin palautuu
valmiustilaan.
Kuulokkeen soittoäänen palauttaminen …
> Paina OK, jotta voit palauttaa soittoäänen.
Näyttöön tulee teksti Vaiennus pois?
> Paina OK. Soittoääni on jälleen käytössä.
Näyttöön tulee hetkeksi teksti Vaiennus pois –
valittu ja puhelin palautuu valmiustilaan.

OK

Soitetut-lista

Vaienna?
OK

Vaiennus
valittu

OK

Vaiennus pois?
OK

Vaiennus pois
valittu
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Äänenvoimakkuus ja mikrofoni

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää puhelun
aikana peukalokohdistimen avulla. Mikrofoni
voidaan myös kytkeä pois käytöstä, jos
puhelimessa olevan henkilön ei haluta
kuulevan keskustelua huoneessa olevan
henkilön kanssa.

Mika Lahti
10:41

Äänenvoim.

Äänenvoim.

Äänenvoim.

Mika Lahti
10:41

Mika Lahti
Mikr. pois

Mika Lahti
10:41

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden
säätäminen …
> Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
peukalokohdistinta ylös tai alas.
Valittu äänenvoimakkuuden asetus – kahta
voimakkainta asetusta lukuun ottamatta – on
käytössä kaikissa seuraavissa puheluissa siihen
saakka, kunnes voimakkuutta säädetään
uudelleen.
Mikrofonin ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä puhelun aikana …
> Poista mikrofoni käytöstä painamalla .
Näyttöön tulee teksti Mikr. pois, ja kuuloke
antaa äänimerkin lyhyin väliajoin, kunnes
mikrofoni otetaan jälleen käyttöön.
> Ota mikrofoni takaisin käyttöön painamalla

.

7

Numeron tallennus puhelun jälkeen

Puhelun jälkeen sinulta kysytään, haluatko
tallentaa numeron Nimet-listaan, jos se ei ole
jo siellä. Voit tallentaa numeron tyypin – koti,
työ tai matkapuhelin – ja lisätä numeroon
nimen. Voit lisätä numeroita myös Nimetlistaan jo tallennettuihin nimiin.
Puhelun jälkeen …
> Numero näkyy näytössä, ja sinua kehotetaan
tallentamaan numero Nimet-listaan. Jos
soittajan tunnistustiedot sisälsivät nimen,
näytössä näkyy kyseinen nimi.
> Aloita numeron tallennus painamalla OK.
Näyttöön tulee teksti Uusi nimi? Jos haluat
lisätä numeron Nimet-listaan tallennettuun
nimeen, katso ohjeet seuraavalta sivulta.
> Paina OK, jos numero tulee nimeen, jota ei ole
vielä tallennettu Nimet-listaan. Ensimmäinen rivi
tulee näyttöön
> … valitse nimen kirjaimet painamalla
peukalokohdistinta vasemmalle tai oikealle.
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 pieniin
kirjaimiin. Jos tallennat välin tai symbolin,
kohdistin siirtyy isoihin kirjaimiin.
> Jos haluat lisätä nimeen numeroita, käytä
numeronäppäimiä.
> Kun nimi on valmis, paina peukalokohdistinta
vasemmalle tai oikealle, kunnes kohdistin on
symbolin kohdalla.
> Tallenna nimi painamalla OK. Näyttö kehottaa
valitsemaan numeron tyypin.
> Valitse joko Koti, Matkapuhelin tai Työ
painamalla peukalokohdistinta alas ja
tallenna asetus painamalla OK.
Seuraavassa on muutamia vinkkejä, joiden avulla
Nimet-listan käyttöä voidaan helpottaa:
– Kun kirjoitat pariskuntien nimiä, pane etunimet
aakkosjärjestykseen.
– Kun kirjoitat työtovereiden nimiä, kirjoita ensin
yrityksen nimi.
– Kun kirjoitat lasten kavereiden nimiä, lisää
alkuun lapsen etunimen alkukirjain.

23456789
Tall. numero?
OK

23456789
Uusi nimi?
OK

A a ABCDEF...
OK

Mika Lahti
A a abcdef...
OK

Nr. tyyppi
Koti?
OK

Koti
tallennettu
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>> Numeron tallennus puhelun jälkeen

23456789
Lisää nimeen?
OK

1. kirjain:
ADEGHKOPST...

1. kirjain:
ADEGHKMPST...
OK

Mika Lahti
OK

Nr. tyyppi
Koti?
OK

Koti
tallennettu

Numeron lisääminen Nimet-listaan
tallennettuun nimeen …
> Kun näyttö kehottaa tallentamaan uuden
nimen, paina peukalokohdistinta alas, valitse
Lisää nimeen? ja paina OK. Nimet-listaan
tallennettujen nimien ensimmäiset kirjaimet
tulevat näyttöön.
> Valitse nimen ensimmäinen kirjain painamalla
peukalokohdistinta vasemmalle tai oikealle ja
paina OK. Ensimmäinen valitulla kirjaimella
alkava nimi tulee näyttöön.
> Valitse nimi painamalla peukalokohdistinta
ylös tai alas ja paina OK, jotta voit valita
numerotyypin.
> Valitse Koti, Matkapuhelin tai Työ painamalla
peukalokohdistinta alas ja tallenna asetus
painamalla OK.
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Numeron haku Nimet-listasta ja
soittaminen numeroon

Kun puhelin ei ole käytössä, Nimet-listan
kaikkia nimiä voidaan selata
peukalokohdistimella.
Jos Nimet-listassa on vain vähän nimiä …
> Selaa Nimet-listaa painamalla
peukalokohdistinta ylös tai alas ja paina OK,
jotta voit valita numerotyypin.
> Valitse numerotyyppi painamalla
peukalokohdistinta alas ja muodosta puhelu
painamalla .

