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Voordat u begint ... 

Deze handleiding bevat aanwijzingen voor het instellen en gebruiken 

van de handset in combinatie met een BeoLine 2-basisstation. 

U kunt de handset ook gebruiken in combinatie met andere 

basisstations, zoals een BeoLine-basisstation of een BeoLine PSTN-

basisstation. Een aantal functies kan echter anders werken of niet 

beschikbaar zijn als u de handset met een van deze basisstations 

gebruikt. 

Gebruik van deze handleiding 
De volgende voorbeelden geven u een idee van hoe in deze handleiding 

een toets of statusdisplay wordt weergegeven in een reeks instructies. 

Voorbeeld van toetsen op de handset 

Het wiel 

De toets in het midden van het wiel 

De haaktoets, waarmee u een gesprek start en 

beëindigt 

De cijfertoetsen 

Display van de handset 

Als u ervoor hebt gekozen om twee telefoonlijnen 

te gebruiken, dan wordt op de display de 

momenteel actieve lijn aangegeven met de 

watermerken 1 of 2. 

Een pijl geeft aan dat er meer opties beschikbaar 

zijn als u het wiel naar rechts draait. 

555 123 4567 

Nr. opslaan 

Bellen 

Bewerken

Primair 

OK

0 – 9
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Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies 

kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 
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Inhoud 

Aan de slag, 7 

Hier leest u hoe u de handset aansluit en instelt en hoe u de toetsen van 

de handset en de display gebruikt. Dit hoofdstuk bevat ook informatie 

over onderhoud. 

Dagelijks gebruik, 21

Hier leest u hoe u gesprekken begint en beantwoordt, het volume van de 

handset regelt, gesprekken begint vanuit het telefoonboek en de lijst van 

gesprekken, een nummer na een gesprek in het telefoonboek opslaat, 

het geluid van de handset uitschakelt en de toetsen vergrendelt. 

Gebruik van twee lijnen, 35 

Hier leest u hoe u moet omgaan met gelijktijdige oproepen op dezelfde 

lijn en gelijktijdige oproepen op beide lijnen en hoe u een telefonische 

vergadering op twee lijnen en een driegesprek op één lijn voert. 

Geavanceerde bediening, 41

Hier leest u hoe u namen en nummers in het telefoonboek invoert, 

bewerkt en verwijdert, nummers uit de gesprekken opslaat, inhoud uit 

de gesprekken*1 verwijdert, toestelnummers belt en opslaat en het 

geluidsniveau van audio- of videoproducten van Bang & Olufsen aanpast. 

Dit hoofdstuk bevat tevens een overzicht van het menu Instellingen. Hier 

leest u bijvoorbeeld hoe u een handset bij een basisstation aanmeldt, 

hoe u de tijd en datum instelt en hoe u instellingen voor het belsignaal 

selecteert.

Systeem met meerdere handsets, 59 

Hier leest u hoe u een handset instelt als persoonlijk of algemeen, naar 

een andere handset belt, externe oproepen doorschakelt en een interne 

telefonische vergadering houdt. 

Overzicht van de menu's, 64 

Compatibiliteit van handset en basisstation, 65 

Belangrijke informatie over de handset, 66 

Index, 67 
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*1 Dit is alleen mogelijk als u de 

handset gebruikt in combinatie 

met een BeoLine 2- of een  

BeoLine-basisstation. 
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Aan de slag 

De batterij, 8 

	 •	 De	batterij	van	de	handset	opladen	

	 •	 Batterijstatus	

De handset, 10 

	 •	 Display	van	de	handset	

	 •	 Toetsen	van	de	handset	

	 •	 Achtergrondverlichting	display	en	toetsenpaneel	

De handset bij een basisstation registreren, 14 

	 •	 De	handset	voor	de	eerste	keer	bij	een	basisstation	registreren	

	 •	 Een	kleur	voor	de	handset	kiezen	

	 •	 De	handset	een	naam	geven	

	 •	 Tijd	en	datum	instellen	

	 •	 De	handset	instellen	voor	gebruik	met	een	of	twee	lijnen	

Opstelling, omgeving en reiniging, 20 

Snel starten
Volg bij het installeren de volgende 

procedure: 

1 Sluit de oplader of de Speaker 

Phone aan op het stopcontact 

zoals beschreven in de handleiding 

van de oplader of de Speaker 

Phone; 

2 Laad de batterij van de handset op; 

3 Sluit het BeoLine 2-basisstation 

aan zoals beschreven in de 

handleiding van het BeoLine 2-

basisstation; 

4 Meld de handset aan bij het 

basisstation. Zie pagina 14. 

Dit hoofdstuk beschrijft de 

installatieprocedure voor het  

eerste gebruik in detail. 
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De batterij van de handset opladen 

Als	de	handset	moet	worden	opgeladen,	vindt	dit	automatisch	

plaats wanneer de handset in de oplader of in de Speaker Phone 

wordt geplaatst. Om veiligheidsredenen is de batterij nog niet 

opgeladen op het moment van de verzending. Wij bevelen aan de 

handset minimaal een uur op te laden voordat u verdergaat met 

de eerste registratie van de handset. 

Over opladen … 

– De oplader of Speaker Phone moet op een stopcontact worden 

aangesloten. 

– Het duurt ongeveer vier uur om de batterij volledig op te laden. 

– De maximale gesprekstijd bedraagt 12 uur.

– De maximale stand-bytijd bedraagt 100 uur.

>> Aan de slag 8

De handset regelt het opladen van 

de batterij. U kunt dus de handset 

na gebruik altijd in de oplader of 

Speaker Phone plaatsen, zelfs als 

de batterij niet hoeft te worden 

opgeladen. De handset in de 

oplader of Speaker Phone laten 

heeft geen nadelig effect op de 

levensduur van de batterij. 



Batterijstatus 

De	batterij-indicator	op	de	display	geeft	het	oplaadniveau	van	de	

batterij	van	de	handset	aan.	Als	de	batterij	moet	worden	opgeladen, 

verschijnt	een	bericht	op	de	display	en	hoort	u	een	geluidssignaal.	

De batterijstatus weergeven ... 

Druk hierop wanneer de handset in stand-by staat. 

Draai aan het wiel totdat Batt. status wordt 

gemarkeerd en druk op OK. Het huidige 

oplaadniveau verschijnt op de display. Het batterijsymbool geeft een 

batterijstatus van 0, 10, 25, 50, 75 

of 100% aan afhankelijk van de 

mate waarin het symbool is gevuld. 

OK

Batt. status 

OK
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Display van de handset 

De display inschakelen ... 

> Neem de handset uit de oplader/luidspreker. 

> Druk op OK wanneer de handset zich in niet-actieve modus bevindt. 

> Draai aan het wiel om de opties op de display te bekijken. 

> Druk op OK om een optie te selecteren. 

Opties in het hoofdmenu 
– Vergrendelen … De toetsen van de handset vergrendelen. Zie pagina 23.

– Stil … Het belsignaal van de handset en het batterijalarm uitschakelen. 

Zie pagina 24.

– Batt. status … Het oplaadniveau van de batterij bekijken. Zie pagina 9.

– Oproepen wissen … De inhoud van de lijst met gesprekken wissen.  

Zie pagina 45.* 

– Instellingen … Functies activeren, afstellen of deactiveren. Zie pagina 54.

Nieuwe, onbeantwoorde oproepen weergeven 
Als de handset geactiveerd is maar niet bediend wordt, wordt op de 

display informatie weergegeven over eventuele onbeantwoorde oproepen 

die u hebt ontvangen. Het menu verdwijnt zodra u de oproepen hebt 

bekeken. De gegevens worden opgeslagen in de gesprekken. 

'3 oproepen' verschijnt op de display ... 

> Druk op OK om het nummer, het tijdstip en de datum van de laatste 

oproep te zien. Als de naam is opgeslagen in het telefoonboek, 

worden deze naam en het soort nummer*1 weergegeven in plaats van 

het nummer. Als u over twee telefoonlijnen beschikt, kunt u ook zien 

op welke lijn de oproep werd ontvangen als een watermerk op de 

achtergrond.*2 

> Draai aan het wiel om de andere oproepen te bekijken. 

> Wanneer u de nieuwe oproepen hebt bekeken, drukt u op  om het 

menu te verlaten of ... 

> … druk op  om het gemarkeerde nummer te bellen. 

