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A használat megkezdése előtt...

Ez az Útmutató tartalmazza a BeoCom 2 
kézibeszélő telepítésére és a BeoLine 
alapegységgel történő használatára 
vonatkozó utasításokat. 

A kézibeszélő más alapegységekkel is 
használható, például a BeoCom 6000,  
a BeoLine PSTN és a BeoLine ISDN 
alapegységgel. Amennyiben ezekkel az 
alapegységekkel használja a kézibeszélőt, 
akkor egyes funkciók másképpen működnek 
vagy nem is használhatók.  Az Útmutató 
ismerteti ezeket az eltéréseket.
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Hívások kezdeményezése  
és fogadása 

A BeoCom 2-n a  gomb használható a hívások 
megkezdésére és befejezésére. A telefonhívás 
közben a telefon kijelzője mutatja a hívás idejét, 
a hívott személy nevét vagy a hívott számot. 
Ha nem akarja a telefonhívást fogadni, 
elnémíthatja a hívás jelzést. 

Telefonhívás kezdeményezéséhez …
> Írja be a telefonszámot a számbillentyűkkel. 
> Egy szám helyesbítéséhez nyomja a Navigációs 

gombot balra vagy jobbra, hogy a kurzort  
a javítandó szám jobb oldalára helyezze,  
majd a törléshez nyomja meg a C gombot. 

> Nyomja meg az  gombot a hívás megkezdéséhez. 
Látható a hívás ideje, és ha a személy neve 
szerepel a Telefonkönyvben, akkor az is. 

> Nyomja meg a  gombot a hívás befejezéséhez. 
A hívás akkor is befejeződik, ha a kézibeszélőt  
a töltőre helyezi. 

Telefonhívás fogadásához …
> Nyomja meg a  gombot a hívás fogadásához. 
> Nyomja meg a  gombot a hívás befejezéséhez. 

A hívás akkor is befejeződik, ha a kézibeszélőt  
a töltőre helyezi. 

A kézibeszélő csengetésének 
elnémításához …
> A C megnyomásával némíthatja  

el a bejövő hívás csengőhangját. 

A kimenő vagy bejövő telefonhívás végeztével  
a kijelző megkérdezi, hogy tárolja-e a számot,  
ha az még nem szerepel a Telefonkönyvben.  
Lásd a Szám tárolása hívás után című részt a 7. 
oldalon további információkért. 

Nyomja meg a  gombot, hogy vonalat kapjon  
a szám bevitele előtt. 

0--9 

C

23456689

0--9 

23456789

23456

23456789
0:12
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Elnémíthatja a kézibeszélő csengőjét,  
ha nem akarja, hogy zavarják. Az elnémított 
kézibeszélő csengője néma, de a bejövő 
hívásokat a készülék tárolja az Új hívások 
menü alatt, az ‘Első lépések’ című részben,  
a 6. oldalon leírtaknak megfelelően. 

A kézibeszélő csengőjének elnémítása …
> Nyomja meg az OK gombot  

a főmenü megjelenítéséhez. 
> Nyomja a Navigációs gombot lefele, míg  

a Silence? (Csendet akar?) felirat meg nem 
jelenik, majd nyomja meg az OK gombot. 
Silence selected (Némítás kiválasztva) felirat 
jelenik meg rövid ideig a kijelzőn, majd ez 
átváltozik Silenced (Elhallgatva) feliratra, amint 
a kézibeszélő készenléti állapotra vált. 

A kézibeszélő csengőjének 
visszakapcsolásához …
> Nyomja meg az OK gombot a csengő 

visszakapcsolásához. Silence off?  
(Csended akar?) üzenet jelenik meg a kijelzőn. 

> Nyomja meg az OK gombot. A csengő 
visszakapcsolva. Silence off – selected 
(Elhallgatás kikapcsolva - kiválasztva) jelenik 
meg rövid ideig a kijelzőn, majd a kézibeszélő 
készenléti állapotba vált. 

A kézibeszélő csengőjének 
elnémítása 

OK

Redial list

OK

Silence?

Silence
selected

OK

OK

Silence off?

Silence off
selected
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A hangerő és a mikrofon 

Telefonbeszélgetés közben a Navigációs 
gombbal lehet a hangerőt szabályozni.  
A mikrofon kikapcsolása is lehetséges,  
ha nem szeretné, hogy a másik telefonáló 
hallja azt a beszélgetést, amit Ön folytat  
egy másik személlyel a helyiségben.  

A kézibeszélő hangerejének növeléséhez 
vagy csökkentéséhez …
> Nyomja a Navigációs gombot felfele vagy lefele, 

hogy a kézibeszélő hangerejét szabályozza. 

A kiválasztott hangerő az összes további  
bejövő hívásra érvényes lesz, míg újra  
meg nem változtatja a hangerőt - a két  
leghangosabb hangfokozat kivételével. 

A mikrofon ki- és bekapcsolásához  
hívás közben …
> Nyomja meg a  gombot a mikrofon 

kikapcsolásához. A Mic. off (Mikr. kikapcs.) 
felirat jelenik meg a kijelzőn, és a kézibeszélő 
gyakori hangjelzéseket ad, amíg vissza nem 
kapcsolja a mikrofont. 

> Nyomja meg a  gombot újra a mikrofon 
visszakapcsolásához. 

David Jones
10:41

Volume

Volume

Volume

David Jones
10:41

David Jones
10:41

David Jones
Mic. off
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Szám tárolása hívás után 

A hívás után a készülék megkérdezi, hogy 
szeretné-e a számot a Telefonkönyvben tárolni, 
ha az még nem szerepel ott. Tárolhatja  
a telefonszám típusát - otthoni, munkahely 
vagy mobil - és megadhatja a számhoz 
tartozó nevet. Hozzárendelhet új számokat  
a Telefonkönyvben már létező névhez is.

Hívás után …
> A kijelző mutatja a számot és kérdezi, hogy tárolja-

e azt a Telefonkönyvben. Ha a név megérkezett 
a hívófél-azonosítóval, akkor ez a név is látható. 

> Nyomja meg az OK gombot a szám tárolásához. 
New name? (Új név?) üzenet jelenik meg a kijelzőn. 
Ha a számot egy már létező névhez szeretné 
hozzárendelni a Telefonkönyvben, akkor lapozzon 
a következő oldalra. 

> Nyomja meg az OK gombot, ha a számhoz 
tartozó név nem szerepel a Telefonkönyvben.  
A kijelzőn megjelenik a betűsor 

> …nyomja a Navigációs gombot balra vagy 
jobbra a név betűinek kiválasztásához. Válassza 
az Aa jelet a kis- és nagybetű közötti váltáshoz, 
az A@ jelet pedig akkor, ha nyelvspecifikus* 
különleges betűket akar használni. 

> Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott  
betű tárolásához. Ha nagybetűt tárolt, a kurzor 
automatikusan a kisbetűkre áll.  Ha szóközt vagy 
jelet tárolt, akkor a kurzor a nagybetűkre áll.

> Számok beviteléhez használja a számbillentyűket. 
> Ha a név beírása kész, nyomja a Navigációs 

gombot balra vagy jobbra, hogy a kurzort az  
 jelre mozgassa. 

