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Ennen kuin aloitat...

Tämän oppaan käyttö 
Tämän avulla näet, miltä ohjeissa mainittu painike tai tilannenäyttö

näyttää. 

Puhelimen näppäimet... 
Ohjainpyörä 

Puhelut-luettelonäppäin, jonka avulla voidaan

selata lähtevien ja saapuvien puheluiden

luetteloa 

Näppäin ohjainpyörän keskellä 

Puhelinnäppäin, jolla aloitetaan ja lopetetaan

puhelu

Numeronäppäimet 

Puhelimen näyttö... 
Musta nuoli ilmaisee, että käytettävissä on

enemmän vaihtoehtoja, jos ohjainpyörää

käännetään näytettyyn suuntaan –

myötäpäivään oikealle ja vastapäivään

vasemmalle. Harmaa nuoli ilmaisee, että

näytetyssä suunnassa ei ole enempää

vaihtoehtoja.

OK

0 – 9

692288
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ladataan, mitä merkkivalo tarkoittaa, miten näppäimiä käytetään ja miten

näytön valikoita selataan. Kappale sisältää myös tietoja puhelimen

huollosta ja lisävarusteista.
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miten Puhelut-luetteloa käytetään, miten näytölle saa tietoja uusista,
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Etsi aihe, josta haluat tietää enemmän.
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Sijoituspaikka

Sijoita tukiasema tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle. Puhelinta ei saa
sijoittaa kosteisiin, pölyisiin tai saastuneisiin tiloihin, eikä sitä saa
altistaa suoraan nesteille eikä auringonvalolle. Älä anna
latauskoskettimien koskettaa metallia tai rasvaisia pintoja.

Puhelin on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa kuivassa

kotitalousympäristössä, jossa lämpötila on 0–45° C ja suhteellinen kosteus

15–95 %. 

Puhdista puhelin pehmeällä, kostealla kankaalla, johon on lisätty

muutama tippa mietoa puhdistusainetta.

Kytkentä

Jotta puhelinta voi käyttää, se täytyy kytkeä puhelinlinjaan ja
sähköverkkoon kuvassa näkyvällä tavalla. Jos verkkolaite ei ole
kytkettynä pistorasiaan tai jos sähkönjakelu katkeaa, puhelin ei
toimi. Varmista yhteydet hätänumeroihin jollakin muulla tavalla.

Kuulokemikrofonin kytkentä ja käyttö

Liitä kuulokemikrofoni kuulokkeen liitäntään. Sen jälkeen voit
vastata saapuviin puheluihin painamalla mitä tahansa kuulokkeen
näppäintä – lukuun ottamatta C-näppäintä. Soita puhelut sivulla
10 neuvotulla tavalla. 

Kuulokemikrofonin (lisävaruste) voi ostaa lähimmästä Bang & Olufsen 

-myymälästä.

POWER

LINE

OK

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Kun kuulokemikrofoni kytketään,

näytölle ilmestyy hetkeksi teksti

“Kuulokemikrofoni kytketty”.
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Kuulokkeen akun lataaminen

Kun kuuloke on asetettu tukiasemaan, akku latautuu tarvittaessa.
Turvallisuussyistä akku ei ole ladattuna pakkauksessaan, joten
akkua on ladattava vähintään 20 minuutin ajan ennen puhelimen
käyttämistä. 

Tietoja lataamisesta... 
– Tukiaseman on oltava kytkettynä sähköverkkoon.

– Akun lataaminen täyteen kestää neljä tuntia.

– Yksi lataus antaa noin 12 tuntia puheaikaa.

– Yksi lataus antaa noin 150 tuntia valmiusaikaa.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen 

Kun tukiasema on kytketty sähköverkkoon ja puhelinlinjaan,
näytölle ilmestyy kehote, joka pyytää asettamaan päivämäärän ja
kellonajan.  Aika näkyy, kun puhelinta ei käytetä ja kun näytöllä ei
ole uusia tietoja. Päivämäärä ja kellonaika näkyvät myös Puhelut-
luettelon puhelutiedoissa.

Näyttöön tulee teksti “Tietoja”. Katso tiedot

painamalla OK

Käännä ohjainpyörää kunnes näytölle tulee teksti

“Kelloa ei asetettu” ja paina OK

Aseta vuosiluku kääntämällä ohjainpyörää

Tallenna painamalla OK ja siirry seuraavaan

kohtaan 

Lopeta kellon asettaminen… 

Tallenna valitut asetukset painamalla OK

Kuuloke ohjaa akun latausta, joten

kuuloke voidaan asettaa

tukiasemaan aina käytön jälkeen,

vaikka akkua ei tarvitsisikaan

ladata. Kuulokkeen jättäminen

tukiasemaan ei lyhennä akun

käyttöikää. Jos akku täytyy vaihtaa,

ota yhteys lähimpään Bang &

Olufsen -jälleenmyyjään. 

