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Zanim rozpoczniesz instalację …

Niniejszy podręcznik zawiera instrukcje w jaki 
sposób skonfigurować i używać słuchawki 
BeoCom 2 wraz ze stacją bazową BeoLine. 

Słuchawka może być również używana z innymi 
stacjami bazowymi, takimi jak BeoCom 6000, 
BeoLine PSTN lub BeoLine ISDN. Jednakże, 
proszę pamiętać, że niektóre funkcje mogą 
działać inaczej lub być niedostępne, jeżeli 
słuchawka będzie używana wraz z jedną  
z powyższych stacji bazowych. Te różnice  
są opisane w niniejszym podręczniku.



Spis treści

Codzienne czynności, 4 
Dowiedz się jak wykonywać i odbierać połączenia, 
regulować poziom głośności słuchawki, 
wykonywać połączenia z książki telefonicznej, 
listy identyfikacyjnej połączeń przychodzących  
i listy powtórnego wybierania numeru, 
zachowywać numer w książce telefonicznej po 
wykonaniu połączenia i wyciszać dzwonek słuchawki.

Zaawansowane operacje, 14 
Dowiedz się jak wprowadzać, edytować i usuwać 
nazwy i numery w książce telefonicznej, 
zachowywać numery z listy powtórnego 
wybierania numerów i listy identyfikacyjnej 
połączeń przychodzących, usuwać zawartość  
listy identyfikacyjnej połączeń przychodzących  
i listy powtórnego wybierania numerów*, 
wybierać i zachowywać numery wewnętrzne, 
ustawiać numer podstawowy i regulować poziom 
głośności w niektórych zestawach audiowizualnych 
firmy Bang & Olufsen.

Ustawienia preferencyjne, 26 
W tym rozdziale zaprezentowano przegląd menu 
Settings. Dowiedz się między innymi jak rejestrować 
słuchawkę w stacji bazowej, ustawiać godzinę  
i datę oraz wybierać ustawienia dla dzwonka. 

Korzystanie z zestawu z kilkoma 
słuchawkami, 29 
Dowiedz się jak ustawić słuchawkę jako osobistą 
lub wspólną, wybierać połączenie z inną słuchawką, 
przekierowywać połączenia zewnętrzne i wykonywać 
wewnętrzne połączenia konferencyjne. 

Indeks, 34 

*Jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy używa  
się słuchawki ze stacją bazową BeoLine. 
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Wykonywanie i odbieranie połączeń 

Przycisk  na zestawie BeoCom 2 służy do 
inicjowania i kończenia połączenia. Podczas 
połączenia wyświetlacz pokazuje czas trwania 
połączenia i numer lub nazwę osoby, do której 
wykonywane jest połączenie. Jeżeli nie chcesz 
odbierać połączenia, możesz wyciszyć sygnał 
dzwonienia słuchawki. 

Aby wykonać połączenie ...
> Wprowadź numer telefonu przy pomocy 

klawiszy numerycznych 
> Aby zmienić numer, naciskaj Klawisz 

punktowy w lewo lub w prawo, aby ustawić 
kursor po prawej stronie cyfry, którą chcesz 
zmienić i naciśnij C, aby ją usunąć. 

> Naciśnij , aby wybrać połączenie. Wyświetli 
się godzina połączenia, a jeżeli nazwa jest 
zachowana w książce telefonicznej, to również 
się wyświetli. 

> Naciśnij , aby zakończyć połączenie. 
Ewentualnie, odłóż słuchawkę do ładowarki. 

Aby odebrać połączenie ...
> Naciśnij , aby odebrać połączenie. 
> Naciśnij , aby zakończyć połączenie. 

Ewentualnie, odłóż słuchawkę do ładowarki. 

Aby wyciszyć sygnał dzwonienia słuchawki ...
> Naciśnij C, aby wyciszyć sygnał dzwonienia dla 

nadchodzącego połączenia. 

Jeżeli kończysz połączenie do lub od numeru, 
który nie był zachowany w książce telefonicznej, 
wyświetlacz pokaże monit o dokonanie wpisu do 
książki telefonicznej. Więcej informacji można 
znaleźć w rozdziale Zachowywanie numeru po 
połączeniu na stronie 7. 

Aby uzyskać sygnał zgłoszenia przed wybraniem 
numeru, naciśnij . 

0--9 

C

23456689

0--9 

23456789

23456

23456789
0:12
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Jeżeli nie chcesz, aby ci przeszkadzano, 
możesz wyciszyć dzwonek słuchawki.  
Kiedy słuchawka jest wyciszona, dzwonek 
jest wyłączony ale połączenia przychodzące 
są nadal rejestrowane w menu Nowych połączeń, 
w sposób opisany na stronie 6 podręcznika 
“Szybka instalacja”. 

Aby wyciszyć dzwonek słuchawki ...
> Naciśnij OK, aby wyświetlić główne menu. 
> Naciskaj Klawisz punktowy w dół dopóki nie 

pokaże się komunikat Silence? i naciśnij OK.  
Na wyświetlaczu pokaże się na moment komunikat 
Silence selected, i zmieni się na Silenced,  
kiedy słuchawka powróci do stanu gotowości. 

Aby ponownie włączyć dzwonek słuchawki ...
> Naciśnij OK, aby móc ponownie włączyć 

dzwonek. Na wyświetlaczu pojawi się 
komunikat Silence off?. 

> Naciśnij OK. Dzwonek został ponownie 
włączony. Na wyświetlaczu pojawi się na 
moment komunikat Silence off - selected,  
a słuchawka powróci do stanu gotowości. 

Wyciszenie dzwonka słuchawki 

OK

Redial list

OK

Silence?

Silence
selected

OK

OK

Silence off?

Silence off
selected
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Poziom głośności i mikrofon 

Podczas połączenia można regulować za 
pomocą Klawisza punktowego poziom 
głośności. Można również wyłączyć mikrofon, 
jeżeli nie chcesz, aby osoba dzwoniąca słyszała 
rozmowę, którą przeprowadzasz z inną osobą 
znajdującą się w pomieszczeniu. 

Aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom 
głośności słuchawki ...
> Naciskaj Klawisz punktowy w górę lub w dół, 

aby ustawić poziom głośności słuchawki. 

Wybrane ustawienie poziomu głośności -  
z wyjątkiem dwóch skrajnych ustawień -  
będzie używane przy kolejnych połączeniach,  
aż do następnej regulacji poziomu głośności. 

Aby włączyć lub wyłączyć mikrofon  
w trakcie połączenia ...
> Naciśnij , aby wyłączyć mikrofon.  

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Mic. off,  
a słuchawka będzie wydawała przerywany 
sygnał dźwiękowy, dopóki mikrofon nie 
zostanie ponownie włączony. 

> Naciśnij , aby włączyć mikrofon. 