Olohuone
16:35

Milla Rantanen

Mika Lahti
Jos nimet-listassa on paljon nimiä …
> Avaa Nimet-lista painamalla
peukalokohdistinta vasemmalle tai oikealle.
Näytössä näkyvät kirjaimet vastaavat Nimetlistan nimien ensimmäisiä kirjaimia.
> Valitse ensimmäinen kirjain painamalla
peukalokohdistinta vasemmalle tai oikealle.
> Aloita valitsemallasi kirjaimella alkavien nimien
selaaminen painamalla OK.
> Selaa nimiä painamalla peukalokohdistinta
ylös tai alas.
> Aloita numerotyyppien selaaminen nimen
valinnan jälkeen painamalla OK.
> Valitse numerotyyppi painamalla
peukalokohdistinta alas.
> Muodosta puhelu painamalla .
*Lisätietoja nimen ensisijaisen numeron valinnasta
on sivulla 25.

OK

Koti
23456789

Olohuone
16:35

1. kirjain:
ADEGHKOPST...

1. kirjain:
ADEGHKMPST...
OK

Mika Lahti
OK

Koti
23456789
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Soitetut-toiminnon käyttö

Olohuone
16:35
OK

Soitetut-lista
OK

Mika Lahti
11:24
2 tam
OK

Mika Lahti
Soita?
OK

Koti
23456789

Matkapuhelin
34567890

Mika Lahti
11:24
2 tam
OK

Mika Lahti
Tiedot?
OK

Mika Lahti
2:44

Soitetut-toiminto tallentaa 24 viimeisintä
soitettua numeroa. Soitetun numeron lisäksi
nähtävissä on myös puhelun kellonaika,
päivämäärä ja kesto. Jos olet tallentanut
Nimet-listaan nimen, se näkyy numeron
sijaan. Sisäisiä puheluja ei rekisteröidä
Soitetut-listaan.
Soittaminen Soitetut-listasta …
> Avaa päävalikko painamalla OK.
> Jos Soitetut-lista ei tule näyttöön, paina
peukalokohdistinta alas, kunnes Soitetut-lista
tulee näkyviin.
> Avaa Soitetut-lista painamalla OK.
> Valitse nimi tai numero painamalla
peukalokohdistinta alas. Jos pysähdyt
numeron kohdalle, nimi ja numeron tyyppi
alkavat vaihdella näytössä.
> Paina OK. Näyttö kysyy, soitetaanko numeroon.
> Paina OK. Numeroon soitetaan, jos nimelle on
tallennettu vain yksi numero tai jos numeroa ei
ole tallennettu Nimet-listaan.
> Jos nimelle on tallennettu muita
numerotyyppejä, valitse numerotyyppi
painamalla peukalokohdistinta alas ja soita
numeroon painamallas .
Soitetun puhelun tietojen katsominen …
> Näytä vaihtoehdot painamalla OK.
> Paina peukalokohdistinta alas, kunnes teksti
Tiedot? näkyy näytössä.
> Paina OK. Näyttöön tulee puhelinnumero ja
puhelun kesto.
Puhelinnumeroita voidaan tallentaa Soitetutlistasta suoraan Nimet-listaan. Lisätietoja on
sivulla 19 kohdassa Soitetut- ja Tulleet-listan
numeroiden tallennus.
Soitetut-lista on vain ”yleisiksi” asetettujen
kuulokkeiden käytettävissä. Lisätietoja on sivulla
31 kohdassa Kuulokkeen asettaminen
”henkilökohtaiseksi” tai ”yleiseksi”.
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Tietyn numeron poistaminen
Soitetut-listasta …
> Avaa päävalikko painamalla OK.
> Jos Soitetut-lista ei tule näyttöön, paina
peukalokohdistinta alas, kunnes Soitetut-lista
tulee näkyviin.
> Avaa Soitetut-lista painamalla OK.
> Valitse nimi tai numero painamalla
peukalokohdistinta alas.
> Näytä vaihtoehdot painamalla OK.
> Paina peukalokohdistinta alas, kunnes teksti
Poista puh.? näkyy näytössä.
> Poista valittu nimi/numero painamalla OK.

Olohuone
16:35
OK

Soitetut-lista
OK

Mika Lahti
11:24
2 tam
OK

Mika Lahti
Poista puh.?
OK

Mika Lahti
Puh poistettu
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Tulleet-listan käyttäminen

Tulleet-lista sisältää 24 viimeisimmän
vastaanotetun puhelun numerot. Jos
numerolle on tallennettuna nimi Nimetlistassa, tämä nimi näkyy näytössä, vaikka
puhelinyhtiö toimittaisikin soittajan
nimitiedot. Sama numero tallentuu listaan
vain kerran, eli listassa näkyy vain viimeisin
puhelu. Tämä toiminto edellyttää Tulleetpalvelun tilaamista puhelinyhtiöltä.

