
BeoCom 4 

Vadovas 



Prieš pradėdami naudoti…

Kaip naudoti šį vadovą
Naudokite šį raktą, jei norite nustatyti, kokie mygtukų ar būsenos ekranų 
simboliai naudojami toliau pateikiamuose nurodymuose.

Telefono mygtukai…
Ratukas

Skambučių sąrašo mygtukas, suteikiantis prieigą 
prie siunčiamų ir gaunamų skambučių sąrašo

Ratuko viduryje esantis mygtukas

Telefono mygtukas, kuriuo pradedate arba 
baigiate skambutį

Skaičių mygtukai

Telefono ekranas...
Juoda rodyklė rodo, kad pasukę ratuką parodyta 
kryptimi atidarysite daugiau pasirinkčių – pasukę 
laikrodžio rodyklės kryptimi pasieksite dešinėje 
esančias pasirinktis, pasukę prieš laikrodžio rodyklę 
– kairėje esančias pasirinktis. Pilka rodyklė rodo, 
kad rodyklę pasukus šia kryptimi daugiau 
pasirinkčių nėra.
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Turinys

Susipažinkite su „BeoCom 4“, 4
Sužinokite, kaip prijungti stovą prie telefono linijos ir elektros tinklo, 
nustatyti laiką ir datą, įkrauti bateriją, suprasti indikatoriaus lemputės 
rodmenis, naudoti mygtukus ir naršyti ekrane rodomus meniu.  
Skyriuje dar pateikiama informacija apie priežiūrą ir priedus.

Kasdienis naudojimas, 10
Sužinokite, kaip skambinti ir atsiliepti, reguliuoti garsumą, išjungti mikrofoną, 
po skambučio telefonų knygelėje išsaugoti numerį ir vardą, naudotis 
skambučių sąrašu, pamatyti informaciją apie naujus, neatsilieptus 
skambučius ir užrakinti telefono klaviatūrą.

Telefonų knygelės naudojimas, 17
Sužinokite, kaip įvesti, redaguoti ir panaikinti telefonų knygelėje esančius 
vardus ir numerius, išsaugoti skambučių sąraše esančius numerius, 
skambinti vidiniais numeriais ir juos išsaugoti.

Pasirinkimų nustatymai, 22
Šiame skyriuje apžvelgiamas Settings menu, kuriame galite pasirinkti 
skambučio melodiją ir garsumą, suteikti telefonui vardą, nustatyti laikrodį, 
atšaukti naujų skambučių rodymą ir pasirinkti ekrano kalbą.

Svarbi informacija apie „BeoCom 4“, 23
Šiame skyriuje pateikti techniniai duomenys ir kita svarbi telefono 
informacija.

Rodyklė, 26
Raskite konkrečią temą, apie kurią norite sužinoti daugiau.
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Susipažinkite su „BeoCom 4“

Laikymo vieta

Stovą pastatykite ant lygaus ir horizontalaus paviršiaus. Telefono 
negalima laikyti drėgnoje, dulkėtoje ar užterštoje aplinkoje, kur jis 
gali būti apipiltas ar veikiamas tiesioginių saulės spindulių. Stenkitės, 
kad telefono krovimo kontaktai neprisiliestų prie metalinio ar 
riebaluoto paviršiaus. 

Telefoną galima naudoti tik sausoje aplinkoje, esant 0–45 °C temperatūrai 
ir 15–95% santykiniam drėgnumui. 

Telefoną valykite švelnia ir drėgna šluoste,  
suvilgyta keliais lašais švelnaus valiklio.

Prijungimas

Norėdami naudoti telefoną, turite prijungti jį prie telefono linijos ir 
elektros tinklo, kaip parodyta. Neprijungus elektros tinklo adapterio 
arba nutrūkus elektros tiekimui, telefonas neveiks. Žiūrėkite, kad 
būtų patogu skambinti pagalbos telefonais.

Laisvų rankų įrangos prijungimas ir naudojimas

Laisvų rankų įrangą prijunkite prie telefono lizdo. Prijungę galite 
atsiliepti, paspaudę bet kurį telefono klaviatūros mygtuką, išskyrus 
mygtuką C. Skambinkite ir atsiliepkite, kaip nurodyta 10 p.