> Nyomja meg az OK gombot a név tárolásához. 
A kijelző várja, hogy kiválassza a szám típusát. 

> A Navigációs gomb lefele nyomásával válasszon 
a Home, Mobile (Otthoni, Mobil), vagy a Work 
(Munkahelyi) között, majd a tároláshoz nyomja 
meg az OK gombot.

A következőkben pár ötletet adunk,  
hogy megkönnyítsük a Telefonkönyvben való keresést: 
– Párok neveinek beírásánál, a keresztneveket 

rendezze ábécé sorrendbe; 
– Munkatársak neveinek beírásánál,  

a cégnevet tegye előre; 
– Gyermekeink barátainak bevitelénél, kezdjük  

a gyermek személynevének kezdőbetűjével. 

OK

23456789
Store number?

OK

23456789
New name?

Number type
Home?

OK

Aa ABCDEF...

OK

Home
stored

OK

David Jones

Aa abcdef...
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Egy szám hozzáadása a Telefonkönyvben 
szereplő bejegyzéshez ...
> Amikor a kijelző azt kéri, hogy tároljon egy új 

nevet, akkor a Navigációs gomb lefele  irányú 
megnyomásával válassza a Add to name? 
(Hozzárendeli a névhez?) pontot, majd nyomja 
meg az OK gombot. A Telefonkönyvben tárolt 
nevek első betűi jelennek meg a kijelzőn. 

> A Navigációs gomb balra vagy jobbra  történő 
megnyomásával válassza ki a név első betűjét, 
majd nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn 
megjelenik az első ezzel a betűvel kezdődő név. 

> A Navigációs gomb lefele vagy felfele  
történő megnyomásával válassza ki a nevet, majd 
nyomja meg az OK gombot, hogy kiválaszthassa 
a szám típusát. 

> A Navigációs gomb lefele nyomásával válasszon 
a Home, Mobile  (Otthoni, Mobil) vagy a Work 
(Munkahelyi) között, majd a tároláshoz nyomja 
meg az OKgombot.  

>> Szám tárolása a hívás után 

OK

23456789
Add to name?

Number type
Home?

Home
stored

OK

David Jones

ADEGHKOPST...

First letter:

ADEGHKOPST...

First letter:

OK

OK

8



Keresés a Telefonkönyvben és hívás 
kezdeményezése 

A Navigációs gombbal közvetlenül átnézheti 
a Telefonkönyv teljes listáját, amikor a telefon 
használaton kívül van. 

Ha a Telefonkönyv csak néhány  
bejegyzést tartalmaz …
> A Navigációs gomb lefele vagy felfele történő 

megnyomásával áttekintheti a Telefonkönyvet, majd 
nyomja meg az OK gombot, hogy kiválaszthassa 
a szám típusát. 

> A Navigációs gomb lefele irányú megnyomásával 
válassza ki a szám típusát, majd nyomja meg  
a  jelet a hívás kezdeményezéséhez.

Ha a Telefonkönyv sok bejegyzést 
tartalmaz...
> A Navigációs gomb jobbra vagy balra történő 

megnyomásával elérheti a Telefonkönyvet.  
A kijelzőn megjelenő betűk megfelelnek  
a Telefonkönyvben szereplő nevek első betűinek. 

> A Navigációs gomb jobbra vagy balra történő 
megnyomásával válassza ki az első betűt. 

> Nyomja meg az OK gombot, hogy átnézhesse  
a neveket, amelyek az Ön által kiválasztott 
betűvel kezdődnek. 

> A Navigációs gomb felfele vagy lefele  
történő megnyomásával szabályozza  
a kézibeszélő hangerejét. 

> Ha kiválasztott egy nevet, akkor nyomja meg az 
OK gombot, hogy átnézhesse a számok típusait. 

> A Navigációs gomb lefelé nyomásával 
válasszon számtípust. 

> Nyomja meg a  gombot a hívás 
kezdeményezéséhez. 

*Egy névhez rendelt elsődleges szám kiválasztásáról 
bővebben a 25. oldalon olvashat. 

Living Room
16:35

David Jones

ADEGHKOPST...

First letter:

ADEGHKOPST...

First letter:

OK

OK

Home
23456789

Living Room
16:35

David Jones

Home
23456789

Alice Smith

OK
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Az Újrahívás használata 

Az Újrahívás funkció tárolja a telefonról legutóbb 
kezdeményezett 24 hívást. A hívott számon túl 
megtekintheti a hívás időpontját, dátumát és 
a hívás időtartamát. Ha a Telefonkönyvben 
nevet is rendelt a telefonszámhoz, akkor ez 
látható a szám helyett. A belső hívásokat az 
Újrahívási lista nem rögzíti. 

Hívás kezdeményezése az Újrahívási listáról...
> Nyomja meg az OK gombot a főmenü 

megjelenítéséhez. 
> Ha a Redial list (Újrahívási lista) nem látható  

a kijelzőn, akkor nyomja a Navigációs gombot 
lefele, amíg a Redial list (Újrahívási lista)  
meg nem jelenik. 

> Az OK megnyomásával lépje be az Újrahívási listába. 
> A Navigációs gomb lefelé nyomásával válasszon 

nevet vagy számot. Ha megáll egy bejegyzés 
felett, akkor a kijelző felváltva mutatja a nevet 
és a szám típusát 

> Nyomja meg az OK gombot. A kijelző várja  
a hívás kezdeményezését. 

> Nyomja meg az OK gombot. Ha csak egy szám van 
a névhez hozzárendelve, vagy a szám nem szerepel 
a Telefonkönyvben, akkor a hívás elkezdődik. 

> Ha több szám van a névhez hozzárendelve,  
a Navigációs gomb lefele történő megnyomásával 
válasszon a szám típusok közül, majd nyomja 
meg a  gombot a hívás kezdeményezéséhez. 

Egy kiválasztott kimenőhívás adatainak 
megtekintéséhez …
> Az OK gomb megnyomása után megtekintheti 

a lehetőségeket. 
> Nyomja a Navigációs gombot lefele, amíg   

a Details? (Részletek?) felirat meg nem jelenik  
a kijelzőn. 

> Nyomja meg az OK gombot. Megjelenik  
a telefonszám és a hívás időtartama. 

A telefonszámok az Újrahívási listából közvetlenül 
elmenthetők a Telefonkönyvbe. Erről bővebben Az 
Újrahívási és a Hívófél-azonosító számok tárolása 
című részben olvashat a 19. oldalon. 

Az Újrahívási listát csak az ‘egységes’ beállítású 
kézibeszélők osztják meg egymással. Erről bővebben 
Hogyan tegyük a kézibeszélőt ‘személyessé’ vagy 
‘egységessé’ című részben olvashat a 31. oldalon. 

Living Room
16:35

David Jones
11:24      2 Jan

Redial list

OK

OK

OK

David Jones
Call?

OK

Home
23456789

Mobile
34567890

David Jones
2:44

David Jones
11:24      2 Jan

David Jones
Details?