David Jones
10:41

Volume

Volume

Volume

David Jones
10:41

David Jones
10:41

David Jones
Mic. off
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Zachowywanie numeru po połączeniu 

Po zakończeniu połączenia zostaniesz zapytany, 
czy chcesz zachować numer w książce 
telefonicznej, o ile nie został już wcześniej 
zapisany. Możesz zachować typ numeru - dom, 
praca lub telefon komórkowy - i wprowadzić 
nazwę wraz z numerem. Istnieje również 
możliwość dodawania numerów do nazw 
znajdujących się już w książce telefonicznej.

Po zakończeniu połączenia ...
> Wyświetlacz pokazuje numer i monit o zachowanie 

go w książce telefonicznej. Jeżeli nazwa została 
odebrana wraz z informacją identyfikującą 
połączenie przychodzące, to taka nazwa 
zostanie również wyświetlona. 

> Naciśnij OK, aby móc zachować numer.  
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat New 
name?. Jeżeli chcesz dodać numer do nazwy 
zachowanej w książce telefonicznej, więcej 
informacji znajdziesz na następnej stronie. 

> Jeżeli numer jest przypisany do nazwy nie 
zachowanej jeszcze w książce telefonicznej, 
naciśnij OK. Na wyświetlaczu pojawi się rząd liter. 

> ...naciskaj Klawisz punktowy w lewo lub  
w prawo, aby wybrać odpowiednie litery. 
Wybierz Aa, aby przełączać się między dużymi  
i małymi literami oraz A@, aby używać liter 
specyficznych dla wybranego języka*. 

> Naciśnij OK, aby zachować wybraną literę. 
Jeżeli zachowasz dużą literę, kursor przesunie 
się na małe litery. Jeżeli zachowasz spację lub 
symbol, kursor przesunie się na duże litery.

> Aby wprowadzać cyfry, naciskaj klawisze numeryczne. 
> Kiedy zostanie wprowadzona cała nazwa, 

naciskaj Klawisz punktowy w lewą lub prawą 
stronę, aby przesunąć kursor na symbol . 

> Naciśnij OK, aby zachować nazwę. Wyświetlacz 
pokazuje monit o wybór rodzaju numeru. 

> Naciskaj Klawisz punktowy w dół, aby wybrać 
Home, Mobile lub Work i naciśnij OK, aby go 
zachować.

Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które 
ułatwią wyszukiwanie wpisów w książce telefonicznej: 
– Kiedy wpisujesz pary, układaj imiona  
 w kolejności alfabetycznej. 
– Kiedy wpisujesz kolegów z pracy, zaczynaj od 

nazwy firmy; 
– Kiedy wpisujesz dzieci przyjaciół, zaczynaj od 

pierwszej litery imienia dziecka. 

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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Aby dodać numer do nazwy w książce 
telefonicznej...
> Kiedy na wyświetlaczu pojawia się monit  

o zachowanie nowej nazwy, naciskaj Klawisz 
punktowy w dół, aby wybrać Add to name?  
i naciśnij OK. Na wyświetlaczu pojawiają się 
pierwsze litery nazw zachowanych w książce 
telefonicznej. 

> Naciskaj Klawisz punktowy w lewo lub prawo, 
aby wybrać pierwszą literę nazwy i naciśnij OK. 
Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza nazwa 
zaczynająca się od wybranej litery. 

> Naciskaj Klawisz punktowy w górę lub w dół, 
aby wybrać nazwę i naciśnij OK, aby móc 
wybrać rodzaj numeru. 

> Naciskaj Klawisz punktowy w dół,aby wybrać 
Home, Mobile lub Work i naciśnij OK, aby go 
zachować. 

>> Zachowywanie numeru po połączeniu 

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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Przeszukiwanie książki 
telefonicznej i wykonywanie 
połączenia 

Kiedy telefon nie jest używany, możesz użyć 
Klawisza punktowego, aby wyszukiwać nazw 
bezpośrednio z całego spisu w książce 
telefonicznej. 

Jeżeli w książce telefonicznej jest mało 
wpisów ...
> Naciskaj Klawisz punktowy w górę lub w dół, 

aby przeszukać książkę telefoniczną i naciśnij OK, 
aby móc wybrać rodzaj numeru. 

> Naciskaj Klawisz punktowy w dół, aby wybrać 
rodzaj numeru i naciśnij , aby wykonać połączenie.

Jeżeli w książce telefonicznej jest dużo wpisów...
> Naciskaj Klawisz punktowy w lewo lub w prawo, 

aby wejść do książki telefonicznej. Litery na 
wyświetlaczu odpowiadają pierwszym literom 
wpisów w książce telefonicznej. 

> Naciskaj Klawisz punktowy w lewo lub  
w prawo, aby wybrać pierwszą literę. 

> Naciśnij OK, aby móc przeszukiwać nazwy 
rozpoczynające się od wybranej litery. 

> Naciskaj Klawisz punktowy w górę lub w dół, 
aby przeszukiwać nazwy. 

> Po wybraniu nazwy, naciśnij OK, aby móc 
przeszukiwać rodzaje numerów. 

> Naciskaj Klawisz punktowy w dół, aby wybrać 
rodzaj numeru. 

> Naciśnij , aby wykonać połączenie. 

*Więcej informacji na temat wybierania numeru 
podstawowego dla danej nazwy można znaleźć 
na stronie 25. 

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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Korzystanie z powtórnego 
wybierania numeru 

Funkcja powtórnego wybierania numeru 

przechowuje 24 numery ostatnio wykonanych 

połączeń telefonicznych. Oprócz numeru 

połączenia, wyświetlona jest godzina, data  

i czas trwania rozmowy. Jeżeli nazwa została 

wprowadzona do książki telefonicznej, to zamiast 

numeru wyświetla się wprowadzona nazwa. 

Połączenia wewnętrzne nie są rejestrowane  

na liście powtórnego wybierania numeru. 

Aby wykonać połączenie z listy powtórnego 

wybierania numeru...

> Naciśnij OK, aby wyświetlić główne menu. 

> Jeżeli na wyświetlaczu nie pojawi się Redial list, naciskaj 

Klawisz punktowy w dół, aż pokaże się Redial list. 

> Naciśnij OK, aby wejść do listy powtórnego 

wybierania numeru. 

> Naciskaj Klawisz punktowy w dół, aby wybrać 

nazwę lub numer. Jeżeli wstrzymasz wybieranie 

numeru, wyświetlacz będzie naprzemiennie 

pokazywał nazwę i rodzaj numeru. 

> Naciśnij OK. Wyświetlacz pokaże monit  

o wykonanie połączenia. 

> Naciśnij OK. Jeżeli pod daną nazwą zachowany 

jest tylko jeden numer, lub jeżeli numer nie jest 

zachowany w książce telefonicznej, połączenie 

zostanie wykonane. 

> Jeżeli pod daną nazwą zachowane jest kilka numerów, 

naciskaj Klawisz punktowy w dół, aby wybrać 

rodzaj numeru i naciśnij , aby wykonać połączenie. 