>> Aan de slag 

Voorbeeld van informatie over een 

nieuwe oproep. 

*1 'Oproepen wissen' en soorten 

nummers zijn alleen beschikbaar 

als u de handset gebruikt in 

combinatie met een BeoLine 2- of 

een BeoLine-basisstation. 

*2 Als u een primaire telefoonlijn 

hebt geselecteerd, zullen alleen de 

nieuwe oproepen van deze lijn 

worden weergegeven. 

Als u de informatie over de nieuwe 

oproepen niet wilt bekijken, drukt 

u op . 
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3 oproepen 

98765432

10:17

Woe 2 jan

3 oproepen



Problemen oplossen via de display 
Als er omstandigheden zijn waardoor het optimale gebruik van de telefoon 

wordt verstoord of op een andere manier wordt beïnvloed, verschijnt er 

een waarschuwing op de display wanneer de handset in stand-by staat, 

en die blijft zolang de omstandigheden van toepassing zijn. 

Er verschijnt een waarschuwing op de display*3 … 

> Draai aan het wiel om nog andere omstandigheden te markeren als die 

van toepassing zijn. 

> Druk op OK om de relevante instellingen aan te passen, indien 

beschikbaar. 

> Draai aan het wiel om instellingen aan te passen en druk op OK om ze 

op te slaan. 

Berichten in niet-actieve modus: 

De handset is bij geen enkel basisstation 

aangemeld. Druk op OK om de eerste 

installatieprocedure te starten. 

Er is geen contact tussen het basisstation en de 

handset.  

Er is geen verbinding tussen het basisstation en 

de telefoonlijn. Deze waarschuwing kunt u 

alleen te zien krijgen als u de handset met een 

BeoLine 2- of een BeoLine-basisstation gebruikt. 

De batterij moet worden opgeladen. 

De klok is niet ingesteld in het systeem. Druk op 

OK om het menu Tijd en datum te openen. 

Wanneer dit symbool in niet-actieve 

modus verschijnt, is de lijn bezet. 

Meld handset aan

 bij basis? 

Geen basis

 gevonden 

Geen kiestoon 

Batterij opladen 

Klok is niet

 ingesteld 
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*3 Als u deze waarschuwing niet 

wilt bekijken, drukt u op . 



OK/MENU (midden van het wiel) 

– Hiermee accepteert u items of 

keuzes op de display en slaat u 

ze op. 

– Afhankelijk van de status van de 

handset krijgt u door op OK te 

drukken toegang tot extra 

functies of opties, welke u kunt 

bekijken door aan het wiel te 

draaien. 

– Houd deze toets ingedrukt om 

de handset uit te schakelen en 

druk nogmaals om de handset 

weer in te schakelen. 

 Gesprekken 

Hiermee opent u de gesprekkenlijst. 

C 

Hiermee verwijdert u het/de laatst 

ingevoerde cijfer/letter of het 

huidige item in een lijst tijdens het 

bewerken van namen of het 

doorbladeren van het telefoonboek 

of lijsten. Houd de knop in niet-

actieve modus ingedrukt om stille 

modus te activeren. 

 Haaktoets 

Druk hierop om een gesprek te 

beginnen of te beëindigen. 

 Terug-toets 

Druk hierop om één niveau terug 

te gaan. Houd deze toets ingedrukt 

om een functie te verlaten. 

 

Draai aan het wiel om het 

telefoonboek te openen en om te 

zoeken in het telefoonboek, de 

gesprekken en het menusysteem 

van de telefoon. Tijdens een gesprek 

kunt u aan het wiel draaien om het 

volume aan te passen. 

[L1], [L2] 

Druk op [L1] of [L2] om een 

telefoonlijn te kiezen voor of 

tijdens gesprekken. Als u slechts 

één telefoonlijn hebt, sla dan een 

favoriet nummer op elke toets op. 

HOLD

Hiermee plaatst u een gesprek in 

de wacht als u over twee 

telefoonlijnen beschikt of schakelt 

u de microfoon in en uit als u 

slechts één telefoonlijn hebt. 

0	–	9	(A-Z)	

Cijfertoetsen voor het invoeren van 

telefoonnummers. 

  

Deze toetsen worden gebruikt in 

telefoonnummers, voor het 

doorschakelen van oproepen en 

andere geautomatiseerde diensten. 

Toetsen van de handset 

>> Aan de slag 

De handset heeft een ´omgekeerd´ 

ontwerp. De microfoon en de 

luidspreker bevinden zich op de 

achterkant van de display.

HOLD

ABC DEF

FLASH

TUV WXYZPQRS

JKLJKL MNOGHI

21 3

54 6

87 9

0

RAV INT

L1 L2
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Achtergrondverlichting display en toetsenpaneel 

Achtergrondverlichting op de handset 
– Wanneer de handset zich in slaapmodus bevindt, wordt alle 

achtergrondverlichting uitgeschakeld. 

– Tijdens bedrijf is alle achtergrondverlichting volledig ingeschakeld. 

– Tijdens normale gesprekken wordt de achtergrondverlichting 

gedimd.

– Tijdens handenvrije gesprekken, wanneer de handset in de 

Speaker Phone is geplaatst en wordt opgeladen, wordt de 

achtergrondverlichting beperkt. 

– Wanneer de handset in de oplader is geplaatst, wordt de 

achtergrondverlichting	van	de	display	beperkt	en	die	van	het	

toetsenpaneel uitgeschakeld. 

De achtergrondverlichting wordt ingeschakeld wanneer u een 

toets indrukt, de handset optilt en wanneer de telefoon overgaat. 

AV	

Druk hierop om het geluidsniveau 

van audio- en videosystemen van 

Bang & Olufsen aan te passen. 

R	(FLASH)	

Deze toets wordt gebruikt in  

het kader van systemen voor 

oproepdoorschakeling, wachtende 

oproep en andere geautomatiseerde 

diensten. 

Neem contact op met uw lokale 

telefonieaanbieder voor meer 

informatie over de 

beschikbaarheid en het gebruik 

van R-diensten (FLASH).

INT 

Druk hierop om een interne 

handset te bellen. Vervolgens kunt 

u de lijst van handsets met behulp 

van het wiel bekijken of een 

handset selecteren door op het 

nummer van die handset te 

drukken (1-8).*1 

U kunt de handsetindicatie voor 

onbeantwoorde oproepen 

uitschakelen. Raadpleeg 

'Voorkeursinstellingen' op 

pagina 54 voor meer informatie. 
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*1 Als u een BeoLine PSTN-

basisstation gebruikt, kunt u 

slechts zes handsets aanmelden. 



De handset voor de eerste keer bij een basisstation 
registreren 

Om het basisstation en de handset te kunnen laten communiceren, 

moet de handset bij een basisstation worden aangemeld. Op één 

basisstation kunnen maximaal acht* handsets worden aangemeld.*1 

Een handset kan slechts bij één basisstation worden aangemeld. 

Als	u	meer	handsets	bij	een	basisstation	wilt	aanmelden,	en	een	of	

meer van deze handsets zijn BeoCom 6000- of BeoCom 2-toestellen, 

dan moet het oudste handsetmodel eerst worden aangemeld. De 

functionaliteit zal in dat geval worden beperkt tot de functionaliteit 

van de oudste aangemelde handset. 

> Onderbreek de stroomtoevoer naar het basisstation gedurende ten 

minste twee seconden. Het indicatorlampje begint te knipperen en u 

kunt gedurende vijf minuten handsets bij het basisstation registreren. 

Als u handsets bij het basisstation kunt registreren, volgt u de procedure 

op de volgende pagina. 

Het BeoLine 2-basisstation. 

U kunt geen BeoLine 2 US-model 

gebruiken in markten voor 

standaardmodelllen en u kunt 

geen BeoLine 2-standaardmodel 

gebruiken in markten voor  

US-modellen. 

*1 Als u een BeoLine PSTN-

basisstation gebruikt, kunt u 

slechts zes handsets aanmelden. 

>> Aan de slag 14

Indicatorlampje 



De handset bij een basisstation aanmelden ... 

Druk hierop om de handset in te schakelen. Het 

menu Taal verschijnt. Draai aan het wiel om de 

gewenste menutaal te selecteren en druk op OK. 

Meld handset aan bij basis? wordt weergegeven 

op de display. 

Druk op OK. Er wordt een beschikbaar 

basisstation gezocht. 