Pasirenkamą laisvų rankų įrangą galima įsigyti iš „Banga & Olufsen“ pardavėjo.

Prijungus laisvų rankų įrangą ekrane 
trumpam parodomas užrašas 
„Headset connected“.
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Telefono baterijos įkrovimas

Jei reikia, padėjus telefoną ant stovo, įkraunama baterija. Kad būtų 
saugu, supakuota baterija neįkraunama, todėl prieš naudodami 
telefoną turite krauti bent 20 minučių.

Apie krovimą…
– Stovas turi būti prijungtas prie elektros lizdo.
– Baterija visiškai įkraunama per keturias valandas.
– Pokalbių laikas visiškai įkrovus telefoną yra apie 12 valandų.
– Budėjimo laikas visiškai įkrovus telefoną yra apie 150 valandų.

Laiko ir datos nustatymas

Prijungę stovą prie elektros lizdo ir telefono linijos, ekrane pamatysite 
raginimą nustatyti laiką ir datą. Laikas rodomas tada, kai telefonas 
nenaudojamas, arba kai ekrane nėra naujos informacijos. Laikas ir data 
dar rodomi skambučių sąraše esančioje informacijoje apie skambučius.

Ekrane rodomas užrašas „Infrormation”. Jei 
norite peržiūrėti informaciją, paspauskite OK

Sukite ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas 
„Clock not set“, tada spauskite OK

Pasukite ratuką, kad nustatytumėte metus

Paspauskite, kad išsaugotumėte,  
ir pereikite prie kito nustatymo

Laiko nustatymas…

Paspaudę išsaugosite pasirinktus nustatymus

Baterijos krovimą reguliuoja telefonas, 
todėl po pokalbio galite visada 
padėti telefoną ant stovo, net jeigu 
baterijos įkrauti nereikia. Palikus 
telefoną ant stovo, baterijos 
eksploatacijos laikas nesutrumpėja. 
Prireikus pakeisti bateriją, kreipkitės 
į „Bang & Olufsen“ pardavėją

Išsikrovus baterijai ekrane rodomas 
pranešimas, o per pokalbius telefonas 
pypsi. Jei norite skambučio metu 
išjungti pypsėjimą ir panaikinti 
įspėjamąjį pranešimą, paspauskite C.
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>> Susipažinkite su „BeoCom 4“

Telefonas – indikatoriaus lemputė

Indikatoriaus lemputė mirksi raudonai, kai…
– Skamba telefonas
– „Information“ meniu yra informacijos. Meniu „Information“ aprašytas 9 p.
– Linija užimta, nes naudojamas kitas telefonas
– Užregistruojamas naujas neatsilieptas skambutis.  

Daugiau informacijos ieškokite 15 p.
– Kalbate telefonu

Prie diržo tvirtinamo laikiklio naudojimas

Telefonui skirtą prie diržo tvirtinamą laikiklį galima įsigyti iš  
„Bang & Olufsen“ pardavėjo. Įstatykite telefoną į laikiklį ir 
nešiokitės telefoną namie ar biure.

Indikatoriaus lemputė yra galinėje 
telefono pusėje.
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Telefono mygtukai

Prieiga prie skambučių sąrašo. Skambučių sąraše 
saugomi naujausi siunčiami ir gaunami skambučiai

Jei norite ieškoti telefonų knygelėje, skambučių sąraše ir 
meniu sistemoje, pasukite ratuką. Norėdami skambučio 

metu reguliuoti garsumą, pasukite ratuką

Peržiūrėkite ekrano meniu pasirinktis ir patvirtinkite arba 
išsaugokite įrašus ar nustatymus. Palaikykite nuspaudę, 

jei norite telefoną išjungti, arba spustelėkite, jei norite įjungti

Išjunkite gaunamo skambučio garsą arba panaikinkite 
naujausią įrašą. Paspauskite, jei norite grįžti į ankstesnį meniu, 
arba paspauskite ir palaikykite, jei norite uždaryti funkciją

Pradėkite ir baikite skambutį

Skaitmenų mygtukai, skirti telefono numeriams įvesti 

Naudojami telefono numeriams užrašyti, peradresuojant 
skambučius ir naudojant kitas automatizuotas paslaugas

Naudojami su tam tikromis automatizuotomis 
paslaugomis arba kai „BeoCom 4“ naudojamas su 

skirstomuoju skydu

Naudojant telefoną apšviečiamas 
ekranas.
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>> Susipažinkite su „BeoCom 4“

Telefono ekranas

Pagrindinė ekrano funkcija – teikti informaciją prieš skambutį, 
skambučio metu ir jam pasibaigus. Ekrane rodoma informacija  
apie naujus skambučius.