Aby zobaczyć informacje o wybranym 

połączeniu wychodzącym ...

> Naciśnij OK, aby zobaczyć dostępne opcje. 

> Naciskaj Klawisz punktowy w dół, aż na 

wyświetlaczu pojawi się komunikat Details?. 

> Naciśnij OK. Wyświetla się numer telefonu  

i czas trwania połączenia. 

Numery z listy powtórnego wybierania numeru można 

zachować bezpośrednio w książce telefonicznej. 

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 

Zachowywanie numerów z listy powtórnego 

wybierania numeru i listy identyfikacyjnej połączeń 

przychodzących na stronie 19. 

Lista powtórnego wybierania numeru jest udostępniana 

jedynie przez słuchawki ustawione jako “wspólne”. 

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 

Słuchawki “osobiste” lub “wspólne” na stronie 31. 

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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Aby usunąć określony numer z listy 
powtórnego wybierania...
> Naciśnij OK, aby wyświetlić główne menu. 
> Jeżeli na wyświetlaczu nie pojawi się Redial list, 

naciskaj Klawisz punktowy w dół, aż pokaże 
się Redial list. 

> Naciśnij OK, aby wejść do listy powtórnego 
wybierania numeru. 

> Naciskaj Klawisz punktowy w dół, aby wybrać 
nazwę lub numer. 

> Naciśnij OK, aby zobaczyć dostępne opcje. 
> Naciskaj Klawisz punktowy w dół, aż na 

wyświetlaczu pojawi się komunikat Delete call?. 
> Naciśnij OK, aby usunąć wybrany wpis. 

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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Korzystanie z listy identyfikacyjnej 
połączeń przychodzących 

Ostatnie 24 numery połączeń przychodzących 
są przechowywane na liście identyfikacyjnej 
połączeń przychodzących. Jeżeli nazwa jest 
zachowana wraz z numerem w książce 
telefonicznej, wyświetlona  
zostaje zapisana nazwa, nawet jeżeli firma 
telekomunikacyjna udostępnia informację  
o nazwie połączenia przychodzącego. 
Identyczne numery są zachowywane na liście 
tylko jeden raz - jest to numer ostatniego 
połączenia. Ta funkcja wymaga, aby osoba 
wykonująca połączenie przychodzące posiadała 
abonament w Twojej firmie telekomunikacyjnej.

Aby wykonać połączenie z listy identyfikacyjnej 
połączeń przychodzących..
> Naciśnij OK, aby wyświetlić główne menu. 
> Naciskaj Klawisz punktowy w dół aż wyświetli 

się Caller ID list i naciśnij OK, aby wejść do listy 
identyfikacyjnej połączeń przychodzących. 

> Naciskaj Klawisz punktowy w dół, aby wybrać 
nazwę lub numer. Jeżeli wstrzymasz wybieranie 
numeru, wyświetlacz będzie naprzemiennie 
pokazywał nazwę i rodzaj numeru. 

> Naciśnij OK. Wyświetlacz pokaże monit  
o wykonanie połączenia. 

> Naciśnij OK. Jeżeli pod daną nazwą zachowany 
jest tylko jeden numer, lub jeżeli numer nie jest 
zachowany w książce telefonicznej, połączenie 
zostanie wykonane. 

> Jeżeli pod daną nazwą zachowane jest kilka 
numerów, naciskaj Klawisz punktowy w dół, 
aby wybrać rodzaj numeru i naciśnij ,  
aby wykonać połączenie. 

Aby zobaczyć informacje o wybranym 
połączeniu przychodzącym ...
> Naciśnij OK, aby zobaczyć dostępne opcje. 
> Naciskaj Klawisz punktowy w dół, aż na 

wyświetlaczu pojawi się komunikat Details?. 
> Naciśnij OK. Wyświetla się numer połączenia. 

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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Aby usunąć określony numer z listy 
indentyfikacyjnej połączeń przychodzących...
> Naciśnij OK, aby wyświetlić główne menu. 
> Naciskaj Klawisz punktowy w dół aż wyświetli 

się Caller ID list i naciśnij OK, aby wejść do listy 
identyfikacyjnej połączeń przychodzących. 

> Naciskaj Klawisz punktowy w dół, aby wybrać 
nazwę lub numer. 

> Naciśnij OK, aby zobaczyć dostępne opcje. 
> Naciskaj Klawisz punktowy w dół, aż na 

wyświetlaczu pojawi się komunikat Delete?. 
> Naciśnij OK, aby usunąć wybrany wpis. 

Numery z listy identyfikacyjnej połączeń 
przychodzących można zachować bezpośrednio 
w książce telefonicznej. Więcej informacji można 
znaleźć w rozdziale Zachowywanie numerów z listy 
powtórnego wybierania numeru i listy identyfikacyjnej 
połączeń przychodzących na stronie 19. 

Nawet jeżeli zaabonujesz identyfikator połączeń 
przychodzących, informacje o połączeniu 
przychodzącym mogą nadal być niedostępne  
w przypadku niektórych połączeń. Podczas 
połączenia przychodzącego na wyświetlaczu 
mogą pojawiać się następujące komunikaty*: 
– Anonymous …Połączenia z numerami nie 

znajdującymi się na liście; 
– No Caller ID …Identyfikator połączenia 

przychodzącego nie obsługiwany przez 
dostawcę usług; 

– International …Informacja niedostępna  
dla połączeń międzynarodowych. 

*Twój dostawca usług telekomunikacyjnych może 
również przesyłać informacji inne niż opisane powyżej. 

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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Wprowadzanie nowej nazwy  
i numeru do książki telefonicznej 

Możesz w dowolnej chwili zachować nazwę  
i numer w książce telefonicznej. Numer może 
zawierać do 48 cyfr, a nazwa do 25* znaków. 
Możesz zachować do 200 wpisów. 

Aby wprowadzić numer ...
> Wprowadź numer telefonu przy pomocy 

klawiszy numerycznych 
> Naciśnij OK, aby móc zachować numer.  

Na wyświetlaczu pojawia się komunikat New 
name?. Jeżeli chcesz dodać numer do nazwy 
zachowanej w książce telefonicznej, więcej 
informacji znajdziesz na następnej stronie. 

> Jeżeli numer jest przypisany do nazwy nie 
zachowanej jeszcze w książce telefonicznej, 
naciśnij OK. Na wyświetlaczu pojawia się  
rząd liter. Możesz teraz wprowadzić nazwę. 

Aby wprowadzić nazwę...
> ...naciskaj Klawisz punktowy w lewo lub  

w prawo, aby wybrać odpowiednie litery.  
Wybierz Aa, aby przełączać się między dużymi  
i małymi literami oraz A@, aby używać liter 
specyficznych dla wybranego języka*.