Wanneer een basisstation wordt gevonden, 

verschijnt het PARK-nummer*2 van het 

basisstation. Controleer of het nummer 

overeenkomt met het nummer op het 

basisstation. 

Als de nummers niet overeenkomen, draai dan 

aan het wiel om door de beschikbare basisstations 

te bladeren (als er meerdere beschikbaar zijn). 

Als uw basisstation niet wordt weergegeven, 

opent u het basisstation nogmaals voor 

registratie en herhaalt u de procedure. 

Als de nummers overeenkomen, drukt u hierop 

om de handset bij het basisstation aan te melden. 

Als het basisstation om een pincode vraagt, 

voert u de pincode in en drukt u op OK. Op de 

display wordt aangegeven wanneer de 

registratie is voltooid. U kunt de handset nu een 

kleur geven zoals beschreven op pagina 16. 

Meer informatie over het hanteren, 

plaatsen en verbinden van een 

BeoLine 2-basisstation vindt u in 

de handleiding meegeleverd met 

het basisstation. 

Zie pagina 57 voor meer informatie 

over het openen van het BeoLine 2- 

of het BeoLine-basisstation voor 

registratie van meerdere handsets 

op latere datum. 

*2 Afhankelijk van het basisstation 

dat u gebruikt, kunt u het PARK-

nummer op een label vinden achter 

het aansluitklepje, op het 

aansluitklepje of aan de onderkant 

van het basisstation. 

OK

OK

Meld handset 

aan bij basis? 

OK

Basis gevonden 

36.000077123456

Basis gevonden 

36.000077234567

OK

0 – 9
OK
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Een kleur voor de handset kiezen 

Wanneer	de	registratie	is	voltooid,	wordt	u	op	de	display	gevraagd	

de handset een kleurthema toe te wijzen. Dit is handig als u meer 

dan één handset hebt. U kunt deze instelling op elk moment invoeren. 

Het menu Kleur verschijnt op de display.  

Draai aan het wiel om een kleur te markeren. 

Druk op OK om de instelling op te slaan. 

Druk op OK om verder te gaan met de eerste 

installatie en de handset een naam te geven. 

>> Aan de slag 

Bij deze handset kunt u een 

kleurthema toewijzen aan 

bijvoorbeeld de handsetdisplay 

zodat u kunt herkennen in welke 

kamer de handset zich dient te 

bevinden of wie er het meest 

gebruik van maakt. 

De functies die op deze pagina’s 

worden beschreven, zijn ook 

toegankelijk via het menu 

'Instellingen'. Raadpleeg 

'Voorkeursinstellingen' op 

pagina 54 voor meer informatie. 

Kleur 

Geel 

OK

OK
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De handset een naam geven 

Wanneer	aan	de	display	van	de	handset	een	kleurthema	is	

toegewezen,	wordt	u	op	de	display	gevraagd	de	handset	een	

naam te geven. Dit is handig als u meer dan één handset hebt.  

U kunt deze instelling desgewenst ook later opgeven.  

De display vraagt u een naam in te voeren. Druk 

op OK om dit nu te doen of druk op  om deze 

stap over te slaan. 

Draai aan het wiel om de letters voor de naam te 

kiezen. U kunt zowel kleine letters als 

hoofdletters gebruiken.*1 

Druk op OK om de gekozen letter op te slaan. 

Wanneer de naam volledig is ingevoerd, draait u 

aan het wiel om de cursor naar het symbool  te 

verplaatsen. Op de display zal opslaan verschijnen. 

Druk op OK om de naam op te slaan. Nu kunt u 

de tijd en datum instellen. 

U kunt de handset bijvoorbeeld de 

naam geven van de ruimte waarin 

hij zich bevindt of van de persoon 

die de handset het vaakst gebruikt. 

Als u een eerder benoemde handset 

bij het basisstation aanmeldt, 

verschijnt deze naam op de display 

als de aanmelding voltooid is. Om 

dezelfde naam te gebruiken, 

verplaatst u de cursor naar het 

symbool  en drukt u op OK. 

*1 Als u een BeoLine 2- of een 

BeoLine-basisstation gebruikt, kunt 

u schakelen tussen hoofdletters en 

kleine letters door op OK te drukken 

wanneer  in de spellingregel 

gemarkeerd is. 

Naam handset 

invoeren? 

OK

Keuken 

 			ABCDEFGHIJ	

OK

opslaan 

 			ABCDEFGHIJ	

OK
Keuken 

Opgeslagen 
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>> Aan de slag 

Tijd en datum instellen 

Nadat u de eerste handset hebt aangemeld, een kleurthema hebt 

toegewezen	en	een	naam	hebt	gegeven,	vraagt	de	display	u	om	

de tijd en de datum in te stellen. De tijd wordt weergegeven als 

de handset niet in gebruik is en als er geen nieuwe informatie op 

de	display	staat.	De	tijd	en	datum	worden	ook	weergegeven	in	

combinatie met informatie voor nummer-ID en herkiezen. 

Tijd en datum instellen? wordt weergegeven.

 

Druk op OK om de tijd en datum in te stellen of 

druk op  om deze stap over te slaan. 

Draai aan het wiel om een tijdsweergave te 

selecteren en druk op OK. 

Stel het uur en de minuten in door aan het wiel 

te draaien en op OK te drukken. 

Stel de dag, de maand en het jaar in door aan 

het wiel te draaien en te drukken op OK. U kunt 

nu het aantal telefoonlijnen dat u wilt gebruiken 

selecteren. 

Wanneer de handset zich in niet-

actieve modus bevindt en er zijn 

geen nieuwe oproepen, wordt de 

klok weergegeven op de display. 

De klok kan worden weergegeven 

op twee manieren: met cijfers of 

met cirkels. De kleine cirkel toont 

de uren en de grote cirkel de 

minuten. In de bovenstaande 

illustratie is het 5u45 of 17u45. Zie 

pagina 55 voor meer informatie.

Tijd en datum 

instellen? 

OK

OK

OK

OK
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De handset instellen voor gebruik met een of twee 
lijnen 

Nadat u de tijd en datum hebt ingevoerd, vraagt de handset u om 

het aantal telefoonlijnen waartoe u toegang hebt in te voeren. 

Telefoonlijnen verschijnt op de display.*1 

Draai aan het wiel om het aantal lijnen te 

selecteren en druk op OK om op te slaan. 

Wanneer u het aantal telefoonlijnen hebt 

ingesteld, vraagt de handset u om meer 

handsets aan te melden.*2 

Druk op OK als u nog meer handsets aan wilt 

melden. U kunt nu automatisch meerdere 

handsets bij het basisstation registreren. Als u 

niet meer handsets hebt, drukt u op . De 

registratie is nu voltooid en het basisstation is 

gesloten voor registratie. 

Telefoonlijnen 

1 

2 

OK

Meer handsets 

aanmelden? 

OK
Basis is open voor 

registratie 

19

*1 Deze menustap is alleen 

beschikbaar als u de handset 

gebruikt in combinatie met een 

BeoLine 2. Als u een ander 

basisstation gebruikt, ga dan naar 

de volgende stap. 

*2 U kunt extra handsets alleen op 

deze manier aanmelden als u uw 

handset in combinatie met een 

BeoLine 2- of een BeoLine-

basissation gebruikt. 



Plaatsing en omgeving 

Plaats de telefoon niet in een vochtige, stoffige of vuile omgeving 

en stel het apparaat niet bloot aan vloeistoffen en direct zonlicht. 

Voorkom	dat	de	laadcontacten	van	de	handset	in	aanraking	

komen met metaal of vette onderdelen. 