OK

OK
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Egy bizonyos Újrahívási szám törléséhez  
a listáról ...
> Nyomja meg az OK gombot a főmenü 

megjelenítéséhez. 
> Ha a Redial list (Újrahívási lista) nem látható  

a kijelzőn, akkor nyomja a Navigációs gombot 
lefele, amíg a Redial list (Újrahívási lista) 
 meg nem jelenik. 

> Az OK megnyomásával lépje be  
az Újrahívási listába. 

> A Navigációs gomb lefelé nyomásával válasszon 
nevet vagy számot. 

> Az OK gomb megnyomása után megtekintheti 
a lehetőségeket. 

> Nyomja a Navigációs gombot lefele, amíg  
a Delete call? (Törli a hívást?) üzenet meg  
nem jelenik a kijelzőn. 

> Az OK gomb megnyomásával törölje  
a kiválasztott bejegyzést. 

Living Room
16:35

David Jones
11:24      2 Jan

Redial list

OK

David Jones
Delete call?

David Jones
Call deleted

OK

OK

OK
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A Hívófél-azonosító használata 

A Hívófél-azonosítási lista tartalmazza  
a legutóbb fogadott 24 hívást. Ha a név 
szerepel a Telefonkönyvben, akkor ez a név 
látható akkor is, ha a telefonszolgáltató más   
hívófél-azonosító adatot ad meg. Azonos 
számok csak egyszer kerülnek fel a listára -  
a legújabb híváskor.  Ehhez a funkcióhoz,  
elő kell fizetni a hívófél-azonosító szolgáltatást 
a telefonszolgáltatónál. 

Hívás kezdeményezése a Hívófél- 
azonosítási listáról …
> Nyomja meg az OK gombot a főmenü 

megjelenítéséhez. 
> Nyomja a Navigációs gombot lefele, amíg  

a Caller ID list (Hívófél-azonosítási lista) meg 
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot, 
hogy beléphessen a Hívófél-azonosítási listába. 

> A Navigációs gomb lefelé nyomásával válasszon 
nevet vagy számot. Ha megáll egy bejegyzés 
felett, akkor a kijelző felváltva mutatja a nevet 
és a szám típusát 

> Nyomja meg az OK gombot. A kijelző várja  
a hívás kezdeményezését. 

> Nyomja meg az OK gombot. Ha csak egy szám van 
a névhez hozzárendelve, vagy a szám nem szerepel 
a Telefonkönyvben, akkor a hívás elkezdődik. 

> Ha több szám van a névhez hozzárendelve,  
a Navigációs gomb lefele történő 
megnyomásával válasszon a szám típusok  
közül, majd nyomja meg a  gombot  
a hívás kezdeményezéséhez. 

Egy kiválasztott bejövő hívás adatainak 
megtekintéséhez …
> Az OK gomb megnyomása után megtekintheti 

a lehetőségeket. 
> Nyomja a Navigációs gombot lefele,  

amíg a  Details? (Részletek?) felirat meg 
nem jelenik a kijelzőn. 

> Nyomja meg az OK gombot. Láthatóvá  
válik a hívások száma. 

Living Room
16:35

David Jones
11:24      2 Jan

Caller ID list

OK

OK

OK

David Jones
Call?

OK

Home
23456789

Mobile
34567890
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Egy bizonyos Hívófél-azonosítási szám 
törléséhez a listáról …
> Nyomja meg az OK gombot a főmenü 

megjelenítéséhez. 
> Nyomja a Navigációs gombot lefele, amíg  

a Caller ID list (Hívófél-azonosítási lista) meg 
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot, 
hogy beléphessen a Hívófél-azonosítási listába. 

> A Navigációs gomb lefelé nyomásával válasszon 
nevet vagy számot. 

> Az OK gomb megnyomása után megtekintheti 
a lehetőségeket. 

> Nyomja a Navigációs gombot lefele,  
amíg a Delete? (Törli?) üzenet meg nem  
jelenik a kijelzőn. 

> Az OK gomb megnyomásával törölje  
a kiválasztott bejegyzést. 

A telefonszámok a Hívófél-azonosítási listából 
közvetlenül elmenthetők a Telefonkönyvbe. Erről 
bővebben Az Újrahívási és a Hívófél-azonosító 
számok tárolása című részben olvashat a 19. oldalon. 

Még ha elő is fizetett a Hívófél-azonosítási 
szolgáltatásra lehetséges, hogy bizonyos 
hívásoknál ez nem lesz elérhető. A következő 
üzenetek jelenhetnek meg egy bejövő hívás* közben: 
– Anonymous …Hívások listán nem szereplő 

számokról; 
– No Caller ID …A Hívófél-azonosítási 

szolgáltatást a szolgáltató nem támogatja; 
– International …Nemzetközi hívások esetében  

az információ nem elérhető. 

*Az Ön szolgáltatója más üzeneteket is küldhet,  
a fentieken kívül. 

Living Room
16:35

David Jones
11:24      2 Jan

Caller ID list

OK

David Jones
Delete call?

David Jones
Call deleted

OK

OK

OK
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Egy név és egy szám bevitele a 
Telefonkönyvbe 

Bármikor beírhat neveket és számokat  
a Telefonkönyvben. Egy szám maximálisan  
48 számjegyből, egy név pedig maximálisan 
25* karakterből állhat. Maximálisan 200 
bejegyzés tárolható. 

Egy szám beírásához …
> Írja be a telefonszámot a számbillentyűkkel. 
> Nyomja meg az OK gombot a szám tárolásához. 

New name? (Új név?) üzenet jelenik meg a kijelzőn. 
Ha a számot egy már létező névhez szeretné 
hozzárendelni a Telefonkönyvben, akkor lapozzon 
a következő oldalra. 

> Nyomja meg az OK gombot, ha a számhoz tartozó 
név nem szerepel a Telefonkönyvben. Megjelenik 
a betűsor a kijelzőn, most beírhat egy nevet. 

Egy név beírásához …
> …nyomja a Navigációs gombot balra vagy 

jobbra a név betűinek kiválasztásához. Válassza 
az Aa jelet a kis- és nagybetű közötti váltáshoz, 
az A@ jelet pedig akkor, ha nyelvspecifikus* 
különleges betűket akar használni.

> Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott betű 
tárolásához. Nagybetű beírása után, a kurzor 
automatikusan a kisbetűkre áll át.  Szóköz vagy jel, 
például ‘&’, bevitele után, a kurzor automatikusan 
a nagybetűkre áll át.

> A név beírásának befejezése. 
> Számok beviteléhez használja a számbillentyűket. 
> Ha a név beírása kész, nyomja a Navigációs 

gombot balra vagy jobbra, hogy a kurzort a  
jelre mozgassa. 

> Nyomja meg az OK gombot a név tárolásához. 
A kijelző várja, hogy kiválassza a szám típusát. 

> A Navigációs gomb lefele nyomásával válasszon 
a Home, Mobile (Otthoni, Mobil), vagy a Work 
(Munkahelyi) között, majd a tároláshoz nyomja 
meg az OK gombot.