> Naciśnij OK, aby zachować wybraną literę. 
Jeżeli zachowasz dużą literę, kursor automatycznie 
przesunie się na małe litery. Jeżeli zachowasz 
spację lub symbol taki jak na przykład “&”, 
kursor automatycznie przesunie się na duże litery.

> Zakończ wpisywanie nazwy. 
> Aby wprowadzać cyfry, naciskaj klawisze numeryczne. 
> Kiedy zostanie wprowadzona cała nazwa, 

naciskaj Klawisz punktowy w lewą lub prawą 
stronę, aby przesunąć kursor na symbol . 

> Naciśnij OK, aby zachować nazwę. Wyświetlacz 
pokazuje monit o wybór rodzaju numeru. 

> Naciskaj Klawisz punktowy w dół, aby wybrać 
Home, Mobile lub Work i naciśnij OK, aby go 
zachować.

Nazwy i numery są współdzielone przez wszystkie 
słuchawki ustawione jako “wspólne”. Więcej 
informacji można znaleźć w rozdziale Słuchawki 
“osobiste” lub “wspólne” na stronie 31. 

*W przypadku stacji bazowych innych niż 
BeoLine, nazwa może zawierać do 16 znaków,  
a funkcje Aa i A@ są niedostępne. 

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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Aby dodać numer do nazwy w książce 
telefonicznej...
> Kiedy na wyświetlaczu pojawia się monit  

o zachowanie nowej nazwy, naciskaj Klawisz 
punktowy w dół, aby wybrać Add to name?  
i naciśnij OK. Na wyświetlaczu pojawiają się 
pierwsze litery nazw zachowanych w książce 
telefonicznej. 

> Naciskaj Klawisz punktowy w lewo lub prawo, 
aby wybrać pierwszą literę nazwy i naciśnij OK. 
Na wyświetlaczu pojawi się pierwsza nazwa 
zaczynająca się od wybranej litery. 

> Naciskaj Klawisz punktowy w górę lub w dół, 
aby wybrać nazwę i naciśnij OK, aby móc wybrać 
rodzaj numeru. 

> Naciskaj Klawisz punktowy w dół, aby wybrać 
Home, Mobile lub Work i naciśnij OK, aby go 
zachować.

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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Edytowanie nazwy lub numeru  
w książce telefonicznej 

Możesz w dowolnej chwili edytować wpis  
w książce telefonicznej, który na ogół zawiera 
nazwę i co najmniej jeden numer telefonu. 

Edytowanie numeru w książce telefonicznej...
> Naciskaj Klawisz punktowy w górę lub w dół, 

aby wybrać nazwę. 
> Naciśnij OK, aby móc wybrać rodzaj numeru. 
> Naciskaj Klawisz punktowy w dół,  

aby wybrać rodzaj numeru i naciśnij OK,  
aby zobaczyć dostępne opcje. 

> Naciskaj Klawisz punktowy w dół dopóki  
nie pokaże się komunikat Edit?. 

> Naciśnij OK, aby móc edytować numer. 
> Naciskaj Klawisz punktowy w lewo,  

aby wybrać cyfry, które chcesz edytować. 
> Naciśnij C, aby usunąć cyfrę z lewej strony kursora. 
> Wprowadź nową cyfrę, która zastąpi cyfrę usuniętą. 
> Powtarzaj trzy powyższe kroki dla każdej cyfry, 

którą chcesz zmienić. 
> Naciśnij OK, kiedy skończysz edycję numeru. 
> Wyświetlacz pokazuje monit o potwierdzenie 

czy wprowadzony numer jest właściwy. 
> Naciśnij OK, aby potwierdzić. Wyświetlacz 

pokazuje monit o wybór rodzaju numeru. 
> Naciskaj Klawisz punktowy w dół, aby wybrać 

rodzaj numeru i naciśnij OK, aby go zachować. 

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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Aby edytować nazwę...
> Naciskaj Klawisz punktowy w dół, aby wybrać 

nazwę i naciśnij OK, aby zobaczyć dostępne opcje. 
> Naciskaj Klawisz punktowy w dół aż na 

wyświetlaczu pokaże się komunikat Edit?  
i naciśnij OK, aby zobaczyć dostępne opcje. 

> Naciskaj Klawisz punktowy w dół aż na 
wyświetlaczu pokaże się komunikat Rename?  
i naciśnij OK. 

> Jeżeli nazwa jest prawidłowa, naciśnij OK.  
W przeciwnym razie...

> ...naciskaj Klawisz punktowy w lewo lub  
w prawo, aby wybrać odpowiednie litery. 

> Naciśnij OK, aby zachować wybraną literę. 
Jeżeli zachowasz dużą literę, kursor automatycznie 
przesunie się na małe litery. Jeżeli zachowasz 
spację lub symbol taki jak na przykład “&”, 
kursor automatycznie przesunie się na duże litery.

> Naciśnij C, aby usunąć literę z lewej strony kursora. 
> Zakończ wpisywanie nazwy. 
> Aby wprowadzać cyfry, naciskaj klawisze 

numeryczne. 
> Kiedy zostanie wprowadzona cała nazwa, 

naciskaj Klawisz punktowy w lewą lub prawą 
stronę, aby przesunąć kursor na symbol . 

> Naciśnij OK, aby zachować nazwę. 

Jeżeli chcesz wprowadzić dodatkowy numer dla 
tej samej osoby w książce telefonicznej, musisz 
wprowadzić numer w sposób opisany na stronie 14. 
Nowo wprowadzony wpis zastępuje poprzedni 
wpis w książce telefonicznej. 

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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Usuwanie nazwy lub numeru  
z książki telefonicznej 

Możesz usuwać nazwy i numery zachowane 
w książce telefonicznej. 

Usuwanie pojedynczego numeru ...
> Naciskaj Klawisz punktowy w górę lub w dół, 

aby wybrać nazwę. 
> Naciśnij OK, aby móc wybrać rodzaj numeru. 
> Naciskaj Klawisz punktowy w dół, aby wybrać 

rodzaj numeru i naciśnij OK, aby zobaczyć 
dostępne opcje. 

> Naciskaj Klawisz punktowy w dół aż na 
wyświetlaczu pokaże się komunikat Delete?  
i naciśnij OK, aby usunąć numer. 

Usuwanie nazwy i wszystk ich numerów, 
które są pod nią przechowywane ...
> Naciskaj Klawisz punktowy w górę lub w dół, 

aby wybrać nazwę. 
> Naciśnij OK, aby zobaczyć dostępne opcje. 
> Naciskaj Klawisz punktowy w dół aż na 

wyświetlaczu pokaże się komunikat Edit?  
i naciśnij OK, aby zobaczyć dostępne opcje. 

> Naciskaj Klawisz punktowy w dół, aż na 
wyświetlaczu pojawi się komunikat Delete all?  
i naciśnij OK. Wybrana nazwa i wszystkie 
numery, które są pod nią przechowywane 
zostają usunięte. 