Olohuone
16:35
OK

Tulleet-lista
OK

Mika Lahti
11:24
2 tam
OK

Mika Lahti
Soita?
OK

Koti
23456789

Matkapuhelin
34567890

Soittaminen Tulleet-listasta …
> Avaa päävalikko painamalla OK.
> Paina peukalokohdistinta alas, kunnes
näyttöön tulee teksti Tulleet-lista, ja paina OK.
> Valitse nimi tai numero painamalla
peukalokohdistinta alas. Jos pysähdyt
numeron kohdalle, nimi ja numeron tyyppi
alkavat vaihdella näytössä.
> Paina OK. Näyttö kysyy, soitetaanko numeroon.
> Paina OK. Numeroon soitetaan, jos nimelle on
tallennettu vain yksi numero tai jos numeroa ei
ole tallennettu Nimet-listaan.
> Jos nimelle on tallennettu muita
numerotyyppejä, valitse numerotyyppi
painamalla peukalokohdistinta alas ja soita
numeroon painamalla .
Valitun saapuvan puhelun tietojen
katsominen …
> Näytä vaihtoehdot painamalla OK.
> Paina peukalokohdistinta alas, kunnes teksti
Tiedot? näkyy näytössä.
> Paina OK. Näytössä näkyy puhelujen määrä.
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Tietyn numeron poistaminen
Tulleet-listasta …
> Avaa päävalikko painamalla OK.
> Paina peukalokohdistinta alas, kunnes
näyttöön tulee teksti Tulleet-lista, ja paina OK.
> Valitse nimi tai numero painamalla
peukalokohdistinta alas.
> Näytä vaihtoehdot painamalla OK.
> Paina peukalokohdistinta alas, kunnes teksti
Poista? näkyy näytössä.
> Poista valittu nimi/numero painamalla OK.
Puhelinnumeroita voidaan tallentaa Tulleet-listasta
suoraan Nimet-listaan. Lisätietoja on sivulla 19
kohdassa Soitetut- ja Tulleet-listan numeroiden
tallennus.
Vaikka Tulleet-palvelu on tilattu, soittajan tiedot
eivät silti välttämättä näy kaikissa puheluissa.
Saapuvan puhelun aikana näytössä saattaa näkyä
jokin seuraavista*:
– Tuntematon … Puhelut salaisista numeroista
– Ei tunnistetta … Palveluntarjoaja ei tue Tulleettoimintoa
– Ulkomainen … Ulkomaanpuhelujen tiedot eivät
ole käytettävissä.
*Palveluntarjoaja saattaa lähettää myös muita
kuin yllä kuvattuja tietoja.

Olohuone
16:35
OK

Tulleet-lista
OK

Mika Lahti
11:24
2 tam
OK

Mika Lahti
Poista puh.?
OK

Mika Lahti
Puh poistettu
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Uuden nimen ja numeron
lisääminen Nimet-listaan

Nimet-listaan voidaan tallentaa nimiä ja
numeroita koska tahansa. Numero voi
sisältää enintään 48 merkkiä ja nimi enintään
25* merkkiä. Listaan voidaan tallentaa
enintään 200 nimeä ja numeroa.

23456789
Tall. numero?
OK

23456789
Uusi nimi?
OK

A a ABCDEF...
OK

Mika Lahti
A a abcdef...
OK

Nr. tyyppi
Koti?
OK

Koti
tallennettu

Numeron näppäileminen …
> Anna puhelinnumero numeronäppäimillä.
> Aloita numeron tallennus painamalla OK.
Näyttöön tulee teksti Uusi nimi? Jos haluat
lisätä numeron Nimet-listaan tallennettuun
nimeen, katso ohjeet seuraavalta sivulta.
> Paina OK, jos numero tulee nimeen, jota ei ole
vielä tallennettu Nimet-listaan. Ensimmäinen rivi
tulee näyttöön. Nyt voit kirjoittaa nimen.
Nimen kirjoittaminen …
> … valitse nimen kirjaimet painamalla
peukalokohdistinta vasemmalle tai oikealle.
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.
> Lopeta nimen kirjoittaminen.
> Jos haluat lisätä nimeen numeroita, käytä
numeronäppäimiä.
> Kun nimi on valmis, paina peukalokohdistinta
vasemmalle tai oikealle, kunnes kohdistin on
symbolin kohdalla.
> Tallenna nimi painamalla OK. Näyttö kehottaa
valitsemaan numeron tyypin.
> Valitse joko Koti, Matkapuhelin tai Työ
painamalla peukalokohdistinta alas ja
tallenna asetus painamalla OK.
Nimet ja numerot ovat kaikkien ”yleisiksi”
asetettujen kuulokkeiden käytettävissä. Lisätietoja
on sivulla 31 kohdassa Kuulokkeen asettaminen
”henkilökohtaiseksi” tai ”yleiseksi”.
*Käytettäessä muuta kuin BeoLine-tukiasemaa
nimessä voi olla enintään 16 merkkiä eivätkä
Aa- ja A@-toiminnot ole käytettävissä.
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Numeron lisääminen Nimet-listaan
tallennettuun nimeen …
> Kun näyttö kehottaa tallentamaan uuden
nimen, paina peukalokohdistinta alas ja
valitse Lisää nimeen? ja paina OK. Nimet-listaan
tallennettujen nimien ensimmäiset kirjaimet
tulevat näyttöön.
> Valitse nimen ensimmäinen kirjain painamalla
peukalokohdistinta vasemmalle tai oikealle ja
paina OK. Ensimmäinen valitulla kirjaimella
alkava nimi tulee näyttöön.
> Valitse nimi painamalla peukalokohdistinta
ylös tai alas ja paina OK, jotta voit valita
numerotyypin.
> Valitse Koti, Matkapuhelin tai Työ painamalla
peukalokohdistinta alas ja tallenna asetus
painamalla OK.

23456789
Lisää nimeen?
OK

1. kirjain:
ADEGHKOPST...

1. kirjain:
ADEGHKMPST...
OK

Mika Lahti
OK

Nr. tyyppi
Koti?
OK

Koti
tallennettu
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Nimet-listassa olevan nimen tai
numeron muokkaus

Nimet-listan nimiä ja numeroita voidaan
muokata koska tahansa.

Mika Lahti
OK

Matkapuhelin
34567890
OK

Matkapuhelin
Muokkaa?
OK

34567890
Matkapuhelin

34567890
Matkapuhelin
C

3456890
Matkapuhelin
0–9

34567890
Matkapuhelin
OK

34567890
Numero OK?
OK

Nr. tyyppi
Matkapuhelin?
OK

Nimet-listassa olevan numeron
muokkaaminen …
> Valitse nimi painamalla peukalokohdistinta
ylös tai alas.
> Aloita numerotyypin valinta painamalla OK.
> Valitse numerotyyppi painamalla
peukalokohdistinta alas ja tarkastele
vaihtoehtoja painamalla OK.
> Paina peukalokohdistinta alas, kunnes teksti
Muokkaa? näkyy näytössä.
> Aloita numeron muokkaus painamalla OK.
> Valitse muokattava numero painamalla
peukalokohdistinta vasemmalle.
> Poista kohdistimen vasemmalla puolella oleva
merkki painamalla C.
> Näppäile poistamasi merkin tilalle uusi merkki.
> Toista edelliset kolme vaihetta jokaiselle
merkille, jota haluat muokata.
> Paina OK, kun numero on muokattu valmiiksi.
> Näyttö kehottaa vahvistamaan, että numero on
oikein.
> Vahvista painamalla OK. Näyttö kehottaa
valitsemaan numeron tyypin.
> Valitse numerotyyppi painamalla
peukalokohdistinta alas ja tallenna se
painamalla OK.