A neveket és a számokat az összes ‘egységes’ 
beállítású kézibeszélő megosztja egymás között. 
Erről bővebben Hogyan tegyük a kézibeszélőt 
‘személyessé’ vagy ‘egységessé’ című részben 
olvashat a 31. oldalon. 

*A nem BeoLine típusú alapegységek esetén a nevek 
maximálisan 16 karakterből állhatnak, és az Aa és 
az A@ funkciók nem elérhetők. 

OK

23456789
Store number?

OK

23456789
New name?

Number type
Home?

OK

Aa ABCDEF...

OK

Home
stored

OK

David Jones

Aa abcdef...
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Egy szám hozzáadása a Telefonkönyvben 
szereplő bejegyzéshez ...
> Amikor a kijelző azt kéri, hogy tároljon egy új 

nevet, akkor a Navigációs gomb lefele  irányú 
megnyomásával válassza a Add to name? 
(Hozzárendeli a névhez?) pontot, majd nyomja 
meg az OK gombot. A Telefonkönyvben tárolt 
nevek első betűi jelennek meg a kijelzőn. 

> A Navigációs gomb balra vagy jobbra  történő 
megnyomásával válassza ki a név első betűjét, 
majd nyomja meg az OK gombot. A kijelzőn 
megjelenik az első ezzel a betűvel kezdődő név. 

> A Navigációs gomb lefele vagy felfele történő 
megnyomásával válassza ki a nevet, majd nyomja 
meg az OK gombot, hogy kiválaszthassa  
a szám típusát. 

> A Navigációs gomb lefele nyomásával 
válasszon a Home, Mobile  (Otthoni, Mobil) vagy 
a Work (Munkahelyi) között, majd a tároláshoz 
nyomja meg az OKgombot.  

OK

23456789
Add to name?

Number type
Home?

Home
stored

OK

David Jones

ADEGHKOPST...

First letter:

ADEGHKOPST...

First letter:

OK

OK
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A Telefonkönyvben szereplő név 
vagy szám szerkesztése 

Bármikor módosíthatja a Telefonkönyv 
bejegyzéseit, amelyek rendszerint egy  
nevet és legalább egy számot tartalmaznak. 

A Telefonkönyvben szereplő szám 
szerkesztéséhez ...
> A Navigációs gomb felfele vagy lefele nyomásával 

válassza ki a nevet. 
> Nyomja meg az OK gombot a szám típusának 

kiválasztásához. 
> A Navigációs gomb lefele irányú nyomásával 

válasszon ki egy számtípust, majd nyomja meg 
az OK gombot a lehetőségek megtekintéséhez. 

> Nyomja a Navigációs gombot lefele, míg az 
Edit? (Módosítja?) felirat meg nem jelenik. 

> Nyomja meg az OK gombot a szám módosításához. 
> A Navigációs gombot balra nyomva válassza 

ki a módosítandó számjegyet. 
> A C gomb megnyomásával törölje a a kurzortól 

balra eső számjegyet. 
> Írja be azt a számjegyet, amivel a kitörölt 

számjegyet le szeretné cserélni. 
> Ismételje meg a fenti három lépést minden 

egyes módosítandó számjeggyel. 
> Nyomja meg az OK gombot, ha kész  

van a szám szerkesztésével. 
> A kijelző várja a szám helyességének nyugtázását. 
> Nyomja meg az OK gombot a nyugtázáshoz. 

 A kijelző várja, hogy kiválassza a szám típusát. 
> A Navigációs gomb lefelé nyomásával válasszon 

számtípust, majd az OK megnyomásával tárolja azt. 

OK

David Jones

OK

Mobile
34567890

OK

Mobile
Edit?

C

34567890
Mobile

34567890
Mobile

0–9

3456890
Mobile

OK

34567890
Mobile

OK

34567890
Number OK?

OK

Number type
Mobile?
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Egy név módosításához …
> A Navigációs gomb lefele irányú nyomásával 

válasszon ki egy nevet, majd nyomja meg az OK 
gombot a lehetőségek megtekintéséhez. 

> Nyomja a Navigációs gombot lefele, amíg az 
Edit? (Módosítja?) felirat meg nem jelenik a kijelzőn, 
majd nyomja meg az OK  gombot a lehetőségek 
megtekintéséhez. 

> Nyomja a Navigációs gombot lefele, amíg  
a Rename? (Átnevezi?) felirat meg nem jelenik  
a kijelzőn, majd nyomja meg az OK  gombot  
a lehetőségek megtekintéséhez. 

> Ha a név helyes, nyomja meg az OK gombot. 
Ha nem, akkor...

> …nyomja a Navigációs gombot balra vagy 
jobbra a név betűinek kiválasztásához. 

> Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott betű 
tárolásához. Nagybetű beírása után, a kurzor 
automatikusan a kisbetűkre áll át.  Szóköz vagy jel, 
például ‘&’, bevitele után, a kurzor automatikusan 
a nagybetűkre áll át.

> A C gomb megnyomásával törölje a a kurzortól 
balra eső betűt. 

> A név beírásának befejezése. 
> Számok beviteléhez használja a számbillentyűket. 
> Ha a név beírása kész, nyomja a Navigációs 

gombot balra vagy jobbra, hogy a kurzort a  
jelre vigye. 

> Nyomja meg az OK gombot a név tárolásához. 

Abban az esetben, ha további számot szeretne  
a Telefonkönyvbe szereplő ugyanahhoz a személyhez 
hozzárendelni, akkor adja meg az új számot a 14. 
oldalon leírtak szerint. Egy módosított bejegyzés 
kerül a Telefonkönyvben szereplő bejegyzés helyére. 

OK

Dave Jones
Rename?

David Jones
stored

OK

Dave Jones
Edit?

C

OK

Dave  Jones

Aa abcdefg...

Dav

Aa abcdefg...

OK

David Jones

. . .

David Jones

Aa abcdefg...

Dave Jones

OK
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A Telefonkönyvben szereplő név 
vagy szám törlése 

A Telefonkönyvben szereplő nevek és számok 
kitörölhetők. 

Egy telefonszám törléséhez …
> A Navigációs gomb felfele vagy lefele 

nyomásával válassza ki a nevet. 
> Nyomja meg az OK gombot a szám  

típusának kiválasztásához. 
> A Navigációs gomb lefele irányú nyomásával 

válasszon ki egy számtípust, majd nyomja meg 
az OK gombot a lehetőségek megtekintéséhez. 

> Nyomja a Navigációs gombot lefele, amíg a 
Delete? (Törli?) üzenet meg nem jelenik a kijelzőn, 
majd nyomja meg az OK gombot a lehetőségek 
megtekintéséhez. 

Egy név és a hozzárendelt összes szám 
törléséhez …
> A Navigációs gomb felfele vagy lefele 

nyomásával válassza ki a nevet. 
> Az OK  gomb megnyomása után megtekintheti 

a lehetőségeket. 
> Nyomja a Navigációs gombot lefele,  

amíg az  Edit? (Módosítja?) üzenet meg nem 
jelenik a kijelzőn, majd nyomja meg az OK 
gombot a lehetőségek megtekintéséhez. 

