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Før du starter … 

Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af 

håndsættet med en BeoLine 2 base. 

Du kan også bruge håndsættet med andre baser, som f.eks. en 

BeoLine eller BeoLine PSTN base. Bemærk dog, at visse funktioner 

er anderledes eller ikke tilgængelige, hvis du bruger håndsættet 

med en af disse baser. 

Brug af denne vejledning 
De følgende eksempler viser, hvordan taster og statusdisplay ser ud i en 

betjeningssekvens. 

Eksempler på taster på håndsættet 

Hjulet 

Tasten midt på hjulet 

Håndsætknappen, som starter og slutter en 

samtale 

Taltasterne 

Håndsættets display 

Har du valgt at bruge to telefonlinjer, viser 

displayet den linje, der aktuelt er i brug, med 

vandmærke 1 eller 2. 

En pil angiver, at du vil få vist flere 

valgmuligheder, hvis du drejer hjulet med uret. 

555 123 4567 

Gem nummer 

Ring op 

Ændre 

Hoved 

OK

0–9
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Tekniske specifikationer, funktioner og brugen af disse kan 

ændres uden varsel. 
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Indhold 

Kom hurtigt i gang, 7 

Find ud af, hvordan du tilslutter og sætter håndsættet op samt bruger 

håndsættets taster og displayet. Du finder desuden oplysninger om 

vedligeholdelse. 

Daglig brug, 21

Find ud af, hvordan du ringer op og besvarer opkald, regulerer lydstyrken 

i håndsættet, ringer op fra telefonbogen, opkaldslisten, gemmer et nummer 

i telefonbogen efter en samtale, fjerner håndsættets ringetone og låser 

håndsættastaturet. 

Brug af to linjer, 35

Find ud af, hvordan du styrer samtidige opkald på én linje, samtidige 

opkald på begge linjer, foretager et konferenceopkald på to linjer og et 

trevejsopkald på én linje. 

Avancerede funktioner, 41 

Find ud af, hvordan du indtaster, ændrer og sletter navne og numre i 

telefonbogen, gemmer og sletter numre i opkaldslisten*1, ringer op til og 

gemmer et lokalnummer samt regulerer lydstyrken på nogle af Bang & 

Olufsens musik- og videoprodukter. Dette kapitel indeholder også en 

oversigt over menuen Indstillinger. Find f.eks. ud af, hvordan du melder et 

håndsæt til en base, indstiller tid og dato samt vælger indstillinger for ringeren.

System med flere håndsæt, 59 

Find ud af, hvordan du indstiller et håndsæt til Personlig eller Fælles, 

ringer op til et andet håndsæt, viderestiller eksterne opkald og foretager 

et internt konferenceopkald. 

Menuoversigt, 64 

Håndsæt- og basekompatibilitet, 65

Vigtige oplysninger om håndsættet, 66 

Indeks, 67 
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*1 Dette er kun muligt, hvis du 

bruger håndsættet sammen med 

en BeoLine 2 eller BeoLine base. 
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Kom hurtigt i gang 

Batteriet, 8 

	 •	 Oplad	håndsætbatteriet	

	 •	 Batteristatus	

Håndsættet, 10 

	 •	 Håndsættets	display	

	 •	 Håndsættets	tastefunktioner	

	 •	 Baglys	til	display	og	tastatur	

Tilmelding af håndsættet til en base, 14 

	 •	 Første	gang	håndsættet	tilmeldes	en	base	

	 •	 Vælg	en	farve	til	håndsættet	

	 •	 Navngiv	håndsættet	

	 •	 Indstil	tid	og	dato	

	 •	 Indstil	håndsættet	til	brug	med	en	eller	to	linjer	

Placering, omgivelser og rengøring, 20 

Hurtigstart
Følg nedenstående fremgangsmåde 

for at komme i gang: 

1 Tilslut opladeren eller Speaker 

Phone i vægstikket som beskrevet 

i vejledningen til opladeren eller 

Speaker Phone. 

2 Oplad håndsætbatteriet. 

3 Tilslut BeoLine 2 basen som 

beskrevet i den vejledning,  

der følger med basen. 

4 Meld håndsættet til basen.  

Se side 14. 

Dette kapitel indeholder en detaljeret 

beskrivelse af proceduren for 

førstegangsopsætning. 
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Oplad håndsætbatteriet 

Hvis håndsættet skal oplades, sker det automatisk, når håndsættet 

placeres i opladeren eller i Speaker Phone. Af sikkerhedsgrunde 

oplades	batteriet	ikke,	før	det	afsendes	fra	fabrikken.	Vi	anbefaler	

dig	at	oplade	håndsættet	i	mindst	en	time,	før	du	går	videre	med	

tilmelding	af	håndsættet	for	første	gang.	

Opladning ... 

– Laderen eller Speaker Phone skal være tilsluttet stikkontakten. 

– Det tager ca. fire timer at oplade batteriet helt. 

– Den maksimale taletid pr. opladning er 12 timer. 

– Den maksimale standbytid pr. opladning er 100 timer.

>> Kom hurtigt i gang 8

Håndsættet kontrollerer opladningen 

af batteriet, så du kan roligt placere 

håndsættet i opladeren eller Speaker 

Phone efter brug, også selvom 

batteriet ikke skal oplades.  

Det forringer ikke batteriets levetid, 

at håndsættet står i opladeren eller 

Speaker Phone. 



Batteristatus 

Batteriindikatoren	i	displayet	viser	håndsætbatteriets	status.	 

Hvis batteriet trænger til at blive ladet op, vises en meddelelse  

i	displayet,	og	der	afgives	et	lydsignal.	

Sådan får du vist batteristatus ... 

Tryk på tasten, mens håndsættet er i standby 

Drej på hjulet, indtil teksten Batteristatus vises, 

og tryk på OK. Den aktuelle status vises i 

displayet Batterisymbolet angiver en 

batteristatus på 0, 10, 25, 50, 75 

eller 100 % alt efter, hvor meget  

af symbolet der er udfyldt. 

OK

Batteristatus 

OK
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Håndsættets display 

Tænd for displayet ... 

> Løft håndsættet. 

> Tryk på OK, mens håndsættet ikke er i brug. 

> Drej på hjulet for at få vist valgmulighederne i displayet. 

> Tryk på OK for at vælge en mulighed. 

Valgmuligheder i hovedmenuen 
– Lås tastatur ... Lås håndsættets tastatur. Se side 23.

– Lydløs ... Slå håndsættets ringer og batterialarm fra. Se side 24.

– Batteristatus ... Se batteriets opladningsstatus. Se side 9.

– Slet Opkaldsliste ... Slet numrene i Opkaldsliste. Se side 45.* 

– Indstillinger ... Aktiver, reguler eller deaktiver funktioner. Se side 54.

Vis nye, ubesvarede opkald 
Når håndsættet er aktiveret, men ikke i brug, kan du se eventuelle 

ubesvarede opkald i displayet. Menuen forsvinder, når du har fået vist 

opkaldene, og opkaldsoplysningerne flyttes til opkaldslisten. 

’3 nye opkald’ vises i displayet ... 

> Tryk på OK for at få vist telefonnummer, tid og dato for det seneste 

opkald. Hvis navnet er gemt i telefonbogen, vises dette navn og 

nummertypen*1 i stedet for nummeret. Hvis du har to telefonlinjer, kan 

du også se, hvilken telefonlinje opkaldet blev modtaget på. Dette vises 

som et vandmærke i baggrunden.*2 

> Drej på hjulet for at få vist de andre opkald. 

> Når du har set de nye opkald, skal du trykke på  for at lukke menuen, 

eller ... 

> … tryk på  for at ringe op til det fremhævede nummer. 

>> Kom hurtigt i gang 

Eksempel på oplysninger om et nyt 

opkald. 

*1 ’Slet opkaldsliste’ og nummertyper 

er kun tilgængelige, hvis du bruger 

håndsættet med en BeoLine 2 eller 

BeoLine base. 

*2 Hvis du har valgt en primær 

telefonlinje, vises kun nye opkald 

fra denne linje. 

Hvis du ikke ønsker at få vist 

oplysninger om nye opkald,  

skal du trykke på . 
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3	nye	opkald	

98765432

10:17

Ons.	2.	jan.

3 opkald



Fejlfinding via displayet 
Hvis der er opstået en situation, der hindrer eller påvirker optimal brug af 

telefonen, vises en alarm i displayet, når telefonen er i standby. Teksten vises, 

så længe den pågældende situation varer. 

Der vises en alarm i displayet*3 … 

> Drej på hjulet for at fremhæve andre relevante betingelser. 

> Tryk på OK for at få adgang til at justere de relevante indstillinger,  

hvis de er tilgængelige. 

> Drej på hjulet for at justere indstillingerne, og tryk på OK for at gemme 

dem. 

Meddelelser, mens håndsættet ikke er brug: 

Håndsættet er ikke tilmeldt en base. Tryk på OK for 

at igangsætte proceduren for førstegangsopsætning. 

Der er ingen forbindelse mellem basen og 

håndsættet. 

Der er ingen forbindelse mellem basen og 

telefonlinjen. Denne advarsel er kun tilgængelig, 

hvis du bruger håndsættet sammen med en 

BeoLine 2 eller BeoLine base. 

Batteriet skal oplades. 

Uret er ikke blevet indstillet. Tryk på OK for at 

åbne menuen Tid og dato. 

Hvis dette symbol vises, når telefonen 

ikke er i brug, er linjen optaget. 

Tilmeld håndsæt 

til base? 

Base ikke fundet 

Ingen	klartone	

Oplad	batteri	

Ur ikke 

indstillet 
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*3 Hvis du ikke ønsker at få vist 

alarmen, skal du trykke på . 



OK/MENU (midt på hjulet) 

– Godkend og gem indtastninger 

og valg i displayet. 

– Afhængigt af håndsættet giver et 

tryk på OK adgang til ekstra 

funktioner eller valgmuligheder, 

som du kan se ved at dreje på 

hjulet. 

– Hold tasten nede for at slukke 

håndsættet. Tryk én gang på 

tasten for tænde for det igen. 

	Opkaldsliste	

Åbn Opkaldsliste. 

C 

Slet det sidst indtastede ciffer eller 

bogstav eller det aktuelle punkt på 

en liste, når du redigerer navne, 

bladrer i telefonbogen eller lister. 

Når telefonen ikke er i brug, kan du 

sætte den på lydløs ved at holde 

knappen nede. 

 Håndsætknappen 

Tryk på tasten for at ringe op og 

for at afslutte en samtale. 

 Tilbage-tasten 

Tryk på tasten for at gå et niveau 

op. Hold tasten nede for at forlade  

en funktion. 

 

Drej på hjulet for at søge i 

Telefonbog, Opkaldsliste og 

telefonens menusystem. Under 

samtale kan du regulere lydstyrken 

ved at dreje på hjulet 

[L1], [L2] 

Tryk på [L1] eller [L2] for at vælge 

telefonlinje før eller under en 

samtale. Hvis du kun har én 

telefonlinje, kan du gemme et 

favoritnummer under hver tast. 

HOLD

Du kan parkere et opkald, hvis du 

har to telefonlinjer, eller slå 

mikrofonen til og fra, hvis du har 

én telefonlinje. 

0–9 (A-Z) 

Taltaster til indtastning af 

telefonnumre. 

  

Bruges i telefonnumre, til 

Viderestilling og andre automatiske 

tjenester. 

Håndsættets tastefunktioner 

>> Kom hurtigt i gang 

Håndsættet er designet, så mikrofonen 

og højttaleren er placeret på modsatte 

side af displayet.

HOLD

ABC DEF

FLASH

TUV WXYZPQRS

JKLJKL MNOGHI

21 3

54 6

87 9

0

RAV INT

L1 L2
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Baglys til display og tastatur 

Baglys på håndsættet 
–	 Når	håndsættet	er	i	dvaletilstand,	er	baglyset	slukket.	

–	 Når	håndsættet	er	i	brug,	er	baglyset	på	fuld	styrke.	

–	 Under	normale	samtaler	er	baglyset	dæmpet.

– Under håndfri samtaler, hvor håndsættet er placeret i Speaker 

Phone	og	under	opladning,	er	baglyset	reduceret.	

–	 Når	håndsættet	er	placeret	i	opladeren,	er	displayets	baglys	

reduceret,	og	tastaturets	baglys	slået	fra.	