Prieiga prie pagrindinio meniu…
Jei telefonas išjungtas, paspaudus OK jis bus 
įjungtas budėjimo režimu

Kol telefonas veikia budėjimo režimu,  
pagrindinis meniu iškviečiamas paspaudus OK

Pasukę ratuką ekrane peržiūrėsite pasirinktis

Paspauskite, jei norite pasirinkti pasirinktį

Pagrindinio meniu pasirinktys
Phonebook… Atidarysite integruotąją telefonų knygelę.
Keypad lock?… Užrakinsite telefono klaviatūrą. Daugiau informacijos 

ieškokite 16 p.
Silence?/Silence off?… Išjungsite arba vėl įjungsite telefono skambutį. 

Išjungus telefono skambutį, ekrane rodomas užrašas „Silence“. 
Gaunami skambučiai registruojami skambučių sąraše.

Delete Calls list… Panaikinsite visą skambučių sąrašo turinį.  
Informacijos apie skambučių sąrašą ieškokite 14 p.

Settings… Informacijos apie nustatymų meniu ieškokite 22 p.

Naujų, neatsilieptų skambučių rodymas
Telefonui veikiant budėjimo režimu, ekrane rodomi gauti neatsiliepti 
skambučiai. Peržiūrėjus skambučius, meniu neberodoma, o skambučių 
informacija perkeliama į skambučių sąrašą. Naujų skambučių rodymą 
galite išjungti Settings meniu.

Ekrane rodomas užrašas „3 new calls“…
Paspauskite, jei norite pamatyti paskutinio 
skambučio numerį, laiką ir datą.  
Jei telefonų knygelėje išsaugotas vardas,  
jis rodomas vietoje numerio

Jei norite pamatyti kitus skambučius, pasukite ratuką

Jei peržiūrėję naujus skambučius norite uždaryti 
meniu, paspauskite C

Jei norite atidaryti pagrindinį meniu 
neperžiūrėdami naujo skambučio 
informacijos, paprasčiausiai 
pasukite ratuką.

8

Phonebook

Silence?

Keypad lock?

Delete Calls list

Settings

OK

OK

OK

3 new calls

John Smith

23 May 17:22
2 calls OK

C



Svarbi ekrane pateikiama informacija
Telefonui veikiant budėjimo režimu, meniu „Information“ teikiama 
informacija apie susidariusias nepalankias sąlygas, trukdančias visaverčiai 
naudotis telefonu. Kol egzistuoja telefono veikimą trikdančios sąlygos, 
telefonui veikiant budėjimo režimu ekrane rodomas meniu „Information“.

Ekrane rodomas užrašas  „Information”...
Paspauskite, kad galėtumėte peržiūrėti informaciją

Jei norite pamatyti informaciją, pasukite ratuką

Paspauskite, jei norite reguliuoti susijusius 
nustatymus

Sukite ratuką norėdami reguliuoti nustatymus,  
ir spauskite OK, jei norite juos išsaugoti

Jei norite atidaryti pagrindinį meniu 
neperžiūrėdami informacijos, 
paprasčiausiai pasukite ratuką.
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Kasdienis naudojimas

Skambinimas ir atsiliepimas į skambučius

Jei norite skambinti arba atsiliepti, paspauskite mygtuką . 
Pokalbio metu telefone rodomas skambučio laikas ir skambinančiojo 
asmens vardas arba telefono numeris. Jei atsiliepti nenorite,  
galite išjungti skambėjimo signalą.

Skambinimas ir atsiliepimas į skambučius...
Įveskite telefono numerį

Jei norite redaguoti numerį, sukdami ratuką 
žymeklį galite perkelti į kairę arba į dešinę  
nuo norimo skaičiaus, ir paspausti C, kad jį 
ištrintumėte. Kitu atveju...