> Nyomja a Navigációs gombot lefele,  
amíg a Delete all? (Mindet törli?) üzenet meg 
nem jelenik a kijelzőn, majd nyomja meg az  
OK gombot. A kiválasztott név és az összes 
hozzárendelt szám törlődik. 

David Jones

Mobile
34567890

OK

OK

Mobile
Delete?

Mobile
deleted

OK

David Jones

David Jones
Delete all?

OK

David Jones
Edit?

OK

OK

David Jones
deleted
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Újrahívási és Hívófél-azonosítási 
számok tárolása 

Telefonszámok mentése a Telefonkönyvbe az 
Újrahívási és a Hívófél-azonosító listáról. 

> Nyomja meg az OK gombot a főmenü 
megjelenítéséhez. 

> Nyomja a Navigációs gombot lefele,  
amíg a Redial list (Újrahívási lista) vagy  
a Caller ID list (Hívófél-azonosítási lista)  
meg nem jelenik, majd nyomja meg az 
 OK gombot, hogy beléphessen a listába. 

> A Navigációs gomb lefele irányú nyomásával 
válasszon ki egy számot, majd nyomja meg az 
OK gombot a lehetőségek megtekintéséhez. 

> Nyomja a Navigációs gombot lefele, amíg  
a Store number? (Tárolja a számot?) üzenet 
meg nem jelenik a kijelzőn, majd nyomja  
meg az OK gombot. 

> Nyomja meg az OK gombot a szám tárolásához. 
New name? (Új név?) üzenet jelenik meg a kijelzőn. 
Ha a számot egy már létező névhez szeretné 
hozzárendelni a Telefonkönyvben, akkor lapozzon 
a 15. oldalra.  

> Nyomja meg az OK gombot.  
Most beírhat egy nevet. 

Egy név beírásához …
> …nyomja a Navigációs gombot balra vagy 

jobbra a név betűinek kiválasztásához. Válassza 
az Aa jelet a kis- és nagybetű közötti váltáshoz, 
az A@ jelet pedig akkor, ha nyelvspecifikus* 
különleges betűket akar használni.

> Nyomja meg az OK gombot a kiválasztott betű 
tárolásához. Nagybetű beírása után, a kurzor 
automatikusan a kisbetűkre áll át.  

> A név beírásának befejezése. 
> Számok beviteléhez használja a számbillentyűket. 
> Ha a név beírása kész, nyomja a Navigációs 

gombot balra vagy jobbra, hogy a kurzort a  
jelre vigye. 

> Nyomja meg az OK gombot a név tárolásához. 
A kijelző várja, hogy kiválassza a szám típusát. 

> A Navigációs gomb lefele nyomásával válasszon 
a Home, Mobile (Otthoni, Mobil), vagy a Work 
(Munkahelyi) között, majd a tároláshoz nyomja 
meg az OK gombot.

*Ezek a funkciók csak akkor használhatók, ha  
a kézibeszélőt BeoLine alapegységgel használja. 

OK

OK

Home
stored

Number type
Home?

OK

Aa ABCDEF...

OK

OK

David Jones

Aa abcdef...

Living Room
16:35

Caller ID list

OK

23456789
11:24      2 Jan

OK

23456789
Store number?

OK

23456789
New name?
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Bármikor törölheti bármelyik lista tartalmát. 

A lista tartalmának törléséhez... 
> Nyomja meg az OK gombot a főmenü 

megjelenítéséhez
> Nyomja a Navigációs gombot lefele, míg  

a Delete lists? (Törli a listákat?) üzenet meg 
nem jelenik, majd nyomja meg az OK gombot.

> A Navigációs gomb lefele irányú megnyomásával 
válasszon a Caller ID list (Hívófél-azonosítási 
lista), vagy a Redial list (Újrahívási lista) közül, 
majd az OK gomb megnyomásával törölje a listát. 

Ha a kézibeszélőt personal (személyes) állapotra 
állította be a 31. oldalon található leírásnak 
megfelelően, akkor a lista törlése csak arra  
a kézibeszélőre érvényes. Ha a kézibeszélőt 
common (egységes) állapotra állította be, akkor 
az összes common kézibeszélőről törlődik a lista. 

A Hívófél-azonosítási lista vagy az 
Újrahívási lista tartalmának törlése 

Living Room
16:35

Redial list

Delete lists

OK

OK

Caller ID list?

OK

Deleted
Caller ID list
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Hangerősség beállítása az audió/
videó termékeken 

A kézibeszélőről közvetlenül szabályozható  
a Bang & Olufsen audió- és videótermékek 
hangereje. Először ki kell választani azt  
a hangforrást, audió vagy videó, amelyet 
szabályozni akar. 

Az audió- vagy videórendszer hangerejének 
szabályozásához …
> Nyomja az A.V gombot ismételten, míg a kívánt 

berendezés típusa meg nem jelenik a képernyőn. 
> A Navigációs gomb felfele vagy lefele irányú 

nyomásával a hangerősséget növelheti vagy 
csökkentheti.

Telefoncsengés közben a Bang & Olufsen termék 
hangerejét szabályozhatja az A.V gomb előzetes 
megnyomása nélkül is. Egyszerűen nyomja a 
Navigációs gombot lefele vagy felfele. Azonban,  
a készülék azonos legyen a kézibeszélővel utoljára 
szabályozott készülékkel. 

A.V

A.V

David Jones
0:12

Audio

A.V

Video

A.V

Link audio

Link video

Link video

Link video
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Mellékállomások számainak hívása 
és tárolása a Telefonkönyvben. 

Ha olyan mellékállomás számát kell hívnia, 
mint amilyeneket a bankok vagy más cégek 
használnak telefonközponttal, akkor egy szünet 
jelet kell beiktatnia a mellékállomás száma 
elé. Tárolja a telefonszámot, a szünetjelet és 
a mellékállomás számát a Telefonkönyvben. 
Ezután a számot közvetlenül a Telefonkönyvből 
tudja hívni. 

Egy mellékállomás számának  
közvetlen hívásához …
> Írja be a központi telefonszámot  

a számbillentyűkkel. 
> Nyomja meg a  gombot a hívás 

megkezdéséhez. Várjon a kapcsolatra. 
> Adja meg a mellék számát. 
> Nyomja meg a  gombot a hívás befejezéséhez. 

Egy mellékállomás számának 
Telefonkönyvben történő tárolásához …
> Adja meg a központi telefonszámot. 
> Nyomja meg az OK gombot a szünetjel tárolásához. 
> Nyomja a Navigációs gombot lefele, amíg  

az Insert pause? (Beszúr egy szünetjelet?) 
üzenet meg nem jelenik a kijelzőn, majd nyomja 
meg az OK gombot. 

> Adja meg a mellék számát. 
> Nyomja meg az OK gombot kétszer a bejegyzés 

tárolásához. Most nevet rendelhet a számhoz,  
a 14. oldalon leírtak szerint. 

A telefonszámba a  megnyomásával is 
beilleszthet szünetjelet. 

0--9

12345678

0--9

12345678
0:03

1234567811
0:05

0--9

12345678

0--9

12345678–

OK

12345678–11

OK

12345678
 Insert pause?

OK

12345678–11
 Store number?