Desuden	tændes	baglyset,	når	du	trykker	på	en	tast,	løfter	

håndsættet op, og når det ringer. 

AV	

Tryk på tasten for at få adgang til 

regulering af lydstyrken på Bang & 

Olufsen musik- og videosystemer. 

R	(FLASH)	

Bruges sammen med Viderestilling, 

Banke på og andre automatiske 

tjenester. 

Du kan få flere oplysninger om  

R (FLASH) tjenester, og hvordan 

de bruges, hos din lokale udbyder.

INT	

Tryk på tasten for at få adgang til 

at ringe op til et internt håndsæt. 

Du kan gennemse listen over 

håndsæt ved at dreje på hjulet eller 

vælge et håndsæt ved at trykke 

håndsættets nummer (1–8).*1 

Du kan deaktivere håndsættets 

funktion for visning af ubesvarede 

opkald. Se 'Foretrukne 

grundindstillinger' på side 54 for 

yderligere oplysninger. 
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*1 Hvis du bruger en BeoLine PSTN 

base, kan du kun tilmelde seks 

håndsæt. 



Første gang håndsættet tilmeldes en base 

For	at	basen	og	håndsættet	skal	kunne	kommunikere	med	hinanden, 

skal håndsættet tilmeldes basen. Der kan tilmeldes op til otte 

håndsæt til samme base.*1 Hvert håndsæt kan kun tilmeldes til  

én base. 

Hvis	du	ønsker	at	tilmelde	flere	håndsæt	til	en	base,	og	et	eller	flere	

af	disse	håndsæt	er	BeoCom	6000	eller	BeoCom	2,	bør	den	ældste	

model	håndsæt	tilmeldes	først.	På	denne	måde	vil	funktionerne	i	

menuen blive begrænset til funktionerne for det ældste af de 

tilmeldte håndsæt. 

> Afbryd strømmen til basen i mindst to sekunder, og tilslut den derefter 

igen. Indikatorlampen blinker, og basen er åben for tilmelding i fem 

minutter. 

Når basen er åben for tilmelding, skal du følge den fremgangsmåde, der 

er beskrevet på næste side. 

BeoLine 2 basen. 

Du kan ikke bruge en amerikansk 

BeoLine 2 på markeder, hvor 

standardmodellen bruges, og 

omvendt. 

*1 Hvis du bruger en BeoLine PSTN 

base, kan du kun tilmelde seks 

håndsæt. 

>> Kom hurtigt i gang 14

Indikatorlampe 



Tilmeld håndsættet til en base ... 

Tryk på tasten for at tænde for håndsættet. 

Menuen Sprog vises. Drej på hjulet for at vælge 

det ønskede menusprog, og tryk på OK 

Tilmeld håndsæt til base? vises i displayet

Tryk på OK. Håndsættet søger efter en åben base 

Når der er fundet en base, vises dennes PARK-

nummer.*2 Sammenlign nummeret med det 

nummer, der står på basen 

Hvis numrene ikke stemmer overens, så drej på 

hjulet for at gennemse de tilgængelige baser, 

hvis der er mere end én. Hvis din base ikke vises, 

skal du åbne basen for tilmelding igen og gentage 

fremgangsmåden 

Hvis numrene er ens, skal du trykke på OK for at 

melde håndsættet til basen 

Hvis basen beder dig om en pinkode, skal du 

indtaste den og trykke på OK. Når tilmeldingen 

er fuldført, vises det i displayet. Du kan nu give 

håndsættet en farve som beskrevet på side 16 

Se vejledningen til basen for 

yderligere oplysninger om, hvordan 

du håndterer, placerer og tilslutter 

en BeoLine 2 base. 

Se på side 57, hvordan du åbner 

BeoLine 2 eller BeoLine basen,  

så der senere kan tilmeldes flere 

håndsæt. 

*2 Afhængigt af, hvilken base du 

bruger, findes mærkaten med PARK-

nummeret under stikdækslet, på 

stikdækslet eller i bunden af basen. 

OK

OK

Tilmeld håndsæt 

til base? 

OK

Base fundet 

36.000077123456 

Base fundet 

36.000077234567 

OK

0 – 9
OK
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Vælg en farve til håndsættet 

Når	tilmeldingen	er	fuldført,	bliver	du	bedt	om	at	tildele	

håndsættets	display	et	farvetema.	Dette	er	praktisk,	hvis	du	har	

mere end ét håndsæt. Du kan tildele et farvetema når som helst. 

Menuen Farve vises i displayet. Drej på hjulet for 

at fremhæve en farve 

Tryk på OK for at gemme indstillingen 

Tryk på OK for at fortsætte 

førstegangsopsætningen og navngive 

håndsættet 

>> Kom hurtigt i gang 

Med dette håndsæt kan du tildele 

displayet et farvetema, så det er let 

at se f.eks., hvilket rum det hører 

til, eller hvem der oftest bruger det. 

Du kan også få adgang til de 

funktioner, der beskrives på disse 

sider, via menuen Indstillinger.  

Se 'Foretrukne grundindstillinger' på 

side 54 for yderligere oplysninger. 

Farve	

Gul 

OK

OK
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Navngiv håndsættet 

Når	håndsættets	display	er	blevet	tildelt	et	farvetema,	bliver	du	i	

displayet	bedt	om	at	navngive	håndsættet.	Dette	er	praktisk,	hvis	

du har mere end ét håndsæt. Du kan eventuelt navngive 

håndsættet senere.  

Du bliver via displayet bedt om at indtaste et 

navn. Tryk på OK for at indtaste navnet, eller 

tryk på , hvis du vil springe dette trin over 

Vælg bogstaver ved at dreje på hjulet. Du kan 

vælge både store og små bogstaver*1 

Tryk på OK for at gemme det valgte bogstav 

Når navnet er indtastet, skal du dreje på hjulet 

for at flytte markøren til symbolet  . gem vises i 

displayet 

Tryk på OK for at gemme navnet. Nu kan du 

indstille tid og dato 

Du kan f.eks. navngive håndsættet 

efter det rum, det er placeret i, 

eller efter den person, der bruger 

det mest. 

Hvis du melder et håndsæt, der 

allerede er navngivet, til basen, 

vises navnet i displayet, når 

tilmeldingen er gennemført. Hvis 

du vil genbruge navnet, skal du 

flytte markøren til symbolet  og 

trykke på OK. 

*1 Ved at trykke på OK, når  i 

bogstavlinjen er markeret, kan du 

skifte mellem små og store bogstaver, 

hvis du bruger en BeoLine 2 eller en 

BeoLine base. 

Indtast	
håndsætnavn? 

OK

Køkken	

 			ABCDEFGHIJ	

OK

gem 

 			ABCDEFGHIJ	

OK
Køkken	

Gemt 
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>> Kom hurtigt i gang 

Indstil tid og dato 

Når	du	har	tilmeldt	det	første	håndsæt,	tildelt	det	et	farvetema	og	

navngivet	det,	bliver	du	via	displayet	bedt	om	at	indstille	tid	og	

dato. Uret vises, når håndsættet ikke er i brug, og når der ikke 

vises	nye	oplysninger	i	displayet.	Tid	og	dato	vises	også	sammen	

med	oplysningerne	Vis	nummer	og	Genkald.	

Indstil tid og dato? vises

Tryk på OK for at få adgang til at indstille tid og 

dato, eller tryk på , hvis du vil springe over 

dette trin 

Drej på hjulet for at vælge tidsformat, og tryk på 

OK 

Indstil timer og minutter ved at dreje på hjulet 

og trykke på OK 

Indstil dag, måned og år ved at dreje på hjulet 

og trykke på OK. Nu kan du vælge det antal 

telefonlinjer, du vil bruge 

Når håndsættet ikke er i brug, og 

der ikke er nye opkald, vises uret i 

displayet. Klokkeslæt kan vises med 

enten tal eller på en urskive, hvor 

den lille cirkel viser timer, og den 

store viser minutter. I illustrationen 

er klokken 17.45 eller 5.45. Se side 

55 for yderligere oplysninger.

Indstil	tid	og	dato?	

OK

OK

OK

OK
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Indstil håndsættet til brug med en eller to linjer 

Når du har indstillet tid og dato, beder håndsættet dig vælge det 

antal telefonlinjer, du har adgang til. 

Telefonlinjer vises i displayet*1 

Drej på hjulet for at vælge antal linjer, og tryk 

på OK for at gemme 

Når du har valgt antal telefonlinjer, spørger 

håndsættet, om du vil registrere flere håndsæt*2 

Tryk på OK, hvis du har flere håndsæt, der skal 

tilmeldes. Basen bliver automatisk åbnet for 

tilmelding. Hvis du ikke har flere håndsæt, skal 

du trykke på . Tilmeldingen er nu fuldført,  

og basen er lukket for tilmelding 

Telefonlinjer 

1 

2 

OK

Tilmeld flere 

håndsæt? 

OK
Base er åben 

for tilmelding 
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*1 Dette trin i menuen er kun 

tilgængeligt, hvis du bruger 

håndsættet med en BeoLine 2. 

Hvis du bruger andre baser,  

skal du gå videre til næste trin. 

*2 Du kan kun tilmelde flere 

håndsæt på denne måde, hvis du 

bruger håndsættet sammen med 

en BeoLine 2 eller BeoLine base. 



Placering og omgivelser 

Telefonen	må	ikke	placeres	i	fugtige,	støvede	eller	forurenede	

omgivelser.	Desuden	må	telefonen	ikke	udsættes	for	direkte	sollys	

eller	væskepåvirkning.	Sørg	for,	at	håndsættets	opladningskontakter 

ikke kommer i kontakt med metal eller fedtede dele. 

Rengør håndsættet 

Rengør	håndsættet	med	en	hårdt	opvredet,	blød	klud	dyppet	i	

vand	tilsat	et	par	dråber	mildt	rengøringsmiddel.	Til	rengøring	af	

ladekontakterne på opladeren, Speaker Phone og håndsættet – 

og kun	disse	dele	–	skal	du	bruge	en	vatpind	og	isopropylalkohol.	

Brug	ikke	isopropylalkohol	til	at	rengøre	andre	dele	af	opladeren,	

Speaker Phone eller håndsættet! 
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Daglig brug 

Ring op og besvar opkald, 22 

	 •	 Ring	op	

	 •	 Besvar	et	opkald	

	 •	 Slå	håndsættets	ringesignal	fra	

Lås håndsættets tastatur, 23 

Slå håndsættets ringer og batterialarm fra, 24 

Lydstyrke og mikrofon, 25 

Brug den valgfri BeoCom 5 Speaker Phone, 26 

Gem et telefonnummer efter en samtale, 27 

Søg i Telefonbog, og ring op, 29 

Brug Opkaldsliste, 30 

Gem og ring op til et favoritnummer, 32 

Dette kapitel vejleder dig i den 

daglige brug af håndsættet, f.eks.  

i hvordan du ringer op og besvarer 

opkald, gemmer numre i 

telefonbogen efter en samtale og 

bruger opkaldslisten. 
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Ring op og besvar opkald 

Tasten  på håndsættet bruges til at indlede og afslutte en samtale. 

Under en samtale viser håndsættet samtalens varighed, nummer 

og navn for personen, der ringede, samt den aktive linje, hvis du 

har	to	telefonlinjer.	Hvis	du	ikke	ønsker	at	besvare	et	opkald,	kan	

du slå ringesignalet fra med tasten C. 

Ring op … 

Hvis du har to telefonlinjer, vises den aktuelle 

linje for udgående opkald, som det er vist i 

illustrationen på denne side. Hvis du ønsker at 

bruge en anden linje, skal du trykke på den 

tilsvarende tast 

Indtast telefonnummeret

Hvis du taster forkert, kan du bruge hjulet til at 

flytte markøren til det forkerte tal og trykke på C 

for at slette det 

Tryk på tasten for at ringe op. Samtalens varighed 

vises, og hvis navnet er gemt i telefonbogen, 

vises det også 

Tryk på tasten for at afslutte samtalen. Du kan 

også sætte håndsættet i opladeren 

Besvar et opkald ... 

Tryk på tasten for at besvare opkaldet 

Tryk på tasten for at afslutte samtalen. Du kan 

også sætte håndsættet i opladeren 

Slå ringesignalet fra ... 