Kun akku kaipaa latausta, näytölle

ilmestyy viesti, ja kuuloke antaa

äänimerkin puheluiden aikana.

Äänimerkin ja varoitusviestin saa

poistettua puhelun aikana

painamalla C-näppäintä.

s Tietoja      t

OK

s Kelloa       t

ei asetettu

OK

OK

OK
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Puhelimen palaute – merkkivalo 

Merkkivalo välkkyy punaisena kun... 
– Puhelin soi 

– Tietoja-valikossa on tietoja. Tietoja-valikosta kerrotaan sivulla 9 

– Toinen puhelin käyttää puhelinlinjaa

– Puhelin rekisteröi vastaamattomia puheluita. Katso lisätietoja sivulta 15 

– Puhut puhelua

Vyöpidikkeen käyttö 

Puhelimeen on saatavana vyöpidike lähimmästä Bang & Olufsen 
-myymälästä. Aseta kuuloke vyöpidikkeeseen ja kanna puhelinta
mukanasi kotona tai työpaikalla.

Merkkivalo sijaitsee kuulokkeen

takaosassa.
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Kuulokkeen näppäimet

Avaa Puhelut-luettelo. Puhelut-luettelo sisältää

viimeisimmät soitetut ja vastaanotetut puhelut

Selaa Nimet-luetteloa, Puhelut-luetteloa ja valikkoja

kääntämällä ohjainpyörää. Puhelun aikana

äänenvoimakkuutta voidaan säätää kääntämällä

ohjainpyörää

Avaa valikon vaihtoehdot ja hyväksy ja tallenna tiedot

tai asetukset. Sammuta virta painamalla näppäintä

yhtäjaksoisesti ja kytke virta painamalla lyhyesti

Mykistä tulevan puhelun soittoääni tai poista viimeksi

syötetty tieto.  Palaa edelliseen valikkoon painamalla

näppäintä tai poistu toiminnosta kokonaan painamalla

näppäintä yhtäjaksoisesti

Aloita ja lopeta puhelu

Numeronäppäimet puhelinnumeroiden valitsemista

varten

Käytetään puhelinnumeroihin, soitonsiirtoon ja muihin

automaattisiin palveluihin

Käytetään tiettyihin automaattisiin palveluihin ja kun

BeoCom 4:ää käytetään keskukseen kytkettynä

OK
(ohjainpyörän

keskellä)

C

0 – 9

R

1

R

C

2 3

4 5 6

7 8 9

0

10:08

Näyttö on valaistu, kun kuuloke on

käytössä.
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Kuulokkeen näyttö 

Näytön tärkein tehtävä on antaa tietoja ennen puhelua, puhelun
aikana ja sen jälkeen. Näyttö ilmoittaa uusista puheluista. 

Siirtyminen päävalikkoon...
Jos kuulokkeessa ei ole virtaa, siirry valmiustilaan

painamalla OK 

Jos kuuloke on valmiustilassa, siirry päävalikkoon

painamalla OK 

Selaa näytön vaihtoehtoja kääntämällä

ohjainpyörää 

Valitse vaihtoehto painamalla OK 

Päävalikon vaihtoehdot
Nimet... Siirtyy sisäiseen Nimet-luetteloon. 

Näppäinlukko?... Lukitsee kuulokkeen näppäimistön. Katso lisätietoja s. 16.

Vaiennus?/Vaiennus pois?... Vaientaa/palauttaa kuulokkeen soittoäänen.

Jos kuulokkeen soittoääni vaiennetaan, näytölle ilmestyy teksti

“Vaiennus”. Saapuvat puhelut kuitenkin rekisteröidään Puhelut-

luetteloon.

Poista Puhelut... Poistaa Puhelut-luettelon kaikki tiedot. Lisätietoja

Puhelut-luettelosta on s. 14. 

Asetukset... Lisätietoja Asetukset-valikosta on s. 22. 

Uusien, vastaamattomien puheluiden näyttö
Kun kuuloke on valmiustilassa, näyttö ilmoittaa vastaamattomista

puheluista. Valikko poistuu, kun olet katsonut puhelutiedot, minkä

jälkeen tiedot siirtyvät Puhelut-luetteloon. Uusien puheluiden näytön voi

kumota Asetukset-valikosta. 

“3 uutta puhel.” ilmestyy näytölle...
Näyttää viimeisimmän puhelun soittajan

numeron, kellonajan ja päivämäärän. Jos nimi on

tallennettu Nimet-luetteloon, se näkyy näytöllä

numeron sijaan

Kääntämällä ohjainpyörää näet muut puhelut 

Kun olet nähnyt uudet puhelut, poistu valikosta 

painamalla C-näppäintä

OK

OK

OK

OK

C

Jos haluat siirtyä päävalikkoon

katsomatta uusien puheluiden

tietoja, käännä ohjainpyörää.