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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Zachowywanie numerów z listy 
powtórnego wybierania numeru i listy 
identyfikacyjnej połączeń przychodzących 

Numery telefonów z listy powtórnego 
wybierania numeru i listy identyfikacyjnej 
połączeń przychodzących mogą być 
zachowywane w książce telefonicznej  
i można im nadać nazwę. 

> Naciśnij OK, aby wyświetlić główne menu. 
> Naciskaj Klawisz punktowy w dół aż wyświetli 

się Redial list lub Caller ID list i naciśnij OK,  
aby wejść do listy. 

> Naciskaj Klawisz punktowy w dół, aby wybrać 
numer i naciśnij OK, aby zobaczyć dostępne opcje. 

> Naciskaj Klawisz punktowy w dół, aż na 
wyświetlaczu pojawi się komunikat Store 
number? i naciśnij OK. 

> Naciśnij OK, aby móc zachować numer.  
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat 

New name?. Jeżeli chcesz dodać numer do  
nazwy zachowanej w książce telefonicznej,  
więcej informacji znajdziesz na stronie 15. 

> Naciśnij OK. Teraz możesz wprowadzić nazwę. 

Aby wprowadzić nazwę...
> ...naciskaj Klawisz punktowy w lewo lub  

w prawo, aby wybrać odpowiednie litery. 
Wybierz Aa, aby przełączać się między dużymi  
i małymi literami oraz A@, aby używać liter 
specyficznych dla wybranego języka*.

> Naciśnij OK, aby zachować wybraną literę. 
Jeżeli zachowasz dużą literę, kursor 
automatycznie przesunie się na małe litery. 

> Zakończ wpisywanie nazwy. 
> Aby wprowadzać cyfry, naciskaj klawisze 

numeryczne. 
> Kiedy zostanie wprowadzona cała nazwa, 

naciskaj Klawisz punktowy w lewą lub prawą 
stronę, aby przesunąć kursor na symbol . 

> Naciśnij OK, aby zachować nazwę. Wyświetlacz 
pokazuje monit o wybór rodzaju numeru. 

> Naciskaj Klawisz punktowy w dół, aby wybrać 
Home, Mobile lub Work i naciśnij OK, aby go 
zachować.

*Te funkcje są dostępne wyłącznie przy korzystaniu 
ze słuchawki ze stacją bazową BeoLine. 

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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Możesz w dowolnej chwili usunąć zawartość 
każdej listy. 

Aby usunąć zawartość listy... 
> Naciśnij OK, aby wyświetlić główne menu.
> Naciskaj Klawisz punktowy w dół dopóki nie 

pokaże się komunikat Delete list? i naciśnij OK.
> Naciskaj Klawisz punktowy w dół, aby wybrać 

Caller ID list? lub Redial list? i naciśnij OK,  
aby wyczyścić zawartość listy. 

Jeżeli słuchawka jest ustawiona jako osobista  
w sposób opisany na stronie 31, usuwanie 
zawartości listy dotyczy wyłącznie tej słuchawki. 
Jeżeli słuchawka jest ustawiona w trybie 
wspólnym, lista jest usuwana dla wszystkich 
słuchawek ustawionych w trybie wspólnym. 

Usuwanie zawartości listy 
identyfikacyjnej połączeń 
przychodzących lub listy 
powtórnego wybierania numeru 

Living Room
16:35

Redial list

Delete lists

OK

OK

Caller ID list?

OK

Deleted
Caller ID list
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Regulacja poziomu głośności dla 
zestawów audiowizualnych 

Poziom głośności zestawów audiowizualnych 
firmy Bang & Olufsen można regulować 
bezpośrednio ze słuchawki. Najpierw wybierz 
źródło dźwięku, audio lub wideo,  
które chcesz wyregulować. 

Aby regulować poziom głośności zestawów 
audio lub wideo...
> Naciskaj kilkakrotnie A.V, aż na wyświetlaczu 

pokaże się wybrany rodzaj zestawu. 
> Naciskaj Klawisz punktowy w górę lub w dół, 

aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.

Kiedy telefon dzwoni, możesz nastawić poziom 
głośności zestawu firmy Bang & Olufsen bez 
uprzedniego naciśnięcia przycisku A.V. Po prostu 
naciskaj Klawisz punktowy w górę lub w dół.  
Musi jednak to być ten sam zestaw, którego 
poziom głośności regulowałeś ostatnio za 
pomocą słuchawki. 

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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Wybieranie i zachowywanie 
numerów wewnętrznych  
w książce telefonicznej 

Jeżeli chcesz połączyć się z numerem 
wewnętrznym, takim jak używają banki  
i inne podmioty gospodarcze z centralami 
telefonicznymi, przed numerem wewnętrznym 
należy wprowadzić przerwę. Zachowaj numer 
podstawowy, przerwę i numer wewnętrzny 
w książce telefonicznej. Będziesz mógł wtedy 
wybierać połączenie z książki telefonicznej. 

Aby bezpośrednio wybrać połączenie  
z numerem wewnętrznym...
> Wprowadź podstawowy numer telefonu  

przy pomocy klawiszy numerycznych. 
> Naciśnij , aby wybrać połączenie.  

Poczekaj na uzyskanie połączenia. 
> Wprowadź numer wewnętrzny. 
> Naciśnij , aby zakończyć połączenie. 

Aby zachować numer wewnętrzny  
w książce telefonicznej...
> Wprowadź podstawowy numer telefonu. 
> Naciśnij OK, aby móc wstawić przerwę. 
> Naciskaj Klawisz punktowy w dół, aż na 

wyświetlaczu pojawi się komunikat Insert 
pause? i naciśnij OK. 

> Wprowadź numer wewnętrzny. 
> Naciśnij OK, aby zachować wpis.  

Możesz teraz nadać numerowi nazwę  
w sposób opisany na stronie 14. 

Możesz również wprowadzić przerwę w numerze 
naciskając . 

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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Aby wybrać numer wewnętrzny z książki 
telefonicznej...
> Naciskaj Klawisz punktowy w górę lub w dół, 

aby przeszukać całą książkę telefoniczną. 
> Naciśnij OK, aby móc wybrać numer. 
> Naciśnij Klawisz punktowy w dół,  

aby wybrać numer. 
> Naciśnij , aby wykonać połączenie.  

Numer podstawowy jest wybierany. 
> Wyświetlacz pokazuje monit o kontynuowanie. 

Naciśnij OK, aby wybrać numer wewnętrzny. 

>> Wybieranie i zachowywanie numerów 
wewnętrznych

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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Ustawianie numeru podstawowego 

Jeżeli pod jedną nazwą przechowujesz kilka 
numerów, możesz ustawić numer, z którego 
najczęściej korzystasz jako numer podstawowy 
dla danej nazwy. Naciśnięcie , kiedy na 
wyświetlaczu widoczna jest nazwa powoduje 
wybranie numeru podstawowego. 