Paspauskite, jei norite skambinti. Rodomas 
pokalbio laikas. Jei vardas išsaugotas telefonų 
knygelėje, jis irgi rodomas

Paspauskite, jei norite baigti pokalbį.  
Padėkite telefoną ant stovo

Jei norite atsiliepti…
Paspauskite ir atsiliepkite

Paspauskite, jei norite baigti pokalbį.  
Padėkite telefoną ant stovo

Gaunamo skambučio skambėjimo signalo išjungimas…
Paspauskite, jei norite išjungti skambėjimo signalą

Skambučio metu ekrano apačioje 
rodoma juoda linija. Pilka linija 
rodo, kad ta pačia telefono linija 
vyksta kitas skambutis, o mirksinti 
juoda linija rodo gaunamą skambutį.

Jei įvesdami numerį norite girdėti 
rinkimo signalą, paspauskite .

Meniu Silence? galite išjungti visų 
gaunamų skambučių skambėjimo 
signalą. Daugiau informacijos 
ieškokite 8 puslapyje.
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Garsumas ir mikrofonas

Naudodami ratuką pokalbio metu galite reguliuoti garsumą. Jei 
norite, kad skambintojas negirdėtų jūsų pokalbio su kambaryje 
esančiu asmeniu, mikrofoną galite išjungti.

Jei norite padidinti arba sumažinti telefono garsumą...
Pasukite ratuką, jei norite reguliuoti  
telefono garsumą

Jei norite įjungti arba išjungti mikrofoną…
Paspauskite, jei norite įjungti ekraną. Jei mikrofonas 
įjungtas, ekrane pamatysite raginimą jį išjungti, 
jei jis išjungtas, pamatysite raginimą jį įjungti 

Paspauskite, jei norite pasirinkti rodomą 
nustatymą

Pasirinktas garsumo nustatymas – 
išskyrus du aukščiausius nustatymus 
– taikomas visiems paskesniems 
skambučiams iki tol, kol kitą kartą 
pakeisite nustatymą.

Jei mikrofonas išjungtas, telefonas 
pypsi trumpais intervalais.
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Numerio išsaugojimas po skambučio

Baigę pokalbį pamatysite raginimą išsaugoti numerį telefonų knygelėje, 
jei numeris joje dar neišsaugotas ir telefonų knygelėje yra vietos. 
Kartu su numeriu galite įvesti ir vardą. Telefonų knygelėje gali būti 200 
maksimalaus ilgio įrašų arba daugiau nei 200, jeigu įrašai trumpi.

Po skambučio...
Ekrane rodomas raginimas išsaugoti numerį ir 
įvesti vardą. Jei numerio išsaugoti nenorite, 
paspauskite C arba padėkite telefoną ant stovo. 
Kitu atveju...

Paspauskite, jei norite išsaugoti numerį.  
Galite įvesti vardą

Sukite ratuką, kad pasirinktumėte vardo raides

Paspaudę išsaugosite pasirinktą raidę

Baikite įvesti vardą

Jei norite išsaugoti įrašą, sukdami ratuką 
perkelkite žymeklį prie rinkmenos dėžutės 
simbolio (  ) ir paspauskite OK

Yra keletas būdų, kaip lengviau 
rasti telefonų knygelės įrašus. 

Pavyzdžiui:
– Įvesdami porų vardus ir pavardes, 

vardus įveskite abėcėlės tvarka;
– Įvesdami bendradarbių vardus, 

pirma įrašykite įmonės pavadinimą;
– Įvesdami vaikų draugų vardus,  

iš pradžių įveskite vaiko inicialą.

Jei įvesdami vardą norite pakeisti 
didžiąsias raides į mažąsias arba 
atvirkščiai, pasirinkite „Aa“. Jei 
norite pasirinkti nacionalinius 
rašmenis, pasirinkite „@a“. Jei 
norite uždaryti nacionalinių 
rašmenų sąrašą, pasirinkite „Aa“.

Daugiau informacijos, kaip naudotis 
telefonų knygele, ieškokite skyriuje 
Telefonų knygelės naudojimas, 
esančiame 17–21 p.