Nimet

Vaiennus?

Näppäinlukko?

Poista Puhelut

Asetukset

>> BeoCom 4:n käytön aloittaminen

3 uutta puhel.

Juha Seppänen

23. tou 17:22
2 puhelua
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Tärkeitä tietoja näytöllä 
Kun puhelin on valmiustilassa, Tietoja-valikko ilmoittaa, mikäli puhelinta ei

voi käyttää parhaalla mahdollisella tavalla. Tietoja-valikko näkyy näytöllä

puhelimen ollessa valmiustilassa kunnes tilanne on korjattu. 

Näyttöön tulee teksti “Tietoja”...
Paina näppäintä, jotta voit katsoa tiedot 

Katso tiedot kääntämällä ohjainpyörää. 

Paina ja säädä tarvittavat asetukset 

Säädä asetukset kääntämällä ohjainpyörää ja

tallenna ne painamalla OK

OK

s Kelloa       t

ei asetettu

OK
Aseta vuosi

s 2003 t

OK

Tietoja

Ei yhteyttä
tukiasemaan

Ei
valintaääntä

Lataa
akku

Kelloa
ei asetettu 

Jos haluat siirtyä päävalikkoon

katsomatta tietoja, käännä

ohjainpyörää.
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Puhelujen soittaminen ja niihin vastaaminen

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

Puhelujen soittaminen ja niiden lopettaminen...
Anna puhelinnumero 

Jos haluat muokata numeroa, siirrä kohdistin

virheellisen numeron oikealle puolelle

kääntämällä ohjainpyörää ja poista se painamalla

C. Muussa tapauksessa... 

Muodosta puhelu painamalla näppäintä.

Näytössä näkyy puhelun aika ja vastaanottajan

nimi, jos se on tallennettu Nimet-luetteloon 

Lopeta puhelu painamalla näppäintä tai

asettamalla kuuloke tukiasemaan 

Puheluun vastaaminen...
Paina ja vastaa puheluun 

Lopeta puhelu painamalla näppäintä tai

asettamalla kuulokkeen tukiasemaan 

Mykistä tulevan puhelun soittoääni... 
Mykistä soittoääni painamalla näppäintä

0 – 9

C

C

Päivittäinen käyttö

Daniel Jonsson
Puheaika: 0:43

Puheluiden aikana näytön

alareunassa näkyy musta viiva.

Harmaa viiva on merkkinä

aktiivisesta puhelusta saman linjan

toisessa puhelimessa, ja vilkkuva

musta viiva merkitsee saapuvaa

puhelua.

Jos haluat valintaäänen ennen

numeron valitsemista, paina .  

Kaikkien saapuvien puheluiden

soittoäänen voi mykistää

Vaiennus?-valikosta. Katso

lisätietoja sivulta 8.



11

Äänenvoimakkuus ja mikrofoni

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

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen... 
Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta

kääntämällä ohjainpyörää 

Mikrofonin kytkeminen päälle tai pois päältä... 
Avaa näyttö painamalla näppäintä. Jos mikrofoni

on päällä, näytön teksti kysyy, haluatko kytkeä

mikrofonin pois päältä. Jos mikrofoni on pois

päältä, teksti kysyy, haluatko kytkeä sen päälle

Valitse näytöllä oleva asetus painamalla

näppäintä

Äänenvoimakkuus

Valittu äänenvoimakkuuden asetus

– kahta voimakkainta asetusta

lukuun ottamatta – on käytössä

kaikissa seuraavissa puheluissa

siihen saakka, kunnes

voimakkuutta säädetään uudelleen.

Jos mikrofoni on mykistetty,

kuuloke antaa äänimerkin lyhyin

väliajoin.

OK
Mikr. pois?

OK
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Numeron tallentaminen puhelun jälkeen 

Puhelun jälkeen voit tallentaa numeron Nimet-luetteloon, jos nimi
ei ole siellä ennestään ja jos Nimet-luettelo ei ole täynnä. Numeron
mukana voidaan tallentaa myös nimi. Nimet-luetteloon voidaan
tallentaa 200 täysimittaista nimeä/numeroa ja yli 200, jos
nimet/numerot ovat lyhyitä. 

Puhelun jälkeen... 
Näyttö pyytää tallentamaan numeron ja

syöttämään nimen. Jos et halua tallentaa

numeroa, paina C-näppäintä tai aseta kuuloke

tukiasemaan. Muussa tapauksessa... 

Tallenna numero painamalla näppäintä. Sitten

voit antaa nimen 

Valitse kirjaimet nimeen kääntämällä

ohjainpyörää 

Tallenna valittu kirjain painamalla näppäintä 

Lopeta nimen kirjoittaminen 

Tallenna nimi ja numero siirtämällä kohdistin

ohjainpyörää kääntämällä ( )-kuvakkeen

kohdalle ja painamalla OK

692288

Tallenna nimi?