Aby ustawić numer podstawowy... 
> Naciskaj Klawisz punktowy w górę lub w dół, 

aby wybrać nazwę. 
> Naciśnij OK, aby móc wybrać rodzaj numeru. 
> Naciskaj Klawisz punktowy w dół, aby wybrać 

rodzaj numeru i naciśnij OK, aby zobaczyć 
dostępne opcje. 

> Naciskaj Klawisz punktowy w dół dopóki  
nie pokaże się komunikat Primary?. 

> Naciśnij OK, aby zachować ustawienie. 

Living Room
16:35

Home
23456789

Mobile
34567890

OK

Mobile
Primary?

OK

Mobile
Primary

Mobile
Call?

David Jones

OK
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Ustawienia preferencyjne 

Menu Settings zawiera kilka opcji,  
które umożliwiają konfigurowanie  
funkcji zestawu BeoCom 2. 

Aby wybrać ustawienia w menu ...
> Naciśnij OK, aby wyświetlić główne menu. 
> Naciskaj Klawisz punktowy w dół, aby wyświetlić 

Settings i naciśnij OK, aby wywołać menu. 
> Naciskaj Klawisz punktowy w dół dopóki nie 

wyświetli się pożądana opcja, jak np.  
Time and date. 

> Naciśnij OK, aby wywołać menu. 
> Naciskaj Klawisz punktowy w górę lub w dół, 

aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij OK, 
aby je zachować. 

Opcje menu Settings 
Ringer ...To menu zawiera dwa oddzielne 
ustawienia dzwonka: 
– Ringer on/off pozwala na włączanie lub 

wyłączanie dzwonka, oraz na ustawianie 
okresu czasu, podczas którego telefon nie 
będzie dzwonił. Jeżeli wyłączysz dzwonek, 
telefon nie będzie dzwonił, ale rozmowy 
przychodzące będą nadal rejestrowane na liście 
identyfikacyjnej rozmów przychodzących. 
Dzwonek pozostaje odłączony, dopóki nie 
zmienisz tego ustawienia.

– Ringer level pozwala ustawić poziom głośności 
dzwonka. Do wyboru są trzy możliwości: Low, 
Medium lub High. Wybrany sygnał dzwonienia 
jest po chwili odtwarzany. 

Time and date ...Wprowadź godzinę i datę. 

News indicator ...Wskaźnik wiadomości - 
wyświetlacz komunikatów o nowych, nieodebranych 
połączeniach - jest ustawiony fabrycznie na On, 
abyś mógł wiedzieć o wszystkich nowych 
połączeniach. Do wyboru są dwie opcje: On i Off. 

Handset ... Menu Handset zawiera trzy podmenu:
– Enter name pozwala nadać słuchawce nową 

nazwę przy pomocy Klawisza funkcyjnego  
i przycisku OK. Pamiętaj, że po pierwszym 
nadaniu słuchawce nazwy, menu to będzie  
się nazywało Change name. 

– Register pozwala zarejestrować słuchawkę  
w stacji bazowej BeoLine. 

– Handset type pozwala ustawić słuchawkę na 
tryb Personal lub Common, w sposób opisany 
na stronie 31. 

Living Room
16:35

Time and date
12:00      1 Jan

Stored
16:23     9 Jan

Settings

OK

OK

OK

Set year
2005?

OK

OK

Set month
Jan?

...

Set day
1?
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Base ... Menu Base zawiera trzy podmenu:
– Remove handset anuluje rejestrację słuchawki  

w stacji bazowej. 
– Open base for registration pozwala 

przygotować stację bazową do rejestracji 
dodatkowych słuchawek. Ta opcja jest 
dostępna wyłącznie wtedy, gdy używa się 
słuchawki ze stacją bazową BeoLine. 

– Change pincode umożliwia wprowadzenie 
nowego kodu PIN dla stacji bazowej oraz 
zmianę kodu PIN. Do wprowadzenia kodu PIN 
użyj klawiszy numerycznych i przycisku OK,  
aby go zachować. Domyślny kod PIN to 0000. 

Language ...Wybierz język komunikatów 
pokazywanych na wyświetlaczu. 

Switchboard ...Skonfiguruj zestaw BeoCom 2 do 
używania z centralą telefoniczną. Do wyboru są 
dwie opcje: Yes i No. Jeżeli wybierzesz opcję Yes, 
użyj klawiszy numerycznych do wprowadzenia 
prefiksu i naciskaj Klawisz punktowy, aby wybrać 
długość przerwy. Można wybrać długość przerwy 
pomiędzy 0 i 12 sekund lub Wait. Pamiętaj,  
że prefiks należy wpisać ręcznie podczas 
wprowadzania numeru telefonicznego do książki 
telefonicznej. Ta opcja jest dostępna wyłącznie 
wtedy, gdy używa się słuchawki ze stacją bazową 
BeoCom 6000, BeoLine PSTN lub BeoLine ISDN. 

 
Flash time ...Wybierz long, short lub customized. 
Odpowiedni czas migania zależy od tego w jaki 
sposób został podłączony telefon. 
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Korzystanie z zestawu z kilkoma 
słuchawkami 

Kiedy w stacji bazowej zarejestrowanych jest 
kilka słuchawek, można stworzyć własny 
system telefoniczny. Wszystkie słuchawki 
mogą odbierać połączenia zewnętrzne, 
również podczas wewnętrznych połączeń 
pomiędzy poszczególnymi słuchawkami. 
Słuchawki mają w systemie przydzielone numery 
od 1 do 8*. Można im również nadać nazwy. 

Każda słuchawka jest ustawiona początkowo 
jako “wspólna”. Oznacza to, że książka 
telefoniczna, lista identyfikacyjna połączeń 
przychodzących i lista powtórnego wybierania 
numerów są razem aktualizowane przez stację 
bazową i współdzielone pomiędzy innymi 
słuchawkami w systemie. Jeżeli chcesz posiadać 
we własnej słuchawce oddzielną książkę 
telefoniczną, listę identyfikacyjną połączeń 
przychodzących i listę powtórnego wybierania 
numerów, ustaw słuchawkę jako “osobistą”.

Więcej informacji na temat możliwości 
konfiguracji systemu można znaleźć na 
dalszych stronach. 

*Jeżeli korzystasz ze stacji bazowej BeoCom 6000, 
BeoLine PSTN lub BeoLine ISDN, możesz 
zarejestrować tylko sześć słuchawek.
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Połączenie z inną słuchawką 

Możesz połączyć się jednocześnie z jedną lub 
ze wszystkimi słuchawkami. Jeżeli łączysz się 
ze wszystkimi słuchawkami, słuchawka, która 
odpowie jako pierwsza odbierze połączenie. 
Jeżeli łączysz się z jedną słuchawką,  
na wyświetlaczu pokaże się słuchawka,  
z którą wybrano połączenie. 