17

Nimen muokkaaminen …
> Valitse nimi painamalla peukalokohdistinta
ylös tai alas ja tarkastele vaihtoehtoja
painamalla OK.
> Paina peukalokohdistinta alas, kunnes
Muokkaa? tulee näyttöön, ja tarkastele
vaihtoehtoja painamalla OK.
> Paina peukalokohdistinta alas, kunnes Nimeä
uud.? tulee näyttöön, ja paina OK.
> Jos nimi on oikein, paina OK. Muussa
tapauksessa …
> … valitse nimen kirjaimet painamalla
peukalokohdistinta vasemmalle tai oikealle.
> 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.
> Poista kohdistimen vasemmalla puolella oleva
kirjain painamalla C.
> Lopeta nimen kirjoittaminen.
> Jos haluat lisätä nimeen numeroita, käytä
numeronäppäimiä.
> Kun nimi on valmis, paina peukalokohdistinta
vasemmalle tai oikealle, kunnes kohdistin on
symbolin kohdalla.
> Tallenna nimi painamalla OK.
Jos haluat tallentaa samalle henkilölle toisen
puhelinnumeron Nimet-listaan, näppäile uusi
numero sivulla 14 kuvatulla tavalla. Muokattu nimi
ja numero korvaavat edellisen nimen ja numeron
Nimet-listassa.

Mikko Lahti
OK

Mikko Lahti
Muokkaa?
OK

Mikko Lahti
Nimeä uud.?
OK

Mikko Lahti
A a abcdefg...
C

Mik
A a abcdefg...
OK

Mika Lahti
A a abcdefg...
OK

Mika Lahti
tallennettu
. . .

Mika Lahti
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Nimet-listassa olevan nimen tai
numeron poisto

Nimet-listaan tallennettuja nimiä ja
numeroita voidaan poistaa.

Mika Lahti
OK

Matkapuhelin
34567890

Yhden numeron poistaminen …
> Valitse nimi painamalla peukalokohdistinta
ylös tai alas.
> Aloita numerotyypin valinta painamalla OK.
> Valitse numerotyyppi painamalla
peukalokohdistinta alas ja tarkastele
vaihtoehtoja painamalla OK.
> Paina peukalokohdistinta alas, kunnes teksti
Poista? näkyy näytössä. Poista numero
painamalla OK.

OK

Matkapuhelin
Poista?
OK

Matkapuhelin
Poistettu

Mika Lahti
OK

Mika Lahti
Muokkaa?
OK

Mika Lahti
Poista kaikki?
OK

Mika Lahti
Poistettu

Nimen ja kaikkien sen numeroiden
poistaminen …
> Valitse nimi painamalla peukalokohdistinta
ylös tai alas.
> Tarkastele vaihtoehtoja painamalla OK.
> Paina peukalokohdistinta alas, kunnes teksti
Muokkaa? näkyy näytössä. Tarkastele
vaihtoehtoja painamalla OK.
> Paina peukalokohdistinta alas, kunnes teksti
Poista kaikki? näkyy näytössä, ja paina OK.
Valittu nimi ja kaikki sen numerot poistetaan.
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Soitetut- ja Tulleet-listan
numeroiden tallennus

Soitetut- ja Tulleet-listojen puhelinnumeroita
voidaan tallentaa Nimet-listaan ja ne voidaan
nimetä.
> Avaa päävalikko painamalla OK.
> Paina peukalokohdistinta alaspäin, kunnes
näyttöön tulee Soitetut-lista tai Tulleet-lista,
ja avaa lista painamalla OK.
> Valitse numero painamalla
peukalokohdistinta alas ja tarkastele
vaihtoehtoja painamalla OK.
> Paina peukalokohdistinta alas, kunnes teksti
Tall. numero? näkyy näytössä, ja paina OK.
> Aloita numeron tallennus painamalla OK.
Näyttöön tulee teksti Uusi nimi? Jos haluat
lisätä numeron Nimet-listaan tallennettuun
nimeen, katso sivu 15.
> Paina OK. Nyt voit kirjoittaa nimen.
Nimen kirjoittaminen …
> … valitse nimen kirjaimet painamalla
peukalokohdistinta vasemmalle tai oikealle.
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.
> Lopeta nimen kirjoittaminen.
> Jos haluat lisätä nimeen numeroita, käytä
numeronäppäimiä.
> Kun nimi on valmis, paina peukalokohdistinta
vasemmalle tai oikealle, kunnes kohdistin on
symbolin kohdalla.
> Tallenna nimi painamalla OK. Näyttö kehottaa
valitsemaan numeron tyypin.
> Valitse joko Koti, Matkapuhelin tai Työ
painamalla peukalokohdistinta alas ja
tallenna asetus painamalla OK.
*Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain, jos
kuuloketta käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa.

Olohuone
16:35
OK

Tulleet-lista

OK

23456789
11:24
2 tam
OK

23456789
Tall. numero?
OK

23456789
Uusi nimi?
OK

A a ABCDEF...
OK

Mika Lahti
A a abcdef...
OK

Nr. tyyppi
Koti?
OK

Koti
tallennettu
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Tulleet-listan tai Soitetut-listan
sisällön poisto

Molemmat listat voidaan tyhjentää koska
tahansa.