OK
Anna nimi:

Aa ABCDEFGHIJK...

OK

OK

Nimet-luettelon käyttöä voidaan

helpottaa. Esimerkiksi:

– Kun kirjoitat pariskuntien nimiä,

pane etunimet

aakkosjärjestykseen;

– Kun kirjoitat työtovereiden nimiä,

kirjoita ensin yrityksen nimi;

– Kun kirjoitat lasten kavereiden

nimiä, lisää alkuun lapsen

etunimen alkukirjain.

Nimeä kirjoitettaessa isoja ja pieniä

kirjaimia voidaan vaihdella

valitsemalla “Aa”. Kansallisia

merkkejä voidaan valita valitsemalla

“@a”. Kansallisten merkkien

luettelosta poistutaan valitsemalla

“Aa”. 

Lisätietoja sisäisen Nimet-luettelon

käytöstä on kappaleessa 

Nimet-luettelon käyttö

sivuilla 17–21.

MARJA & RISTO

B&O MIKKO

L_Jaana
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Numeron haku Nimet-luettelosta ja soittaminen
numeroon

Nimeä tai numeroa voidaan etsiä suoraan Nimet-luettelosta. Jos
Nimet-luetteloon on tallennettu useita nimiä/numeroita, nimi ja
numero voidaan hakea etsimällä tietyllä kirjaimella alkavia nimiä. 

Etsi koko Nimet-luettelosta... 
Kun puhelin on valmiustilassa, voit etsiä koko

Nimet-luettelosta kääntämällä ohjainpyörää 

Muodosta puhelu painamalla näppäintä 

Etsi nimeä alkukirjaimen mukaan... 
Kun puhelin on valmiustilassa, siirry päävalikkoon

painamalla OK 

Avaa Nimet-luettelo painamalla OK 

Valitse ensimmäinen kirjain kääntämällä

ohjainpyörää. Näytölle tulevat vain ne kirjaimet,

joilla alkavia nimiä on tallennettu 

Etsi valitsemallasi kirjaimella alkavia nimiä

painamalla näppäintä 

Selaa nimiä kääntämällä ohjainpyörää ja soita

numeroon painamalla -näppäintä

Nimen mukana tallennetun numeron katsominen... 
Paina OK, kun olet valinnut nimen Nimet-

luettelosta 

Valitse “Katso tiedot?” kääntämällä ohjainpyörää

ja paina OK

OK

OK

OK

OK

OK

Daniel Jonsson
Puheaika: 0:09

Daniel Jonsson
Juha Seppänen
Karita Juntunen

Daniel Jonsson
Juha Seppänen
Karita Juntunen

1. kirjain:

 BDJKLMRS

Daniel Jonsson
Juha Seppänen
Karita Juntunen

Daniel Jonsson

692288

Daniel Jonsson

Katso tiedot?
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Puhelutiedot – soitetut puhelut ja lopetetut
saapuvat puhelut

Puhelut-luettelo tallentaa 24 viimeistä soitettua tai vastaanotettua
numeroa. Kunkin puhelun kellonaika, päivämäärä ja kesto voidaan
myös katsoa. Jos olet tallentanut Nimet-luetteloon nimen,
numeron sijasta näytetään nimi. Numerot-luettelon puhelut ovat
aikajärjestyksessä, uusimmat puhelut ensin. Samaan numeroon
soitetut ja siitä vastaanotetut puhelut näkyvät luettelossa kerran. 

Soittaminen Puhelut-luettelosta... 
Avaa Puhelut-luettelo painamalla näppäintä 

Valitse nimi tai numero kääntämällä ohjainpyörää 

Soita puhelu painamalla näppäintä 

Numeron poistaminen luettelosta... 
Valitse nimi tai numero kääntämällä ohjainpyörää

ja paina OK

Valitse “Poista?” kääntämällä ohjainpyörää ja

poista valittu nimi ja numero painamalla OK 

Yksittäisten puheluiden tietojen katsominen... 
Valitse nimi tai numero Puhelut-luettelosta ja

paina OK 

Valitse “Katso tiedot?” kääntämällä ohjainpyörää

ja paina OK.  Viimeisimpien puheluiden

kellonaika ja kesto sekä puheluiden lukumäärä

näkyvät näytöllä

OK

OK

OK

OK

Daniel Jonsson

23. tou 17:22
    Puheaika: 32:19

merkitsee saapunutta puhelua

ja merkitsee soitettua puhelua. 

Jos olet vastaanottanut

vastaamattomia puheluja,

puheluajan sijaan näkyy kyseisestä

numerosta soitettujen puheluiden

määrä.

Puhelinnumeroita voidaan tallentaa

Puhelut-luettelosta suoraan 

Nimet-luetteloon. Katso lisätietoja

sivulta 20. 

