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Før du starter … 

Denne veiledningen inneholder instruksjoner 
om hvordan du installerer og bruker 
BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. 

Du kan også bruke håndsettet med andre 
baser, som for eksempel en BeoCom 6000-
base, en BeoLine PSTN-base eller en BeoLine 
ISDN-base. Merk imidlertid at noen 
funksjoner fungerer forskjellig eller ikke er 
tilgjengelige når du bruker håndsettet med 
en av disse basene. Forskjellene er beskrevet 
i denne veiledningen.



Innhold

Daglig bruk, 4 
Finn ut hvordan du kan foreta og besvare anrop, 

justere lydstyrken på håndsettet, utføre anrop fra 

telefonbok-, Vis nr.- og Repeter-listene, lagre et 

nummer i telefonboken etter et anrop, låse 

håndsettastaturet og slå av ringesignalet på 

håndsettet.

Avanserte funksjoner, 14 
Finn ut hvordan du legger inn, redigerer og sletter 

navn og numre i telefonboken, lagrer numre fra 

Repeter- og Vis nr.-listene, sletter innholdet i Vis 

nr.- og Repeter-listene*, ringer opp og lagrer 

internnumre, angir primærnumre samt justerer 

lydstyrken på visse andre Bang & Olufsens lyd-/

videoprodukter.

Foretrukne innstillinger, 26 
Dette kapittelet gir en oversikt over Innstillinger-

menyen. Du kan for eksempel finne ut hvordan 

du melder opp et håndsett på en base, stiller 

klokkeslett og dato og velger innstillinger for 

ringesignalet. 

Bruk av system med fl ere håndsett, 29 
Finn ut hvordan du gjør håndsettet privat eller 

felles, ringer opp et annet håndsett, viderekobler 

eksterne samtaler og utfører en intern konferanse. 

Stikkordregister, 34 

*Dette er kun mulig hvis du bruker håndsettet 

med en BeoLine-base. 
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Foreta og besvare anrop

Tasten  på BeoCom 2 brukes til å starte og 
avslutte et anrop. Mens samtalen pågår, viser 
telefonen samtalens varighet og nummeret 
eller navnet til personen som ble ringt opp. 
Hvis du ikke ønsker å besvare anropet, kan 
du slå av ringesignalet. 

Slik foretar du et anrop …
> Tast inn telefonnummeret ved hjelp av 

talltastene. 

> Hvis du vil rette et siffer, skyver du 

styretappen til venstre eller høyre for dette 

sifferet og trykker på C for å slette det. 

> Trykk  for å foreta anropet. Samtaletiden 

vises, og dersom navnet er lagret i 

telefonboken, vil dette også vises. 

> Trykk  for å avslutte anropet. Du kan også 

plassere håndsettet i laderen. 

Slik besvarer du et anrop …
> Trykk  for å besvare anropet. 

> Trykk  for å avslutte et anrop. Du kan også 

plassere håndsettet i laderen. 

Slik slår du av ringingen på et håndsett …
> Trykk C for å slå av ringesignalet for det 

innkommende anropet. 

Hvis du avslutter en samtale til eller fra et nummer 

som ikke er lagret i telefonboken, blir du spurt om 

du vil lagre det. Hvis du vil ha mer informasjon, 

kan du se Lagre et nummer etter et anrop på 

side 7. 

Trykk  for å få summetone før du taster inn et 

nummer. 

0--9 

C

23456689

0--9 

23456789

23456

23456789
0:12
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Du kan slå av ringetonen på håndsettet hvis 
du ikke vil bli forstyrret. Når håndsettet er 
slått av, er ringesignalet deaktivert, men 
innkommende anrop registreres fortsatt i 
menyen for nye anrop slik det beskrives på 
side 6 i ”Komme i gang”. 

Slik slår du av ringesignalet på håndsettet … 
> Trykk OK for å åpne hovedmenyen. 

> Skyv styretappen ned til Lydløs? vises og trykk 

OK. Lydløs valgt vises kort i displayet, og dette 

endres til Lydløs når håndsettet går tilbake til 

standby. 

Slik slår du på ringesignalet på håndsettet 
igjen … 
> Trykk OK for å kunne aktivere ringesignalet 

igjen. Slå av lydløs? vises i displayet. 

> Trykk OK. Ringesignalet er slått på igjen. Lydløs 

av – valgt vises kort i displayet, og håndsettet 

går tilbake til standby. 

Slå av ringesignalet på håndsettet

OK

Repeter-liste

OK

Lydløs?

Lydløs
valgt

OK

OK

Slå av
lydløs?

Lydløs av
valgt
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Lydstyrke og mikrofon

Mens samtalen pågår kan du justere 
volumnivået ved hjelp av styretappen. Du 
kan også slå av mikrofonen dersom du ikke 
ønsker at vedkommende som er i telefonen 
skal overhøre en samtale du fører med en 
person i rommet. 

Slik skrur du håndsettvolumet opp eller 
ned …
> Skyv styretappen opp eller ned for å justere 

volumet på håndsettet. 

En valgt voluminnstilling – med unntak av de to 

høyeste innstillingene – gjelder alle etterfølgende 

anrop helt til neste gang volumet justeres. 

Slik slår du mikrofonen på eller av under en 
samtale … 
> Trykk  for å slå av mikrofonen. Mikr. av vises i 

displayet, og håndsettet piper med korte 

intervaller inntil mikrofonen slås på igjen. 

> Trykk  for å slå på mikrofonen igjen. 

Linda Hansen
10:41

Volum

Volum

Volum

Linda Hansen
10:41

Linda Hansen
10:41

Linda Hansen
Mikr. av
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 Lagre et nummer etter et anrop

Etter et anrop vil du bli bedt om å lagre 
nummeret i telefonboken, dersom det ikke 
allerede finnes der. Du kan lagre 
nummertypen – hjem, arbeid eller 
mobiltelefon – og angi et navn ved 
nummeret. Du kan også legge til nummer 
under navn som allerede finnes i 
telefonboken.

Etter et anrop …
> Displayet viser nummeret, og du vil bli bedt om 

å lagre det i telefonboken. Hvis du mottok et 

navn med Vis nr.-informasjonen, vises navnet. 