Aby wybrać połączenie z jedną słuchawką...
> Naciśnij INT, aby wykonać wewnętrzne połączenie. 
> Naciśnij numer słuchawki, a połączenie zostanie 

automatycznie wybrane. Ewentualnie...
> ...naciskaj Klawisz punktowy w dół, aby 

przeszukać listę wewnętrznych słuchawek  
i naciśnij , aby wybrać połączenie. Jeżeli 
wewnętrzne połączenie nie może zostać 
zrealizowane, usłyszysz sygnał zajętości. 

Aby wybrać połączenie ze wszystkimi 
słuchawkami...
> Naciśnij INT, aby wykonać wewnętrzne połączenie. 
> Naciśnij , aby wybrać połączenie  

ze wszystkimi słuchawkami. 

Aby zakończyć połączenie ...
> Naciśnij , aby zakończyć połączenie. 

System telefoniczny umożliwia wykonywanie  
w tym samym czasie jednego połączenia 
wewnętrznego i jednego połączenia zewnętrznego.

Jeżeli zapomnisz, gdzie położyłeś słuchawkę, 
możesz ją znaleźć wykonując na nią połączenie.

Living Room
16:35

Kitchen
2

Bedroom
3

INT

Living Room
16:35

Kitchen
2

All handsets

INT
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Słuchawki “osobiste” lub “wspólne”

Możesz ustawić swoją słuchawkę jako “osobistą” 
zamiast “wspólnej”. Książka telefoniczna, 
lista powtórnego wybierania numeru i lista 
identyfikacyjna połączeń przychodzących  
dla słuchawki osobistej są umieszczone  
w słuchawce, a nie w stacji bazowej.

> Naciśnij OK, aby wyświetlić główne menu. 
> Naciskaj Klawisz punktowy w dół, aby wyświetlić 

menu Settings i naciśnij OK, aby wywołać menu. 
> Naciskaj Klawisz punktowy w dół, aby wyświetlić 

menu Handset i naciśnij OK, aby wywołać menu. 
> Naciskaj Klawisz punktowy w dół, aby wybrać 

Handset type i naciśnij OK. 
> Naciskaj Klawisz punktowy w dół, aby wybrać 

Personal lub Common i naciśnij OK,  
aby zachować ustawienie. 

Jeżeli posiadasz system telefoniczny z jedną  
lub z kilkoma słuchawkami ustawionymi jako 
personal, a pozostałymi ustawionymi jako 
common, pamiętaj, że:
– Zmiana ustawienia słuchawki z personal na 

common sprawia, że osobista książka telefoniczna, 
lista identyfikacyjna połączeń przychodzących  
i lista powtórnego wybierania numeru zostają 
zastąpione, a nie uzupełnione, przez listę wspólną. 
Aktualizowanie książki telefonicznej, listy 
identyfikacyjnej połączeń przychodzących i listy 
powtórnego wybierania numeru może potrwać 
kilka minut. 

Living Room
16:35

Handset
Living Room

Stored
Common

Settings

OK

OK

OK

Handset type
Personal

OK

Handset type
Common?

OK

Phonebook
will be

replaced – OK?

OK
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Możesz przekierować połączenie zewnętrzne 
na inną słuchawkę lub na wszystkie słuchawki. 
Przed przekierowaniem połączenia, możesz 
porozmawiać z osobą odbierającą wewnętrzną 
słuchawkę. Kiedy przekierowujesz zewnętrzne 
połączenie na wszystkie słuchawki, 
połączenie dochodzi do słuchawki,  
która je pierwsza odbierze. 

Przekierowywanie połączenia zewnętrznego ...
> Naciśnij INT, aby wykonać wewnętrzne połączenie. 
> Naciśnij numer słuchawki, a połączenie zostanie 

automatycznie wybrane. Ewentualnie...
> ...naciskaj Klawisz punktowy w dół, aby 

przeszukać listę wewnętrznych słuchawek  
i naciśnij , aby wybrać połączenie. Jeżeli 
wewnętrzne połączenie nie może zostać 
zrealizowane, usłyszysz sygnał zajętości. 

Jeżeli wewnętrzne połączenie zostanie 
odebrane ...
> Naciśnij OK, aby przekierować połączenie. 

Odzyskiwanie zewnętrznego połączenia, 
jeżeli wewnętrzne połączenie nie zostało 
odebrane ...
> Naciśnij OK lub C, aby odzyskać oczekujące 

połączenie zewnętrzne. 

Przekierowywanie rozmów 
zewnętrznych 

David Jones
10:41

Kitchen
Retrieve?

Kitchen
2

INT

...

Kitchen
Transfer?

...

Call
transferred

Living Room
16:35

OK
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Wykonywanie wewnętrznego 
połączenia konferencyjnego 

Podczas połączenia zewnętrznego możesz 
połączyć się z inną słuchawką znajdującą  
się w systemie, aby ustanowić połączenie 
konferencyjne. Jeżeli jeden z uczestników 
rozłączy się, połączenie trwa nadal pomiędzy 
tymi, którzy pozostali nierozłączeni. 

Inicjowanie połączenia konferencyjnego  
z jedną osobą z wewnątrz i jedną osobą  
z zewnątrz...
> Naciśnij INT, aby wykonać połączenie wewnętrzne 

w trakcie połączenia zewnętrznego. 
> Naciśnij numer słuchawki, a połączenie zostanie 

automatycznie wybrane. Ewentualnie...
> ...naciskaj Klawisz punktowy w dół, aby 

przeszukać listę wewnętrznych słuchawek  
i naciśnij , aby wybrać połączenie. Jeżeli 
wewnętrzne połączenie nie może zostać 
zrealizowane, usłyszysz sygnał zajętości. 

Jeżeli wewnętrzne połączenie zostanie 
odebrane ...
> Naciskaj Klawisz punktowy w dół, aby wybrać 

Conference? i naciśnij OK, aby zainicjować 
połączenie konferencyjne. 

> Naciśnij , aby zakończyć połączenie 
konferencyjne. 

Odzyskiwanie zewnętrznego połączenia jeżeli 
wewnętrzne połączenie nie zostało odebrane ...
> Naciśnij OK lub C, aby odzyskać oczekujące 

połączenie zewnętrzne. 

David Jones
10:41

Kitchen
Retrieve?

Kitchen
2

INT

...

Kitchen
Transfer?

Conference
10:57

Kitchen
Conference?

OK
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Indeks 

Indeks jest posortowany alfabetycznie 
według tematów. Pod każdym tematem 
znajdują się odpowiednie odniesienia 
do rozdziałów i numery stron. 
Numery stron rozdziałów znajdujących 
się w podręczniku “Szybka instalacja” 
są poprzedzone skrótem “SI”. 
Numery stron nie poprzedzone żadnym 
słowem odnoszą się do rozdziałów 
zawartych w niniejszej instrukcji.