Puhelut-luettelon koko sisältö

voidaan poistaa päävalikon kautta.

Katso lisätietoja sivulta 8.
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Puhelutiedot – uudet, vastaamattomat puhelut 

Numerot, joista on soitettu vastaamattomia puheluja, tallennetaan
Uudet puhelut -valikkoon. Jos numero on Nimet-luettelossa,
näytöllä näkyy numeron sijaan nimi. Täsmälleen samat numerot
tallennetaan valikkoon vain kerran, eli luettelossa näkyy viimeisin
puhelu. Valikko näyttää soittajien tiedot, puheluiden määrän ja
puheluiden saapumisajat. Kun olet katsonut puhelun tiedot, ne
siirretään Puhelut-luetteloon. Jos et halua, että uudet,
vastaamattomat puhelut siirretään Puhelut-luetteloon, voit poistaa
ne Uudet puhelut -luettelosta.

Puhelimen näyttö ilmoittaa uusista, vastaamattomista puheluista... 
Avaa valikko painamalla OK

Valitse nimi tai numero kääntämällä

ohjainpyörää, niin puhelutiedot näkyvät näytöllä

Soittaminen “Uudet puhelut” -valikosta... 
Valitse nimi tai numero kääntämällä ohjainpyörää 

Soita puhelu painamalla näppäintä 

Uuden puhelun poistaminen “Uudet puhelut” -valikosta... 
Valitse nimi tai numero kääntämällä ohjainpyörää 

Selaa vaihtoehtoja painamalla OK 

Valitse “Poista?” kääntämällä ohjainpyörää ja

poista valittu nimi ja numero painamalla OK

2 uutta puhel.

OK

OK

OK

Puhelinnumeroita voidaan tallentaa

Uudet puhelut -valikosta suoraan

Nimet-luetteloon. Toimi Uudet

puhelut -valikosta samoin kuin

Puhelut-luettelossa. Katso

lisätietoja sivulta 20.

Saapuvien puheluiden tietojen

näyttö edellyttää palvelun

tilaamista puhelinyhtiöltä. Jos

soittajan tietoja ei voida näyttää,

puhelinyhtiö välittää seuraavat

tiedot:     

– “Tuntematon puhelu”... puhelut

salaisista numeroista.

– “Tulleet ei mahdollinen”...

Soittajan tietoja ei anneta tai

niitä ei saada teknisten syiden

takia. 

Jos et halua saada tietoja uusista

puheluista, voit peruuttaa uusien

puheluiden näytön 

Asetukset-valikosta. Katso

lisätietoja sivulta 22.
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Kuulokkeen näppäimistön lukitseminen 

Näppäimistö voidaan lukita, jotta näppäimet eivät aktivoidu
vahingossa esimerkiksi silloin, kun kuuloketta kannetaan taskussa.
Jos kuulokkeen näppäimistö lukitaan, puheluihin voidaan vastata,
mutta näppäinlukko täytyy avata ennen kuin puhelimella voi
soittaa.

Kuulokkeen näppäimistön lukitseminen... 
Kun puhelin on valmiustilassa, siirry päävalikkoon

painamalla OK

Käännä ohjainpyörää kunnes näytölle ilmestyy

Näppäinlukko? ja paina OK. Näppäimistö on

lukittu 

Kuulokkeen näppäimistön avaaminen... 
Kun puhelin on valmiustilassa, paina OK 

Valitse “Avaa näppäimet – kyllä?” kääntämällä

ohjainpyörää ja paina OK

OK

OK

OK

OK

Huomaa, että lukittua kuuloketta

voi käyttää välittömästi saapuneen

puhelun jälkeen. Tästä voi olla

hyötyä, jos esimerkiksi halutaan

tallentaa soittajan nimi ja numero

Nimet-luetteloon. Jos kuulokkeen

näppäimiä tai ohjainpyörää ei

kuitenkaan käytetä muutaman

sekunnin kuluessa, kuulokkeen

näppäimistö lukkiutuu uudelleen

automaattisesti.
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Uuden nimen ja numeron lisääminen Nimet-
luetteloon

Nimet-luetteloon voidaan tallentaa nimiä ja numeroita koska
tahansa. Numero voi sisältää enintään 30 merkkiä, ja nimi enintään
16 merkkiä. Nimet-luetteloon voidaan tallentaa 200 täysimittaista
nimeä/numeroa ja yli 200, mikäli nimet/numerot ovat lyhyitä. 