Olohuone
16:35
OK

Soitet.-lista

Poista listoja
OK

Tulleet-lista?
OK

Poistettu
Tulleet-lista

Listan sisällön poistaminen …
> Avaa päävalikko painamalla OK.
> Paina peukalokohdistinta alaspäin, kunnes
näyttöön tulee teksti Poista listoja?, ja paina
OK.
> Paina peukalokohdistinta alaspäin, valitse
Tulleet-lista? tai Soitet.-lista? ja poista lista
painamalla OK.
Jos kuuloke on asetettu henkilökohtaiseksi sivulla
31 kuvatulla tavalla, listan sisältö poistetaan vain
kyseisestä kuulokkeesta. Jos kuuloke on asetettu
yleiseksi, listan sisältö poistetaan kaikista yleiseksi
asetetuista kuulokkeista.
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Audio- ja videolaitteiden
äänenvoimakkuuden säätö

Bang & Olufsenin audio- ja videolaitteiden
äänenvoimakkuutta voidaan säätää suoraan
kuulokkeen avulla. Valitse ensin audio- tai
videolaite, jonka äänenvoimakkuutta haluat
säätää.

Mika Lahti
0:12
A.V

Audio

A.V

Video

A.V

Audiolinkki

A.V

Videolinkki

Videolinkki

Videolinkki

Audio- tai videojärjestelmän
äänenvoimakkuuden säätäminen …
> Paina A .V toistuvasti, kunnes näytössä näkyy
haluamasi järjestelmän tyyppi.
> Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
peukalokohdistinta ylös tai alas.
Kun puhelin soi, voit säätää Bang & Olufsen
-laitteen äänenvoimakkuutta painamatta ensin
A.V-näppäintä. Paina peukalokohdistinta ylös tai
alas. Laitteen on kuitenkin oltava sama, jonka
äänenvoimakkuutta viimeksi säädettiin
kuulokkeella.
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Alaliittymänumeroihin soittaminen
ja niiden tallentaminen Nimetlistaan
Jos haluat soittaa alaliittymänumeroon,
joita on esimerkiksi pankeissa ja muissa
puhelinvaihdetta käyttävissä yrityksissä,
liittymänumeron eteen on lisättävä tauko.
Tallenna päänumero, tauko ja alaliittymän
numero Nimet-listaan. Tämän jälkeen
numeroon voidaan soittaa Nimet-listasta.

0--9

12345678

Alaliittymänumeroon soittaminen suoraan …
> Anna pääliittymän puhelinnumero
numeronäppäimillä.
> Muodosta puhelu painamalla . Odota, että
yhteys muodostuu.
> Anna alaliittymän numero.
> Lopeta puhelu painamalla .
Alaliittymänumeron tallentaminen Nimetlistaan …
> Valitse pääliittymän puhelinnumero.
> Paina OK, jotta voit lisätä tauon.
> Paina peukalokohdistinta alas, kunnes teksti
Lisää tauko? näkyy näytössä, ja paina OK.
> Anna alaliittymän numero.
> Tallenna nimi/numero painamalla OK kahdesti.
Nyt voit antaa numerolle nimen sivun 14
ohjeiden mukaisesti.
Voit lisätä tauon numeroon myös painamalla

.

12345678
0:03
0--9

1234567811
0:05

0--9

12345678

OK

12345678
Lisää tauko?
OK

12345678–

0--9

12345678–11

OK

12345678–11
Tall. numero?
OK
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>> Alaliittymänumeroihin soittaminen ja
niiden tallentaminen

Olohuone
16:35

Mika Lahti
OK

Työ
12345678–11

Mika Lahti
0:01
...

12345678–11
Jatka?
OK

Mika Lahti
0:12

Alaliittymänumeroon soittaminen Nimetlistasta …
> Selaa Nimet-listan nimiä painamalla
peukalokohdistinta ylös tai alas.
> Aloita numeron valinta painamalla OK.
> Valitse numero painamalla
peukalokohdistinta alas.
> Muodosta puhelu painamalla . Päänumeroon
soitetaan.
> Näyttö kehottaa jatkamaan. Soita alaliittymään
painamalla OK.
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Ensisijaisen numeron asetus

Jos nimelle on tallennettu useita numeroita,
niistä eniten käytetty voidaan tallentaa
nimen ensisijaiseksi numeroksi. Ensisijaiseen
numeroon soitetaan painamalla nimen
näkyessä näytössä.
Ensisijaisen numeron asettaminen …
> Valitse nimi painamalla peukalokohdistinta
ylös tai alas.
> Aloita numerotyypin valinta painamalla OK.
> Valitse numerotyyppi painamalla
peukalokohdistinta alas ja tarkastele
vaihtoehtoja painamalla OK.
> Paina peukalokohdistinta alas, kunnes teksti
Ensisijainen? näkyy näytössä.
> Tallenna asetus painamalla OK.

Olohuone
16:35

Mika Lahti
OK

Koti
23456789

Matkapuhelin
34567890
OK

Matkapuhelin
Soita?

Matkapuhelin
Ensisijainen?
OK

Matkapuhelin
Ensisijainen
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Yleiset asetukset

Asetukset-valikko sisältää useita asetuksia,
joiden avulla BeoCom 2:n toimintoja voidaan
säätää.

Olohuone
16:35
OK

Asetukset
OK

Aika ja pvm
12:00
1 tam
OK

Aseta vuosi
2005?

OK

Aseta kuukausi
Tam?

OK

Aseta päivä
1?
...