OK
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A Telefonkönyvben tárolt mellékállomás 
szám hívásához …
> A Navigációs gomb felfele vagy lefele  

történő megnyomásával kereshet az egész 
Telefonkönyvben. 

> Nyomja meg az OK gombot a szám kiválasztásához. 
> A Navigációs gomb lefelé nyomásával 

válasszon ki egy számot. 
> Nyomja meg a  gombot a hívás 

kezdeményezéséhez. A telefonszám  
tárcsázása megtörtént. 

> A kijelző várja a folytatást. Nyomja meg az OK 
gombot a mellékállomás számának tárcsázásához. 

>> Mellékállomások számainak hívása és tárolása

Living Room
16:35

David Jones

Work
12345678–11

...

David Jones
0:01

OK

OK

12345678–11
Continue?

David Jones
0:12
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Az elsődleges telefonszám 
beállítása 

Ha egy névhez több telefonszámot is  
rendelt, a telefonszámok közül kijelölheti  
a leggyakrabban hívottat az adott névhez 
tartozó elsődleges telefonszámként. Ha 
megnyomja a  gombot, amikor a kijelzőn  
a név látható, az elsődleges telefonszám  
lesz tárcsázva. 

Az elsődleges telefonszám beállításához... 
> A Navigációs gomb felfele vagy lefele 

nyomásával válasszon ki egy nevet. 
> Nyomja meg az OK gombot a szám  

típusának kiválasztásához. 
> A Navigációs gomb lefele irányú nyomásával 

válasszon ki egy számtípust, majd nyomja meg 
az OK gombot a lehetőségek megtekintéséhez. 

> Nyomja a Navigációs gombot lefele, míg a 
Primary? (Elődleges?) üzenet meg nem jelenik. 

> Nyomja meg az OK gombot a beállítás tárolásához. 

Living Room
16:35

Home
23456789

Mobile
34567890

OK

Mobile
Primary?

OK

Mobile
Primary

Mobile
Call?

David Jones

OK
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Egyéni beállítások 

A Settings (Beállítások) menü lehetőségeivel 
lehet a BeoCom 2 funkcióit beállítani. 

A menü beállításainak választásához …
> Nyomja meg az OK gombot a főmenü 

megjelenítéséhez. 
> Nyomja a Navigációs gombot lefele, míg a 

Settings (Beállítások) felirat meg nem jelenik, 
majd az OK gomb megnyomásával jelenítse 
meg a menüt. 

> Nyomja a Navigációs gombot lefele,  
amíg a kívánt beállítás például a Time  
and date (Idő és dátum) meg nem jelenik. 

> Nyomja meg az OK gombot a menü előhívásához. 
> A Navigációs gomb felfele vagy lefele irányban 

történő megnyomásával válassza ki a beállítást, 
majd nyomja meg az OK gombot a tároláshoz. 

A Settings Beállítások menü lehetőségei 
Ringer …(Csengő) Ez a menü két különböző 
csengő beállítást tartalmaz: 
– Ringer on/off (Csengő ki/be) ki- és bekapcsolja 

a csengőt, és beállítja azt az időszakot, amikor 
a telefon nem csörög. Ha kikapcsolja a csengőt 
akkor a telefon nem csörög, de regisztrálja a bejövő 
hívásokat a Hívófél-azonosító listában. A csengő 
ki van kapcsolva mindaddig, amíg meg nem 
változtatja ezt a beállítást.

– Ringer level (Csengetési hangerő) a csengés 
hangerejének beállítására szolgál. A választható 
lehetőségek: Low (Halk), Medium (Közepes) 
vagy High (Hangos). Rövid idő múlva lejátssza  
a kiválasztott csengőhangot. 

Time and date …(Idő és dátum) A pontos idő  
és a dátum megadása. 

News indicator ...(Eseményjelzés) Az események 
jelzése – a kijelzőn láthatók az új, nem fogadott 
hívások - gyárilag On (Be) helyzetben van, így 
láthatja, mennyi új hívást kapott. A beállítási 
lehetőségek: On (Be) és Off (Ki). 

Kézibeszélő ...A Handset (Kézibeszélő) menü 
három al-menüt tartalmaz:
– Az Enter name (Név megadása) lehetőséget ad arra, 

hogy a kézibeszélőnek nevet adjon a Navigációs és 
az OK gombbal. Vegye figyelembe, hogy a menü 
neve Change name (Névváltoztatás) lesz, miután 
először már adott nevet a kézibeszélőnek. 

Living Room
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Time and date
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Stored
16:23     9 Jan

Settings

OK

OK

OK

Set year
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– A Register (Regisztrálás) lehetőséget ad arra,  
hogy a kézibeszélőt regisztráltassa a BeoLine 
alapegységnél. 

– A Handset type (Kézibeszélő típus) lehetőséget 
ad arra, hogy a kézibeszélőt Personal (Személyes), 
vagy Common (Egységes) állapotra váltsa át, 
ahogy az a 31. oldalon részletezve van. 

Alapegység ...A Base (Alapegység) menü három 
al-menüt tartalmaz:
– A Remove handset (Kézibeszélő eltávolítás) törli 

a kézibeszélő regisztrálását az alapegységnél. 
– Az Open base for registration (Alapegység 

megnyitása regisztráláshoz) lehetőséget ad az 
alapegység megnyitására további kézibeszélők 
regisztrálásához. Ez csak akkor használható, ha 
a kézibeszélőt a BeoLine alapegységgel használja. 

– A Change pincode (PIN-kód módosítása) 
lehetőséget ad arra, hogy új PIN-kódot adjunk meg 
az alapegységnek, illetve módosíthassuk a PIN-
kódot. Használja a számbillentyűket az új PIN-kód 
megadásához, majd a tároláshoz nyomja meg az 
OK gombot. Az alapértelmezett PIN-kód: 0000. 

Language ...(Nyelv) A nyelv kiválasztása a kijelző 
szöveges üzeneteihez. 

Switchboard ...(Telefonközpont) Beállítja a BeoCom 
2-t, a telefonközponttal való használathoz. A beállítási 
lehetőségek: Yes (Igen) és No (Nem). Ha választása 
Yes (Igen), akkor használja a számbillentyűket  
a körzetszám beírására, a Navigációs gombot pedig 
a szünet hosszának kiválasztásához. A szünet hossza 
0 és 12 másodperc között választható, de választhatja 
a Wait (Várj) funkciót is. Ne feledje, hogy  
a körzetszámot manuálisan kell megadni  
a telefonszámok Telefonkönyvbe történő beírásakor. 
Ez az lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha  
a kézibeszélőt a BeoCom 6000, a BeoLine PSTN vagy 
a BeoLine ISDN alapegységek valamelyikével használja. 

Flash time …(Villogási idő) A long (hosszú), short 
(rövid) vagy customized (egyéni) lehetőségek közül 
választhat. A megfelelő villogási idő függ a telefon 
csatlakoztatási módjától. 
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A rendszer használata több 
kézibeszélővel 

Egy alapegységhez több kézibeszélőt 
regisztrálva, saját telefonrendszert építhet ki. 
A kézibeszélők mindegyike tud fogadni külső 
hívásokat, a kézibeszélők közötti belső hívások 
idején is. A kézibeszélők a rendszerben számozva 
vannak 1-től 8-ig* , de el lehet nevezni is őket. 