> Trykk OK for å kunne lagre nummeret. Nytt 

navn? vises på displayet. Se neste side hvis du 

ønsker å legge til et nummer under et navn som 

er lagret i telefonboken.

> Trykk OK hvis nummeret tilhører et navn som 

ikke er lagret i telefonboken. Stavelinjen vises i 

displayet 

> … skyv styretappen til venstre eller høyre og 

velg bokstavene i navnet. Velg Aa for å bytte 

mellom store og små bokstaver, og A@ for å 

bruke bokstaver som er spesielle for ditt språk*. 

> Trykk OK for å lagre de valgte bokstavene. Hvis 

du lagrer en stor bokstav, går markøren til de 

små bokstavene. Hvis du lagrer et mellomrom 

eller et symbol, går markøren til de store 

bokstavene.

> Hvis du vil ha med tall, må du trykke på 

nummertastene. 

> Når navnet er fullført, skyver du styretappen 

til venstre eller høyre for å flytte markøren til 

-symbolet. 

> Trykk OK for å lagre navnet. Du blir bedt om 

å velge en nummertype. 

> Skyv styretappen ned for å velge Hjem, Mobil 

eller Arbeid og trykk OK for å lagre.

Her er noen tips som kan gjøre det enklere for 

deg å finne oppføringer i telefonboken: 

– Når du skriver inn navn på par, bør du sette 

fornavnene i alfabetisk rekkefølge; 

– Når du skriver inn navn på kollegaer, bør du 

skrive firmanavnet først;

– Når du legger inn navnene på barnas venner, 

bør du starte med barnets forbokstav. 

OK

23456789
Lagre nr.?

OK

23456789
Nytt navn?

Nummertype
Hjem?

OK

Aa ABCDEF...

OK

Hjem
lagret

OK

Linda Hansen

Aa abcdef...
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Slik legger du til et navn i telefonboken …
> Når du blir bedt om å lagre et nytt navn, skyver 

du styretappen ned for å velge Legg til navn? 

og trykker OK. De første bokstavene i navn 

som er lagret i telefonboken, vises i displayet. 

> Skyv styretappen til venstre eller høyre for å 

velge den første bokstaven i et navn og trykk 

OK. Det første navnet som begynner med den 

valgte bokstaven, vises i displayet. 

> Skyv styretappen opp eller ned for å velge 

navnet, og trykk OK for å kunne velge 

nummertype. 

> Skyv styretappen ned for å velge Hjem, Mobil 

eller Arbeid og trykk OK for å lagre. 

>> Lagre et nummer etter et anrop 

OK

23456789
Legg til navn?

Nummertype
Hjem?

Hjem
lagret

OK

Linda Hansen

ADEGHKOPST...

Første bokst.:

ADEGHKLOPST...

Første bokst.:

OK

OK
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 Søke i telefonboken og foreta et 
anrop

Når telefonen ikke er i bruk, kan du bruke 
styretappen til å søke direkte fra hele 
navnelisten i telefonboken. 

Hvis det er få oppføringer i telefonboken …
> Skyv styretappen opp eller ned for å søke 

gjennom telefonboken og trykk OK for å kunne 

velge nummertype. 

> Skyv styretappen ned for å velge nummertype 

og trykk  for å foreta et anrop.

Hvis telefonboken inneholder mange 
oppføringer …
> Skyv styretappen til venstre eller høyre for å få 

tilgang til telefonboken. Bokstavene i displayet 

samsvarer med de første bokstavene i 

telefonbokoppføringene. 

> Skyv styretappen til venstre eller høyre for å 

velge den første bokstaven. 

> Trykk OK for å kunne søke gjennom navn som 

begynner med den bokstaven du valgte. 

> Skyv styretappen opp eller ned for å søke 

gjennom navnene. 

> Når du har valgt et navn, trykker du OK for å 

kunne søke gjennom nummertypene. 

> Skyv styretappen ned for å velge en 

nummertype. 

> Trykk  for å foreta et anrop. 

*Se side 25 hvis du vil ha mer informasjon om valg 

av et primærnummer for et navn. 

Stue
16:35

Linda Hansen

ADEGHKLOPS...

Første bokst.:

ADEGHKLOPS...

Første bokst.:

OK

OK

Hjem
23456789

Stue
16:35

Linda Hansen

Hjem
23456789

Bente Jakobsen

OK
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Bruke Repeter

Repeter-funksjonen lagrer de siste 24 
telefonnumrene du har ringt. I tillegg til 
nummeret som er ringt opp, kan du se 
klokkeslett, dato og varighet for anropet. 
Hvis du har skrevet inn et navn i 
telefonboken, vises dette i stedet for 
nummeret. Interne anrop registreres ikke 
i Repeter-listen. 

Slik foretar d u et anrop fra Repeter-listen …
> Trykk OK for å åpne hovedmenyen. 

> Hvis Repeter-listen ikke vises i displayet, skyver 

du styretappen ned til Repeter-listen vises. 

> Trykk OK for å få tilgang til Repeter-listen. 

> Skyv styretappen ned for å velge navnet eller 

nummeret. Hvis du stanser på et nummer, vil 

displayet skifte mellom å vise navnet og 

nummertypen. 

> Trykk OK. Du vil bli bedt om å foreta anropet. 

> Trykk OK. Hvis bare ett nummer er lagret under 

navnet, eller hvis nummeret ikke er lagret i 

telefonboken, foretas anropet. 

> Hvis andre nummertyper er lagret under 

navnet, skyver du styretappen ned for å velge 

en nummertype og trykker deretter  for å 

foreta anropet. 

Slik viser du anropsinformasjon for et valgt 
utgående anrop …
> Trykk OK for å vise valgmulighetene. 

> Skyv styretappen ned til Detaljer? vises i 

displayet. 

> Trykk OK. Telefonnummeret og 

samtalevarigheten vises. 

Du kan lagre telefonnumre fra Repeter-listen 

direkte inn i telefonboken. Hvis du vil ha mer 

informasjon, kan du se Lagre Repeter- og 

Vis nr.-numre på side 19. 