De handset reinigen 

Reinig de handset met een zachte vochtige doek en een paar 

druppels van een mild reinigingsmiddel. Reinig de laadcontacten 

van de oplader, de Speaker Phone en de handset – en alleen deze 

onderdelen	–	met	een	wattenstaafje	en	isopropylalcohol.	Gebruik	

geen	isopropylalcohol	om	andere	onderdelen	van	de	oplader,	

Speaker Phone of handset te reinigen! 
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Dagelijks gebruik 

Bellen en gebeld worden, 22 

	 •	 Een	gesprek	beginnen	

	 •	 Een	oproep	beantwoorden	

	 •	 Het	belsignaal	van	een	handset	uitschakelen	

De toetsen van de handset vergrendelen, 23 

Het belsignaal van de handset en de batterijwaarschuwing 
uitschakelen, 24 

Volume en de microfoon, 25 

De optionele BeoCom 5 Speaker Phone gebruiken, 26 

Na een gesprek een nummer opslaan, 27 

Zoeken in het telefoonboek en een nummer bellen, 29 

De lijst 'gesprekken' gebruiken, 30 

Een favoriet nummer opslaan en bellen, 32 

In dit hoofdstuk leest u alles over 

het dagelijks gebruik van de 

handset, zoals bellen en gebeld 

worden, een nummer opslaan in 

het telefoonboek na een gesprek 

en het gebruiken van de lijst 

'gesprekken'. 
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Bellen en gebeld worden 

Met de toets  op de handset begint en beëindigt u gesprekken. 

Tijdens het gesprek geeft de handset de duur van het gesprek weer, 

evenals het nummer of de naam van uw gesprekspartner en - als u 

twee	telefoonlijnen	hebt	-	de	actieve	lijn.	Als	u	een	oproep	niet	wilt 

beantwoorden, kunt u het belsignaal uitschakelen met de toets C. 

Bellen ... 

Als u twee telefoonlijnen hebt, wordt de huidige 

lijn voor uitgaande gesprekken aangeduid op de 

display zoals weergegeven op de illustratie op 

deze pagina. Als u een andere lijn wenst te 

gebruiken, drukt u op de desbetreffende lijntoets. 

Voer het telefoonnummer in.

Als u een fout maakt, draait u aan het wiel om 

de cursor naar het foute cijfer te verplaatsen en 

drukt u op C om het te wissen. 

Druk hierop om het nummer te bellen. De 

gespreksduur wordt weergegeven evenals de 

naam van uw gesprekspartner indien deze in het 

telefoonboek is opgeslagen. 

Druk hierop om het gesprek te beëindigen.  

U kunt de handset ook in de oplader plaatsen. 

Een oproep beantwoorden ... 

Druk hierop om de telefoon op te nemen. 

Druk hierop om een gesprek te beëindigen.  

U kunt de handset ook in de oplader plaatsen. 

Het belsignaal van een handset uitschakelen ... 

Druk hierop om het belsignaal voor inkomende 

oproepen uit te schakelen. 

>> Dagelijks gebruik 

Als u twee telefoonlijnen hebt en  

u selecteert een primaire lijn voor 

uitgaande gesprekken, zoals 

beschreven op pagina 40, dan 

krijgt u toegang tot deze lijn 

wanneer u drukt op . Als u geen 

primaire lijn hebt geselecteerd, 

wordt de laatst gebruikte lijn voor 

een uitgaand gesprek geopend. 

Als u een gesprek naar of van een 

nummer dat nog niet in het 

telefoonboek is opgeslagen 

beëindigt, vraagt de display u dit  

te doen. Zie 'Na een gesprek een 

nummer opslaan' op pagina 27 

voor meer informatie. 

Druk op  om een kiestoon te 

krijgen voordat u een nummer 

invoert. 

L 1 of L 2

0 – 9
98765432|

98765|432

C

98765432

0:19

23456789 

0:02 

C
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De toetsen van de handset vergrendelen 

U kunt de toetsen van de handset vergrendelen om te voorkomen 

dat toetsen worden geactiveerd wanneer u de handset bijvoorbeeld 

op zak hebt. Wanneer u de toetsen van de handset vergrendelt, 

kunt u gesprekken gewoon beantwoorden, maar om een gesprek 

te beginnen, moet u de toetsen eerst ontgrendelen. 

De toetsen van de handset vergrendelen ... 

Druk hierop om het hoofdmenu te openen. 

Vergrendelen is gemarkeerd. 

Druk hierop om de toetsen te vergrendelen. 

De toetsen van de handset ontgrendelen ... 

Houd deze toets ingedrukt om Toetsenbord 

ontgrendelen? weer te geven. Druk daarna 

onmiddellijk op OK om het toetsenbord te 

ontgrendelen. 

U kunt het toetsenbord van de 

handset ook vergrendelen door  

ingedrukt te houden wanneer de 

handset zich in niet-actieve modus 

bevindt. 

U kunt de handset zo instellen dat 

deze automatisch vergrendelt als 

deze niet in gebruik is. U activeert 

en deactiveert deze functie via het 

menu Instellingen. Zie pagina 56 

voor meer informatie. 

Toetsenbord 

ontgrendelen? 

OK 

OK
Vergrendelen	

OK 
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Het belsignaal van de handset en de 
batterijwaarschuwing uitschakelen 

U kunt het belsignaal van de handset uitschakelen als u niet 

gestoord	wilt	worden.	Als	de	stilfunctie	van	de	handset	is	ingeschakeld, 

wordt het belsignaal gedeactiveerd. Inkomende oproepen worden 

echter nog steeds geregistreerd in het menu Oproepen en 

weergegeven	op	de	display,	zoals	beschreven	op	pagina	10.	

Het belsignaal van de handset uitschakelen ... 

Druk hierop om het hoofdmenu te openen. 

Draai aan het wiel om Stil te markeren en druk 

op OK. Er verschijnt een watermerkpictogram op 

de display. 

Het belsignaal van de handset weer inschakelen ... 

Druk hierop om het hoofdmenu te openen. 

Draai aan het wiel om Stil uit te markeren en 

druk op OK. Het watermerkpictogram verdwijnt 

en Stil uit verschijnt even op de display. 

U kunt het belsignaal van de 

handset ook stilzetten en 

heractiveren door C ingedrukt te 

houden wanneer de handset zich 

in niet-actieve modus bevindt. 

>> Dagelijks gebruik 

OK

Stil 

OK

OK

Stil uit 

OK
Stil uit 
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Volume en de microfoon 

Tijdens een gesprek kunt u het geluidsniveau aanpassen met 

behulp van het wiel. U kunt de microfoon ook uitschakelen als u 

niet wilt dat de persoon aan de lijn het gesprek hoort dat u voert 

met een persoon in de kamer. 

Het volume van de handset harder of zachter zetten ... 

Draai aan het wiel om het volume van de 

handset aan te passen. 

De microfoon tijdens een gesprek in- of uitschakelen ... 

Druk hierop om de microfoon uit te schakelen. 

Microfoon uit wordt gemarkeerd op de display. 

Druk op OK. MIC. UIT verschijnt op de display en 

de handset piept met korte intervallen totdat de 

microfoon weer wordt ingeschakeld. 

Om de microfoon weer in te schakelen, drukt u 

twee keer op OK. 

Wanneer u een volumeniveau (met 

uitzondering van de twee hoogste 

niveaus) selecteert, geldt dit voor 

alle volgende gesprekken totdat u 

het volume opnieuw aanpast. 

Als u de microfoon hebt 

uitgeschakeld en vervolgens een 

oproep in de wacht hebt geplaatst, 

wordt de microfoon opnieuw 

ingeschakeld wanneer het 

wachtende gesprek wordt hervat. 

Als u slechts één telefoonlijn hebt, 

kunt u de HOLD-knop gebruiken 

als een schakelfunctie om de 

microfoon in en uit te schakelen. 

OK
Microfoon uit 

OK
MIC. UIT

OK
Microfoon aan 

OK

6
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De optionele BeoCom 5 Speaker Phone gebruiken 

Als	u	en	een	aantal	andere	deelnemers	tijdens	een	vergadering	met	

iemand moeten spreken die niet aanwezig is, kunt u de optionele 

Speaker Phone gebruiken en een telefonische vergadering 

organiseren, waarbij alle deelnemers aanwezig op de vergadering 

met de persoon aan de andere kant van de lijn kunnen spreken. 

Hij kan ook worden gebruikt als u uw handen vrij moet houden 

om door papieren en dergelijke te gaan. 

> Plaats de handset in de Speaker Phone zoals weergegeven op de 

illustratie en bedien de handset op de normale manier. 

Wanneer de handset in de Speaker Phone wordt geplaatst en u de microfoon 

hebt uitgeschakeld, geeft de handset een pieptoon met korte intervallen 

weer totdat de microfoon opnieuw wordt ingeschakeld. Meer informatie 

over de microfoon vindt u in het onderdeel ‘Volume en de microfoon’ op 

pagina 25. 