>> Kasdienis naudojimas12
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Paieška telefonų knygelėje ir skambinimas

Galite ieškoti vardo ar numerio visame telefonų knygelės vardų 
sąraše. Jei telefonų knygelėje išsaugojote daug įrašų, galite rasti 
vardą arba numerį ieškodami vardų, kurie prasideda reikiama raide.

Jei norite ieškoti visoje telefonų knygelėje…
Kol telefonas veikia budėjimo režimu, norėdami 
ieškoti visoje telefonų knygelėje, pasukite ratuką 

Paspauskite, jei norite skambinti

Ieškokite vardo pagal pirmąją raidę…
Kol telefonas veikia budėjimo režimu, pagrindinis 
meniu iškviečiamas paspaudus OK

Jei norite atidaryti telefonų knygelę, paspauskite OK

Sukite ratuką, kad pasirinktumėte pirmąją raidę. 
Rodomi tik pasirinkta raide prasidedantys įrašai

Paspauskite, jei norite ieškoti vardų, 
prasidedančių pasirinkta raide

Pasukite ratuką, jei norite ieškoti vardo,  
ir paspauskite , jei norite skambinti

Jei norite peržiūrėti su vardu išsaugotą numerį…
Paspauskite iš telefonų knygelės pasirinktą vardą

Sukite ratuką, kad pasirinktumėte  
„View details?“, ir paspauskite OK
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Skambučio informacija –  
siunčiami skambučiai ir baigti gauti skambučiai

Skambučių sąraše išsaugomi paskutiniai 24 telefono numeriai, 
kuriais skambinote arba jums buvo skambinta. Galite peržiūrėti 
kiekvieno skambučio laiką, datą ir trukmę. Jei telefonų knygelėje 
įvedėte vardą, jis rodomas vietoje numerio. Skambučiai sąraše 
surūšiuoti chronologine tvarka. Pradžioje rodomas naujausias 
skambutis. Siunčiami ir gaunami to paties numerio skambučiai 
sąraše rodomi vieną kartą.

Jei norite skambinti skambučių sąraše esančiu numeriu...
Paspauskite, jei norite atidaryti skambučių sąrašą

Jei norite pasirinkti vardą ar numerį, pasukite ratuką 

Paspauskite, jei norite skambinti

Jei norite ištrinti numerį iš sąrašo...
Sukite ratuką, kad pasirinktumėte vardą ar 
numerį, ir paspauskite OK

Sukite ratuką, kad pasirinktumėte „Delete?“, ir 
paspauskite OK, kad ištrintumėte pasirinktą įrašą

Jei norite peržiūrėti skambučio informaciją…
Skambučių sąraše pasirinkę įrašą, paspauskite OK

Sukite ratuką, kad pasirinktumėte „View details?“, 
ir paspauskite OK. Rodomas naujausio 
skambučio laikas, trukmė ir skambučių skaičius

 rodo gaunamą skambutį, o  
rodo siunčiamą skambutį. 
Jei yra neatsilieptų skambučių, 
vietoje skambučių laiko rodomas iš 
to numerio gautų skambučių skaičius.

Skambučių sąraše esančius telefono 
numerius galite išsaugoti telefonų 
knygelėje. Daugiau informacijos 
ieškokite 20 puslapyje.

Pagrindiniame meniu galite ištrinti 
visą skambučių sąrašo turinį. Daugiau 
informacijos ieškokite 8 puslapyje.
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Skambučio informacija – nauji neatsiliepti skambučiai

Neatsilieptų skambučių numeriai išsaugomi naujų skambučių meniu. 
Jei numeris išsaugotas telefonų knygelėje, vietoje jo rodomas vardas. 
Tas pats numeris meniu išsaugomas tik vieną kartą, t. y. paskutinis 
gautas skambutis. Meniu rodoma informacija apie skambintoją, 
skambučių skaičių ir skambučių gavimo laiką. Peržiūrėjus skambučio 
informaciją, ji perkeliama į skambučių sąrašą. Jei nenorite, kad nauji 
neatsakyti skambučiai būtų perkeliami į skambučių sąrašą, 
ištrinkite juos iš naujų skambučių meniu.