Repeter-listen er felles bare for de håndsettene 

som er innstilt som ”felles”. Hvis du vil ha mer 

informasjon, kan du se Stille inn et håndsett som 

”personlig” eller ”felles” på side 31. 

Stue
16:35

Linda Hansen
11:24      2 jan

Repeter-liste

OK

OK

OK

Linda Hansen
Anrop?

OK

Hjem
23456789

Mobil
34567890

Linda Hansen
2:44

Linda Hansen
11:24      2 jan

Linda Hansen
Detaljer?

OK

OK
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Sli k sletter du et bestemt Repeter-nummer 
fra listen …
> Trykk OK for å åpne hovedmenyen. 

> Hvis Repeter-listen ikke vises i displayet, skyver 

du styretappen ned til Repeter-listen vises. 

> Trykk OK for å få tilgang til Repeter-listen. 

> Skyv styretappen ned for å velge navnet eller 

nummeret. 

> Trykk OK for å vise valgmulighetene. 

> Skyv styretappen ned til Slette anrop? vises 

i displayet. 

> Trykk OK for å slette den valgte oppføringen. 

Stue
16:35

Linda Hansen
11:24      2 jan

Repeter-liste

OK

Linda Hansen
Slette anrop?

Linda Hansen
Anrop slettet

OK

OK

OK
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Bruke Vis nummer

De siste 24 numrene du har mottatt anrop 
fra, lagres i Vis nr.-listen. Hvis et navn er 
lagret med nummeret i telefonboken, vises 
dette navnet, selv om telefonselskapet oppgir 
navneinformasjon med Vis nummer. Identiske 
numre lagres kun én gang i listen – det nyeste 
anropet. Denne funksjonen krever at du 
abonnerer på Vis nummer fra telefon-
selskapet. 

Slik ringer du opp fra Vis nr.-listen …
> Trykk OK for å åpne hovedmenyen. 

> Skyv styretappen ned til Vis nr.-liste vises, og 

trykk OK for å få tilgang til Vis nr.-listen. 

> Skyv styretappen ned for å velge navnet eller 

nummeret. Hvis du setter et nummer på pause, 

vil displayet skifte mellom å vise navnet og 

nummertypen. 

> Trykk OK. Du vil bli bedt om å foreta anropet. 

> Trykk OK. Hvis bare ett nummer er lagret under 

navnet, eller hvis nummeret ikke er lagret i 

telefonboken, foretas anropet. 

> Hvis andre nummertyper er lagret under 

navnet, skyver du styretappen ned for å velge 

en nummertype og trykker deretter  for å 

foreta anropet. 

Slik viser du anropsinformasjon for et valgt 
innkommende anrop …
> Trykk OK for å vise valgmulighetene. 

> Skyv styretappen ned til Detaljer? vises i 

displayet. 

> Trykk OK. Antall anrop vises. 

Stue
16:35

Linda Hansen
11:24      2 jan

Vis nr.-liste

OK

OK

OK

Linda Hansen
Anrop?

OK

Hjem
23456789

Mobil
34567890
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Slik sletter du et bestemt Vis nr.-nummer fra 
listen …
> Trykk OK for å åpne hovedmenyen. 

> Skyv styretappen ned til Vis nr.-liste vises, og 

trykk OK for å få tilgang til Vis nr.-listen. 

> Skyv styretappen ned for å velge navnet eller 

nummeret. 

> Trykk OK for å vise valgmulighetene. 

> Skyv styretappen ned til Slette? vises i 

displayet. 

> Trykk OK for å slette den valgte oppføringen. 

Du kan lagre telefonnumre fra Vis nr.-listen 

direkte i telefonboken. Hvis du vil ha mer 

informasjon, kan du se Lagre Repeter- og 

Vis nr.-numre på side 19. 

Selv hvis du abonnerer på Vis nummer, kan det 

hende at anropsinformasjon er utilgjengelig for et 

bestemt anrop. Følgende kan vises i displayet 

under et innkommende anrop*: 

– Anonym … Anrop fra ikke oppførte numre; 

– Ikke Vis nr. … Vis nummer støttes ikke av 

tjenesteleverandøren; 

– Internasjonalt … Informasjon utilgjengelig for 

internasjonale anrop. 

*Tjenesteleverandøren kan også sende annen 

informasjon enn det som er beskrevet ovenfor. 

Stue
16:35

Linda Hansen
11:24      2 jan

Vis nr.-liste

OK

Linda Hansen
Slette anrop?

Linda Hansen
Anrop slettet

OK

OK

OK
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Legge inn et nytt navn og nummer i 
telefonboken

Du kan til enhver tid lagre et navn og 
nummer i telefonboken. Et nummer kan 
inneholde opptil 48 tegn, og et navn opptil 
25* tegn. Du kan lagre opptil 200 
oppføringer. 

Slik legger du inn et nummer …
> Tast inn telefonnummeret ved hjelp av 

talltastene. 

> Trykk OK for å kunne lagre nummeret. Nytt 

navn? vises på displayet. Se neste side hvis du 

ønsker å legge til et nummer under et navn som 

er lagret i telefonboken.

> Trykk OK hvis nummeret tilhører et navn som 

ikke er lagret i telefonboken. Stavelinjen vises i 

displayet. Du kan nå angi et navn. 

Slik angir du et navn …
> … skyv styretappen til venstre eller høyre og 

velg bokstavene i navnet. Velg Aa for å bytte 

mellom store og små bokstaver, og A@ for å 

bruke bokstaver som er spesielle for ditt språk*.

> Trykk OK for å lagre de valgte bokstavene. Hvis 

du lagrer en stor bokstav, går markøren 

automatisk til de små bokstavene. Hvis du 

lagrer et mellomrom eller et symbol, for 

eksempel ”&”, går markøren automatisk til de 

store bokstavene.

> ”Skriv” ferdig navnet. 

> Hvis du vil ha med tall, må du trykke på 

nummertastene. 

> Når navnet er fullført, skyver du styretappen 

til venstre eller høyre for å flytte markøren til 

-symbolet. 

> Trykk OK for å lagre navnet. Du blir bedt om å 

velge en nummertype. 

> Skyv styretappen ned for å velge Hjem, Mobil 

eller Arbeid og trykk OK for å lagre.