Tryk på tasten for at slå ringesignalet for et 

indkommende opkald fra 

>> Daglig brug 

Hvis du har to telefonlinjer og vælger 

en hovedlinje til udgående opkald, 

som beskrevet på side 40, får du 

adgang til denne linje ved at trykke 

på . Hvis du ikke har valgt en 

hovedlinje, bruges den linje, der 

sidst blev anvendt til udgående 

opkald. 

Hvis du afslutter et opkald til eller 

fra et nummer, der ikke er gemt i 

telefonbogen, bliver du via displayet 

spurgt, om du vil gemme det. Se 

kapitlet 'Gem et telefonnummer 

efter en samtale' på side 27 for 

yderligere oplysninger. 

For at få en klartone før du indtaster 

nummeret, skal du trykke på . 

L 1 eller L 2

0 – 9
98765432|

98765|432

C

98765432

0:19

23456789 

0:02 

C
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Lås håndsættets tastatur 

Du	kan	låse	håndsættets	tastatur.	Derved	undgår	du	at	trykke	på	

tastaturet ved en fejl, f.eks. når du har håndsættet i lommen. Hvis 

du låser tastaturet, kan du stadig besvare opkald, men du skal låse 

tastaturet op for selv at ringe op. 

Lås håndsættets tastatur ... 

Tryk på OK for at åbne hovedmenuen. Lås 

tastatur er fremhævet 

Tryk på OK for at låse tastaturet 

Lås håndsættets tastatur op ... 

Hold tasten nede for at få vist Lås tastatur op? 

Tryk derefter straks på OK for at låse tastaturet op 

Du kan også låse håndsættets 

tastatur ved at holde  nede,  

når håndsættet ikke er i brug. 

Du kan indstille håndsættet til 

automatisk at låse, når det ikke er i 

brug. Denne funktion aktiveres og 

deaktiveres via menuen Indstillinger. 

Se side 56 for yderligere oplysninger. 

Lås tastatur op? 

OK 

OK
Lås tastatur 

OK 
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Slå håndsættets ringer og batterialarm fra 

Du	kan	slå	håndsættets	ringer	fra,	hvis	du	ikke	vil	forstyrres.	Når	

håndsættet	er	indstillet	til	Lydløs,	er	ringeren	deaktiveret,	men	

indkomne	opkald	registreres	stadig	i	menuen	Nye	opkald	og	vises	

i	displayet	som	beskrevet	på	side	10.	

Indstil håndsættet til Lydløs … 

Tryk på tasten for at åbne hovedmenuen 

Drej på hjulet for at fremhæve Lydløs, og tryk på 

OK. Et vandmærke vises på displayet 

Genaktiver håndsættets ringer … 

Tryk på tasten for at åbne hovedmenuen 

Drej på hjulet for at fremhæve Lydløs fra, og tryk 

på OK. Vandmærket forsvinder, og Lydløs fra 

vises i et kort øjeblik i displayet 

Du kan også slå håndsættets ringer 

til og fra ved at holde C nede, når 

håndsættet ikke er i brug. 

>> Daglig brug 

OK

Lydløs	

OK

OK

Lydløs	fra	

OK
Lydløs	fra	
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Lydstyrke og mikrofon 

Under	en	samtale	kan	du	regulere	lydstyrken	ved	at	dreje	på	

hjulet.	Du	kan	også	slå	mikrofonen	fra,	hvis	du	ønsker	at	føre	en	

privat samtale med en person i rummet. 

Skru op eller ned for lydstyrken i håndsættet … 

Drej på hjulet for at regulere lydstyrken i 

håndsættet 

Slå mikrofonen til eller fra under en samtale … 

Tryk på tasten for at få adgang til at slå 

mikrofonen fra. Mikrofon fra er fremhævet i 

displayet 

Tryk på OK. MIKR. FRA vises i displayet, og 

håndsættet bipper med korte mellemrum, indtil 

mikrofonen tændes igen 

Tryk to gange på OK for at tænde for 

mikrofonen. 

Nye samtaler starter på den lydstyrke, 

du sidst benyttede – dog ikke på 

de to højeste indstillinger – indtil 

næste gang, du justerer lydstyrken. 

Hvis du har slået mikrofonen fra, 

og dernæst parkeret en samtale, 

slås mikrofonen til igen, når 

samtalen genoptages. 

Hvis du kun har én telefonlinje, 

kan du desuden bruge knappen 

HOLD til at slå mikrofonen til og fra. 

OK
Mikrofon	fra	

OK
MIKR.	FRA

OK
Mikrofon	til	

OK

6
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Brug den valgfri BeoCom 5 Speaker Phone 

Hvis	du	f.eks.	sidder	i	møde,	og	du	selv	og	de	andre	deltagere	har	

brug for at tale med en person, der ikke er til stede, kan du bruge 

den	valgfri	Speaker	Phone	til	et	konferenceopkald,	der	gør	det	

muligt	for	alle	tilstedeværende	mødedeltagere	at	tale	med	den	

eksterne	deltager.	Funktionen	kan	også	bruges	ved	håndfri	samtaler, 

så du kan gennemse papirer under samtalen. 

> Placer håndsættet på Speaker Phone som vist i illustrationen, og betjen 

det på det normal vis. 

Hvis mikrofonen er slået fra, og du placerer håndsættet i Speaker Phone, 

bipper håndsættet med korte mellemrum, indtil mikrofonen tændes igen. 

Se 'Lydstyrke og mikrofon' på side 25 for yderligere oplysninger. 

>> Daglig brug 

Du kan afbryde strømmen til Speaker Phone og stadig fortsætte 

konferenceopkaldet – f.eks. hvis du ønsker at gå ind i et andet rum.  

Når Speaker Phone ikke er tilsluttet strøm, er den maksimale taletid 5 

timer.
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Gem et telefonnummer efter en samtale 

Når en samtale er afsluttet, bliver du spurgt, om telefonnummeret 

skal gemmes i telefonbogen, hvis det ikke allerede står der. Du kan 

gemme	nummertypen	–	hjem,	arbejde	eller	mobil*1 – og indtaste 

et navn med nummeret.*2	Du	kan	også	føje	numre	til	navne,	der	

allerede er gemt i telefonbogen.*1 

Efter en samtale ... 

Displayet viser nummeret, og du bliver spurgt, 

om du vil gemme det i telefonbogen. Hvis et 

navn er modtaget med Vis nummer-oplysninger, 

vises navnet 

Tryk på OK for at få adgang til at gemme 

nummeret. Nyt navn er fremhævet i displayet.*2 

Tryk igen på OK, hvis nummeret hører til et navn, 

der endnu ikke er gemt i telefonbogen. Se næste 

side, hvis du vil føje et nummer til et navn, der er 

gemt i telefonbogen*1 

Bogstavlinjen vises i displayet 

Drej på hjulet for at vælge bogstaver til navnet, 

og tryk på OK for at gemme det valgte bogstav. 

Du kan både vælge store og små bogstaver samt 

symboler og tal*3 

Drej på hjulet for at bevæge markøren til 

symbolet  . gem vises i displayet 

Tryk på OK for at gemme navnet. Du bliver via 

displayet bedt om at vælge nummertype*1 

Drej på hjulet for at fremhæve hjem, mobil eller 

arbejde, og tryk på OK for at gemme 

98765432 

Gem nummer? 

OK
98765432 

Nyt	navn	

OK

_

 			ABCDEFGHIJ	

OK

gem 

 			ABCDEFGHIJ	

OK
hjem 

mobil 

arbejde 

OK
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*1 Du kan kun indtaste nummertype 

og føje et nummer til et navn, hvis 

du bruger håndsættet med en 

BeoLine 2 eller BeoLine base. 

*2 'Nyt navn' er kun tilgængeligt, 

hvis du bruger håndsættet sammen 

med en BeoLine 2 eller BeoLine 

base. Bruger du en BeoLine PSTN 

base, skal du gå videre til næste trin. 

*3 Ved at trykke på OK, når  i 

bogstavlinjen er markeret, kan du 

skifte mellem små og store bogstaver, 

hvis du bruger en BeoLine 2 eller 

BeoLine base.  



Føj et nummer til et navn i telefonbogen … 

Når du via displayet bliver bedt om at gemme et 

nyt navn, skal du dreje på hjulet for at vælge Føj 

til navn? og derefter trykke på OK. Det første 

bogstav i navne, der er gemt i telefonbogen, 

vises i displayet 

Drej på hjulet for at vælge søgebogstav, og tryk 

på OK. Det første navn, der begynder med det 

valgte bogstav, vises i displayet 

Drej på hjulet for at vælge navnet, og tryk på OK 

for at få adgang til at vælge nummertype 

Drej på hjulet for at vælge nummertype, og tryk 

på OK for at gemme 

>> Daglig brug 

Praktiske råd, der gør det lettere at 

finde poster i telefonbogen: 

Når du indtaster navne på et par, 

skal du sætte fornavnene i 

alfabetisk orden. 

Når du indtaster navne på dine 

kolleger, skal du sætte firmanavnet 

først. 

Når du indtaster navne på dine børns 

legekammerater, skal du indtaste 

begyndelsesbogstavet i dit barns 

navn først. 

98765432 

Føj	til	navn	

OK

OK

David	Jones	

OK
David	Jones	

98765432 

hjem 

arbejde 

OK

Mary	&	Robert	

B&O	Michael	

L	Jane	
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Søg i Telefonbog, og ring op 

Når	håndsættet	ikke	er	i	brug,	kan	du	dreje	på	hjulet	for	at	søge	

via	begyndelsesbogstavet	for	navnene	i	telefonbogen.	

Ring op, når telefonen ikke er i brug ... 

Drej på hjulet for at søge via begyndelsesbogstavet 

for navnene i telefonbogen 

Tryk på OK for at få adgang til at søge i de navne, 

der begynder med det valgte bogstav 

Drej på hjulet for at søge i navnene 

Tryk på tasten for at få adgang til at vælge 

nummertype for opkaldet.*1 Hvis der kun er 

gemt ét nummer til det pågældende navn, bliver 

du spurgt, om du vil ringe op  

Ellers skal du dreje på hjulet for at vælge 

nummertype og trykke på OK*2 

Hvis du har to telefonlinjer, vises den aktuelle 

linje til udgående opkald i displayet. Hvis du ønsker 

at bruge en anden linje, kan du trykke på tasten for 

den pågældende linje hvor som helst i telefonbogen 

Tryk på OK for at ringe op 

Navne, der ikke kan være i displayet, 

afkortes. Hvis du standser ved et 

langt navn, ruller navnet langsomt 

sidelæns, så hele navnet bliver vist. 

*1 Nummertyper er kun tilgængelige, 

hvis du bruger håndsættet sammen 

med en BeoLine 2 eller BeoLine base. 

*2 Hvis du har valgt et hovednummer, 

fremhæves nummeret, når du åbner 

navnevisningen. Det er også det 

nummer, der ringes op til, når du 

ringer op ved at fremhæve et navn 

og trykke på OK. Se side 43 'Sådan 

vælger du et hovednummer for et 

navn i telefonbogen'. 

OK

OK
Dan Smith 

hjem 

OK

L 1 eller L 2

OK
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Brug Opkaldsliste 

Funktionerne	Genkald	og	Vis	nummer	i	opkaldslisten	gemmer	de	

sidste 24 numre, du har ringet til eller modtaget opkald fra. På 

listen	kan	du	foruden	nummeret	se	opkaldstype,	tidspunkt,	dato	

og samtalens varighed. Hvis du har indtastet et navn i telefonbogen, 

vises	dette	i	stedet	for	et	nummer,	selvom	din	udbyder	har	opgivet	

et	navn	for	et	indkommende	opkald	via	Vis	nummer.	Identiske	

numre gemmes kun én gang på listen, dvs. nummeret for det 

seneste opkald. 

Ring op fra opkaldslisten … 

Tryk på tasten for at åbne opkaldslisten 

Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer 

Tryk på OK for at starte opkaldet 

Hvis du har to telefonlinjer, vises den aktuelle 

linje til udgående opkald i displayet. Hvis du 

ønsker at bruge en anden linje, skal du trykke på 

den tilsvarende tast 

Tryk på OK for at ringe op. Hvis der er gemt 

mere end én nummertype med navnet, bliver du 

via displayet bedt om at vælge en nummertype i 

stedet*1 

Drej på hjulet for at vælge nummertype, og tryk 

på OK for at ringe op 

>> Daglig brug 

Du kan ringe op til nummeret eller 

navnet i displayet ved at trykke på , 

uanset hvor du er i opkaldslisten. 