Tallennettu
16:23
9 tam

Asetuksien valitseminen valikosta …
> Avaa päävalikko painamalla OK.
> Paina peukalokohdistinta alas, kunnes
näytössä näkyy teksti Asetukset, ja avaa valikko
painamalla OK.
> Paina peukalokohdistinta alas, kunnes haluttu
vaihtoehto näkyy näytössä, esim. Aika ja pvm.
> Avaa valikko painamalla OK.
> Valitse asetus painamalla peukalokohdistinta
ylös tai alas. Tallenna asetukset painamalla OK.
Asetukset-valikon vaihtoehdot
Soittoääni … Tässä valikossa on kaksi erillistä
soittoääniasetusta:
– Ääni pääl/pois -asetuksella voidaan ottaa
soittoääni käyttöön tai pois käytöstä ja
määrittää aika, jolloin puhelin ei soi. Jos
soittoääni otetaan pois käytöstä, puhelin ei soi,
mutta se rekisteröi saapuvat puhelut Tulleetlistaan. Soittoääni on pois käytöstä, kunnes
asetusta muutetaan.
– Soiton voim. -asetuksella voidaan asettaa
soittoäänen voimakkuus. Vaihtoehdot ovat
Alhainen, Keskitaso tai Voimakas. Valittu
soittoääni kuuluu hetken päästä.
Aika ja pvm … Anna aika ja päivämäärä.
Uutisilmaisin … Uutisilmaisimen – joka ilmaisee
uudet, vastaamattomat puhelut – tehdasasetus
on Päällä. Sen avulla näet, kuinka monta uutta
puhelua olet saanut. Vaihtoehdot ovat Päällä ja
Pois.
Kuuloke … Kuuloke-valikossa on kolme
alivalikkoa:
– Anna nimi -valikossa kuulokkeelle voidaan
antaa uusi nimi peukalokohdistimen ja OKnäppäimen avulla. Huomaa, että tämän valikon
nimi on Muuta nimi sen jälkeen, kun
kuulokkeelle on annettu nimi ensimmäisen
kerran.
– Rekisteröi-valikossa kuuloke voidaan
rekisteröidä BeoLine-tukiasemaan.
– Kuuloketyyppi-valikossa kuulokkeen tyypiksi
voidaan asettaa Henkilökoht. tai Yleinen sivulla
31 kuvatulla tavalla.
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As. … As.-valikossa on kolme alivalikkoa:
– Poista kuuloke peruuttaa kuulokkeen
rekisteröinnin tukiasemaan.
– Avaa tukias. rekist. varten avaa tukiaseman
uusien kuulokkeiden rekisteröimistä varten.
Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos
kuuloketta käytetään BeoLine-tukiaseman
kanssa.
– Vaihda PIN -valikossa tukiasemalle voidaan
antaa uusi PIN-koodi ja vaihtaa PIN-koodi.
Anna PIN-koodi numeronäppäimillä ja tallenna
se OK-näppäimellä. PIN-koodin oletus on 0000.
Kieli … Valitse näytön tekstien kieli.
Keskus … Aseta BeoCom 2 käyttämään keskusta.
Vaihtoehdot ovat Kyllä ja Ei. Jos valitset Kyllä,
valitse etuliite numeronäppäimillä ja valitse tauon
pituus painamalla peukalokohdistinta. Tauon
pituus voi olla 0–12 sekuntia. Voit valita myös
asetuksen Odota. Huomaa, että etuliitteet on
annettava manuaalisesti, kun puhelinnumeroita
tallennetaan Nimet-listaan. Tämä vaihtoehto on
käytettävissä vain, jos kuuloketta käytetään
muiden tukiasemien, kuten BeoCom 6000-,
BeoLine PSTN- tai BeoLine ISDN -tukiaseman
kanssa.
Välähdysaika … Valitse Pitkä, Lyhyt tai Oma.
Välähdysaika asetetaan sen mukaan, miten
puhelin on kytketty.
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Useita kuulokkeita sisältävän
järjestelmän käyttö

Kun yhteen tukiasemaan on rekisteröity
useita kuulokkeita, voit luoda oman
puhelinjärjestelmän. Kaikki kuulokkeet
voivat vastaanottaa ulkoa saapuvia puheluja
myös sisäisten, kuulokkeiden välisten
puhelujen aikana. Järjestelmän kuulokkeet
on numeroitu 1–8*, ja ne voidaan myös
nimetä.
Jokainen kuuloke on asetettu
oletusarvoisesti ”yleiseksi”. Tämä tarkoittaa,
että tukiasema päivittää Nimet-, Tulleet- ja
Soitetut-listat ja että ne ovat kaikkien
järjestelmän kuulokkeiden käytössä. Jos
haluat yksittäiseen kuulokkeeseen omat
Nimet-, Tulleet- ja Soitetut-listat, aseta
kuuloke ”henkilökohtaiseksi”.
Lisätietoja puhelinjärjestelmän tarjoamista
mahdollisuuksista on seuraavilla sivuilla.
*BeoCom 6000 -tukiasemaan, BeoLine PSTN
-tukiasemaan tai BeoLine ISDN -tukiasemaan
voidaan rekisteröidä vain kuusi kuuloketta.
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Toiseen kuulokkeeseen soittaminen

Olohuone
16:35
INT

Keittiö
2

Makuuhuone
3

Olohuone
16:35
INT

Keittiö
2

Kaikki kuul.

On mahdollista soittaa yhteen
kuulokkeeseen tai kaikkiin kuulokkeisiin
samanaikaisesti. Jos soitat kaikkiin
kuulokkeisiin, ensimmäisenä vastaava
kuuloke vastaanottaa puhelun. Jos soitat
yhteen kuulokkeeseen, näyttö ilmoittaa,
mihin kuulokkeeseen on soitettu.
Yhteen kuulokkeeseen soittaminen …
> INT, jotta voit soittaa sisäisen puhelun.
> Kuulokkeeseen voidaan soittaa automaattisesti
painamalla kuulokkeen numeroa. Tai …
> … selaa sisäisten kuulokkeiden luetteloa
painamalla peukalokohdistinta alas ja
muodosta puhelu painamalla . Jos sisäistä
puhelua ei voida soittaa, kuulet varattu-äänen.
Kaikkiin kuulokkeisiin soittaminen …
> INT, jotta voit soittaa sisäisen puhelun.
> Soita kaikkiin kuulokkeisiin painamalla .
Puhelun lopettaminen …
> Lopeta puhelu painamalla .
Puhelinjärjestelmässä voi samaan aikaan olla
käynnissä yksi sisäinen ja yksi ulkoinen puhelu.
Jos kuuloke katoaa, sen voi paikantaa soittamalla
kyseiseen kuulokkeeseen.
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Kuulokkeen asettaminen
”henkilökohtaiseksi” tai ”yleiseksi”