Navn og numre er felles bare for de håndsettene 

som er innstilt som ”felles”. Hvis du vil ha mer 

informasjon, kan du se Stille inn et håndsett som 

”personlig” eller ”felles” på side 31. 

*Med andre baser enn BeoLine kan et nummer 

inneholde opptil 16 tegn, og Aa- og A@-

funksjonene er ikke tilgjengelige. 

OK

23456789
Lagre nr.?

OK

23456789
Nytt navn?

Nummertype
Hjem?

OK

Aa ABCDEF...

OK

Hjem
lagret

OK

Linda Hansen

Aa abcdef...
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Slik legger du til et navn i telefonboken …
> Når du blir bedt om å lagre et nytt navn, skyver 

du styretappen ned for å velge Legg til navn? 

og trykker OK. De første bokstavene i navn 

som er lagret i telefonboken, vises i displayet. 

> Skyv styretappen til venstre eller høyre for å 

velge den første bokstaven i et navn og trykk 

OK. Det første navnet som begynner med den 

valgte bokstaven, vises i displayet. 

> Skyv styretappen opp eller ned for å velge 

navnet, og trykk OK for å kunne velge 

nummertype. 

> Skyv styretappen ned for å velge Hjem, Mobil 

eller Arbeid og trykk OK for å lagre. 

OK

23456789
Legg til navn?

Nummertype
Hjem?

Hjem
lagret

OK

Linda Hansen

ADEGHKOPST...

Første bokst.:

ADEGHKLOPST...

Første bokst.:

OK

OK
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Redigere et navn eller nummer i 
telefonboken

Du kan når som helst redigere en 
telefonbokoppføring – som vanligvis 
inneholder et navn og minst ett nummer. 

Slik redigerer du et nummer i 
telefonboken …
> Skyv styretappen opp eller ned for å velge 

navnet. 

> Trykk OK for å kunne velge en nummertype. 

> Skyv styretappen ned for å velge en 

nummertype og trykk OK for å vise 

valgmulighetene. 

> Skyv styretappen ned til Redigere? vises. 

> Trykk OK for å kunne redigere nummeret. 

> Skyv styretappen til venstre for å velge sifferet 

du vil redigere. 

> Trykk C for å slette sifferet til venstre for 

markøren. 

> Angi et siffer for å erstatte det du slettet. 

> Gjenta de tre trinnene ovenfor for hvert siffer 

du vil redigere. 

> Trykk OK når du er ferdig med å redigere 

nummeret. 

> På displayet får du beskjed om å bekrefte at 

nummeret er riktig. 

> Bekreft ved å trykke på OK. Du blir bedt om 

å velge en nummertype. 

> Skyv styretappen ned for å velge en 

nummertype, og trykk OK for å lagre den. 

OK

Linda Hansen

OK

Mobil
34567890

OK

Mobil
Redigere?

C

34567890
Mobil

34567890
Mobil

0–9

3456890
Mobil

OK

34567890
Mobil

OK

34567890
Nummer OK?

OK

Nummertype
Mobil?
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Slik redigerer du et navn …
> Skyv styretappen opp eller ned for å velge 

navnet, og trykk OK for å vise valgmulighetene. 

> Skyv styretappen ned til Redigere? vises i 

displayet og trykk OK for å se valgmulighetene. 

> Skyv styretappen ned til Gi nytt navn? vises i 

displayet og trykk OK. 

> Hvis navnet er riktig, trykker du OK. I motsatt 

fall …

> … skyver du styretappen til venstre eller høyre 

og velger bokstavene i navnet. 

> Trykk OK for å lagre de valgte bokstavene. 

Hvis du lagrer en stor bokstav, går markøren 

automatisk til de små bokstavene. Hvis du 

lagrer et mellomrom eller et symbol, for 

eksempel ”&”, går markøren automatisk til de 

store bokstavene.

> Trykk C for å slette bokstaven til venstre for 

markøren. 

> ”Skriv” ferdig navnet. 

> Hvis du vil ha med tall, må du trykke på 

nummertastene. 

> Når navnet er fullført, skyver du styretappen 

til venstre eller høyre for å flytte markøren til 

-symbolet. 

> Trykk OK for å lagre navnet. 

Hvis du vil angi et ekstra telefonnummer for 

samme person i telefonboken, må du angi et nytt 

nummer slik det beskrives på side 14. En redigert 

oppføring erstatter den forrige oppføringen i 

telefonboken. 

OK

Linda Henstad
Gi nytt navn?

Linda Hansen
lagret

OK

Linda Henstad
Redigere?

C

OK

Linda Henstad

Aa abcdefg...

Linda H

Aa abcdefg...

OK

Linda Hansen

. . .

Linda Hansen

Aa abcdefg...

Linda Henstad

OK
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 Slette et navn eller nummer 
i telefonboken

Du kan slette navn og numre som er lagret 
i telefonboken. 

Slette ett nummer …
> Skyv styretappen opp eller ned for å velge 

navnet. 

> Trykk OK for å kunne velge en nummertype. 

> Skyv styretappen ned for å velge en 

nummertype, og trykk OK for å vise 

valgmulighetene. 

> Skyv styretappen ned til Slette? vises i 

displayet, og trykk OK for å slette nummeret. 

Slette et navn og alle nummerne som er 
lagret under det …
> Skyv styretappen opp eller ned for velge 

navnet. 

> Trykk OK for å vise valgmulighetene. 

> Skyv styretappen ned til Redigere? vises 

i displayet, og trykk OK for å vise 

valgmulighetene. 

> Skyv styretappen ned til Slette alle? vises 

i displayet, og trykk OK. Valgt navn og alle 

numrene som er lagret under det, slettes. 

Linda Hansen

Mobil
34567890

OK

OK

Mobil
Slette?

Mobil
Slettet

OK

Linda Hansen

Linda Hansen
Slette alle?

OK

Linda Hansen
Redigere?

OK

OK

Linda Hansen
Slettet
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Lagre Repeter- og Vis nr.-numre

Telefonnumre fra Repeter- og Vis nr.-listene 
kan lagres og navngis i telefonboken. 

> Trykk OK for å åpne hovedmenyen. 