Hvis du har valgt en hovedlinje  

(se side 40), indeholder opkaldslisten 

kun de opkald, der er foretaget 

eller modtaget på hovedlinjen.  

Tryk på tasten for den pågældende 

linje, når opkaldslisten vises, for at 

se de opkald, der er modtaget og 

foretaget på den anden linje. Hvis 

du ikke har valgt en hovedlinje, 

indeholder opkaldslisten alle opkald, 

der er foretaget og modtaget på 

begge linjer. 

Genkaldsfunktionen er kun fælles 

for håndsæt, der er indstillet til 

Fælles. Se 'Indstil et håndsæt til 

Personlig eller Fælles' på side 61 for 

yderligere oplysninger. 

*1 Nummertyper er kun 

tilgængelige, hvis du bruger 

håndsættet sammen med en 

BeoLine 2 eller BeoLine base. 

David	Jones	

OK 

L 1 eller L 2

OK 

David	Jones	

hjem 

OK
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Få vist oplysninger om et opkald ... 

Tryk på OK for at se valgmulighederne 

Drej på hjulet for at fremhæve Detaljer 

Tryk på OK. Opkaldstype, navn, nummertype*1, 

tidspunkt, dato og samtalens varighed vises

Slet et nummer på opkaldslisten …

Tryk på tasten for at åbne opkaldslisten 

Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer 

Tryk på OK for at se valgmulighederne 

Drej på hjulet for at fremhæve Slet opkald 

 

Tryk på OK for at slette det valgte navn eller 

nummer 

Du kan gemme telefonnumre fra 

opkaldslisten direkte i telefonbogen. 

Se kapitlet 'Gem telefonnumre fra 

Opkaldsliste' på side 48 for yderligere 

oplysninger. 

Du kan kun bruge Vis nummer, 

hvis du er tilmeldt tjenesten Vis 

nummer hos din udbyder. 

Selvom du er tilmeldt Vis nummer, 

kan oplysningerne dog alligevel 

være utilgængelige for visse opkald. 

Følgende meddelelser er eksempler 

på oplysninger, der kan forekomme 

i displayet under et indkommende 

opkald: 

– Anonymt … Opkald fra hemmelige 

numre. 

– Vis nummer ikke muligt … Vis 

nummer understøttes ikke af 

udbyderen. 

– International … Oplysninger er 

ikke tilgængelige for 

internationale opkald. 

OK
David	Jones	

Ring op 

David	Jones	

Detaljer 

OK

12345678 

OK
12345678 

Ring op 

12345678 

Slet opkald 

OK
12345678 

Opkald	slettet	
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Gem og ring op til et favoritnummer 

Hvis du kun har én telefonlinje, kan du konfigurere to numre, der 

allerede er gemt i telefonbogen, som dine favoritnumre. 

Gem et favoritnummer ... 

Drej på hjulet for at fremhæve Indstillinger*1, og 

tryk på OK

Drej på hjulet for at fremhæve Favoritter, og tryk 

på OK 

Drej på hjulet for at fremhæve L 1 eller L 2, og 

tryk på OK 

Tryk igen på OK, og drej på hjulet for at søge via 

begyndelsesbogstavet for navnene i 

telefonbogen 

Tryk på OK for at få adgang til at søge i de navne, 

der begynder med søgebogstavet 

Drej på hjulet for at fremhæve det ønskede navn, 

og tryk på OK

Drej på hjulet for at vælge nummertype*2, og 

tryk på OK for at gemme 

Ring op til et favoritnummer ... 

Tryk på L 1 eller L 2 afhængigt af, hvilket 

favoritnummer du vil ringe op til. Tryk dernæst 

på  

>> Daglig brug 

L 1 eller L 2 
 

OK

 
OK

 
OK

OK 
 

OK 

OK 

OK 
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*1 Hvis du ikke allerede har gemt et 

favoritnummer, kan du oprette en 

genvej ved først at trykke på L 1 

eller L 2 for at gemme et 

favoritnummer. 

*2 Nummertyper er kun tilgængelige, 

hvis du bruger håndsættet sammen 

med en BeoLine 2 eller BeoLine 

base. 



Slet et favoritnummer ... 

Drej på hjulet for at fremhæve Indstillinger, og tryk 

på OK 

Drej på hjulet for at fremhæve Favoritter, og tryk 

på OK 

Drej på hjulet for at fremhæve L 1 eller L 2, og tryk 

på OK 

Drej på hjulet for at fremhæve Fjern, og tryk på 

OK for at slette favoritnummeret

OK

 
OK

 
OK

 
OK

33



34



Skift mellem to opkald, 36 

	 •	 Opkald	på	separate	linjer	

	 •	 Opkald	på	samme	linje	–	Banke	på	

Konferenceopkald, 38 

	 •	 Konferenceopkald	på	to	linjer	

	 •	 Konferenceopkald	på	én	linje	–	Trevejsopkald	

Vælg en hovedlinje, 40 

Brug af to linjer 

Når det bruges med en BeoLine 2 

base, er håndsættet en tolinjes 

telefon, der kan håndtere fire 

opkald samtidigt – to på hver linje. 

En anden fordel ved et tolinjesystem 

er, at hver linje kan tildeles et 

specifikt formål, så du f.eks. kan 

holde private og arbejdsrelaterede 

opkald adskilt. Det gør du ved at 

vælge en hovedlinje. Hovedlinjen 

gør det desuden muligt at have 

separate opkaldslister. 

I dette kapitel beskrives, hvordan du 

skifter mellem opkald, parkerer dem 

eller samler dem til konference- 

eller trevejsopkald samt vælger en 

hovedlinje for håndsættet. 
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Skift mellem opkald på separate linjer 

Håndsættet	gør	det	muligt	for	dig	at	styre	samtidige	opkald	på	

separate	linjer.	I	displayet	kan	du	se,	hvilken	linje	der	er	aktiv	og	

hvorvidt der er parkeret et opkald på den anden linje. 

Håndter to samtidige opkald på separate linjer ... 

Du har et aktivt opkald på linje 1 

Displayet og en dæmpet ringetone i håndsættets 

højttaler gør dig opmærksom på et 

indkommende opkald på linje 2 

Tryk på tasten for at parkere det aktive opkald.  

I eksemplet viser displayet, at der er et opkald på 

linje 1 og et indkommende opkald på linje 2.  

Hvis du foretrækker at afslutte de aktive opkald, 

før du besvarer det indgående opkald, skal du 

springe dette trin over  

Besvar det indkommende opkald på linje 2 

Tryk på tasten for at afslutte det aktive opkald 

Tryk dernæst på tasten for den linje, det aktive 

opkald er parkeret på, for at genoptage det 

>> Brug af to linjer 

John	Smith	

arbejde 

0:35 

David	Jones	

5551212 

OPKALD	

HOLD 
John	Smith	

arbejde 

PARKERET	

David	Jones	

5551212 

OPKALD	

L 2 

 

L 1 
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Bemærk! Et aktivt opkald skal 

parkeres, før du skifter til den ikke-

aktive linje. Ellers afsluttes opkaldet. 

Hvis du har indkommende opkald 

på begge linjer samtidigt, skal du 

først trykke på tasten for en af 

linjerne for at besvare opkaldet. 

Hvis et opkald har været parkeret i 

mere end tre minutter, bipper 

håndsættet hvert 30. sekund for at 

minde dig om det parkerede opkald. 

Et opkald, der har været parkeret i 

10 minutter, afsluttes automatisk. 

Selvom håndsættet placeres i 

opladeren, afsluttes det parkerede 

opkald ikke. 

John	Smith

arbejde

3:46

David	Jones

hjem

OPKALD



Skift mellem opkald på samme linje – Banke på 

Tryk	på	OK	for	at	parkere	en	samtale,	mens	du	besvarer	et	

indkommende	opkald.	Tryk	på	R	/	FLASH	for	at	skifte	mellem	de	to.	

Håndter to samtidige opkald på den samme linje ... 

Du har et aktivt opkald på linje 1 

Displayet og et bip fra håndsættet gør dig 

opmærksom på et indkommende opkald på 

samme linje 

Tryk på tasten, hvis du ikke ønsker at besvare 

opkaldet   

Ellers skal du trykke på OK for at parkere det første 

opkald og besvare det indkommende. Det opkald, 

der blev oprettet først, vises øverst i displayet. I 

visse tilfælde skal du trykke på R / FLASH i stedet 

for OK 

Tryk på tasten for at skifte mellem opkaldene 

Tryk på tasten for at afslutte et opkald 

John	Smith	

hjem 

0:35 

David	Jones	

arbejde 

Besvar? 

 

OK 
John	Smith	

David	Jones	

R / FLASH 
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For at parkere en samtale på denne 

måde skal du være tilmeldt din 

udbyders grundlæggende Banke 

på-tjeneste.  

Se også den vejledning, du har 

modtaget fra din udbyder. 



Konferenceopkald på to linjer 

Hvis du har samtidige opkald på både linje 1 og 2, kan du forbinde 

dem til et konferenceopkald. 

Du har samtidige opkald på begge linjer ... 

I displayet vises det aktive opkald på linje 1 og 

det/de parkerede opkald på linje 2 

Tryk på OK for at oprette et konferenceopkald 

Tryk på OK for at bekræfte 

Adskil opkaldene i et konferenceopkald ... 

Tryk på tasten for at adskille opkaldene i et 

konferenceopkald 

Afslut et af opkaldene i et konferenceopkald ... 

Tryk på tasten for den linje, opkaldet skal 

fortsætte på 

Afslut et konferenceopkald ... 

Tryk på tasten for at afslutte konferenceopkaldet ... 

>> Brug af to linjer 

John	Smith	

0:35 

David	Jones	

PARKERET	

OK 
Konference	

OK 
John	Smith	

0:40 

David	Jones	

 

L 1 eller L 2 

HOLD 
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Bemærk! Eksterne deltagere i et 

konferenceopkald, der befinder sig 

langt fra telefoncentralen, vil kun 

kunne høre hinanden ganske svagt. 

Dette er et problem ved det 

offentlige telefonnet, der kan 

afhjælpes, hvis du tilmelder dig 

trevejsopkald hos din udbyder. 

John	Smith

3:46

David	Jones



Konferenceopkald på én linje – Trevejsopkald 

Når	du	opretter	et	trevejsopkald,	kan	det	første	opkald	enten	

være et indkommende eller udgående opkald, mens du selv skal 

foretage	det	andet	opkald.	Kontakt	din	udbyder	for	yderligere	

oplysninger	om	trevejsopkald.	

Du har et opkald på linje 1 ... 

Tryk på tasten for at parkere det aktive opkald

Indtast nummeret på den tredje deltager i 

trevejsopkaldet 

Tryk på R / FLASH, når den tredje deltager svarer. 

Trevejsopkaldet er oprettet

Tryk på tasten for at afslutte opkaldet helt 

R / FLASH
John	Smith	

| 

0 – 9

R / FLASH
John	Smith	

98765432 

2:26
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For at kunne samle opkald på 

samme linje, skal du være tilmeldt 

trevejsopkald hos din udbyder for 

den pågældende linje. 

Hvis du vil integrere et trevejsopkald 

i et større konferenceopkald, skal 

du selv foretage alle opkald i 

trevejsopkaldet. 

Se også den vejledning, du har 

modtaget fra din udbyder.

John	Smith

David	Jones

3:46



Vælg en hovedlinje

Der	er	flere	fordele	ved	at	vælge	en	hovedlinje	til	udgående	opkald.	

Hver linje kan tildeles et bestemt formål, så den ene fungerer som 

din private linje og den anden er til arbejdsrelaterede opkald. Du kan 

foretage	en	tilsvarende	opdeling	af	opkaldslisten.	Endelig	oplyser	

visningen	af	nye,	ubesvarede	opkald	dig	om	opkald	til	din	hovedlinje.	

Vælg en hovedlinje ...

Tryk på OK for at åbne hovedmenuen 

Drej på hjulet for at fremhæve Indstillinger,  

og tryk på OK

Drej på hjulet for at fremhæve Hovedlinje,  

og tryk på OK

Drej på hjulet for at vælge Linje 1, Linje 2 eller 

Ingen 

Tryk på OK for at gemme indstillingen 

>> Brug af to linjer 

OK

Indstillinger	

OK

Hovedlinje 

OK

Linje 2 

OK

40

Hvis du foretrækker ikke at have en 

hovedlinje og vælger Ingen, 

indeholder opkaldslisten alle opkald, 

der er foretaget og modtaget på 

begge linjer. 