Kuuloke voidaan asettaa ”yleisen” sijasta
”henkilökohtaiseksi”. Henkilökohtaisen
kuulokkeen Nimet-, Soitetut- ja Tulleet-listat
on tallennettu kuulokkeeseen, ei
tukiasemaan.
> Avaa päävalikko painamalla OK.
> Valitse Asetukset-valikko painamalla
peukalokohdistinta alas ja avaa valikko
painamalla OK.
> Valitse Kuuloke-valikko painamalla
peukalokohdistinta alas ja avaa valikko
painamalla OK.
> Valitse Kuuloketyyppi painamalla
peukalokohdistinta alas ja paina OK.
> Valitse Henkilökoht. tai Yleinen painamalla
peukalokohdistinta alas. Tallenna asetukset
painamalla OK.
Jos puhelinjärjestelmässäsi on yksi tai useampi
kuuloke, jonka asetuksena on Henkilökoht. ja
muiden kuulokkeiden asetuksena on Yleinen,
huomaa seuraava:
– Jos kuuloke muutetaan henkilökohtaisesta
yleiseksi, henkilökohtaiset Nimet, Tulleet- ja
Soitetut-listat korvataan yleisillä listoilla, eli niitä
ei lisätä yleisiin listoihin. Nimet-, Tulleet- ja
Soitetut-listojen päivitys saattaa kestää
muutaman minuutin.

Olohuone
16:35
OK

Asetukset
OK

Kuuloke
Olohuone
OK

Kuuloketyyppi
Henkilökoht.
OK

Kuuloketyyppi
Yleinen?
OK

Nimet
vaihdetaan
– OK?
OK

Tallennettu
Yleinen
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Ulkoisten puhelujen siirto

Ulkoinen puhelu voidaan siirtää yhteen
kuulokkeeseen tai kaikkiin kuulokkeisiin.
Käyttäjä voi puhua sisäiseen kuulokkeeseen
vastaavan henkilön kanssa ennen puhelun
siirtämistä. Kun ulkoinen puhelu siirretään
kaikkiin kuulokkeisiin, soitto siirtyy ensin
vastaavaan kuulokkeeseen.

Mika Lahti
10:41
INT

Keittiö
2

Keittiö
Palaa?
...

Keittiö
Siirrä?
OK

Puhelu
siirretty
...

Olohuone
16:35

Ulkoisen puhelun siirtäminen …
> INT, jotta voit soittaa sisäisen puhelun.
> Kuulokkeeseen voidaan soittaa automaattisesti
painamalla kuulokkeen numeroa. Tai …
> … selaa sisäisten kuulokkeiden luetteloa
painamalla peukalokohdistinta alas ja
muodosta puhelu painamalla . Jos sisäistä
puhelua ei voida soittaa, kuulet varattu-äänen.
Jos sisäiseen puheluun vastataan …
> Siirrä puhelu painamalla OK.
Ulkoiseen puheluun palaaminen, jos sisäiseen
puheluun ei vastata …
> Palaa pidossa olevaan ulkoiseen puheluun
painamalla OK tai C.
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Sisäisen neuvottelupuhelun
muodostus

Ulkoisen puhelun aikana voit muodostaa
neuvottelupuhelun soittamalla toiseen
kuulokkeeseen. Jos yksi osapuoli katkaisee
puhelun, puhelu jatkuu jäljelle jääneiden
osapuolten välillä.
Neuvottelupuhelun muodostaminen yhden
sisäisen ja yhden ulkoisen osapuolen
kanssa …
> Paina INT, jotta voit soittaa sisäisen puhelun
ulkoisen puhelun aikana.
> Kuulokkeeseen voidaan soittaa automaattisesti
painamalla kuulokkeen numeroa. Tai …
> … selaa sisäisten kuulokkeiden luetteloa
painamalla peukalokohdistinta alas ja soita
numeroon painamalla . Jos sisäistä puhelua ei
voida soittaa, kuulet varattu-äänen.
Jos sisäiseen puheluun vastataan …
> Valitse Neuvottelu? painamalla
peukalokohdistinta alas ja muodosta
neuvottelupuhelu painamalla OK.
> Lopeta neuvottelupuhelu painamalla .
Ulkoiseen puheluun palaaminen, jos sisäiseen
puheluun ei vastata …
> Palaa pidossa olevaan ulkoiseen puheluun
painamalla OK tai C.

Mika Lahti
10:41
INT

Keittiö
2

Keittiö
Palaa?
...

Keittiö
Siirrä?

Keittiö
Neuvottelu?
OK

Neuvottelu
10:57
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Hakemisto
Hakemisto on lajiteltu
aakkosjärjestykseen aiheen mukaan.
Kunkin aiheen alle on listattu siihen
liittyvät luvut sivunumeroineen.
“Käytön aloittaminen” -oppaassa
olevien lukujen sivunumeroiden
edessä on lyhenne ”KA”. Muut
sivunumerot viittaavat tämän
opaskirjan lukuihin.
Akku
Kuulokkeen akun lataus, KA, sivu 8
Alaliittymänumerot
Alaliittymänumeroihin
soittaminen ja niiden
tallentaminen Nimet-listaan, 23
Asetukset
Aika ja pvm -valikko, 26
Ajan ja päivämäärän
asettaminen, KA, sivu 13
As.-valikko, 26
Audio- ja videolaitteiden
äänenvoimakkuuden säätö, 22
Ensisijaisen numeron asetus, 25
Keskus-valikko, 27
Kieli-valikko, 27
Kuuloke-valikko, 26
Kuulokkeen asettaminen
”henkilökohtaiseksi” tai
”yleiseksi”, 31
Kuulokkeen soittoäänen
vaiennus, 5
Nimen antaminen kuulokkeelle,
KA, sivu 12
Soittoääni-valikko, 26
Uutisilmaisin-valikko, 26
Välähdysaika-valikko, 27
Äänenvoimakkuus ja mikrofoni, 6
BeoLine
BeoLine-tukiasema, KA, sivu 10
Kuulokkeen rekisteröinti
tukiasemaan, KA, sivu 10