Akcesoria 
Akcesoria dla zestawu BeoCom 2, 

SI str. 14

Bateria 
Ładowanie baterii słuchawki, SI str.8

BeoLine 
Rejestrowanie słuchawki w stacji 

bazowej, SI str. 10
Stacja bazowa BeoLine, SI str.10

BeoLink 
Regulacja poziomu głośności dla 

zestawów audiowizualnych, 22

Edycja 
Edytowanie nazwy lub numeru  

w książce telefonicznej, 16
Usuwanie nazwy i numeru  

z książki telefonicznej, 18
Wprowadzanie nowej nazwy  

i numeru do książki 
telefonicznej, 14

Identyfikacja połączeń 
przychodzących 
Korzystanie z listy 

identyfikacyjnej połączeń 
przychodzących, 12

Połączenie z listy identyfikacyjnej 
połączeń przychodzących, 12

Usuwanie numeru z listy 
identyfikacyjnej połączeń 
przychodzących, 13

Usuwanie zawartości listy 
identyfikacyjnej połączeń 
przychodzących lub listy 
powtórnego wybierania 
numeru, 20 

Zachowywanie numerów z listy 
powtórnego wybierania 
numeru i listy identyfikacyjnej 
połączeń przychodzących, 19

Konserwacja 
Czyszczenie zestawu BeoCom 2, 

SI str. 14

Książka telefoniczna 
Edytowanie nazwy lub numeru  

w książce telefonicznej, 16
Przeszukiwanie książki 

telefonicznej i wykonywanie 
połączenia, 9

Usuwanie nazwy lub numeru  
z książki telefonicznej, 18

Wybieranie i zachowywanie 
numerów wewnętrznych  
w książce telefonicznej, 23

Wprowadzanie nowej nazwy  
i numeru do książki 
telefonicznej, 14

Zachowywanie numeru po 
połączeniu, 7

Zachowywanie numerów z listy 
powtórnego wybierania 
numeru i listy identyfikacyjnej 
połączeń przychodzących, 19

Miejsce instalacji 
Miejsce instalacji i otoczenie,  

SI str. 14

Mikrofon 
Poziom głośności i mikrofon, 6

Numery wewnętrzne 
Wybieranie i zachowywanie 

numerów wewnętrznych  
w książce telefonicznej, 23

Powtórne wybieranie numeru 
Korzystanie z powtórnego 

wybierania numeru, 10
Połączenie z listy powtórnego 

wybierania numeru, 10
Usuwanie numeru z listy 

powtórnego wybierania 
numeru, 11
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Usuwanie zawartości listy 
identyfikacyjnej połączeń 
przychodzących lub listy 
powtórnego wybierania 
numeru, 20 

Wyświetlanie informacji  
o wybranym połączeniu 
wychodzącym, 10

Zachowywanie numerów z listy 
powtórnego wybierania 
numeru i listy identyfikacyjnej 
połączeń przychodzących, 19

Poziom głośności 
Regulacja poziomu głośności dla 

zestawów audiowizualnych, 22
Poziom głośności i mikrofon, 6 

Połączenia 
Przeszukiwanie książki 

telefonicznej i wykonywanie 
połączenia, 9

Przekierowywanie rozmów 
zewnętrznych, 32

Połączenie z inną słuchawką, 30
Połączenie z listy identyfikacyjnej 

połączeń przychodzących, 12
Połączenie z listy powtórnego 

wybierania numeru, 10
Wybieranie i zachowywanie 

numerów wewnętrznych  
w książce telefonicznej, 23

Wykonywanie i odbieranie 
połączeń, 4

Wykonywanie wewnętrznego 
połączenia konferencyjnego, 33

Zachowywanie numeru po 
połączeniu, 7

Połączenia konferencyjne 
Wykonywanie wewnętrznego 

połączenia konferencyjnego, 33

Rejestracja 
Pierwsza rejestracja słuchawki  

w stacji bazowej, SI str. 10
Stacja bazowa BeoLine, SI str. 10

Stacja bazowa 
Menu Base, 26

Rejestrowanie słuchawki w stacji 
bazowej, SI str. 10

Stacja bazowa BeoLine, SI str. 10
Słuchawki “osobiste” lub 

“wspólne”, 31

Sygnał dzwonka 
Menu Ringer, 26
Wyciszanie dzwoniącej 

słuchawki, 4 
Wyciszenie dzwonka słuchawki, 5

Słuchawka 
Klawiatura słuchawki, SI str.4
Menu Handset, 26
Nazwa słuchawki, SI str. 12
Połączenie z inną słuchawką, 30
Rejestrowanie słuchawki w stacji 

bazowej, SI str. 10
Słuchawki “osobiste” lub 

“wspólne”, 31
Ustawianie godziny i daty, SI str. 13
Wyciszanie dzwoniącej 

słuchawki, 4 
Wyciszenie dzwonka słuchawki, 5
Wyświetlacz słuchawki, SI str. 6
Ładowanie baterii słuchawki, SI str. 8

Ustawienia 
Menu Base, 26
Menu Flash Time, 27
Menu Handset, 26
Menu Language, 27
Menu News Indicator, 26
Menu Ringer, 26
Menu Switchboard, 27
Menu Time and date, 26
Nazwa słuchawki, SI str. 12
Poziom głośności i mikrofon, 6
Regulacja poziomu głośności dla 

zestawów audiowizualnych, 22
Słuchawki “osobiste” lub 

“wspólne”, 31
Ustawianie numeru 

podstawowego, 25 
Ustawianie godziny i daty, SI str. 13
Wyciszenie dzwonka słuchawki, 5

Usuwanie 
Usuwanie nazwy lub numeru  

z książki telefonicznej, 18
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Usuwanie numeru z listy 
identyfikacyjnej połączeń 
przychodzących, 13

Usuwanie numeru z listy 
powtórnego wybierania 
numeru, 11

Usuwanie zawartości listy 
identyfikacyjnej połączeń 
przychodzących lub listy 
powtórnego wybierania 
numeru, 20 

Wyszukiwanie 
Połączenie z listy identyfikacyjnej 

połączeń przychodzących, 12
Połączenie z listy powtórnego 

wybierania numeru, 10
Przeszukiwanie książki 

telefonicznej i wykonywanie 
połączenia, 9

Wyświetlacze i menu 
Opcje głównego menu, SI str. 6
Rozwiązywanie problemów przy 

pomocy wyświetlacza - menu 
Alert, SI str. 7

Wyświetlanie nowych, 
nieodebranych połączeń, SI str. 6

Wyświetlanie informacji  
o wybranym połączeniu 
wychodzącym, 10

Wyświetlacz słuchawki, SI str. 6

Ładowanie 
Ładowanie baterii słuchawki, SI str. 8

>> Indeks 



37

Dane techniczne, funkcje i ich przeznaczenie 
mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



Niniejszy produkt spełnia 
wymagania dyrektyw UE 
89/336 i 73/23. 

Dane techniczne, funkcje i ich 
przeznaczenie mogą ulec zmianie 
bez powiadomienia! 
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