Ekrane pranešama, kad gavote naujų neatsakytų skambučių...
Jei norite atidaryti meniu, paspauskite OK

Jei norite pasirinkti vardą arba numerį, pasukite 
ratuką. Ekrane rodoma skambučių informacija

Jei norite skambinti iš meniu „New Calls“…
Jei norite pasirinkti vardą ar numerį, pasukite ratuką

Paspauskite, jei norite skambinti

Jei norite ištrinti naują skambutį iš meniu „New Calls“…
Jei norite pasirinkti vardą ar numerį, pasukite ratuką

Paspauskite, jei norite peržiūrėti pasirinktis

Sukite ratuką, kad pasirinktumėte „Delete?“, ir 
paspauskite OK, kad ištrintumėte pasirinktą įrašą

Meniu New Calls esančius telefono 
numerius galite išsaugoti telefonų 
knygelėje. New Calls meniu 
vadovaukitės tokia pačia procedūra, 
kaip ir skambučių sąraše. Daugiau 
informacijos ieškokite 20 puslapyje.

Skambintojo ID informacijos rodymo 
paslaugą reikia užsisakyti telefono 
paslaugas teikiančioje įmonėje. Jei 
skambintojo ID negalimas, telefono 
paslaugas teikianti įmonė atsiunčia 
šią informaciją:
– „Anonymous call“… skambinama 

iš nepranešamų numerių.
– „Caller ID not possible“… 

skambintojo ID informacija 
neteikiama arba nepasiekiama 
dėl techninių kliūčių.

Jei nenorite būti informuoti apie 
naujus skambučius, naujų skambučių 
rodymą galite išjungti per nustatymų 
meniu. Daugiau informacijos 
ieškokite 22 puslapyje.
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Telefono klaviatūros užrakinimas

Klaviatūrą galite užrakinti, kad netyčia nenuspaustumėte mygtuko, 
pavyzdžiui, kai nešiojatės telefoną kišenėje. Užrakinę klaviatūrą 
galite atsiliepti į skambučius, bet norėdami skambinti, turite 
atrakinti klaviatūrą.

Telefono klaviatūros užrakinimas…
Kol telefonas veikia budėjimo režimu,  
pagrindinis meniu iškviečiamas paspaudus OK

Sukite ratuką, kol pasirodys „Keypad lock?“, 
tada paspauskite OK. Klaviatūra užrakinta

Telefono klaviatūros atrakinimas…
Kol telefonas veikia budėjimo režimu, 
paspauskite OK

Sukite ratuką, kad pasirinktumėte  
„Unlock keypad - Yes?“ ir paspauskite OK

Atkreipkite dėmesį, kad užbaigus 
gaunamą skambutį, užrakintą 
telefoną iš karto galima naudoti. 
Tai naudinga, pavyzdžiui,  
jei skambintojo vardą ir telefono 
numerį norite išsaugoti telefonų 
knygelėje. Jei kelias sekundes 
nespausite telefono mygtukų arba 
nesuksite ratuko, telefono 
klaviatūra automatiškai užsirakins.

>> Kasdienis naudojimas16
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Naujo vardo ir numerio telefonų knygelėje įvedimas

Galite bet kada išsaugoti vardą ir numerį telefonų knygelėje. 
Numerį gali sudaryti ne daugiau kaip 30 skaitmenų, o vardą  
– ne daugiau kaip 16 simbolių. Telefonų knygelėje gali būti 200 
maksimalaus ilgio įrašų arba daugiau nei 200, jeigu įrašai trumpi.

Numerio įvedimas…
Įveskite telefono numerį

Paspauskite, kad galėtumėte įvesti numerį

Pasukite ratuką, kad pasirinktumėte  
„Enter name“, ir paspauskite OK.  
Vardą galite įvesti, kaip aprašyta toliau

Vardo įvedimas…
Sukite ratuką, kad pasirinktumėte vardo simbolius

Paspaudę išsaugosite pasirinktą simbolį

Baikite įvesti vardą

Jei norite išsaugoti įrašą, sukdami ratuką 
perkelkite žymeklį prie rinkmenos dėžutės 
simbolio (  ) ir paspauskite OK

Jei įvesdami vardą norite pakeisti 
didžiąsias raides į mažąsias arba 
atvirkščiai, pasirinkite „Aa“. Jei 
norite pasirinkti nacionalinius 
rašmenis, pasirinkite „@a“. Jei 
norite uždaryti nacionalinių 
rašmenų sąrašą, pasirinkite „Aa“.