>> Dagelijks gebruik 

U kunt de Speaker Phone loskoppelen van de netstroom en de 

telefonische vergadering toch voortzetten, bijvoorbeeld als u naar een 

andere kamer wilt gaan. Wanneer de Speaker Phone is losgekoppeld van 

het stroomnet, bedraagt de maximale gesprekstijd 5 uur. 

26



Na een gesprek een nummer opslaan 

Na een gesprek wordt u gevraagd of u het nummer in het 

telefoonboek wilt opslaan, als het daar nog niet in staat. U kunt 

het nummer opslaan op soort nummer – thuis, werk of mobiel*1 – 

en een naam aan het nummer toevoegen.*2 U kunt ook nummers 

toevoegen aan namen die al in het telefoonboek zijn opgeslagen.*1 

Na een gesprek ... 

De display toont het nummer met de vraag of u 

het nummer in het telefoonboek wilt opslaan. 

Als een naam werd ontvangen met Nummer-ID-

informatie, wordt deze naam weergegeven. 

Druk op OK om het nummer op te slaan. Nieuwe 

naam is gemarkeerd op de display.*2 Druk 

nogmaals op OK als het nummer toebehoort aan 

iemand die nog niet in het telefoonboek is 

opgeslagen. Zie de volgende pagina als u een 

nummer wilt toevoegen aan een naam die al in 

het telefoonboek is opgeslagen.*1 

De spellingregel verschijnt op de display. 

Draai aan het wiel om letters van de naam te 

selecteren en druk op OK om de geselecteerde 

letter op te slaan. U kunt kleine letters, 

hoofdletters, symbolen en cijfers gebruiken.*3 

Draai aan het wiel om de cursor naar het 

symbool  te verplaatsen. Op de display zal 

opslaan verschijnen. 

Druk hierop om de naam op te slaan. De display 

vraagt u een soort nummer te selecteren.*1 

Draai aan het wiel om thuis, mobiel of werk te 

selecteren en druk op OK om uw keuze op te slaan. 

98765432 

Nr. opslaan? 

OK
98765432 

Nieuwe naam 

OK

_

 			ABCDEFGHIJ	

OK

opslaan 

 			ABCDEFGHIJ	

OK
thuis

mobiel

werk 

OK

27

*1 Alleen als u uw handset in 

combinatie met een BeoLine 2- of 

een BeoLine-basissation gebruikt, 

kunt het soort nummer invoeren 

en een nummer toevoegen aan 

een naam. 

*2 'Nieuwe naam' is alleen 

beschikbaar als u de handset met 

een BeoLine 2- of een BeoLine-

basisstation gebruikt. Als u een 

BeoLine PSTN-basisstation gebruikt, 

ga dan naar de volgende stap. 

*3 Als u een BeoLine 2- of een 

BeoLine-basisstation gebruikt, kunt 

u schakelen tussen hoofdletters en 

kleine letters door op OK te 

drukken wanneer  in de 

spellingregel gemarkeerd is.  



Een naam en nummer aan het telefoonboek toevoegen ... 

Als de display u vraagt een nieuwe naam op te 

slaan, draait u aan het wiel om Toevoegen te 

selecteren en drukt u op OK. De eerste letters 

van de in het telefoonboek opgeslagen namen 

verschijnen op de display. 

Draai aan het wiel om de eerste letter van de 

naam te kiezen en druk op OK. De eerste naam 

die begint met de geselecteerde letter verschijnt 

op de display. 

Draai aan het wiel om de naam te kiezen en druk 

op OK om het soort nummer te kunnen selecteren. 

Draai aan het wiel om een soort nummer te 

selecteren en druk op OK om uw keuze op te slaan. 

>> Dagelijks gebruik 

Enkele tips om u te helpen 

gemakkelijker items in het 

telefoonboek terug te vinden: 

Voer bij namen van stellen de 

voornamen in alfabetische 

volgorde in; 

Begin met de bedrijfsnaam wanneer 

u namen van collega’s invoert; 

Begin met de voorletter van het 

kind bij namen van vrienden van 

een van uw kinderen. 

98765432 

Toevoegen 

OK

OK

David	Jones	

OK
David	Jones	

98765432 

thuis 

werk 

OK

Mary	&	Robert	

B&O	Michael	

L	Jane	
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Zoeken in het telefoonboek en een nummer bellen 

Wanneer de handset niet in gebruik is, kunt u aan het wiel 

draaien om door de eerste letters van de in het telefoonboek 

opgeslagen namen te bladeren. 

Wanneer de handset niet in gebruik is ... 

Draai aan het wiel om door de eerste letters van de 

in het telefoonboek opgeslagen namen te bladeren. 

Druk op OK om namen te kunnen zoeken die 

beginnen met de letter die u hebt gekozen. 

Draai aan het wiel om door de namen te bladeren. 

Druk hierop om een soort nummer te selecteren.*1 

Als er maar één soort nummer bij de naam is 

opgeslagen, vraagt de display u of u wilt bellen. 

Of … 

 … draai aan het wiel om een soort nummer te 

selecteren en druk op OK.*2 

Als u twee telefoonlijnen hebt, wordt de huidige 

lijn voor uitgaande oproepen aangegeven op de 

display. Als u een andere lijn wenst te gebruiken, 

drukt u op de betreffende lijntoets om het even 

waar in het telefoonboek. 

Druk hierop om te bellen. 

Namen langer dan de breedte van 

de display worden afgekort. Als u 

bij een lange naam pauzeert, 

bladert het systeem langzaam door 

de naam, zodat u de hele naam te 

zien krijgt. 

*1 Soorten nummers zijn alleen 

beschikbaar als u de handset met 

een BeoLine 2- of een BeoLine-

basisstation gebruikt. 

*2 Als u een primair nummer hebt 

geselecteerd, zal dit worden 

gemarkeerd wanneer u de naam 

invoert. Het zal ook het nummer 

zijn dat wordt gebeld wanneer u 

vanuit de lijst met namen een 

oproep plaatst door een naam te 

markeren en op OK te drukken.  

Zie ‘Een primair nummer selecteren 

voor een naam in het telefoonboek’ 

op pagina 43. 

OK

OK
Dan Smith 

thuis 

OK

L 1 of L 2

OK
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De lijst 'gesprekken' gebruiken 

De functie Herkiezen en Nr. ID in de gesprekkenlijst slaat de 

laatste 24 telefoonnummers van inkomende en uitgaande 

gesprekken	op.	Naast	het	nummer	kunt	u	ook	het	gesprekstype,	

de	tijd,	de	datum	en	de	duur	van	het	gesprek	bekijken.	Als	u	een	

naam hebt ingevoerd in het telefoonboek, wordt deze weergegeven 

in plaats van het nummer, zelfs als uw telefonieaanbieder Nr. ID-

naaminformatie voor een inkomende oproep heeft meegeleverd. 

Identieke nummers worden slechts één keer in de lijst opgeslagen 

(het	meest	recente	gesprek).	

Bellen vanuit de lijst 'gesprekken' ... 

Druk hierop om de gesprekkenlijst te openen. 

Draai aan het wiel om een naam of nummer te 

kiezen. 

Druk hierop om het gespreksitem te openen. 

Als u twee telefoonlijnen hebt, wordt de huidige 

lijn voor uitgaande oproepen aangegeven op de 

display. Als u een andere lijn wenst te gebruiken, 

drukt u op de betreffende lijntoets. 

Druk hierop om het nummer te bellen. Als er 

meer dan één nummersoort is opgeslagen met 

een naam, vraagt de display om een ander soort 

nummer te selecteren.*1 

Draai aan het wiel om een soort nummer te 

selecteren en druk op OK om te bellen. 

>> Dagelijks gebruik 

U kunt het nummer dat wordt 

weergegeven op de display direct 

bellen door te drukken op  vanuit 

alle niveaus van de lijst 'gesprekken'. 

Als u een primaire lijn hebt 

geselecteerd, zoals beschreven op 

pagina 40, toont de gesprekkenlijst 

alleen de inkomende en uitgaande 

gesprekken op de primaire lijn. 

Druk op de betreffende lijntoets 

wanneer de gesprekkenlijst 

beschikbaar is om inkomende en 

uitgaande gesprekken op de 

andere lijn te bekijken. Als u geen 

primaire lijn hebt geselecteerd, 

bevat de gesprekkenlijst 

inkomende en uitgaande 

gesprekken op beide lijnen. 