BeoLink
Audio- ja videolaitteiden
äänenvoimakkuuden säätö, 22
Haku
Numeron haku Nimet-listasta ja
soittaminen numeroon, 9
Soittaminen Soitetut-listasta, 10
Soittaminen Tulleet-listasta, 12
Hoito
BeoCom 2:n puhdistus, KA,
sivu 14
Kuuloke
Ajan ja päivämäärän
asettaminen, KA, sivu 13
Kuuloke-valikko, 26
Kuulokkeen akun lataus, KA,
sivu 8
Kuulokkeen asettaminen
”henkilökohtaiseksi” tai
”yleiseksi”, 31
Kuulokkeen näppäimet, KA,
sivu 4
Kuulokkeen näyttö, KA, sivu 6
Kuulokkeen rekisteröinti
tukiasemaan, KA, sivu 10
Kuulokkeen soittoäänen
mykistäminen, 4
Kuulokkeen soittoäänen
vaiennus, 5
Nimen antaminen kuulokkeelle,
KA, sivu 12
Toiseen kuulokkeeseen
soittaminen, 30
Lataus
Kuulokkeen akun lataus, KA,
sivu 8
Lisävarusteet
BeoCom 2:n lisävarusteet, KA,
sivu 14
Mikrofoni
Äänenvoimakkuus ja mikrofoni, 6
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Muokkaus
Nimen ja numeron poistaminen
Nimet-listasta, 18
Nimet-listassa olevan nimen tai
numeron muokkaus, 16
Uuden nimen ja numeron
lisääminen Nimet-listaan, 14
Neuvottelupuhelut
Sisäisen neuvottelupuhelun
muodostus, 33
Nimet-lista
Alaliittymänumeroihin
soittaminen ja niiden
tallentaminen Nimet-listaan,
23
Nimet-listassa olevan nimen tai
numeron muokkaus, 16
Nimet-listassa olevan nimen tai
numeron poisto, 18
Numeron haku Nimet-listasta ja
soittaminen numeroon, 9
Numeron tallennus puhelun
jälkeen, 7
Soitetut- ja Tulleet-listan
numeroiden tallennus, 19
Uuden nimen ja numeron
lisääminen Nimet-listaan, 14
Näytöt ja valikot
Kuulokkeen näyttö, KA, sivu 6
Päävalikon vaihtoehdot, KA,
sivu 6
Soitetun puhelun tietojen
katsominen, 10
Uusien, vastaamattomien
puhelujen näyttö, KA, sivu 6
Vianetsintä näytön kautta –
Hälytys-valikko, KA, sivu 7
Poisto
Nimet-listassa olevan nimen tai
numeron poisto, 18
Tietyn numeron poistaminen
Soitetut-listasta, 11
Tietyn numeron poistaminen
Tulleet-listasta, 13
Tulleet-listan tai Soitetut-listan
sisällön poisto, 20

Puhelut
Alaliittymänumeroihin
soittaminen ja niiden
tallentaminen Nimet-listaan, 23
Numeron haku Nimet-listasta ja
soittaminen numeroon, 9
Numeron tallennus puhelun
jälkeen, 7
Puhelujen soittaminen ja niihin
vastaaminen, 4
Sisäisen neuvottelupuhelun
muodostus, 33
Soittaminen Soitetut-listasta, 10
Soittaminen Tulleet-listasta, 12
Toiseen kuulokkeeseen
soittaminen, 30
Ulkoisten puhelujen siirto, 32
Rekisteröinti
BeoLine-tukiasema, KA, sivu 10
Kuulokkeen ensimmäinen
rekisteröinti tukiasemaan, KA,
sivu 10
Sijoituspaikka
Sijoituspaikka ja ympäristö, KA,
sivu 14
Soitetut
Soitetun puhelun tietojen
katsominen, 10
Soitetut- ja Tulleet-listan
numeroiden tallennus, 19
Soitetut-toiminnon käyttö, 10
Soittaminen Soitetut-listasta, 10
Tietyn numeron poistaminen
Soitetut-listasta, 11
Tulleet-listan tai Soitetut-listan
sisällön poisto, 20
Soittoääni
Kuulokkeen soittoäänen
mykistäminen, 4
Kuulokkeen soittoäänen
vaiennus, 5
Soittoääni-valikko, 26

>> Hakemisto

Tukiasema
BeoLine-tukiasema, KA, sivu 10
Kuulokkeen asettaminen
”henkilökohtaiseksi” tai
”yleiseksi”, 31
Kuulokkeen rekisteröinti
tukiasemaan, KA, sivu 10
As.-valikko, 26
Tulleet
Soitetut- ja Tulleet-listan
numeroiden tallennus, 19
Soittaminen Tulleet-listasta, 12
Tietyn numeron poistaminen
Tulleet-listasta, 13
Tulleet-listan tai Soitetut-listan
sisällön poisto, 20
Tulleet-toiminnon käyttö, 12
Äänenvoimakkuus
Audio- ja videolaitteiden
äänenvoimakkuuden säätö, 22
Äänenvoimakkuus ja mikrofoni, 6
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Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja
niiden käyttötapojen muutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta pidätetään.
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Tämä tuote täyttää ETYdirektiivien 89/336 ja 73/23
määräykset.
Oikeus teknisten tietojen,
ominaisuuksien ja niiden
käyttötapojen muutoksiin ilman
ennakkoilmoitusta pidätetään.
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