> Skyv styretappen ned til Repeter-liste eller 

Vis nr.-liste vises, og trykk OK for å få tilgang 

til listen. 

> Skyv styretappen ned for å velge et nummer, 

og trykk OK for å vise valgmulighetene. 

> Skyv styretappen ned til Lagre nr.? vises i 

displayet, og trykk OK. 

> Trykk OK for å kunne lagre nummeret. Nytt 

navn? vises på displayet. Se side 15 hvis du 

ønsker å legge til et nummer under et navn 

som er lagret i telefonboken.

> Trykk OK. Nå kan du angi et navn. 

Slik angir du et navn …
> … skyv styretappen til venstre eller høyre og 

velg bokstavene i navnet. Velg Aa for å bytte 

mellom store og små bokstaver, og A@ for å 

bruke bokstaver som er spesielle for ditt språk*.

> Trykk OK for å lagre de valgte bokstavene. 

Hvis du lagrer en stor bokstav, går markøren 

automatisk til de små bokstavene. 

> ”Skriv” ferdig navnet. 

> Hvis du vil ha med tall, må du trykke på 

nummertastene. 

> Når navnet er fullført, skyver du styretappen 

til venstre eller høyre for å flytte markøren til 

-symbolet. 

> Trykk OK for å lagre navnet. Du blir bedt om å 

velge en nummertype. 

> Skyv styretappen ned for å velge Hjem, Mobil 

eller Arbeid og trykk OK for å lagre.

*Disse funksjonene er kun tilgjengelige når du 

bruker et håndsett med BeoLine-basen. 

OK

OK

Hjem
lagret

Nummertype
Hjem?

OK

Aa ABCDEF...

OK

OK

Linda Hansen

Aa abcdef...

Stue
16:35

Vis nr.-liste

OK

23456789
11:24      2 jan

OK

23456789
Lagre nr.?

OK

23456789
Nytt navn?
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Du kan når som helst slette innholdet i 
begge listene. 

Slik sletter du innholdet i en liste …
> Trykk OK for å åpne hovedmenyen.

> Skyv styretappen ned til Slett lister? vises og 

trykk OK.

> Skyv styretappen ned for å velge Vis nr.-liste? 

eller Repeter-liste?, og trykk OK for å slette 

innholdet i listen.

Hvis du har stilt inn håndsettet på personlig som 

beskrevet på side 31, vil sletting av innholdet i en 

liste kun gjelde for håndsettet. Hvis du har stilt 

inn håndsettet på felles, vil listen slettes på alle 

håndsettene som er stilt inn på felles. 

 Slette innholdet i Vis nr.-listen eller 
Repeter-listen 

Stue
16:35

Repeter-liste

Slett lister

OK

OK

Vis nr.-liste?

OK

Slettet
Vis nr.-liste
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 Justere volumnivå på lyd-/
videoprodukter

Du kan justere volumet på lyd- og 
videoproduktene fra Bang & Olufsen direkte 
fra håndsettet. Velg hvilken lydkilde, lyd eller 
video, som du ønsker å justere. 

Slik justerer du volumet på et lyd- eller 
videosystem …
> Trykk A.V flere ganger til ønsket systemtype 

vises i displayet. 

> Skyv styretappen opp eller ned for å justere 

volumet.

Når telefonen ringer, kan du justere volumet på et 

Bang & Olufsen-produkt uten å trykke på A.V-

tasten først. Bare skyv styretappen opp eller ned. 

Produktet må imidlertid være det samme som du 

justerte volumet med håndsettet på sist. 

A.V

A.V

Linda Hansen
0:12

Lyd

A.V

Video

A.V

Link audio

Link video

Link video

Link video
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 Ringe opp og lagre numre med 
direkte innvalg i telefonboken

Dersom du ønsker å foreta et anrop til et 
direkte innvalgsnummer, slik det for 
eksempel brukes i banker og andre bedrifter 
med sentralbord, må du sette inn en pause 
før innvalgsnummeret. Lagre hoved-
nummeret, pausen og innvalgsnummeret i 
telefonboken. Du kan deretter ringe opp 
nummeret fra telefonboken. 

Slik ringer du et innvalgsnummer direkte …
> Tast inn hovednummeret ved hjelp av 

talltastene. 

> Trykk  for å foreta anropet. Vent på 

forbindelse. 

> Tast inn innvalgsnummeret. 

> Trykk  for å avslutte anropet. 

Slik lagrer du et innvalgsnummer i 
telefonboken …
> Tast inn hovednummeret. 

> Trykk OK for å kunne legge inn en pause. 

> Skyv styretappen opp eller ned til Angi pause? 

vises i displayet, og trykk OK. 

> Tast inn innvalgsnummeret. 

> Trykk OK to ganger for å lagre oppføringen. 

Du kan nå gi nummeret et navn, slik det er 

beskrevet på side 14.

Du kan også angi en pause i et nummer ved å 

trykke på . 

0--9

12345678

0--9

12345678
0:03

1234567811
0:05

0--9

12345678

0--9

12345678–

OK

12345678–11

OK

12345678
 Angi pause?

OK

12345678–11
Lagre nr.?

OK

23



Slik ringer du opp et internnummer fra 
telefonboken …
> Skyv styretappen opp eller ned for å søke 

gjennom hele telefonboken. 

> Trykk OK for å kunne velge nummeret. 

> Skyv styretappen ned for å velge nummeret. 

> Trykk  for å foreta et anrop. Hovednummeret 

slås. 

> Du blir bedt om å fortsette. Trykk OK for å 

ringe opp innvalgsnummeret. 

>> Ringe opp og lagre internnumre

Stue
16:35

Linda Hansen

Arbeid
12345678–11

...

Linda Hansen
0:01

OK

OK

12345678–11
Fortsette?

Linda Hansen
0:12
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Angi et primærnummer 

Hvis du har lagret flere numre under et 
enkelt navn, kan du angi nummeret du ringer 
oftest som primærnummeret for det navnet. 
Ved å trykke  når navnet vises i displayet, 
foretar du et anrop til primærnummeret. 

Slik angir du et primærnummer … 
> Skyv styretappen opp eller ned for å velge et 

navn. 