De herkiesfunctie is alleen 

beschikbaar voor handsets die zijn 

ingesteld als algemeen. Zie 'Een 

handset instellen als 'persoonlijk' 

of 'algemeen'' op pagina 61 voor 

meer informatie. 

*1 Soorten nummers zijn alleen 

beschikbaar als u de handset met 

een BeoLine 2- of een BeoLine-

basisstation gebruikt. 

David	Jones	

OK 

L 1 of L 2

OK 

David	Jones	

thuis 

OK
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Gespreksinformatie van een geselecteerd gesprek bekijken ... 

Druk hierop om de beschikbare opties weer te 

geven. 

Draai aan het wiel om Details op de display te 

markeren. 

Druk op OK. Het gesprekstype, de naam, het 

soort nummer*1, de tijd, de datum en de 

gespreksduur worden weergegeven. 

Een specifiek nummer uit de lijst verwijderen ...

Druk hierop om de lijst 'gesprekken' te openen. 

Draai aan het wiel om de naam of het nummer 

te kiezen. 

Druk hierop om de beschikbare opties weer te 

geven. 

Draai aan het wiel om Oproep wissen te 

markeren op de display. 

Druk hierop om het geselecteerde item te 

verwijderen. 

U kunt telefoonnummers uit de lijst 

'gesprekken' rechtstreeks in het 

telefoonboek opslaan. Zie 'Nummers 

uit de gesprekken opslaan' op 

pagina 48 voor meer informatie. 

De Nr. ID-functie vereist een Nr.  

ID-abonnement bij uw 

telefonieaanbieder. 

Zelfs als u zich op nummer-ID 

abonneert, is het mogelijk dat 

nummerinformatie voor bepaalde 

gesprekken nog steeds 

onbeschikbaar blijft. Hieronder 

volgen een aantal voorbeelden van 

wat tijdens een inkomend gesprek 

op de display kan verschijnen: 

– Geheim nummer … Oproepen 

van niet-geregistreerde 

nummers; 

– Nummer-ID niet mogelijk …  

Nr. ID niet ondersteund door de 

telefonieaanbieder; 

– Buitenland … Informatie niet 

beschikbaar voor buitenlandse 

gesprekken. 

OK
David	Jones	

Bellen 

David	Jones	

Details 

OK

12345678 

OK
12345678 

Bellen 

12345678 

Oproep wissen 

OK
12345678 

Oproep gewist 
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Een favoriet nummer opslaan en bellen 

Als	u	slechts	één	telefoonlijn	hebt,	kunt	u	twee	reeds	in	het	

telefoonboek opgeslagen nummers instellen als uw favoriete 

nummers. 

Een favoriet nummer opslaan … 

Draai aan het wiel om Instellingen*1 te markeren 

en druk op OK. 

Draai aan het wiel om Favorieten te markeren en 

druk op OK. 

Draai aan het wiel om L 1 of L 2 te markeren en 

druk op OK. 

Druk nogmaals op OK en draai aan het wiel om 

door de eerste letters van de in het telefoonboek 

opgeslagen namen te bladeren. 

Druk op OK om namen te kunnen zoeken die 

beginnen met de letter die u hebt gekozen. 

Draai aan het wiel om de gewenste naam te 

markeren en druk op OK. 

Draai aan het wiel om een soort nummer*2 te 

selecteren en druk op OK om op te slaan. 

Een favoriet nummer bellen … 

Druk op L 1 of L 2 afhankelijk van welk favoriet 

nummer u wenst te bellen en druk vervolgens 

op . 

>> Dagelijks gebruik 

L 1 of L 2 
 

OK

 
OK

 
OK

OK 
 

OK 

OK 

OK 
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*¹ Als u nog geen favoriet nummer 

hebt opgeslagen, kunt u dit snel 

doen door eerst op L 1 of L 2 te 

drukken.

*2 Soorten nummers zijn alleen 

beschikbaar als u de handset met 

een BeoLine 2- of een BeoLine-

basisstation gebruikt. 



Een favoriet nummer verwijderen … 

Draai aan het wiel om Instellingen te markeren 

en druk op OK. 

Draai aan het wiel om Favorieten te markeren en 

druk op OK. 

Draai aan het wiel om L 1 of L 2 te markeren en 

druk op OK. 

Draai aan het wiel om Verwijderen te markeren 

en druk op OK om de favoriet te verwijderen.

OK

 
OK

 
OK

 
OK
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Schakelen tussen twee oproepen, 36 

	 •	 Oproepen	op	afzonderlijke	lijnen	

	 •	 Oproepen	op	dezelfde	lijn	–	Wachtende	oproep	

Telefonische vergaderingen, 38 

	 •	 Een	telefonische	vergadering	op	twee	lijnen	

	 •	 Telefonische	vergadering	op	één	lijn	–	Driegesprek	

Een primaire lijn kiezen, 40 

Gebruik van twee lijnen 

In combinatie met het BeoLine 2-

basisstation is de handset een 

telefoon met twee lijnen, waarmee 

tegelijkertijd vier gesprekken kunnen 

worden gevoerd (twee op elke lijn). 

Een ander voordeel van het 

systeem met twee lijnen is de 

vrijheid om elke lijn te wijden aan 

een specifiek doel, wat handig is 

als u bijvoorbeeld privégesprekken 

gescheiden wilt houden van 

werkgerelateerde gesprekken. Dit 

kunt u doen door een primaire lijn 

te kiezen. Als u een primaire lijn 

kiest, kunt u ook over afzonderlijke 

gesprekkenlijsten beschikken. 

In dit hoofdstuk leest u hoe u kunt 

schakelen tussen oproepen, hoe u 

ze in de wacht kunt zetten, hoe u 

telefonische vergaderingen of 

driegesprekken kunt voeren en 

hoe u een primaire lijn voor de 

handset kiest. 
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Schakelen tussen oproepen op afzonderlijke lijnen 

De handset maakt het mogelijk voor u om gelijktijdige oproepen 

op	afzonderlijke	lijnen	te	beheren.	De	display	geeft	weer	welke	

lijn actief is en of een oproep op de andere lijn in de wacht is gezet. 

Twee gelijktijdige oproepen op afzonderlijke lijnen beheren … 

U hebt een actieve oproep op lijn 1. 

De display en een gedempt belsignaal van de 

handsetluidspreker melden u een inkomende 

oproep op lijn 2. 

Druk hierop om de actieve oproep in de wacht te 

zetten. In dit voorbeeld geeft de display aan dat 

er een oproep in de wacht staat op lijn 1 en dat 

er een inkomende oproep is op lijn 2. Als u de 

actieve oproep wilt beëindigen alvorens de 

inkomende oproep te beantwoorden, sla dan 

deze stap over. 

Beantwoord de inkomende oproep op lijn 2. 

Druk hierop om de actieve oproep te beëindigen. 

U kunt de desbetreffende lijntoets indrukken om 

de oproep uit de wacht te halen. 

>> Gebruik van twee lijnen 

John	Smith	

werk 

0:35 

David	Jones	

5551212 

OPROEP 

HOLD 
John	Smith	

werk 

IN	DE	WACHT	

David	Jones	

5551212 

OPROEP 

L 2 

 

L 1 
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Als u een actief gesprek hebt en u 

schakelt over op een niet-actieve 

lijn zonder het actieve gesprek 

eerst in de wacht te zetten, wordt 

het actieve gesprek beëindigd! 

Als u tegelijkertijd inkomende 

gesprekken hebt op beide lijnen, 

drukt u op een lijntoets om een lijn 

te selecteren alvorens een oproep 

te beantwoorden. 

Als u een oproep meer dan drie 

minuten in de wacht hebt staan, 

zal de handset u om de dertig 

seconden met een pieptoon 

herinneren aan de wachtende 

oproep. Een oproep die gedurende 

tien minuten in de wacht staat, 

wordt automatisch beëindigd. 

Als u de handset in de oplader 

plaatst, worden oproepen in de 

wacht niet beëindigd. 

John	Smith

werk

3:46

David	Jones

thuis

OPROEP



Schakelen tussen oproepen op dezelfde lijn – 
Wachtende oproep 

Gebruik de OK-toets om een oproep in de wacht te zetten terwijl 

u	een	inkomende	oproep	beantwoordt,	en	de	R	/	FLASH-toets	om	

te schakelen tussen twee oproepen. 