Avancerede funktioner 

Indtast et nyt navn og nummer i Telefonbog, 42 

Slet et navn og nummer i Telefonbog, 44 

Slet numrene i Opkaldsliste, 45 

Rediger et navn eller nummer i Telefonbog, 46 

Gem telefonnumre fra Opkaldsliste, 48 

Reguler lydstyrken på musik- og videoprodukter, 49 

Ring op til og gem lokalnumre i Telefonbog, 50 

Foretrukne grundindstillinger, 54 

I dette kapitel beskrives, hvordan 

du bruger håndsættets mere 

avancerede funktioner. Der er tale 

om funktioner, du måske ikke vil få 

brug for ofte, men som alligevel gør 

telefonen funktionel og sjov at bruge. 

Lær f.eks., hvordan du redigerer 

poster i telefonbogen, gemmer 

numre fra opkaldslisten og regulerer 

lydstyrken på Bang & Olufsens musik- 

og videoprodukter. 

Mange af håndsættets funktioner 

kan aktiveres, justeres og 

deaktiveres, så de passer til den 

måde, du ønsker at bruge det på. 

Dette udføres hovedsageligt i 

menuen Indstillinger. 
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Indtast et nyt navn og nummer i Telefonbog 

Du	kan	til	enhver	tid	gemme	et	nyt	navn	og	nummer	i	telefonbogen	

eller	føje	et	nyt	nummer	til	et	eksisterende	navn.	Et	nummer	kan	

indeholde op til 48 cifre og et navn op til 25 tegn.*1 Du kan gemme 

op til 400 poster.*2 

Indtast et nyt navn og nummer ... 

Indtast telefonnummeret, og tryk på OK for at få 

adgang til at gemme nummeret. Gem nummer 

er fremhævet i displayet 

Tryk på OK for at få adgang til at gemme 

nummeret. Nyt navn er fremhævet i displayet.  

Se næste side, hvis du vil føje et nummer til et 

navn, der er gemt i telefonbogen*1 

Tryk på OK for at få adgang til at gemme et nyt 

navn. Bogstavlinjen vises i displayet 

Drej på hjulet for at vælge bogstaver til navnet, 

og tryk på OK for at gemme det valgte bogstav. 

Du kan vælge både store og små bogstaver*3 

Medtag cifre ved at trykke på taltasterne 

Drej på hjulet for at bevæge markøren til 

symbolet . gem vises i displayet 

Tryk på OK for at gemme navnet. Du bliver via 

displayet bedt om at vælge nummertype*1 

Drej på hjulet for at vælge hjem, mobil eller 

arbejde, og tryk på OK for at gemme 

>> Avancerede funktioner 

0–9
OK 

98765432 

Gem nummer 

OK 
98765432 

Nyt	navn	

OK 
 			ABCDEFGHIJ	

 
OK 

D| 
    abcdefghijkl 

0–9

 
David	Jones| 
gem 

OK 
David	Jones	

hjem 

 
OK
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Navne og numre er kun fælles for 

håndsæt, der er indstillet til Fælles. 

Se 'Indstil et håndsæt til Personlig 

eller Fælles' på side 61 for 

yderligere oplysninger. 

*1 Hvis du bruger en anden base 

end BeoLine 2 eller BeoLine … 

– Navne kan kun indeholde op til 

16 tegn 

– Nummertyper er ikke 

tilgængelige 

– Du kan ikke føje et nummer til et 

navn, der er gemt i telefonbogen 

*2 Hvis du bruger en anden base 

end BeoLine 2 … 

– Telefonbogen har kun 200 poster 

*3 Ved at trykke på OK, når  er 

markeret i bogstavlinjen, kan du 

skifte mellem små og store 

bogstaver, hvis du bruger en 

BeoLine 2 eller BeoLine base.  



Føj et nummer til et navn i telefonbogen … 

Når du via displayet bliver bedt om at gemme et 

nyt navn, skal du dreje på hjulet for at vælge Føj 

til navn og derefter trykke på OK. 

Begyndelsesbogstaverne til navne, der er gemt i 

telefonbogen, vises i displayet 

Drej på hjulet for at vælge søgebogstav, og tryk 

på OK. Det første navn, der begynder med det 

valgte bogstav, vises i displayet 

Drej på hjulet for at vælge navnet, og tryk på OK 

for at få adgang til at vælge nummertype 

Drej på hjulet for at vælge nummertype, og tryk 

på OK for at gemme 

Vælg et hovednummer for et navn i telefonbogen … 

Når du har valgt et navn i telefonbogen, skal du 

dreje på hjulet for at fremhæve den nummertype, 

du ønsker som hovednummer for det valgte navn, 

og trykke på OK 

Drej på hjulet for at fremhæve Hoved, og tryk på 

OK for at gemme 

 
98765432 

Føj	til	navn	

OK 

 
OK 

 
David	Jones	

OK 
David	Jones	

hjem 

 
arbejde 

OK 
David	Jones	

98765432 

arbejde 

Gemt 

 
mobil 

OK 

 
Hoved 

OK 
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Hvis du vælger et hovednummer, 

fremhæves nummeret, når du åbner 

navnevisningen. Det er også det 

nummer, der ringes op til, når du 

ringer op ved at fremhæve et navn 

og trykke på . 



>> Avancerede funktioner 

Slet et navn og nummer i telefonbogen 

Du kan slette navne og numre, der er gemt i telefonbogen. 

Drej på hjulet for at åbne telefonbogen, og tryk 

på OK 

Drej på hjulet for at vælge et navn, og tryk på OK 

Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer, 

og tryk på OK*1 

Drej på hjulet for at fremhæve Slet i displayet. 

Tryk derefter på OK for at slette navnet eller 

nummeret 

 
OK 

 
David	Jones	

OK 

 
David	Jones	

mobil 

OK 

 
David	Jones	

mobil 

Slet 

OK 
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Hvis du bruger håndsættet sammen 

med BeoLine 2 eller BeoLine basen 

og vælger Slet, sletter du kun det 

nummer – hjem, mobil eller arbejde 

– som du har valgt. Andre numre, 

der er gemt med det samme navn, 

bliver ikke påvirket. Navnet forbliver 

også uændret. Hvis der derimod kun 

er gemt ét nummer under navnet, 

slettes navnet også, hvis du sletter 

nummeret. 

Du kan også slette et fremhævet 

nummer ved at trykke på C efterfulgt 

af OK. 

*1 Hvis du bruger andre baser end 

BeoLine 2 eller BeoLine, er dette trin 

ikke tilgængeligt, og du skal gå videre 

til det næste. 



Slet numrene i Opkaldsliste 

Du kan når som helst slette numrene på opkaldslisten, hvis du 

bruger håndsættet med en BeoLine 2 eller BeoLine base. 

Slet indholdet på en liste … 

Tryk på OK for at åbne hovedmenuen 

Drej på hjulet for at fremhæve Slet opkaldsliste, 

og tryk på OK 

Hvis du har to telefonlinjer og har valgt en 

hovedlinje, bliver du bedt om at vælge den 

opkaldsliste, du vil slette. Drej på hjulet for at 

vælge Linje 1 eller Linje 2, og tryk på OK  

Slet? vises i displayet. Tryk på OK for at slette 

numrene på listen*2 

OK 

 
Slet opkaldsliste 

OK 

 
Linje 1 

OK 

Slet? 

OK 
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Hvis håndsættet er konfigureret til 

at være personligt, som beskrevet 

på side 61, bliver numrene på listen 

kun slettet for det pågældende 

håndsæt. Hvis håndsættet er 

konfigureret til at være fælles, bliver 

listen slettet i alle de håndsæt, der 

er konfigureret til at være fælles. 

*2 Når du sletter en opkaldsliste, 

slettes også listen over nye opkald. 



Rediger et navn eller nummer i telefonbogen 

Du	kan	til	enhver	tid	redigere	oplysninger	i	telefonbogen	–	som	

typisk	består	af	et	navn	og	mindst	ét	nummer.*1 

Rediger et nummer i telefonbogen ...

Drej på hjulet for at vælge et navn, og tryk på OK  

Drej på hjulet for at vælge nummertype, og tryk 

på OK 

Tryk på OK for at se valgmulighederne  

Drej på hjulet for at fremhæve Ændre, og tryk på 

OK for at få adgang til at redigere nummeret 

Drej på hjulet for at placere markøren efter et 

ciffer, du ønsker at ændre 

Tryk på tasten for at slette cifret 

Indtast et ciffer, der skal erstatte det, du har slettet 

Gentag ovenstående tre trin for hvert ciffer, du 

ønsker at ændre 

Tryk på OK, når du er færdig med at redigere 

nummeret, og drej på hjulet for at fremhæve en 

nummertype 

Tryk på OK for at gemme 

>> Avancerede funktioner 

 
OK 

 
David	Jones	

hjem 

OK 
Ring op 

 
Ændre 

OK 
98768432| 

 
98768|432 

C 

0 – 9 
98765432 

OK 
 

OK 
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Menusekvenserne på disse to sider 

gælder kun, hvis du bruger en 

BeoLine 2 eller BeoLine base. Hvis 

du bruger andre baser, kan du, via 

menuen Ændre, redigere et nummer 

og derefter det tilhørende navn i 

telefonbogen. 

*1 Du kan kun gemme nummertyper 

og flere numre med et navn, hvis du 

bruger håndsættet med en BeoLine 2 

eller BeoLine base.



Rediger et navn ... 

Drej på hjulet for at vælge et navn, og tryk på OK  

 

Drej på hjulet for at fremhæve navnet, og tryk 

på OK

Drej på hjulet for at fremhæve Omdøb, og tryk 

på OK 

Drej på hjulet for at vælge bogstaver til navnet 

Tryk på OK for at gemme det valgte bogstav 

Tryk på tasten for at slette bogstaver 

Færdiggør redigeringen af navnet 

Drej på hjulet for at flytte markøren til symbolet 

, og tryk på OK for at gemme navnet 

 
OK 

 
OK 

David	Jones	

Omdøb	

OK 

 
David	Jones| 
    abcdefghijkl 

OK 

C 

 
David	Jones| 
gem 

OK 
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Ved at trykke på OK, når  i 

bogstavlinjen er markeret, kan du 

skifte mellem små og store 

bogstaver, hvis du bruger en 

BeoLine 2 eller BeoLine base. 



Gem telefonnumre fra Opkaldsliste 

Telefonnumre fra opkaldslisten kan gemmes sammen med navne i 

telefonbogen. 

Hvis du har to telefonlinjer og har valgt en hovedlinje, 

skal du først trykke på L 1 eller L 2 for at vælge, 

hvilken opkaldsliste du vil have adgang til 

Tryk på tasten for at åbne opkaldslisten. Det 

seneste nummer på listen vises i displayet 

Drej på hjulet for at vælge det ønskede nummer 

Tryk på OK for at se valgmulighederne 

Drej på hjulet for at fremhæve Gem nummer,  

og tryk på OK 

Nyt navn er fremhævet i displayet. Tryk på OK*1 

 

Drej på hjulet for at vælge tegn, og tryk på OK 

for at gemme det valgte tegn 

Drej på hjulet for at flytte markøren til symbolet 

, og tryk på OK for at gemme navnet 

Drej på hjulet for at vælge nummertype*2, og 

tryk på OK for at gemme 

>> Avancerede funktioner 

L 1 eller L 2 

 

 
76543210 

OK 
76543210 

Ring op 

 
Gem nummer 

OK 

OK 

 
Indtast	navn	

76543210 

 			ABCDEFGHIJ	

OK 

 
gem 

OK 

 
arbejde 

OK 
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Ved at trykke på OK, når  er 

markeret i bogstavlinjen, kan du 

skifte mellem små og store bogstaver, 

hvis du bruger en BeoLine 2 eller 

BeoLine base. 

*1 Hvis du vil føje et nummer til et 

navn, der allerede er gemt i 

telefonbogen, skal du vælge ‘Føj til 

navn’ i stedet. Vælg et bogstav, 

dernæst et navn og en nummertype. 

*2 Det er kun muligt at gemme 

nummertypen, hvis du bruger 

håndsættet sammen med en 

BeoLine 2 eller BeoLine base. 