Telefonų knygelės naudojimas 17
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Telefonų knygelėje esančio vardo  
arba numerio redagavimas

Redaguoti telefonų knygelėje esančius numerius ir vardus galite bet 
kuriuo metu. Redaguodami numerį, perkelkite žymeklį į dešinę 
skaitmens pusę, ištrinkite jį ir įveskite naują skaitmenį. 
Redaguodami vardą, prieš įvesdami naujus simbolius,  
esamus ištrinkite atvirkštine tvarka.

Kol telefonas veikia budėjimo režimu, norėdami 
ieškoti visoje telefonų knygelėje, pasukite ratuką

Paspauskite, jei norite redaguoti įrašą

Pasukite ratuką, kad pasirinktumėte „Edit?“,  
ir paspauskite OK

Telefono numerio ir vardo redagavimas…
Pasukite ratuką iki numerio skaitmens

Paspauskite, jei norite ištrinti skaitmenį

Įveskite naujus numerio skaitmenis

Paspauskite, kad galėtumėte išsaugoti numerį

Patvirtinkite paspausdami  
Tada galite redaguoti vardą

Pasukite ratuką, kad pasirinktumėte vardo raides

Paspauskite, jei norite išsaugoti pasirinktą raidę 
arba…

Paspauskite, jei norite ištrinti raides

Pakeisto vardo išsaugojimas…
Sukdami ratuką perkelkite žymeklį prie rinkmenos 
dėžutės simbolio (  ) ir paspauskite OK

Paspauskite C mygtuką, jei norite 
ištrinti žymeklio kairėje esantį 
skaičių arba raidę.

Jei įvesdami vardą norite pakeisti 
didžiąsias raides į mažąsias arba 
atvirkščiai, pasirinkite „Aa“. Jei 
norite pasirinkti nacionalinius 
rašmenis, pasirinkite „@a“. Jei 
norite uždaryti nacionalinių 
rašmenų sąrašą, pasirinkite „Aa“.

>> Telefonų knygelės naudojimas18
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Telefonų knygelėje esančio  
vardo arba numerio ištrynimas

Telefonų knygelėje esančius vardus ir numerius galite bet kada 
ištrinti, tokiu būdu telefonų knygelė visuomet bus atnaujinta, 
sutrumpės numerio ieškojimo laikas.

Kol telefonas veikia budėjimo režimu, norėdami 
ieškoti visoje telefonų knygelėje, pasukite ratuką

Paspauskite, jei norite ištrinti įrašą

Pasukite ratuką, kad pasirinktumėte „Delete?“, 
ir paspauskite OK
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Skambučių sąrašo numerių išsaugojimas

Telefonų numeriai, esantys skambučių sąraše, gali būti išsaugomi 
telefonų knygelėje ir jiems priskiriami vardai.

Paspauskite, jei norite atidaryti skambučių sąrašą. 
Ekrane rodomas naujausias sąrašo numeris

Pasukite ratuką, kad pasirinktumėte norimą numerį, 
ir paspauskite OK

Pasukite ratuką, kad pasirinktumėte „Enter name?“, 
ir paspauskite OK, jei norite išsaugoti numerį 
telefonų knygelėje

Sukite ratuką, kad pasirinktumėte vardo simbolius

Paspaudę išsaugosite pasirinktą simbolį

Baikite įvesti vardą

Jei norite išsaugoti vardą, sukdami ratuką 
perkelkite žymeklį prie rinkmenos dėžutės 
simbolio ( ) ir paspauskite OK

Numeriai, kurie skambučių sąraše 
įrašyti kaip vardai, jau yra išsaugoti 
telefonų knygelėje.

Jei įvesdami vardą norite pakeisti 
didžiąsias raides į mažąsias arba 
atvirkščiai, pasirinkite „Aa“.  
Jei norite pasirinkti nacionalinius 
rašmenis, pasirinkite „@a“. 
Jei norite uždaryti nacionalinių 
rašmenų sąrašą, pasirinkite „Aa“.