Numeron lisääminen... 
Anna puhelinnumero 

Paina näppäintä, jotta voit syöttää nimen 

Valitse “Anna nimi” kääntämällä ohjainpyörää ja

paina OK. Sen jälkeen voit kirjoittaa nimen

alempana kuvatulla tavalla 

Nimen kirjoittaminen...
Valitse merkit nimeen kääntämällä ohjainpyörää 

Tallenna valittu merkki painamalla näppäintä 

Lopeta nimen “kirjoittaminen” 

Tallenna nimi ja numero siirtämällä kohdistin

ohjainpyörää kääntämällä ( )-kuvakkeen

kohdalle ja painamalla OK

0 – 9
692288

OK
692288

s Soita? t

s  Tallenna nimi? t

OK

Aa ABCDEFGHIJK...

OK

OK

Nimeä kirjoitettaessa isoja ja pieniä

kirjaimia voidaan vaihdella

valitsemalla “Aa”. Kansallisia

merkkejä voidaan valita valitsemalla

“@a”. Kansallisten merkkien

luettelosta poistutaan valitsemalla

“Aa”.

Nimet-luettelon käyttö



18 >> Nimet-luettelon käyttö

Nimet-luettelossa olevan nimen tai numeron
muokkaaminen.

Nimet-luettelossa olevia nimiä tai numeroita voidaan muokata
koska tahansa. Kun haluat muokata puhelinnumeroa, siirrä
kohdistin muutettavan numeron oikealle puolelle, poista numero
ja näppäile uusi numero. Kun muokkaat nimeä, poista merkkejä
takaapäin ja korvaa ne sitten uusilla merkeillä.

Kun puhelin on valmiustilassa, voit etsiä koko

Nimet-luettelosta kääntämällä ohjainpyörää 

Valitse muokattava nimi/numero painamalla OK 

Valitse “Muokkaa?” kääntämällä ohjainpyörää ja

paina OK

Puhelinnumeron tai nimen muokkaaminen... 
Siirry puhelinnumeron yksittäisen merkin

kohdalle kääntämällä ohjainpyörää 

Poista merkki painamalla näppäintä 

Anna numeroon uusia merkkejä 

Aloita numeron tallennus painamalla OK

Vahvista painamalla OK. Tämän jälkeen voit

muokata nimeä 

Valitse kirjaimet nimeen kääntämällä

ohjainpyörää

Tallenna valitsemasi kirjain painamalla näppäintä

tai... 

Poista kirjaimia painamalla C-näppäintä 

Muutetun nimen tallentaminen... 
Siirrä ohjainpyörää kääntämällä kohdistin 

( )-kuvakkeen kohdalle ja paina OK

OK

OK

C

0 – 9

OK
s    Numero OK?   t

OK

OK

C

OK

Poista kohdistimen vasemmalla

puolella oleva merkki painamalla 

C-näppäintä. 

Kun kirjoitat nimeä, voit vaihdella

isoja ja pieniä kirjaimia valitsemalla

“Aa”. Voit valita kansallisia

merkkejä valitsemalla “@a”. Poistu

kansallisten merkkien luettelosta

valitsemalla “Aa”.

Daniel Jonsson
Juha Seppänen
Karita Juntunen

Daniel Jonsson

692288

Daniel Jonsson

Muokkaa?
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Nimen ja numeron poistaminen Nimet-luettelosta 

Nimet-luettelon nimiä ja numeroita voidaan poistaa milloin
tahansa. Siten Nimet-luettelo pysyy ajan tasalla ja numerot löytyvät
nopeammin. 

Kun puhelin on valmiustilassa, voit etsiä koko

Nimet-luettelosta kääntämällä ohjainpyörää 

Valitse poistettava nimi/numero painamalla OK

Valitse “Poista?” kääntämällä ohjainpyörää ja

paina OK

OK

OK

Daniel Jonsson
Juha Seppänen
Karita Juntunen

Daniel Jonsson
poistettu

Daniel Jonsson

Poista?
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Numeroiden tallentaminen Puhelut-luettelosta 

Puhelut-luettelon puhelinnumeroita voidaan tallentaa ja nimetä
Nimet-luetteloon. 

Avaa Puhelut-luettelo painamalla näppäintä.

Luettelon uusin numero näkyy näytöllä 

Valitse haluttu numero kääntämällä ohjainpyörää

ja paina OK 

Valitse “Tallenna nimi?” kääntämällä

ohjainpyörää ja tallenna numero Nimet-

luetteloon painamalla OK

Valitse merkit nimeen kääntämällä ohjainpyörää

Tallenna valittu merkki painamalla OK 

Lopeta nimen kirjoittaminen 

Voit tallentaa nimen siirtämällä kohdistimen

ohjainpyörää kääntämällä ( )-kuvakkeen

kohdalle ja painamalla OK

>> Nimet-luettelon käyttö

OK

OK

OK

OK

Anna nimi:

Aa ABCDEFGHIJK...

692288

Tallenna nimi?

692288
66992288
11223344

Numerot, jotka näkyvät 

Puhelut-luettelossa niminä, on jo

tallennettu Nimet-luetteloon. 