Mindegyik kézibeszélő ‘egységes’-re van 
beállítva kezdetben. Ez azt jelenti, hogy  
a Telefonkönyvet, a Hívófél-azonosítási és  
az Újrahívási listát az alapegység frissíti és 
megosztja a többi kézibeszélővel a rendszerben. 
Ha független Telefonkönyvet, Hívófél-
azonosítási és az Újrahívási listát szeretne  
egy kézibeszélőn, akkor azt a kézibeszélőt 
állítsa ‘személyes’ állapotra.

A rendszer beállítási lehetőségeiről 
bővebben olvashat a következő oldalakon. 

*Ha Ön BeoCom 6000, BeoLine PSTN vagy 
BeoLine ISDN alapegységet használ, akkor csak 
hat kézibeszélőt regisztráltathat.
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Másik kézibeszélő hívása 

Hívhat egy másik kézibeszélőt, vagy hívhatja 
egyszerre az összes kézibeszélőt. Ha az összes 
kézibeszélőt hívja, az lesz kapcsolva, amelyik 
először válaszol a hívásra. Ha egy kézibeszélőt 
hív, a kijelző mutatja melyik kézibeszélőt hívja. 

Egy kézibeszélő hívásához …
> Nyomja meg az INT gombot belső hívás 

kezdeményezéséhez. 
> Adja meg a kézibeszélő számát, és a hívás 

automatikusan elindul. Másik lehetőség …
> ...a Navigációs gomb lefele irányú 

megnyomásával kereshet a belső kézibeszélők 
listájájában, majd a  megnyomásával 
kezdeményezheti a hívást. Ha a belső hívás nem 
lehetséges, akkor foglalt jelzést fog hallani. 

Az összes kézibeszélő hívásához...
> Nyomja meg az INT gombot  

belső hívás kezdeményezéséhez. 
> Nyomja meg a  gombot az  

összes kézibeszélő hívásához. 

Egy hívás befejezéséhez...
> Nyomja meg a  gombot a hívás befejezéséhez. 

A telefonrendszer egyidőben egy belső és egy 
külső hívást engedélyez.

Ha nem találja a kézibeszélőt akkor az segíthet  
a keresésben, ha felhívja ezt a kézibeszélőt.

Living Room
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Bedroom
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Living Room
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Kitchen
2

All handsets

INT
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Hogyan tegyük a kézibeszélőt 
‘személyessé’ vagy ‘egységessé’

A kézibeszélő beállítható ‘személyes’ mód 
helyett ‘egységes’ módra. A Telefonkönyvet, 
az újrahívási és a hívófél-azonosítási listát  
a kézibeszélő tárolja, és nem az alapegység.

> Nyomja meg az OK gombot a főmenü 
megjelenítéséhez. 

> Nyomja meg a Navigációs gombot lefele,  
a Settings (Beállítások) menü kiválasztásához, 
majd nyomja meg az OK gombot a menübe 
való belépéshez. 

> Nyomja meg a Navigációs gombot lefele,  
a Handset (Kézibeszélő) menü kiválasztásához, 
majd nyomja meg az OK gombot a menübe 
megjelenítéséhez. 

> Nyomja a Navigációs gombot lefele a Handset 
type (Kézibeszélő típus) kiválasztásához, majd 
nyomja meg az OK gombot. 

> A Navigációs gomb lefele nyomásával válasszon 
a Personal (Személyes), vagy a Common (Egységes) 
között, majd a beállítás tároláshoz nyomja meg 
az OK gombot. 

Ha a telefonrendszerben egy vagy több personal 
(Személyes) kézibeszélő található és a többiek 
common (Egységes) módra vannak beállítva, 
akkor ügyeljen a következőkre:
– Ha a kézibeszélőjét personal (Személyes) 

módról common (Egységes) módra állítja,  
akkor a személyes Telefonkönyv, az újrahívási  
és a hívófél-azonosítási lista lecserélődik, és 
nem egészül ki a közös listával. A Telefonkönyv, 
az Újrahívási és a Hívófél-azonosítási lista 
frissítése pár percig is eltarthat. 
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Egy külső hívás átirányítható egy vagy az összes 
többi kézibeszélőre. Lehetőség van arra, 
hogy először a belső kézibeszélőt felvevő 
személlyel beszéljen a hívásátirányítás előtt. 
Ha a hívást átirányítja az összes kézibeszélőre, 
akkor a hívás arra a kézibeszélőre lesz 
kapcsolva, amelyik először válaszol. 

Egy külső hívás átirányításához …
> Nyomja meg az INT gombot belső hívás 

kezdeményezéséhez. 
> Adja meg a kézibeszélő számát, és a hívás 

automatikusan elindul. Másik lehetőség …
> ...a Navigációs gomb lefele irányú 

megnyomásával kereshet a belső kézibeszélők 
listájájában, majd a  megnyomásával 
kezdeményezheti a hívást. Ha a belső hívás  
nem lehetséges, akkor foglalt jelzést fog hallani. 

Ha a belső hívásra válaszolnak …
> Nyomja meg az OK gombot a hívás átirányításához. 

A külső hívás visszavétele, ha a belső hívásra 
nem válaszolnak …
> Nyomja meg az OK gombot, vagy a C gombot, 

hogy visszavegye a külső hívást a várakoztatásból. 

Külső hívások átirányítása 
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Belső konferencia-hívás 
kezdeményezése 

Egy külső hívás közben hívható egy másik 
kézibeszélő is a rendszerben konferencia-hívás 
kezdeményezésére. Ha az egyik résztvevő 
megszakítja a vonalat, akkor a hívás folytatódik 
azokkal, akik a vonalban maradtak. 

Egy konferencia-hívás kezdeményezése egy 
belső és egy külső partnerrel …
> Nyomja meg az INT gombot a belső hívás 

kezdeményezéséhez, egy külső hívás közben. 
> Adja meg a kézibeszélő számát, és a hívás 

automatikusan elindul. Másik lehetőség …
> ...a Navigációs gomb lefele irányú megnyomásával 

kereshet a belső kézibeszélők listájájában, majd 
a  megnyomásával kezdeményezheti a hívást. 
Ha a belső hívás nem lehetséges, akkor foglalt 
jelzést fog hallani. 

Ha a belső hívásra válaszolnak …
> Nyomja meg a Navigációs gombot lefele,  

a Conference? (Konferencia?) kiválasztásához, 
majd az OK gomb megnyomásával kezdje meg 
a konferencia-beszélgetést. 

> Nyomja meg a  gombot a konferencia-
beszélgetés befejezéséhez. 

A külső hívás visszavétele, ha a belső hívásra 
nem válaszolnak …
> Nyomja meg az OK gombot, vagy a C gombot, 

hogy visszavegye a külső hívást a várakoztatásból. 