> Trykk OK for å kunne velge en nummertype. 

> Skyv styretappen ned for å velge en 

nummertype og trykk OK for å vise 

valgmulighetene. 

> Skyv styretappen ned til Primær? vises. 

> Trykk OK for å lagre innstillingen. 

Stue
16:35

Hjem
23456789

Mobil
34567890

OK

Mobil
Primær?

OK

Mobil
Primær

Mobil
Anrop?

Linda Hansen

OK
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Foretrukne innstillinger

Innstillinger-menyen inneholder flere 
alternativer som gjør at du kan justere 
BeoCom 2-funksjoner. 

Slik velger du innstillinger i menyen …
> Trykk OK for å åpne hovedmenyen. 

> Skyv styretappen ned for å vise Innstillinger 

og trykk OK for å åpne menyen. 

> Skyv styretappen ned til ønsket alternativ 

vises, for eksempel Kl.slett/dato. 

> Trykk OK for å åpne menyen. 

> Skyv styretappen opp eller ned for å velge 

en innstilling, og trykk OK for å lagre den. 

Alternativene i In nstillinger-menyen
Ringetone … Denne menyen inneholder to 

separate ringetoneinnstillinger: 

– Med R.tone på/av kan du slå ringetonen på eller 

av og angi en tidsperiode telefonen ikke skal 

ringe i. Hvis du slår av ringesignalet, ringer ikke 

telefonen, men anropet vil fortsatt registreres i 

Vis nummer-listen. Ringesignalet er utkoblet til 

du endrer innstillingen.

– Med Ringetonenivå kan du angi volumet til 

ringetonen. Alternativene er Lav, Middels eller 

Høy. Det valgte ringesignalet spilles av etter et 

øyeblikk.  

Kl.slett/dato … Angi klokkeslettet og datoen. 

Nyhetsind. … Nyhetsindikatoren – display-

meldingen som viser nye, ubesvarte anrop – er 

satt til På fra fabrikken slik at du kan se hvor 

mange nye anrop du h ar mottatt. Alternativene 

er På og Av. 

Håndsett … Håndsett-menyen inneholder tre 

undermenyer:

– Med Angi navn kan du gi håndsettet et nytt 

navn ved hjelp av styretappen og OK-tasten. 

Vær oppmerksom på at denne menyen 

kalles Endre navn etter at du har angitt et navn 

for håndsettet første gang. 

– I Oppmelding kan du melde håndsettet opp til 

BeoLine-basen. 

– I Håndsetttype kan du stille inn håndsette t som 

Personlig eller Felles, slik det beskrives på 

side 31.

Stue
16:35

Kl.slett/dato
12:00      1 jan

Lagret
16:23     9 jan

Innstillinger

OK

OK

OK

Angi år
2005?

OK

OK

Angi måned
jan?

...

Angi dag
1?
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Base … Base-menyen inneholder tre 

undermenyer:

– Fjern håndsett avbryter oppmeldingen av 

håndsettet på basen. 

– Åpne base for oppmelding lar deg åpne basen 

for oppmelding av ekstra håndsett. Dette 

alternativet er kun tilgjengelig hvis du bruker 

håndsettet med en BeoLine-base. 

– I Endre pinkode kan du angi en ny pinkode for 

basen og endre pinkoden. Bruk nummertastene 

til å angi pinkoden og OK-tasten til å  lagre den. 

Standard pinkode er 0000.

Språk … Velg s pråk for display-tekstene. 

Sentral … Still inn BeoCom 2 for bruk med et 

sentralbord. Alternativene er Ja og Nei. Hvis du 

velger Ja, bruker du nummertastene til å skrive inn 

et prefiks og skyver styretappen for å velge en 

pauselengde. Du kan velge en pauselengde på 

mellom 0 og 12 sekunder, eller velge Vente. Vær 

oppmerksom på at du må angi prefikser manuelt 

når du fører opp telefonnumre i telefonboken. 

Dette alternativet er kun tilgjengelig hvis du 

bruker håndsettet med en BeoC om 6000-base, 

en BeoLine PSTN-base eller en BeoLine ISDN-

base. 

Flashtid … Velg Lang, Kort eller Tilpasset. Den 

riktige flashtiden avhenger av hvordan du har 

koblet til telefonen. 
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Bruk av system med flere håndsett 

Hvis du har flere håndsett som er oppmeldt 
på samme base, kan du lage ditt eget 
telefonsystem. Alle håndsettene kan motta 
eksterne samtaler, også under interne 
samtaler mellom håndsett. Håndsettene i 
systemet er nummerert fra 1 til 8* og kan 
også navngis. 

Hvert håndsett er i utgangspunktet stilt inn 
som ”felles”. Dette betyr at telefonboken, 
Vis nr.-listen og Repeter-listen oppdateres 
av basen og deles med andre håndsett i 
systemet. Hvis du ønsker en uavhengig 
telefonbok, Vis nr.-liste og Repeter-liste for 
et individuelt håndsett, må du stille inn 
håndsettet som ”personlig”.

På de neste sidene finner du mer informasjon 
om de mulighetene et systemoppsett 
inneholder. 

*Hvis du bruker en BeoCom 6000-base, en 

BeoLine PSTN-base eller en BeoLine ISDN-base, 

kan du kun registrere seks håndsett.
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Ringe opp et annet håndsett

Du kan ringe opp ett håndsett eller ringe 
opp alle håndsettene samtidig. Dersom du 
ringer opp alle håndsettene, vil det 
håndsettet som svarer først, motta samtalen. 
Dersom du ringer ett håndsett, viser 
displayet hvilket håndsett som ble ringt opp. 

Slik ringer du opp et håndsett …
> Trykk INT for å foreta et internt anrop. 

> Trykk nummeret til håndsettet. Anropet utføres 

automatisk. Alternativt … 

> … kan du skyve styretappen ned for å søke 

gjennom den interne listen over håndsett og 

trykke  for å foreta anropet. Hvis det interne 

anropet ikke kan foretas, hører du et 

opptattsignal. 

Slik ringer du opp alle håndsett …
> Trykk INT for å foreta et internt anrop. 

> Trykk  for å ringe opp alle håndsettene. 