Reguler lydstyrken på musik- og videoprodukter 

Du	kan	regulere	lydstyrken	på	dine	musik-	og	videoprodukter	fra	

Bang	&	Olufsen	med	håndsættet,	hvis	du	har	valgt	AV i stedet for 

Lydstyrke i menuen Indstillinger.*3	Begynd	med	at	vælge,	hvilken	

lydkilde	(audio	eller	video)	du	vil	regulere.	

Reguler lydstyrken på et musik- eller videosystem … 

Tryk flere gange på tasten, indtil det ønskede 

system vises i displayet 

Drej på hjulet for at skrue op eller ned for 

lydstyrken 

A.V
Audio

A.V
Video

A.V
Link audio

A.V
Link video

Link video
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Mens telefonen ringer, kan du 

regulere lydstyrken på et Bang & 

Olufsen produkt uden at trykke på 

knappen AV først. Du skal bare dreje 

på hjulet. Produktet skal dog være 

det samme, som du sidst regulerede 

lydstyrken på ved hjælp af 

håndsættet. 

*3 Hvis ‘AV’ i menuen ‘Indstillinger’ 

står på en af de forskellige typer 

AV-udstyr i stedet for ‘Lydstyrke’, 

afbrydes lyden til det pågældende 

udstyr, når du trykker på AV. 

Audio



Ring op til og gem lokalnumre i Telefonbog 

Funktionen	bruges	af	banker	og	andre	virksomheder	med	omstilling.	

Der skal indsættes en pause foran lokalnummeret. Gem hovednummer, 

pause og lokalnummer i telefonbogen. Derefter kan du ringe op 

til nummeret fra telefonbogen. 

Ring direkte op til et lokalnummer … 

Indtast hovedtelefonnummeret 

Tryk på OK for at få adgang til at indsætte en 

pause. Drej på hjulet for at fremhæve Indsæt 

pause, og tryk på OK 

 

Indtast lokalnummeret 

Tryk på  for at ringe op til nummeret, og tryk på 

OK for at fortsætte efter pausen 

Tryk på tasten for at afslutte samtalen 

>> Avancerede funktioner 

0–9

OK 
 

Indsæt	pause	

OK 

0–9

 
OK 
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Gem et lokalnummer i telefonbogen ... 

Indtast hovednummeret 

Tryk på OK for at få adgang til at indsætte en 

pause 

 

Drej på hjulet for at fremhæve Indsæt pause,  

og tryk på OK 

Indtast lokalnummeret 

Tryk to gange på OK for at gemme nummeret. 

Du kan nu give nummeret et navn og en type 

som beskrevet på side 42 

0–9
98765432 

OK 
98765432 

Gem nummer 

 
98765432 

Indsæt	pause	

OK 
98765432-

0–9
98765432-123 

OK 
OK 
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Ring op til et lokalnummer fra telefonbogen ... 

Drej på hjulet for at søge via begyndelsesbogstavet 

for navnene i telefonbogen 

Tryk på OK for at få adgang til at søge i de navne, 

der begynder med det valgte bogstav 

Drej på hjulet for at søge i navnene 

Tryk på OK for at få adgang til at vælge 

nummertype for opkaldet. Hvis der kun er gemt 

én nummertype med et navn, bliver du spurgt, 

om du vil ringe op    

Ellers skal du dreje på hjulet for at vælge 

nummertype og trykke på OK 

Hvis du har to telefonlinjer, vises den aktuelle 

linje til udgående opkald i displayet. Hvis du 

ønsker at bruge en anden linje, kan du trykke på 

tasten for den pågældende linje hvor som helst i 

telefonbogen 

Tryk på OK for at ringe op. Der ringes op til 

hovednummeret 

Du bliver spurgt, om du vil fortsætte. Tryk på OK 

for at ringe op til lokalnummeret 

>> Avancerede funktioner 

 

OK 

 

OK 
Dan Smith 

hjem 

 
OK 

L 1 eller L 2 

OK 

Fortsæt?	

OK 

52



53



Foretrukne grundindstillinger  

Menuen	Indstillinger	indeholder	flere	funktioner,	der	giver	dig	

mulighed for at justere håndsættets funktioner. 

Vælg indstillinger i menuen ... 

Tryk på OK for at åbne hovedmenuen 

Drej på hjulet for at fremhæve menuen 

Indstillinger, og tryk på OK for at åbne den

Drej på hjulet, indtil den ønskede funktion vises  

i displayet, f.eks. Tid og dato

Tryk på OK for at åbne menuen 

 

Drej på hjulet, indtil den ønskede funktion vises  

i displayet, f.eks. Tid

Tryk på OK for at åbne menuen 

Drej på hjulet for at vælge indstillingerne,  

og tryk på OK for at gemme dem 

>> Avancerede funktioner 

OK 

 
Indstillinger	

OK 

 
Tid og dato 

OK 
Tid og dato 

Tid 

Dato 

Tidsformat 

Urdisplay

 
Tid 

OK 

 
OK 
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Hvis du ønsker at tilmelde flere 

håndsæt til en base, og et eller flere 

af disse håndsæt er BeoCom 6000 

eller BeoCom 2, bør den ældste 

håndsætmodel tilmeldes først.  

På denne måde vil funktionerne  

i menuen blive begrænset til 

funktionerne for det ældste af de 

tilmeldte håndsæt. Se 'Første gang 

håndsættet tilmeldes en base' på 

side 14. 

Hvis du bruger en BeoLine PSTN 

base, kan du kun tilmelde seks 

håndsæt. 

Lås tastatur 

Lydløs	

Batteristatus 

Slet opkaldsliste 

Indstillinger	



Valgmuligheder i menuen Indstillinger 
Ringer … Denne menu indholder 2-3 undermenuer afhængigt af det 

antal telefonlinjer, du har valgt: Linje (Linje 1 og Linje 2 for to telefonlinjer) 

og Intercom. Menuerne indeholder tre forskellige indstillinger for ringeren: 

– Ringer til/fra gør det muligt at slå ringesignalet til eller fra samt at 

programmere en periode, hvor telefonen ikke ringer. Hvis du slår 

ringeren fra, ringer telefonen ikke, men den registrerer stadig opkaldet 

i opkaldslisten. Ringesignalet er slået fra, indtil du ændrer indstillingen.

– Ringerniveau gør det muligt at indstille ringesignalets lydstyrke. Det 

valgte ringesignal afspilles efter et kort øjeblik. 

– Ringermelodi gør det muligt at vælge mellem otte melodier. Det valgte 

ringesignal afspilles efter et kort øjeblik. 

Tid og dato ... Denne menu indeholder fire forskellige indstillinger: 

– Tid giver dig mulighed for at indtaste klokkeslæt. 

– Dato giver dig mulighed for at indtaste dato. 

– Tidsformat giver dig mulighed for at vælge format for klokkeslæt. 

Mulighederne er 12 og 24 timer. 

– Urdisplay giver dig mulighed for at vælge mellem de visninger, der er 

illustreret på side 18.

Favoritter	… Hvis du kun har én linje, kan du angive eller fjerne to 

favoritnumre for knapperne L 1 og L 2. Menuerne L 1 og L 2 har to 

indstillingsmuligheder.

– Tilføj/Rediger giver dig mulighed for at tilføje eller redigere et 

favoritnummer. 

– Fjern giver dig mulighed for at slette et favoritnummer. 

Håndsæt ... Menuen Håndsæt indeholder fire undermenuer:

– Farve, hvor du kan tildele håndsættet et farvetema ved at dreje på 

hjulet og trykke på OK. 

– Indtast navn giver dig mulighed for at give håndsættet et nyt navn ved 

at bruge hjulet og tasten OK. Bemærk, at denne menu hedder Skift 

navn, når du har indtastet et navn på håndsættet første gang. 

– Tilmeld giver dig mulighed for at tilmelde håndsættet til BeoLine 2 basen. 

– Håndsættype giver dig mulighed for at programmere håndsættet til 

Personlig eller Fælles, som beskrevet på side 61.*1 
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*1 Hvis du har et telefonsystem med 

ét eller flere håndsæt, der er indstillet 

til Personlig, og de andre til Fælles, 

skal du være opmærksom på 

følgende: 

– Ændring af et håndsæt fra 

Personlig til Fælles kan medføre, 

at den personlige telefonbog og 

opkaldsliste erstattes af de fælles 

lister i stedet for at blive opdateret 

med dem. 



Telefonbog … Denne menu giver dig valget mellem to layout:

–  Standard giver dig mulighed for at rulle igennem en liste med bogtaver. 

Kun de bogstaver, du har gemt navne under, vises.

–  Stor giver dig mulighed for at vælge ét bogstav ad gangen. Kun de 

bogstaver, du har gemt navne under, vises.

Hovedlinje … Hvis du har to telefonlinjer, kan du vælge en hovedlinje 

for håndsættet.*1 

Autolås … Valgmulighederne er Til og Fra. Lås tastaturet for at undgå at 

trykke på det ved en fejl. Du kan stadig modtage opkald, men håndsættet 

låser automatisk igen, når du afslutter en samtale. 

AV	… Valgmulighederne er Lydstyrke, Lyd fra, Video fra, Link audio fra 

og Link video fra. Hvis du har valgt Lydstyrke, kan du regulere lydstyrken 

på dit Bang & Olufsen udstyr ved at trykke på AV. Hvis du har valgt en af 

de andre muligheder, kan du afbryde lyden til den valgte type AV-udstyr 

ved at trykke på AV. Se 'Reguler lydstyrken på musik- og videoprodukter' 

på side 49. 

Batterialarm ... Alarmen advarer dig ved hjælp af et lydsignal, når 

håndsætbatteriet trænger til genopladning. Valgmulighederne er Til, Fra 

og Begrænset. Hvis du vælger Begrænset, kan du med hjulet programmere 

et tidsrum i døgnet, hvor batterialarmen ikke udsendes – f.eks. om natten. 

Autoafløft ... Sæt Autoafløft på Til, hvis du ønsker at besvare et opkald, 

så snart du løfter håndsættet fra opladeren – dvs. uden at trykke på . 

Autoafløft står på Fra, når du køber telefonen. Autoafløft kan kun bruges, 

hvis håndsættet er placeret i opladeren. Hvis håndsættet ikke er placeret i 

opladeren, skal du altid trykke på  for at besvare et opkald. 

Nyheder ... En displayvisning, der angiver nye, ubesvarede opkald, så du 

kan se, hvor mange nye opkald du har modtaget. Fabriksindstillingen er 

Til. Valgmulighederne er Til og Fra. 

>> Avancerede funktioner 56

*1 Denne menu er kun tilgængelig, 

hvis du bruger håndsættet sammen 

med BeoLine 2 basen. Hvis du vælger 

en hovedlinje, kan du i visningen af 

nye, ubesvarede opkald se opkald, 

du har modtaget på denne linje. 



Sprog ... Vælg det sprog, displayteksterne skal vises på. 

Area Codes … Vælg de indstillinger, der modsvarer udbyderens krav. 

Area Codes indeholder to undermenuer: Tast og Area code.*2 

– Tast angiver, om der skal indtastes en områdekode ved indenlandske 

opkald. Valgmulighederne er Ja og Nej. 

– Area code 1 giver dig mulighed for at indtaste op til ti områdekoder. 

Når du har indtastet den første områdekode, vises Area code 2 osv. 

Base ... Menuen indeholder tre undermenuer:

– Afmeld håndsæt annullerer tilmeldingen af et håndsæt til basen. 

– Åbn base giver dig mulighed for at åbne basen for tilmelding af ekstra 

håndsæt.*3 

– Skift pinkode giver dig mulighed for at indtaste en ny pinkode for din 

base samt at ændre pinkoden. Brug taltasterne til at indtaste pinkoden, 

og tryk på OK for at gemme den. Standardpinkoden er 0000. Hvis 

pinkoden indtastes forkert tre gange, vender håndsættet tilbage til 

normal tilstand. 

Telefonlinjer … Telefonen har to linjer, men kan indstilles til at blive 

brugt med kun én. Mulighederne er 1 og 2.*4 

Flashtid … Valgmulighederne er Lang, Kort eller Andet.*3 Den korrekte 

flashtid afhænger af, hvordan telefonen er tilsluttet. Millisekunderne for 

den fremhævede indstilling vises efter få sekunder. Du kan få flere 

oplysninger om Flashtid-tjenester, og hvordan de bruges, hos din lokale 

udbyder.
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Vedr. områdekoder: 
Telefonselskaberne stiller forskellige 

krav i forbindelse med indenlandske 

opkald. Valgmulighederne i menuen 

Area Codes afhænger af, hvilke krav 

din udbyder stiller. Hvis din udbyder 

kræver, at du indtaster: 

– 1 + områdenummer + 

telefonnummer ved alle opkald, 

skal du sætte Tast til Ja og ikke 

indtaste et områdenummer for 

valgmuligheden Area code. 