Twee gelijktijdige oproepen op dezelfde lijn beheren … 

U hebt een actieve oproep op lijn 1. 

De display en een pieptoon van de handset 

melden u een inkomende oproep op dezelfde lijn. 

Druk hierop als u de inkomende oproep niet wilt 

beantwoorden. Of … 

… druk hierop om de eerste oproep in de  

wacht te zetten en de inkomende oproep te 

beantwoorden. De eerste oproep verschijnt altijd 

boven aan de display. In sommige gevallen zou 

het kunnen dat u op R / FLASH moet drukken in 

plaats van op OK. 

Druk hierop om te schakelen tussen oproepen. 

Druk hierop om een oproep te beëindigen. 

John	Smith	

thuis 

0:35 

David	Jones	

werk 

Beantwoorden? 

 

OK 
John	Smith	

David	Jones	

R / FLASH 
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Om een oproep op deze manier in 

de wacht te kunnen plaatsen, 

dient u geabonneerd te zijn op de 

basisservice Wachtende oproep 

van uw telefonieaanbieder. 

Verdere informatie over deze 

functie vindt u in de instructies 

meegeleverd door uw 

telefonieaanbieder. 



Een telefonische vergadering op twee lijnen 

Wanneer u gelijktijdige oproepen ontvangt op lijn 1 en lijn 2, kunt 

u de oproepen met elkaar verbinden en een telefonische 

vergadering starten. 

U hebt gelijktijdige oproepen op beide lijnen … 

De display toont de actieve oproep op lijn 1 en 

een of meerdere wachtende oproepen op lijn 2. 

Druk hierop om een telefonische vergadering te 

voeren. 

Druk hierop om te bevestigen. 

Oproepen in een telefonische vergadering splitsen … 

Druk hierop om oproepen in een telefonische 

vergadering te splitsen. 

Een enkele oproep in een telefonische vergadering beëindigen … 

Druk op de lijntoets van de lijn waarmee u wilt 

blijven bellen. 

Een telefonische vergadering beëindigen ... 

Druk hierop om een telefonische vergadering te 

beëindigen. 

>> Gebruik van twee lijnen 

John	Smith	

0:35 

David	Jones	

IN	DE	WACHT	

OK 
Vergadering	

OK 
John	Smith	

0:40 

David	Jones	

 

L 1 of L 2 

HOLD 
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Houd er rekening mee dat externe 

deelnemers aan een telefonische 

vergadering elkaar slechts beperkt 

kunnen horen als ze ver van de 

telefoon verwijderd zijn. Dit 

probleem kan worden beperkt 

door u te abonneren op de 

driegesprekservice van uw 

telefonieaanbieder. 

John	Smith

3:46

David	Jones



Telefonische vergadering op één lijn – Driegesprek 

Wanneer u een driegesprek start, kan de eerste oproep een 

inkomende of een uitgaande oproep zijn, maar moet u de tweede 

oproep zelf starten. Neem contact op met uw telefonieaanbieder 

voor meer informatie over de driegesprekservice. 

U hebt een oproep op lijn 1 … 

Druk hierop om de actieve oproep in de wacht te 

zetten.

Bel naar een derde persoon om deel te nemen 

aan uw driegesprek door het nummer te vormen. 

Wanneer deze laatste de oproep beantwoordt, 

drukt u hierop om het driegesprek te starten.

Druk hierop om het gesprek volledig te beëindigen. 

R / FLASH
John	Smith	

| 

0 – 9

R / FLASH
John	Smith	

98765432 

2:26
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Om oproepen op dezelfde lijn  

te combineren, moet u voor die  

lijn geabonneerd zijn op de 

driegesprekservice van uw 

telefonieaanbieder. 

Als u een driegesprek of een 

grotere telefonische vergadering 

wenst te houden, houd er dan 

rekening mee dat u alle oproepen 

in het driegesprek moet starten. 

Verdere informatie over deze 

functie vindt u in de instructies 

meegeleverd door uw 

telefonieaanbieder.

John	Smith

David	Jones

3:46



Een primaire lijn kiezen

Een primaire lijn kiezen voor uitgaande oproepen biedt diverse 

voordelen.	U	kunt	elke	lijn	wijden	aan	een	specifiek	doel.	Zo	kunt	

u bijvoorbeeld van de ene lijn een privélijn maken en van de 

andere een lijn voor werkgerelateerde oproepen. U kunt ook over 

afzonderlijke gesprekkenlijsten beschikken. Ten slotte zal de 

indicatie van nieuwe, onbeantwoorde oproepen u informeren 

over oproepen ontvangen op de primaire lijn. 

Een primaire lijn kiezen ...

Druk hierop om het hoofdmenu te openen. 

Draai aan het wiel om Instellingen te markeren 

en druk op OK. 

Draai aan het wiel om Primaire lijn te markeren 

en druk op OK. 

Draai aan het wiel om Lijn 1, Lijn 2 of Geen te 

markeren. 

Druk hierop om deze instelling op te slaan. 

>> Gebruik van twee lijnen 

OK

Instellingen 

OK

Primaire lijn 

OK

Lijn 2 

OK
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Als u geen primaire lijn wenst en 

Geen selecteert, zal de 

gesprekkenlijst inkomende en 

uitgaande oproepen bevatten van 

beide lijnen. 



Geavanceerde bediening 

Een nieuwe naam en nummer in het telefoonboek invoeren, 42 

Een naam en nummer uit het telefoonboek verwijderen, 44 

De inhoud van de lijst 'gesprekken' wissen, 45 

Namen of nummers in het telefoonboek wijzigen, 46 

Nummers uit de lijst 'gesprekken' opslaan, 48 

Volume voor audio-/videoproducten aanpassen, 49 

Toestelnummers bellen en opslaan in het telefoonboek, 50 

Voorkeursinstellingen, 54

In dit hoofdstuk leest u hoe u de 

geavanceerdere functies van de 

handset kunt gebruiken. Deze 

functies zult u misschien niet zo 

vaak nodig hebben, maar ze maken 

de telefoon wel nuttiger en 

aangenamer in gebruik. 

Zo ontdekt u bijvoorbeeld hoe u 

items in het telefoonboek kunt 

bewerken, nummers uit de 

gesprekkenlijst kunt opslaan en het 

volumeniveau van audio- of 

videoproducten van Bang & Olufsen 

kunt aanpassen. 

Veel handsetfuncties kunnen 

worden geactiveerd, aangepast en 

gedeactiveerd om u te helpen de 

handset af te stemmen op uw 

gebruik. Dat kunt u voornamelijk 

doen via het menu Instellingen. 
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Een nieuwe naam en nummer in het telefoonboek 
invoeren 

U kunt te allen tijde een naam en nummer opslaan in het 

telefoonboek, of een nieuw nummer toevoegen aan een 

bestaande naam. Een nummer mag uit maximaal 48 cijfers 

bestaan en een naam mag maximaal 25 tekens lang zijn.*1 U kunt 

tot 400 items opslaan.*2 

Een nieuwe naam en nummer invoeren ... 

Voer het telefoonnummer in en druk op OK om 

het nummer op te slaan. Nr. opslaan wordt 

gemarkeerd op de display. 

Druk hierop om het nummer op te kunnen slaan. 

Nieuwe naam wordt gemarkeerd op de display. 

Zie de volgende pagina als u een nummer wilt 

toevoegen aan een naam die al in het 

telefoonboek* is opgeslagen.*1 

Druk hierop om een nieuwe naam op te kunnen 

slaan. De spellingregel verschijnt op de display. 

Draai aan het wiel om letters van de naam te 

selecteren en druk hierop om de geselecteerde 

letter op te slaan. U kunt zowel kleine letters als 

hoofdletters gebruiken.*3 

Om cijfers toe te voegen, drukt u op de cijfertoetsen. 

Draai aan het wiel om de cursor naar het 

symbool  te verplaatsen. Op de display zal 

opslaan verschijnen. 

Druk hierop om de naam op te slaan. De display 

vraagt u een soort nummer te selecteren.*1 

Draai aan het wiel om thuis, mobiel of werk te 

selecteren en druk op OK om uw keuze op te slaan. 