Slik avslutter du et anrop …
> Trykk  for å avslutte et anrop. 

Telefonsystemet tillater ett internt anrop og ett 

eksternt anrop samtidig.

Hvis du ikke finner håndsettet, kan du finne det 

ved å ringe det opp.

Stue
16:35

Kjøkken
2

Soverom
3

INT

Stue
16:35

Kjøkken
2

Alle håndsett

INT
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Stille inn et håndsett som 
”personlig” eller ”felles”

Du kan stille inn håndsettet som ”personlig” 
i stedet for ”felles”. Telefonboken, Repeter-
listen og Vis nr.-listen til et personlig 
håndsett befinner seg i håndsettet og ikke 
i basen.

> Trykk OK for å åpne hovedmenyen. 

> Skyv styretappen ned for å velge Innstillinger-

menyen, og trykk OK for å åpne menyen. 

> Skyv styretappen ned for å velge Håndsett-

menyen, og trykk OK for å åpne menyen. 

> Skyv styretappen ned for å velge Håndsettype, 

og trykk OK. 
> Skyv styretappen ned for å velge Personlig 

eller Felles, og trykk OK for å lagre 

innstillingene. 

Hvis du har et telefonsystem med ett eller flere 

håndsett som er angitt som personlig og de andre 

settene er angitt som felles, må du være 

oppmerksom på følgende:

– Hvis et håndsett endres fra personlig til felles, 

erstattes den personlige telefonboken, Vis nr.-

listen og Repeter-listen av felleslistene, den 

suppleres ikke. Oppdatering av telefonboken, 

Vis nr.- og Repeter-listene kan ta noen minutter. 

Stue
16:35

Håndsett
Stue

Lagret
Felles

Innstillinger

OK

OK

OK

Håndsettype
Personlig

OK

Håndsettype
Felles?

OK

Telefonboken 
erstattes

– OK?

OK
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Du kan overføre et eksternt anrop til et 
annet håndsett eller til alle håndsett. Du kan 
snakke med personen som svarer på det 
interne håndsettet, før du overfører anropet. 
Når du overfører et eksternt anrop til alle 
håndsett, går anropet til det håndsettet som 
svarer først. 

Overføre et eksternt anrop …
> Trykk INT for å foreta et internt anrop. 

> Trykk nummeret til håndsettet. Anropet utføres 

automatisk. Alternativt … 

> … kan du skyve styretappen ned for å søke 

gjennom den interne listen over håndsett og 

trykke  for å foreta anropet. Hvis det interne 

anropet ikke kan foretas, hører du et 

opptattsignal. 

Hvis det interne anropet besvares …
> Trykk OK for å overføre anropet. 

Hente tilbake det eksterne anropet dersom 
det interne anropet ikke besvares …
> Trykk OK eller C for å hente tilbake et eksternt 

anrop som er satt på venting. 

Overføre eksterne anrop

Linda Hansen
10:41

Kjøkken
Hente?

Kjøkken
2

INT

...

Kjøkken
Overfør?

...

Anrop 
overført

Stue
16:35

OK
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Foreta et internt konferanseanrop

Under et eksternt anrop kan du ringe opp et 
annet håndsett i systemet for å opprette en 
konferanse. Dersom en av partene legger på, 
fortsetter samtalen mellom de gjenværende. 

Starte en konferanse med en intern og en 
ekstern part …
> Trykk INT for å foreta et internt anrop under et 

eksternt anrop. 

> Trykk nummeret til håndsettet. Anropet utføres 

automatisk. Alternativt … 

> … kan du skyve styretappen ned for å søke 

gjennom den interne listen over håndsett og 

trykke  for å foreta anropet. Hvis det interne 

anropet ikke kan foretas, hører du et 

opptattsignal. 

Hvis det interne anropet besvares …
> Skyv styretappen ned for å velge Konferanse? 

og trykk OK for å starte konferanseanropet. 

> Trykk  for å avslutte konferanseanropet. 

Ta tilbake det eksterne anropet dersom det 
interne anropet ikke besvares …
> Trykk OK eller C for å ta tilbake et eksternt 

anrop som er satt på venting. 

Linda Hansen
10:41

Kjøkken
Hente?

Kjøkken
2

INT

...

Kjøkken
Overfør?

Konferanse
10:57

Kjøkken
Konferanse?

OK
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Stikkordregister

Stikkordslisten er sortert alfabetisk 

etter emne. Relevante 

kapittelreferanser og sidenumre er 

oppført under hvert av emnene. 

Sidetall til kapitler i ”Komme i gang” 

har bokstavene ”KG” foran seg. 

Sidetall uten disse bokstavene foran 

viser til kapitler i håndboken.