Nimeä kirjoitettaessa isoja ja pieniä

kirjaimia voidaan vaihdella

valitsemalla “Aa”. Kansallisia

merkkejä voidaan valita valitsemalla

“@a”. Kansallisten merkkien

luettelosta poistutaan valitsemalla

“Aa”.
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Alaliittymien numeroihin soittaminen ja niiden
tallentaminen Nimet-luettelossa 

Jos haluat soittaa alaliittymän numeroon, lisää liittymänumeron
eteen tauko. Tallenna päänumero, tauko ja alaliittymän numero
Nimet-luetteloon ja anna numerolle nimi. Tämän jälkeen
numeroon voidaan soittaa Nimet-luettelosta. 

Alaliittymän numeroon soittaminen suoraan... 
Valitse pääliittymän puhelinnumero 

Soita numeroon painamalla näppäintä ja odota

sitten yhteyden muodostumista 

Anna alaliittymän numero 

Lopeta puhelu painamalla näppäintä

Alaliittymän numeron tallentaminen Nimet-luetteloon... 
Valitse pääliittymän numero ja paina OK 

Valitse “Lisää tauko?” kääntämällä ohjainpyörää

ja paina OK 

Tallenna numero Nimet-luetteloon antamalla

alaliittymän numero ja painamalla OK. Tämän

jälkeen voit nimetä numeron. Katso sivu 17

Alaliittymän numeroon soittaminen Nimet-luettelosta... 
Selaa Nimet-luetteloa kääntämällä ohjainpyörää

Soita pääliittymään painamalla näppäintä 

Soita alaliittymään painamalla näppäintä

0 – 9

0 – 9

0 – 9
OK

OK

0 – 9
OK

Jatka?

OK

692288-

692288

692288

Lisää tauko?
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Asetukset-valikko

Asetukset-valikko sisältää useita asetuksia, joiden avulla BeoCom
4:n toimintoja voidaan säätää, ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.
Alla on kuvattu asetukset ja toiminnot, joihin ne vaikuttavat. 

Asetuksien valitseminen valikosta... 
Kun puhelin on valmiustilassa, siirry päävalikkoon

painamalla OK 

Käännä ohjainpyörää, kunnes näytölle tulee

teksti Asetukset ja paina OK

Käännä ohjainpyörää, kunnes haluttu valikko,

esimerkiksi Päiväys ja aika, tulee näkyviin, ja siirry

valikkoon painamalla OK

Valitse asetus kääntämällä ohjainpyörää ja

tallenna se painamalla OK 

Asetukset-valikon vaihtoehdot
Soiton voimakk.... Soittoäänen voimakkuudelle on neljä vaihtoehtoa.

Käännä ohjainpyörä vaihtoehdon kohdalle ja odota, niin kuulet

näytteen. 

Soittoääni... Valittavana on kahdeksan erilaista soittoääntä. Käännä

ohjainpyörä vaihtoehdon kohdalle ja odota, niin kuulet näytteen. 

Päiväys ja aika... Aseta kello, päivämäärä ja vuosi. 

Kuulokkeen nimi... Anna kuulokkeelle enintään 16 merkin pituinen nimi. 

Näyttöviestit... Säädä kuulokkeen merkkivalo sekä uusien,

vastaamattomien puheluiden näyttö. Vaihtoehdot ovat “Päällä” ja

“Pois”.

Kieli... Valitse näytön tekstien kieli.

OK

OK

OK

OK

Asetukset
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Kantoalue Puhelimen kantoalue on sisätiloissa
enintään 50 metriä ja ulkona enintään
300 metriä. Olosuhteet kuitenkin
vaikuttavat molempiin arvoihin. 

Järjestelmä DECT 

Virtalähde, tukiasema 230 V AC 

Virtalähde, kuuloke NiMH-akut, 700 mAh

Antoteho (EIRP) 250 mW / 10 mW

Tekniset tiedot
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BeoCom 4 on tarkoitettu käytettäväksi yleisessä analogisessa

puhelinverkossa. Puhelin tukee Tulleet-palvelua, jos puhelinyhtiösi tarjoaa

tämän palvelun. Kaikki palveluntarjoajien tarjoamat lisäpalvelut eivät ole

saatavilla kaikissa maissa. 

Puhelimen toimivuus voidaan taata vain maassa, jota varten se on

valmistettu, koska siirtojärjestelmät, lainsäädäntö ja automaattiset palvelut

voivat vaihdella maasta toiseen. Pakkauksessa ilmoitetaan, mitä maata

varten BeoCom 4 on valmistettu. Kansallisuustunnus on etiketin alimman

viivakoodin alapuolella.

Jos olet epävarma BeoCom 4 -laitteesi käytöstä, pyydä lisätietoja

jälleenmyyjältäsi.