>> Telefonų knygelės naudojimas20
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Skambinimas telefonų knygelėje esančiais vidiniais 
numeriais ir jų įrašymas

Jei norite skambinti vidiniu numeriu, prieš vidinį numerį įterpkite 
brūkšnelį. Išsaugokite pagrindinį numerį, brūkšnelį ir vidinį numerį 
telefonų knygelėje bei suteikite numeriui vardą. Galite skambinti 
telefonų knygelėje esančiu numeriu.

Tiesioginis skambinimas vidiniu numeriu…
Įveskite pagrindinį telefono numerį

Paspauskite, jei norite skambinti, ir palaukite,  
kol sujungs

Įveskite vidinį numerį

Paspauskite, jei norite baigti pokalbį

Vidinio numerio išsaugojimas telefonų knygelėje…
Įveskite pagrindinį telefono numerį ir paspauskite OK

Pasukite ratuką, kad pasirinktumėte  
„Enter pause?“, ir paspauskite OK

Įveskite vidinį numerį ir paspauskite OK,  
jei norite išsaugoti įrašą telefonų knygelėje. 
Galite suteikti įrašui vardą, kaip nurodyta 17 p. 

Skambinimas telefonų knygelėje išsaugotu vidiniu numeriu…
Jei norite ieškoti telefonų knygelėje, pasukite ratuką

Paspauskite, jei norite skambinti  
pagrindiniu numeriu

Paspauskite, jei norite skambinti vidiniu numeriu
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Nustatymų meniu

Nustatymų meniu yra kelios pasirinktys, kuriomis galite įjungti, 
išjungti arba reguliuoti funkcijas. Veikiamos pasirinktys ir funkcijos 
aprašytos toliau.

Nustatymų pasirinkimas meniu…
Kol telefonas veikia budėjimo režimu,  
pagrindinis meniu iškviečiamas paspaudus OK

Sukite ratuką, kol pasirodys nustatymai,  
tada paspauskite OK

Sukite ratuką, kol pasirodys reikiamas meniu, 
pavyzdžiui, „Time and date“, ir atidarykite 
meniu paspaudę OK

Sukite ratuką, kad pasirinktumėte nustatymą,  
ir paspauskite OK, jei norite išsaugoti

 Settings meniu pasirinktys
Ringer level… Yra keturios skambučio garso lygio pasirinktys.  

Jei norite paklausyti, pasukite ratuką prie pasirinkties ir palaukite.
Ringer melody… 8 skirtingos skambėjimo signalo melodijos.  

Jei norite paklausyti, pasukite ratuką prie pasirinkties ir palaukite.
Time and date… Laikrodžio, datos ir metų nustatymas.
Handset name… Suteikite telefonui iki 16 simbolių ilgio vardą.
Display news… Telefono indikatorių lempučių nustatymas ir naujų 

neatsakytų skambučių rodymas. Galimos pasirinktys „On“ ir „Off“.
Language… Pasirinkite ekrane rodomo teksto kalbą.

Pasirinkimų nustatymai22
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Techniniai duomenys

Diapazonas Telefono diapazonas patalpose  
iki 50 metrų, lauke – iki 300 metrų.  
Tačiau abu skaičiai priklauso  
nuo aplinkos sąlygų

Sistema DECT

Stovo maitinimas 230 V kintamoji srovė

Telefono maitinimas NiMH baterijos, 700 mAh

Galios išvestis (EIRP) 250 mW/10 mW
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Apie „BeoCom 4“

„BeoCom 4“ skirtas naudoti viešajame analoginiame tinkle. Telefonas 
palaiko skambintojo ID, jei šią automatizuotą paslaugą siūlo telefono 
paslaugas teikianti įmonė. Kai kuriose šalyse gali būti neteikiamos 
skirtingų paslaugų teikėjų siūlomos paslaugos.

Telefonas veiks tik toje šalyje, kurioje naudoti jis pagamintas, kadangi 
perdavimo sistemos, teisiniai reikalavimai ir automatizuotos paslaugos 
skirtingose šalyse gali skirtis. Kokiai šaliai pagamintas „BeoCom 4“, 
pažymėta ant pakuotės. Šalies identifikavimo raides galima rasti etikėtėje 
virš apatinio brūkšninio kodo. Jei kyla abejonių dėl „BeoCom 4“ naudojimo, 
daugiau informacijos klauskite pardavėjo.
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Techniniai duomenys, savybės ir funkcijos gali būti keičiami be įspėjimo.

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