– områdenummer + 

telefonnummer ved 

indenlandske opkald, skal du 

sætte Tast til Ja. Du kan indtaste 

op til ti områdekoder, der er inden 

for dit lokalnet, for Area code. 

– hverken 1 eller områdekode 

ved indenlandske opkald … 

skal du sætte Tast til Nej og 

indtaste din egen områdekode 

for Area code. 

*2 Denne valgmulighed, samt 

områdekoder i almindelighed,  

er ikke tilgængelig i alle lande. 

*3 ’Åbn base’ i menuen 'Base' og 

'Begrænset' i menuen 'Flashtid' er 

kun tilgængelige, hvis du bruger 

håndsættet med en BeoLine 2 eller 

BeoLine base. 

*4 Menuen 'Telefonlinjer' er kun 

tilgængelig, hvis du bruger 

håndsættet sammen med 

BeoLine 2 basen. 
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System med flere håndsæt 

Ring op til et andet håndsæt, 60 

Indstil et håndsæt til Personlig eller Fælles, 61 

Viderestil eksterne opkald, 62 

Foretag et internt konferenceopkald, 63 

Du kan lave dit eget telefonsystem 

ved at melde flere håndsæt til én 

base. Alle håndsæt kan modtage 

eksterne opkald, også når der 

foretages interne opkald mellem 

de enkelte håndsæt. Det er dog 

ikke muligt at parkere interne 

opkald. Håndsættene i systemet er 

nummereret fra 1 til 8 og kan også 

navngives. 

Hvis du ønsker at holde private og 

arbejdsrelaterede opkald adskilt, 

skal du vælge en hovedlinje. 

Hovedlinjen gør det desuden 

muligt at have separate 

opkaldslister. Se side 40 for 

yderligere oplysninger. 
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Ring op til et andet håndsæt 

Du kan ringe op til ét håndsæt eller til alle håndsæt samtidig. Hvis 

du ringer op til alle håndsæt, modtages opkaldet i det håndsæt, 

der	først	besvarer	det.	Hvis	der	ikke	kan	ringes	op	internt,	hører	

du en optagettone. 

Ring op til et håndsæt ... 

Tryk på tasten for at ringe op internt 

Indtast nummeret på håndsættet – så bliver der 

automatisk ringet op  

Du kan også dreje på hjulet for at søge i den 

interne liste over håndsæt, og trykke på  for at 

ringe op 

Ring op til alle håndsæt ... 

Tryk på tasten for at ringe op internt 

Tryk på tasten for at ringe op til alle håndsæt 

Sådan afslutter du en samtale ...

Tryk på tasten for at afslutte samtalen 

>> System med flere håndsæt 

INT 

1–8

 
3	Køkken	

 

INT 
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Afhængigt af om du bruger en eller 

to linjer, tillader telefonsystemet  

et internt og to eksterne opkald 

samtidig. I andre tilfælde kan op  

til fire håndsæt være i brug på 

samme tid. 

Du kan definere tre forskellige 

ringesignaler til at identificere 

opkald på linje 1, opkald på  

linje 2 og interne opkald. Hvis du 

ønsker yderligere oplysninger,  

skal du se kapitlet 'Foretrukne 

grundindstillinger' på side 54. 

Hvis du forlægger et håndsæt, kan 

du finde det ved at ringe op til det. 



Indstil et håndsæt til Personlig eller Fælles 

Du	kan	indstille	dit	håndsæt	til	Personlig	i	stedet	for	Fælles.	

Telefonbog og Genopkaldsliste på et personligt håndsæt gemmes 

i håndsættet, ikke i basen. 

Tryk på OK for at åbne hovedmenuen 

Drej på hjulet for at vælge menuen Indstillinger, 

og tryk på OK for at åbne den 

Drej på hjulet for at vælge menuen Håndsæt, og 

tryk på OK for at åbne den 

Drej på hjulet for at vælge Håndsættype, og tryk 

på OK 

Drej på hjulet for at vælge Personlig eller Fælles, 

og tryk på OK for at gemme indstillingen 

OK 

 
Indstillinger	

OK 

 
Håndsæt 

OK 

 
Håndsættype	

OK 

 
Fælles	

OK 
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Alle håndsæt er som udgangspunkt 

indstillet til Fælles. Det betyder, at 

Telefonbog og Opkaldsliste bliver 

opdateret af basen og deles med 

de andre håndsæt i systemet. Hvis 

du ønsker en separat telefonbog 

og opkaldsliste i et håndsæt, skal 

håndsættet indstilles til Personlig. 

Hvis du har et telefonsystem med ét 

eller flere håndsæt, der er indstillet 

til Personlig, og de andre til Fælles, 

skal du være opmærksom på 

følgende:

– Ændring af et håndsæt fra 

Personlig til Fælles kan medføre, 

at den personlige telefonbog og 

opkaldsliste erstattes af de fælles 

lister i stedet for at blive opdateret 

med dem. Det kan tage et par 

minutter at opdatere telefonbogen 

og opkaldslisten. 



>> System med flere håndsæt 

Viderestil eksterne opkald 

Du kan viderestille et eksternt opkald til et andet håndsæt eller til 

alle håndsæt. Du kan tale med den person, der besvarer det interne 

håndsæt,	før	du	viderestiller	opkaldet.	Når	du	viderestiller	et	eksternt 

opkald til alle håndsæt, går opkaldet til det håndsæt, der besvarer 

opkaldet	først.	

Viderestil et eksternt opkald ... 

Tryk på tasten for at ringe op internt 

Indtast nummeret på håndsættet – så bliver der 

automatisk ringet op   

Du kan også dreje på hjulet for at søge i den 

interne liste over håndsæt, og trykke på  for at 

ringe op. Hvis der ikke kan ringes op internt, 

hører du en optagettone 

Hvis det interne opkald besvares*1 …

Du bliver via displayet bedt om at viderestille 

opkaldet 

Tryk på OK for at indtaste dit valg 

Træk det eksterne opkald tilbage, hvis det ikke besvares ... 

Tryk på OK eller  for at trække det eksterne 

opkald, der er parkeret, tilbage 

INT 

1–8

 
3 Dagligstue 

 

Viderestil	

OK 

Hent ind? 

OK 
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Hvis du har en igangværende samtale, 

og et andet håndsæt i systemet 

bryder ind på linjen, udsender dit 

håndsæt et enkelt kort bip for at 

gøre dig opmærksom på, at en 

tredje part har sluttet sig til samtalen. 

Dette sker dog kun, hvis systemets 

håndsæt bruger samme linje på det 

pågældende tidspunkt. Hvis det 

første håndsæt lægges på, overføres 

samtalen til det andet håndsæt. 

Hvis en samtale er parkeret på et 

andet håndsæt, kan du overføre 

den til dit ved at trykke på  og 

dernæst OK. 

*1 Når du besvarer et internt opkald 

på et håndsæt, kan du også afslutte 

opkaldet på samme håndsæt ved at 

trykke på OK eller . 



Foretag et internt konferenceopkald 

Under en ekstern samtale kan du ringe op til et andet håndsæt i 

systemet	og	etablere	et	konferenceopkald.	Hvis	én	af	deltagerne	

lægger	på,	fortsætter	samtalen	mellem	dig	og	de	øvrige	personer.	

Opret et konferenceopkald med en intern og en ekstern 

samtalepartner ... 

Tryk på tasten under en ekstern samtale for at 

foretage et internt opkald 

Indtast nummeret på håndsættet – så bliver der 

automatisk ringet op   

Du kan også dreje på hjulet for at søge i den 

interne liste over håndsæt, og trykke på  for at 

ringe op. Hvis der ikke kan ringes op internt, 

hører du en optagettone 

Hvis det interne opkald besvares ... 

Drej på hjulet for at vælge Konference, og tryk 

på OK for at etablere konferenceopkaldet 

Tryk på tasten for at afslutte konferenceopkaldet 

Træk det eksterne opkald tilbage, hvis det ikke besvares ... 

Tryk på OK eller  for at trække det eksterne 

opkald, der er parkeret, tilbage 

 
Konference	

OK 

 

Hent ind? 

OK 

INT 

1–8

 
3	Køkken	
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Hvis du bruger en BeoLine 2 eller 

BeoLine base, kan du også oprette 

et internt konferenceopkald ved at 

bryde ind i en igangværende samtale. 

Tryk på  , mens håndsættet ikke er 

i brug. Tryk dernæst på OK. Se side 

11 for yderligere oplysninger. 



Menuoversigt 

 Lås tastatur 

	 Lydløs/Lydløs	fra	

 Batteristatus 

 Slet opkaldsliste 

  Linje 1*1 

  Linje 2*1 

	 Indstillinger	

  Ringer 

   Linje 1*2 

   Linje 2*2 

	 	 	 Intercom	

  Tid og dato 

   Tid 

   Dato 

   Tidsformat 

	 	 	 Urdisplay

	 	 Favoritter*3 

   L1 

   L2 

  Håndsæt 

	 	 	 Farve	

	 	 	 Indtast/Skift	navn	

   Tilmeld 

	 	 	 Håndsættype	

  Telefonbog

  Hovedlinje*4 

  Autolås 

	 	 AV	

  Batterialarm 

	 	 Autoafløft	

	 	 Nyheder	

  Sprog 

  Base 

   Afmeld håndsæt 

   Åbn base 

   Skift pinkode 

  Telefonlinjer 

	 	 Flashtid	

 Lås tastatur 

	 Lydløs/Lydløs	fra	

 Batteristatus 

 Slet opkaldsliste 

  Linje 1*1 

  Linje 2*1 

	 Indstillinger	

  Ringer 

   Linje 1*2 

   Linje 2*2 

	 	 	 Intercom	

  Tid og dato 

   Tid 

   Dato 

   Tidsformat 

	 	 	 Urdisplay

	 	 Favoritter*3 

   L1 

   L2 

  Håndsæt 

	 	 	 Farve	

	 	 	 Indtast/Skift	navn	

   Tilmeld 

	 	 	 Håndsættype	

  Telefonbog

  Hovedlinje*4 

  Autolås 

	 	 AV	

  Batterialarm 

	 	 Autoafløft	

	 	 Nyheder	

  Area Codes 

   Tast 

   Area code 1*5 

   … 

   Area code 10

  Sprog 

  Base 

   Afmeld håndsæt 

   Åbn base 

   Skift pinkode 

  Telefonlinjer 

	 	 Flashtid	
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Standardversion Amerikansk version 

*1 Denne menu er kun tilgængelig, 

når du har to telefonlinjer og har 

valgt en hovedlinje. 

*2 Hvis du kun har én telefonlinje, 

har du valgmuligheden 'Linje' i 

stedet for 'Linje 1' og 'Linje 2'. 

*3 Menuen ‘Favoritter’ er kun 

tilgængelig, hvis du har én telefonlinje. 

*4 Denne menu er kun tilgængelig, 

når du har valgt to telefonlinjer. 

*5 Hvis 'Tast' er sat til 'Nej', hedder 

'Area code 1' blot 'Area code', 

mens 'Area code 2' - 'Area code 10' 

ikke er tilgængelige i menuen. 



Håndsæt- og basekompatibilitet 

Hvis du bruger standardmodellen af BeoLine 2 basen, har du mulighed for at kombinere forskellige 

typer	håndsæt	og	baser.	I	tabellen	på	denne	side	kan	du	se,	hvilke	baser	du	kan	bruge	med	BeoCom	5,	

og hvilke håndsæt du kan bruge med BeoLine 2. Bemærk, at menuer og funktioner altid er begrænset 

til dem, der er tilgængelige i de ældste håndsæt, der er tilmeldt basen. 
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Du kan bruge håndsættet med 

forskellige Bang & Olufsen baser. 

Du skal dog være opmærksom på, 

at funktionen kan være begrænset, 

hvis du bruger håndsættet med 

andre baser end BeoLine 2. 