David Jones
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Tárgymutató 

A tárgymutató a témák szerint lett 
ábécé sorrendbe rendezve. Mindegyik 
témánál megadtuk a vonatkozó 
fejezetet és az oldalszámot. Azon 
fejezetek oldalszámai, amelyek az 
‘Első lépések’-ben szerepelnek,  
a ‘GS’jellel vannak jelezve.  
A megjegyzés nélküli oldalszámok  
a jelen Útmutató oldalaira hivatkoznak.

Akkumulátor 
A kézibeszélő akkumulátorának 

töltése, GS 8. o.

Alapegység 
A Base (Alapegység) menü  26. o.
A BeoLine alapegység, GS 10. o.
A kézibeszélő regisztrálása az 

alapegységnél, GS 10. o.
Hogyan tegyük a kézibeszélőt 

‘személyessé’ vagy 
‘egységessé’, 31 

BeoLine 
A BeoLine alapegység, GS 10. o.
A kézibeszélő regisztrálása az 

alapegységnél, GS 10. o.

BeoLink 
Hangerősség beállítása az  

audió/videó termékeken, 22

Beállítások 
A Base (Alapegység) menü  26. o.
A Base (Alapegység) menü, 26 
A dátum és a pontos idő 

beállítása, GS 13. o.
A Flash Time (Villogási idő) 

menü, 27 
A hangerő és a mikrofon, 6 
A kézibeszélő csengőjének 

elnémítása, 5 
A kézibeszélő elnevezése, GS 12. o.
A Language (Nyelv) menü,  27 
A News Indicator (Eseményjelzés) 

menü,  26 
A Ringer (Csengő) menü, 26 
A Switchboard (Telefonközpont) 

menü,  27 

A Time and date (Pontos idő és 
dátum) menü, 26 

Az elsődleges telefonszám 
beállítása, 25 

Hangerősség beállítása az  
audió/videó termékeken, 22 

Hogyan tegyük a kézibeszélőt 
‘személyessé’ vagy 
‘egységessé’, 31 

Csengőhang 
A kézibeszélő csengetésének 

elnémítása, 4 
A kézibeszélő csengőjének 

elnémítása, 5 
A Ringer (Csengő) menü, 26 

Elhelyezés 
Elhelyezés és környezet, GS 14. o.

Hangerő 
A hangerő és a mikrofon, 6 
Hangerősség beállítása az  

audió/videó termékeken, 22 

Hívófél-azonosító 
A Hívófél-azonosítási lista vagy 

az Újrahívási lista tartalmának 
törlése, 20 

A Hívófél-azonosító 
használata, 12

Egy bizonyos hívófél-azonosító 
törlése a listából, 13

Hívás a Hívófél-azonosítási 
listából, 12

Újrahívási és Hívófél-azonosítási 
számok tárolása, 19

Hívások 
Belső konferencia-hívás 

kezdeményezése, 33
Hívás a Hívófél-azonosítási 

listából, 12
Hívás az Újrahívási listából, 10
Hívások kezdeményezése és 

fogadása, 4
Keresés a Telefonkönyvben és 

hívás kezdeményezése, 9 
Külső hívások átirányítása, 32 
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Mellékállomások számainak 
hívása és tárolása a 
Telefonkönyvben, 23 

Másik kézibeszélő hívása, 30 
Szám tárolása hívás után, 7

Karbantartás 
A BeoCom 2 tisztítása, GS 14. o.

Keresés 
Hívás a Hívófél-azonosítási 

listából, 12
Hívás az Újrahívási listából, 10
Keresés a Telefonkönyvben és 

hívás kezdeményezése, 9 

Kijelzők és menük 
Az új, nem fogadott hívások 

megjelenítése, GS 6. o.
A főmenü opciói, GS 6. o.
A kézibeszélő kijelzője, GS 6. o.
Hibaelhárítás a kijelzőn keresztül 

- az Alert (Figyelemfelhívás) 
menü, GS 7. o

Egy kiválasztott kimenő hívás 
adatainak megtekintése, 10 

Konferencia-hívás 
Belső konferencia-hívás 

kezdeményezése, 33

Kézibeszélő 
A Base (Alapegység) menü, 26 
A dátum és a pontos idő 

beállítása, GS 13. o.
A kézibeszélő akkumulátorának 

töltése, GS 8. o.
A kézibeszélő számgombjai, GS 4. o.
A kézibeszélő csengetésének 

elnémítása, 4 
A kézibeszélő elnevezése, GS 12. o.
A kézibeszélő regisztrálása az 

alapegységnél, GS 10. o.
A kézibeszélő csengőjének 

elnémítása, 5 
A kézibeszélő kijelzője, GS 6. o.
Hogyan tegyük a kézibeszélőt 

‘személyessé’ vagy 
‘egységessé’, 31 

Másik kézibeszélő hívása, 30 

Mellékállomások számai 
Mellékállomások számainak 

hívása és tárolása a 
Telefonkönyvben, 23 

Mikrofon 
A hangerő és a mikrofon, 6 

Regisztrálás 
A BeoLine alapegység, GS 10. o.
A kézibeszélő első regisztrálása 

az alapegységnél, GS 10. o.

Szerkesztés 
A Hívófél-azonosítási lista vagy 

az Újrahívási lista tartalmának 
törlése, 20 

A Telefonkönyvben szereplő név 
vagy szám törlése, 18 

A Telefonkönyvben szereplő név 
vagy szám törlése, 16 

Egy név és egy szám bevitele a 
Telefonkönyvbe, 14 

Egy bizonyos hívófél-azonosító 
törlése a listából, 13

Egy bizonyos Újrahívás törlése a 
listából, 11 

Tartozékok 
BeoCom 2 tartozékok, GS 14. o

Telefonkönyv 
A Telefonkönyvben szereplő név 

vagy szám törlése, 18
A Telefonkönyvben szereplő név 

vagy szám törlése, 16 
Egy név és egy szám bevitele  

a Telefonkönyvbe, 14 
Keresés a Telefonkönyvben és 

hívás kezdeményezése, 9 
Mellékállomások számainak 

hívása és tárolása  
a Telefonkönyvben, 23 

Szám tárolása hívás után, 7
Újrahívási és Hívófél-azonosítási 

számok tárolása, 19.
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Töltés 
A kézibeszélő akkumulátorának 

töltése, GS 8. o.

Törlés 
A Telefonkönyvben szereplő név 

vagy szám törlése, 18

Újrahívás 
A Hívófél-azonosítási lista vagy 

az Újrahívási lista tartalmának 
törlése, 20 

Egy kiválasztott kimenő hívás 
adatainak megtekintése, 10 

Egy bizonyos Újrahívás törlése  
a listából, 11 

Hívás az Újrahívási listából, 10
Mindennapi használat, 10 
Újrahívási és Hívófél-azonosítási 

számok tárolása, 19

>> Tárgymutató 
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A műszaki jellemzők, a funkciók és ezáltal  
a kezelés módosításának joga fenntartva.



Ez a termék megfelel az  
EGK 89/336 és a 73/23 sz. 
irányelveknek. 

A műszaki jellemzők, a funkciók és 
ezáltal a kezelés módosításának  
joga fenntartva! 
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