Tietoja BeoCom 4:stä
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Akku 

Kuulokkeen akun lataaminen, 5

Alaliittymien numerot

Alaliittymien numeroihin
soittaminen ja niiden
tallentaminen 
Nimetluettelossa, 21

Asetukset

Asetukset-valikko, 22 

Kieli-valikko, 22

Kuulokkeen nimi -valikko, 22

Näppäinlukko-valikko, 16

Näyttöviestit-valikko, 22

Päiväys ja aika -valikko
(ensimmäinen käyttö), 5
Päiväys ja aika -valikko, 22

Soittoäänen voimakkuus 
-valikko, 22

Soittoääni-valikko, 22

Ensimmäiset asetukset

Kellonajan asettaminen, 5
Kuulokkeen akun lataaminen, 5

Huolto

Puhelimen puhdistaminen, 4

Kuuloke 

Kuulokkeen näppäimet, 7

Kuulokkeen näppäimistön
lukitus, 16

Kuulokkeen näyttö, 8
Kuulokkeen vaiennus, 8
Kytkeminen päälle tai pois
päältä, 7

Nimen antaminen 
kuulokkeelle, 22

Puhelimen palaute –
merkkivalot, 6 

Tulevan puhelun soittoäänen
mykistäminen, 10

Äänenvoimakkuus ja 
mikrofoni, 11

Kuulokemikrofoni 

Kuulokemikrofonin kytkentä, 4 

Kytkentä

Kuulokemikrofonin kytkentä ja
käyttö, 4 

Tukiaseman kytkeminen, 4

Lataaminen

Kuulokkeen akun lataaminen, 5

Lisävarusteet 

Kuulokemikrofoni, 4
Vyöpidike, 6

Merkkivalo 

Puhelimen palaute –
merkkivalot, 6 

Mikrofoni 

Äänenvoimakkuus ja 
mikrofoni, 11

Muokkaaminen

Nimet-luettelossa olevan nimen
tai numeron muokkaaminen, 18

Nimet-luettelo

Alaliittymänumeroihin
soittaminen ja niiden
tallentaminen, 21

Nimen ja numeron 
poistaminen, 19

Nimen tai numeron
muokkaaminen, 18

Numeroiden tallentaminen
Puhelut-luettelosta, 20 

Numeron haku
puhelinluettelosta ja
soittaminen numeroon, 13

Numeron tallentaminen
puhelun jälkeen, 12

Uuden nimen ja  numeron
syöttäminen, 17

Hakemisto
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Näppäimistö

Kuulokkeen näppäimet, 7
Kuulokkeen näppäimistön
lukitus, 16

Näytöt ja valikot 

Asetukset-valikko, 22

Kuulokkeen näyttö, 8
Navigointi valikoissa, 8
Pysyvät valikkovaihtoehdot, 8
Tietoja-valikko, 9
Uusien, vastaamattomien
puheluiden näyttö, 8, 15

Poistaminen 

Koko Puhelut-luettelo, 8
Nimi tai numero
Nimetluettelossa, 19

Yksittäinen tieto
Puhelutluettelossa, 14

Yksittäinen tieto Uudet 
puhelut-valikossa, 15

Puhelut

Alaliittymänumeroihin
soittaminen ja niiden
tallentaminen 
Nimet-luettelossa, 21

Numeron haku Nimet
luettelosta ja soittaminen
numeroon, 13

Numeron tallentaminen
puhelun jälkeen, 12

Puhelujen soittaminen ja niihin
vastaaminen, 10

Puhelutietojen katsominen
Puhelut-luettelosta, 14

Soittaminen 
Puhelut-luettelosta, 14

Soittaminen Uudet puhelut-
valikosta, 15

Tulevan puhelun soittoäänen
mykistäminen, 10

Uusien, vastaamattomien
puheluiden näyttö, 8, 15

Puhelut-luettelo

Numeroiden tallentaminen
Puhelut-luettelosta
Nimetluetteloon, 20

Numeron/nimen poistaminen
Puhelut-luettelosta, 14

Puhelutietojen katsominen
Puhelut-luettelosta, 14

Soittaminen 
Puhelut-luettelosta, 14

Sijoituspaikka 

Käyttöympäristön olosuhteet, 4 

Soittoääni

Kuulokkeen vaiennus, 8
Soittoäänen voimakkuus 
-valikko, 22

Soittoääni-valikko, 22

Tulevan puhelun soittoäänen
mykistäminen, 10

Tekniset tiedot 

Puhelimen tekniset tiedot, 23

Tulleet

Kaikkien puheluiden tiedojen
katsominen – 
Puhelut-luettelo, 14

Uusien, vastaamattomien
puheluiden tietojen katsominen
– Uudet puhelut -valikko, 15

Vyöpidike

Vyöpidike, 6

Äänenvoimakkuus 

 Äänenvoimakkuus ja 
 mikrofoni, 11







Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen 
muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään.

This product is in conformity with the provisions of the 
Directives 1999/5/EC and 2006/95/EC.
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