Du kan bruge BeoLine 2 basen 

med forskellige Bang & Olufsen 

håndsæt. Du skal dog være 

opmærksom på, at funktionen kan 

være begrænset, hvis du bruger 

BeoLine 2 med andre håndsæt end 

BeoCom 5. 

BeoCom 5 – kompatibilitet med Bang & Olufsen baser: 
Fuld funktion. 

Kun én linje hvis håndsættet er en  

del af et system, der også omfatter  

BeoCom 6000 MK II eller BeoCom 2 MK II 

håndsæt. 

Kun én linje. Begrænset funktion. 

Kun én linje. Begrænset funktion.  

BeoLine 2 – kompatibilitet med Bang & Olufsen håndsæt: 
Fuld funktion. 

Kun én linje hvis håndsættet er en  

del af et system, der også omfatter  

BeoCom 6000 MK II eller BeoCom 2 MK II 

håndsæt. 

Kun én linje. Begrænset funktion. 

Kun én linje. 

Kun én linje. Begrænset funktion. 

Kun én linje. 

BeoLine 2 

BeoLine 

BeoLine PSTN 

BeoCom 5 

BeoCom 6000 MK I 

BeoCom 6000 MK II 

BeoCom 2 MK I 

BeoCom 2 MK II 



Håndsæt pr. base: 8

Taletid pr. opladning: Op til 12 timer

Standbytid	pr.	opladning:	Op til 100 timer

Opladningstid:	4 timer

Rækkevidde: Håndsættet har en rækkevidde indendørs på ca. 50 m 

og udendørs på ca. 300 m. Begge tal afhænger dog af forholdene

System: Standard: DECT 1,9 GHz, USA: DECT 6.0 1, 92 GHz 

Strømforsyning:	Litiumionbatteri, 830 mAh

Udgangseffekt: (EIRP) 250 mW/10 mW

Temperatur og luftfugtighed: Telefonen skal placeres i omgivelser 

med en temperatur på 5-40° C og en relativ luftfugtighed på 15-95 %.

Display: 176 × 220 pixel. Farve-LCD-skærm 

FCC	SAR-grænse:	1,6 mW/g. Den højest målte SAR-værdi for DECT 

(Europa) var 0,043 mW/g. De højest målte SAR-værdier for DECT 6.0 

(USA) var: 0,015 mW/g (krop) og 0,012 mW/g (hoved). 

Telefonen er beregnet til brug på 

det offentlige analoge netværk. 

Den understøtter Vis nummer, hvis 

du er tilmeldt denne tjeneste hos din 

udbyder. Ikke alle tillægstjenester 

er tilgængelige i alle lande. 

Telefonen kan kun forventes at 

fungere i det land, som den er 

produceret til, eftersom 

transmissionssystemer, lovkrav og 

automatiske tjenester kan variere fra 

land til land. Der står på emballagen, 

hvilket land telefonen er fremstillet 

til. Landekoden findes over den 

nederste stregkode på etiketten. 

Kontakt forhandleren, hvis du er i 

tvivl om brugen af håndsættet. 

Hvis du bruger en BeoLine PSTN base, 

kan du kun tilmelde seks håndsæt. 

Vigtige oplysninger 

Tekniske specifikationer 
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Indeks 

Baglys 

Baglys	til	display	og	tastatur,	13

Banke på 

Skift mellem opkald på samme linje – Banke på, 37

Base 

Annuller tilmelding af et håndsæt, 57

BeoLine 2 basen, 14

Første	gang	håndsættet	tilmeldes	en	base,	14 

Håndsæt- og basekompatibilitet, 65

Indstil	et	håndsæt	til	Personlig	eller	Fælles,	61 

Manuel	tilmelding	af	et	håndsæt,	14

Menuen	Base, 57

PARK-numre,	15 

Åbn en base for tilmelding, 57

Batteri 

Batteristatus, 9 

Menuen	Batterialarm, 56

Oplad	håndsætbatteriet,	8

Slå håndsættets ringer og batterialarm fra, 24 

BeoLink 

Reguler	lydstyrken	på	musik-	og	

videoprodukter, 49 

Display og menuer 

Baglys	til	display	og	tastatur,	13

Batteristatus, 9 

Fejlfinding	via	displayet,	11 

Håndsættets	display,	10 

Menuoversigt,	64 

Se	oplysninger	om	et	udgående	opkald,	31 

Valgmuligheder	i	hovedmenuen,	10 

Visning	af	nye,	ubesvarede	opkald,	10

Favoritter 

Fjern	et	favoritnummer,	33 

Gem et favoritnummer, 32 

Menuen	Favoritter, 55

Ring op til et favoritnummer, 32 

Genkald 

Brug	Opkaldsliste,	30 

Gem	telefonnumre	fra	Opkaldsliste,	48 

Ring	op	fra	Opkaldsliste,	30 

Se	oplysninger	om	et	udgående	opkald,	31 

Slet	et	nummer	i	Opkaldsliste,	31

Slet	numrene	i	Opkaldsliste,	45 
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Indstillinger 

Indstil	et	håndsæt	til	Personlig	eller	Fælles,	61 

Indstil	håndsættet	til	brug	med	én	eller	to	

linjer, 19 

Indstilling	af	tid	og	dato,	18 

Lydstyrke	og	mikrofon,	25 

Lås håndsættets tastatur, 23 

Menuen	Area Codes, 57

Menuen	Autoløft, 56

Menuen	Autolås, 56

Menuen	AV, 56

Menuen	Base, 57

Menuen	Batterialarm, 56

Menuen	Favoritter, 55

Menuen	Flashtid, 57

Menuen	Hovedlinje, 56

Menuen	Håndsæt, 55

Menuen	Nyheder, 56

Menuen	Ringer, 55

Menuen	Sprog, 57

Menuen	Telefonlinjer, 57

Menuen	Tid og dato, 55 

Navngiv håndsættet, 17 

Reguler	lydstyrken	på	musik-	og	

videoprodukter, 49 

Slå håndsættets ringer og batterialarm fra, 24 

Vælg	en	farve	til	håndsættet,	16

Vælg	en	hovedlinje,	40 

Intercom 

Foretag	et	internt	konferenceopkald,	63 

Ring op til et andet håndsæt, 60  

Viderestil	eksterne	opkald,	62 

Håndsæt 

Baglys	til	display	og	tastatur,	13

Første	gang	håndsættet	tilmeldes	en	base,	14 

Håndsæt- og basekompatibilitet, 65

Håndsættets	display,	10 

Håndsættets tastefunktioner, 12 

Indstil	et	håndsæt	til	Personlig	eller	Fælles,	61 

Indstilling	af	tid	og	dato,	18 

Lås håndsættets tastatur, 23 

Menuen	Håndsæt, 55

Navngiv håndsættet, 17 

Oplad	håndsætbatteriet,	8

Ring op til et andet håndsæt, 60 

Slå håndsættets ringer og batterialarm fra, 24 

Tænd og sluk, 10

Vælg	en	farve	til	håndsættet,	16

Konferenceopkald 

Foretag	et	internt	konferenceopkald,	63 

Konferenceopkald	på	én	linje	–	Trevejsopkald,	39 

Konferenceopkald	på	to	linjer,	38

Lokalnumre 

Ring op til og gem lokalnumre i Telefonbog, 50 

Lydstyrke 

Lydstyrke	og	mikrofon,	25 

Reguler	lydstyrken	på	musik-	og	

videoprodukter, 49 
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Mikrofon 

Lydstyrke	og	mikrofon,	25 

Omstilling 

Menuen	Flashtid, 57

Ring op til og gem lokalnumre i Telefonbog, 50  

Opkald 

Foretag	et	internt	konferenceopkald,	63 

Gem et telefonnummer efter et opkald, 27 

Konferenceopkald	på	én	linje	–	Trevejsopkald,	39 

Konferenceopkald	på	to	linjer,	38

Liste	over	nye	opkald,	10

Ring	op	fra	Opkaldsliste,	30 

Ring op og besvar opkald, 22 

Ring op til et andet håndsæt, 60 

Ring op til og gem lokalnumre i Telefonbog, 50 

Skift mellem opkald på samme linje – Banke 

på, 37

Skift mellem opkald på separate linjer, 36

Søg	i	Telefonbog,	og	ring	op,	29 

Viderestil	eksterne	opkald,	62 

Opladning 

Batteristatus, 9 

Oplad	håndsætbatteriet,	8

Pinkode 

Skift pinkode til basen, 57 

Placering 

Placering og omgivelser, 20 

Rediger 

Indtast	et	nyt	navn	og	nummer	i	Telefonbog,	42 

Rediger et navn eller nummer i Telefonbog, 46 

Slet et navn og nummer i Telefonbog, 44 

Vælg	et	hovednummer	for	et	navn	i	

Telefonbog, 43 

Ringesignal 

Menuen	Ringer, 55

Slå håndsættets ringer og batterialarm fra, 24 

Slet 

Slet et navn og nummer i Telefonbog, 44 

Slet	et	nummer	i	Opkaldsliste,	31

Slet	numrene	i	Opkaldsliste,	45 

Speaker Phone 

Brug den valgfri Speaker Phone, 26 

System 

Foretag	et	internt	konferenceopkald,	63 

Indstil	et	håndsæt	til	Personlig	eller	Fælles,	61 

Ring op til et andet håndsæt, 60 

Viderestil	eksterne	opkald,	62 

Søg 

Ring	op	fra	Opkaldsliste,	30 

Søg	i	Telefonbog,	og	ring	op,	29 
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Tastatur 

Baglys	til	display	og	tastatur,	13

Håndsættets tastefunktioner, 12  

Lås håndsættets tastatur, 23  

Tekniske specifikationer 

Håndsættets specifikationer, 66  

Telefonbog 

Gem et telefonnummer efter en samtale, 27 

Gem	telefonnumre	fra	Opkaldsliste,	48 

Indtast	et	nyt	navn	og	nummer	i	Telefonbog,	42 

Rediger et navn eller nummer i Telefonbog, 46 

Ring op til og gem lokalnumre i Telefonbog, 50 

Slet et navn og nummer i Telefonbog, 44 

Søg	i	Telefonbog,	og	ring	op,	29 

Vælg	et	hovednummer	for	et	navn	i	Telefonbog,	43

Vælg	telefonboglayout, 56

Tilmelding 

Annuller tilmelding af et håndsæt, 57

Første	gang	håndsættet	tilmeldes	en	base,	14 

Manuel	tilmelding	af	et	håndsæt,	14

PARK-numre,	15 

Åbn en base for tilmelding, 57

Ur

Indstil	klokkeslæt	og	dato,	18

Vælg	urdisplay,	18, 55

Vedligeholdelse 

Rengør	håndsættet,	20

Viderestil opkald 

Viderestil	eksterne	opkald,	62 

Vis nummer 

Brug	Opkaldsliste,	30 

Gem	telefonnumre	fra	Opkaldsliste,	48 

Ring	op	fra	Opkaldsliste,	30 

Slet	et	nummer	i	Opkaldsliste,	31

Slet	numrene	i	Opkaldsliste,	45 
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Elektrisk og elektronisk udstyr, 

reservedele og batterier, der er 

mærket med dette symbol, må 

ikke bortskaffes sammen med 

almindeligt husholdningsaffald, og 

alt elektrisk og elektronisk udstyr, 

alle reservedele samt alle batterier 

skal indsamles og bortskaffes 

separat. I tilfælde af, at et produkt 

er for lille til at vise dette symbol, 

fremgår det i stedet af 

vejledningen eller indpakningen.

Når elektrisk og elektronisk udstyr 

samt batterier bortskaffes ved 

hjælp af de indsamlingssystemer, 

der anvendes i dit land, beskyttes 

miljøet og andre menneskers 

helbred. Desuden bidrages der til 

en betryggende og rationel 

anvendelse af naturlige ressourcer. 

Indsamling af elektrisk og 

elektronisk udstyr, batterier og 

affald forhindrer mulig forurening 

af naturen med farlige stoffer, som 

kan være indeholdt i elektriske og 

elektroniske produkter og udstyr. 

Din Bang & Olufsen forhandler kan 

rådgive dig om den korrekte 

bortskaffelsesmetode i dit land.

Bortskaffelse af elektrisk og 
elektronisk udstyr (WEEE) – 
Miljøbeskyttelse 

Dette produkt overholder 

bestemmelserne i direktiverne 

1999/5/EF og 2006/95/EF. 

Brugte batterier bør indsamles til 

genbrug. 
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