Anrop
Foreta et internt 

konferanseanrop, 33

Foreta og besvare anrop, 4
Lagre et nummer etter et anrop, 

7

Overføre eksterne anrop, 32

Ringe opp et annet håndsett, 30

Ringe opp fra Repeter-listen, 10

Ringe opp fra Vis nr.-listen, 12

Ringe opp og lagre internnumre i 
telefonboken, 23

Søke i telefonboken og foreta et 
anrop, 9

Base
Base-menyen, 26

BeoCom-basen, KG s. 10

Oppmelding av håndsettet på en 
base, KG s. 10

Stille inn et håndsett som 
”personlig” eller ”felles”, 31

Batteri
Lade håndsettbatteriet, KG s. 8

BeoLine
BeoLine-basen, KG s. 10

Oppmelding av håndsettet på en 
base, KG s. 10

BeoLink
Justere lydstyrke på lyd-/

videoprodukter, 22

Displayer og menyer
Alternativer i hovedmenyen, KG 

s. 6

Feilsøking via displayet – Varsel-
menyen, KG s. 7

Håndsettdisplayet, KG s. 6

Vise anropsinformasjon for et 
valgt utgående anrop, 10 

Visning av nye, ubesvarte anrop, 
KG, s. 6

Håndsett
Håndsettdisplayet, KG s. 6

Håndsett-menyen, 26

Lade håndsettbatteriet, KG s. 8

Navngi håndsettet, KG s. 12

Oppmelding av håndsettet på en 
base, KG s. 10

Ringe opp et annet håndsett, 30

Slå av ringesignalet på 
håndsettet, 5

Slå av ringingen på et håndsett, 4
Stille inn et håndsett som 

”personlig” eller ”felles”, 31

Stille inn klokkeslett og dato, KG 

s. 13

Taster på håndsettet, KG s. 4

Innstillinger
Angi et primærnummer, 25 

Base-menyen, 26

Flashtid-menyen, 27

Håndsett-menyen, 26

Justere lydstyrke på lyd-/
videoprodukter, 22

Kl.slett/dato-menyen, 26 
Navngi håndsettet, KG s. 12

Nyhetsind.-menyen, 26

Ringetone-menyen, 26

Sentral-menyen, 27

Slå av ringesignalet på 
håndsettet, 5

Språk-menyen, 27

Stille inn et håndsett som 
”personlig” eller ”felles”, 31

Stille inn klokkeslett og dato, KG 

s. 13

Volum og mikrofon, 6

Internnumre 
Ringe opp og lagre internnumre i 

telefonboken, 23

Konferanseanrop
Foreta et internt 

konferanseanrop, 33
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Lading
Lade håndsettbatteriet, KG s. 8

Mikrofon
Volum og mikrofon, 6

Oppmelding
BeoLine-basen, KG s. 10

Førstegangs oppmelding av 
håndsettet på en base, KG s. 10

Plassering
Plassering og omgivelser, KG s. 14

Redigere
Legge inn et nytt navn og 

nummer i telefonboken, 14

Redigere et navn eller nummer i 
telefonboken, 16

Slette et navn og nummer i 
telefonboken, 18

Repeter 
Bruke Repeter, 10

Lagre numre fra Repeter- og Vis 
nr.-listen, 19

Ringe opp fra Repeter-listen, 10

Slette et bestemt Repeter-
nummer fra listen, 11

Slette innholdet i Vis nr.-listen 
eller Repeter-listen, 20 

Vise anropsinformasjon for et 
valgt utgående anrop, 10 

Ringesignal
Ringetone-menyen, 26

Slå av ringesignalet på 
håndsettet, 5

Slå av ringingen på et håndsett, 4

Slette
Slette et bestemt Repeter-

nummer fra listen, 11

Slette et bestemt Vis nr.-nummer 
fra listen, 13

Slette et navn og nummer i 
telefonboken, 18

Slette innholdet i Vis nr.-listen 
eller Repeter-listen, 20 

Søk
Ringe opp fra Repeter-listen, 10

Ringe opp fra Vis nr.-listen, 12

Søke i telefonboken og foreta et 
anrop, 9

Telefonbok
Lagre et nummer etter et anrop, 

7

Lagre numre fra Repeter- og Vis 
nr.-listen, 19

Legge inn et nytt navn og 
nummer i telefonboken, 14

Redigere et navn eller nummer i 
telefonboken, 16

Ringe opp og lagre internnumre i 
telefonboken, 23

Slette et navn og nummer i 
telefonboken, 18

Søke i telefonboken og foreta et 
anrop, 9

Tilbehør
BeoCom 2-tilbehør, KG s. 14

Vedlikehold
Rengjøre BeoCom 2, KG s. 14

Vis nummer
Bruke Vis nummer, 12

Lagre numre fra Repeter- og Vis 
nr.-listen, 19

Ringe opp fra Vis nr.-listen, 12

Slette et bestemt Vis nr.-nummer 
fra listen, 13

Slette innholdet i Vis nr.-listen 
eller Repeter-listen, 20 

Volum
Justere lydstyrke på lyd-/

videoprodukter, 22

Volum og mikrofon, 6
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Under konstruksjons- og utviklingsprosessen 
til Bang & Olufsen-produktene blir dine 
behov som bruker tatt nøye hensyn til, og vi 
gjør vårt aller beste for at produktene skal 
være enkle og bekvemme i bruk. 

Vi håper derfor at du vil ta deg tid til å 
fortelle oss om dine erfaringer med Bang & 
Olufsen-produktet. Alt du anser som viktig – 
positivt eller negativt – kan hjelpe oss i våre 
bestrebelser med å forbedre produktene 
våre. 

Takk! 

Skriv til : Bang & Olufsen a/s 

 Customer Service 

 Peter Bangs Vej 15 

 DK–7600 Struer

eller ring/faks: Bang & Olufsen 

 Customer Service 

 +45 96 84 45 25 (telefon)

 +45 97 85 39 11 (faks)

eller send e-post via:

 www.bang-olufsen.com 

Til informasjon … 37

Tekniske spesifikasjoner, funksjoner og 
bruken av disse kan endres uten varsel.



Dette produktet oppfyller 

betingelsene i EU-

direktivene 89/336 og 

73/23.

Tekniske spesifikasjoner, funksjoner 

og bruken av disse kan endres uten 

varsel! 

38

3507697  0512 Printed in Denmark by Bogtrykkergaarden a-s 






	Før du starter … 
	Innhold
	Daglig bruk, 4 
	Avanserte funksjoner, 14 
	Foretrukne innstillinger, 26 
	Bruk av system med flere håndsett, 29 
	Stikkordregister, 34 

	Foreta og besvare anrop
	Slå av ringesignalet på håndsettet
	Lydstyrke og mikrofon
	Lagre et nummer etter et anrop
	Søke i telefonboken og foreta et anrop
	Bruke Repeter
	Bruke Vis nummer
	Legge inn et nytt navn og nummer i telefonboken
	Redigere et navn eller nummer i telefonboken
	Slette et navn eller nummer i telefonboken
	Lagre Repeter- og Vis nr.-numre
	Slette innholdet i Vis nr.-listen eller Repeter-listen 
	Justere volumnivå på lyd-/videoprodukter
	Ringe opp og lagre numre med direkte innvalg i telefonboken
	Angi et primærnummer 
	Foretrukne innstillinger
	Alternativene i Innstillinger-menyen

	Bruk av system med flere håndsett 
	Ringe opp et annet håndsett
	Stille inn et håndsett som ”personlig” eller ”felles”
	Overføre eksterne anrop
	Foreta et internt konferanseanrop
	Stikkordregister
	Til informasjon …