>> Geavanceerde bediening 

0 – 9 
OK 

98765432 

Nr. opslaan 

OK 
98765432 

Nieuwe naam 

OK 
 			ABCDEFGHIJ	

 
OK 

D| 
    abcdefghijkl 

0 – 9 

 
David	Jones| 
opslaan 

OK 
David	Jones	

thuis 

 
OK
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Namen en nummers zijn alleen 

beschikbaar voor handsets die zijn 

ingesteld als algemeen. Zie 'Een 

handset instellen als 'persoonlijk' 

of 'algemeen'' op pagina 61 voor 

meer informatie. 

*1 Als u een ander basisstation 

dan een BeoLine 2- of een 

BeoLine-basisstation gebruikt … 

– Kunnen namen maximaal uit 16 

tekens bestaan 

– Is de functie ‘soorten nummers’ 

niet beschikbaar 

– Kunt u geen nummers toevoegen 

aan een naam die al is opgeslagen 

in het telefoonboek 

*2 Als u een ander basisstation 

dan een BeoLine 2-basisstation 

gebruikt … 

– Biedt het telefoonboek slechts 

ruimte voor 200 items 

*3 Als u een BeoLine 2- of een 

BeoLine-basisstation gebruikt, kunt 

u schakelen tussen hoofdletters en 

kleine letters door op OK te 

drukken wanneer  in de 

spellingregel gemarkeerd is.  



Een nummer toevoegen aan een naam in het telefoonboek ... 

Als de display u vraagt een nieuwe naam op te 

slaan, draait u aan het wiel om Toevoegen te 

selecteren en drukt u op OK. De eerste letters 

van de in het telefoonboek opgeslagen namen 

verschijnen op de display. 

Draai aan het wiel om de eerste letter van de 

naam te kiezen en druk op OK. De eerste naam 

die begint met de geselecteerde letter verschijnt 

op de display. 

Draai aan het wiel om de naam te kiezen en druk 

op OK om het soort nummer te kunnen 

selecteren. 

Draai aan het wiel om het soort nummer te 

selecteren en druk op OK om uw keuze op te 

slaan. 

Een primair nummer voor een naam in het telefoonboek 

selecteren ... 

Wanneer u een naam hebt geselecteerd in het 

telefoonboek, draait u aan het wiel om het soort 

nummer te markeren dat u wenst voor het 

primaire nummer voor de geselecteerde naam. 

Druk vervolgens op OK. 

Draai aan het wiel om Primair te markeren en 

druk op OK om op te slaan. 

 
98765432 

Toevoegen 

OK 

 
OK 

 
David	Jones	

OK 
David	Jones	

thuis 

 
werk 

OK 
David	Jones	

98765432 

werk 

Opgeslagen 

 
mobiel 

OK 

 
Primair 

OK 
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Als u een primair nummer hebt 

geselecteerd, zal dit worden 

gemarkeerd wanneer u het 

naamitem invoert. Het zal ook het 

nummer zijn dat wordt gebeld 

wanneer u vanuit de lijst met 

namen een oproep plaatst door 

een naam te markeren en op  te 

drukken. 



>> Geavanceerde bediening 

Een naam en nummer uit het telefoonboek 
verwijderen 

U kunt namen en nummers die in het telefoonboek zijn 

opgeslagen wissen. 

Draai aan het wiel om het telefoonboek te openen, 

selecteer een eerste letter en druk op OK. 

Draai aan het wiel om een naam te selecteren en 

druk op OK.

Draai aan het wiel om een item te kiezen en druk 

op OK.*1 

Draai aan het wiel om Verwijderen op de display 

te markeren en druk op OK om het item te 

verwijderen. 

 
OK 

 
David	Jones	

OK 

 
David	Jones	

mobiel 

OK 

 
David	Jones	

mobiel 

Verwijderen	

OK 
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Als u de handset met het 

BeoLine 2- of het BeoLine-

basisstation gebruikt, verwijdert u 

door Verwijderen te selecteren 

alleen het nummer - thuis, mobiel 

of werk - dat u hebt geselecteerd. 

Andere nummers die zijn opgeslagen 

bij dezelfde naam blijven net als de 

naam zelf onveranderd. Als er 

echter maar één nummer bij de 

naam is opgeslagen, verwijdert u 

door het nummer te verwijderen 

ook meteen de naam. 

U kunt een gemarkeerd nummer 

ook verwijderen door op C en 

vervolgens op OK te drukken. 

*1 Als u andere basisstations dan 

een BeoLine 2- of een BeoLine-

basisstation gebruikt, zal deze stap 

onbeschikbaar zijn en dient u verder 

te gaan naar de volgende stap. 



De inhoud van de lijst 'gesprekken' wissen 

U kunt te allen tijde de inhoud van de gesprekkenlijst wissen als u 

de handset gebruikt in combinatie met een BeoLine 2- of een 

BeoLine-basisstation. 

De inhoud van een lijst wissen ... 

Druk hierop om het hoofdmenu te openen. 

Draai aan het wiel om Oproepen wissen te 

markeren en druk op OK.

Als u over twee telefoonlijnen beschikt en u hebt 

een primaire lijn gekozen, wordt u gevraagd te 

selecteren welke gesprekkenlijst u wilt verwijderen. 

Draai aan het wiel om Lijn 1 of Lijn 2 te selecteren 

en druk op OK. 

Verwijderen? wordt afgebeeld op de display. 

Druk op OK om de inhoud van de lijst te 

verwijderen.*2 

OK 

 
Oproepen wissen 

OK 

 
Lijn 1 

OK 

Verwijderen?	

OK 
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Als u uw handset hebt ingesteld op 

persoonlijk, zoals beschreven op 

pagina 61, dan heeft het wissen 

van de lijst alleen betrekking op de 

handset. Als u uw handset hebt 

ingesteld op algemeen, wordt de 

lijst gewist op alle handsets die zijn 

ingesteld op algemeen. 

*2 Wanneer u een gesprekkenlijst 

verwijdert, zal ook de lijst met 

nieuwe oproepen worden 

verwijderd. 



Namen of nummers in het telefoonboek wijzigen 

U kunt een telefoonboekitem (dat gewoonlijk uit een naam en 

ten minste één nummer bestaat*1)	altijd	bewerken.	

Een nummer in het telefoonboek bewerken ...

Draai aan het wiel om een naam te selecteren en 

druk op OK. 

Draai aan het wiel om een soort nummer te 

selecteren en druk op OK. 

Druk hierop om de beschikbare opties weer te 

geven. 

Draai aan het wiel om Bewerken te markeren en 

druk op OK om het nummer te bewerken. 

Draai aan het wiel om de cursor achter het cijfer 

te plaatsen dat u wilt bewerken. 

Druk hierop om het cijfer te verwijderen. 

Voer een cijfer in ter vervanging van het cijfer 

dat u hebt verwijderd. 

Herhaal de bovenstaande drie stappen voor elk 

cijfer dat u wilt bewerken. 

Druk op OK wanneer u klaar bent met het 

bewerken van het nummer en draai aan het wiel 

om het soort nummer te markeren. 

Druk hierop om op te slaan. 

>> Geavanceerde bediening 

 
OK 

 
David	Jones	

thuis 

OK 
Gesprek 

 
Bewerken 

OK 
98768432| 

 
98768|432 

C 

0 – 9 
98765432 

OK 
 

OK 
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De menu-onderdelen op deze 

twee pagina's zijn alleen 

beschikbaar als u een BeoLine 2- of 

een BeoLine-basisstation gebruikt. 

Als u andere basisstations gebruikt, 

zal het menu Bewerken in een 

telefoonboekitem u de mogelijkheid 

geven om eerst het nummer en 

vervolgens de naam te bewerken. 

*1 U kunt soorten nummers en 

meerdere nummers voor een naam 

alleen opslaan als u uw handset 

gebruikt in combinatie met een 

BeoLine 2- of een BeoLine-

basissation.



Een naam bewerken ... 

Draai aan het wiel om een naam te selecteren en 

druk op OK. 

Draai aan het wiel om de naam te markeren en 

druk op OK.

Draai aan het wiel om Hernoemen te markeren 

en druk op OK. 

Draai aan het wiel om de letters voor de naam te 

kiezen. 

Druk hierop om de geselecteerde letter op te 

slaan of ... 

 … druk hierop om letters te verwijderen. 

Voer alle gewenste aanpassingen uit. 

Draai aan het wiel om de cursor te verplaatsen 

naar het  -symbool en druk op OK om de naam 

op te slaan. 

 
OK 

 
OK 

David	Jones	

Hernoemen 

OK 

 
David	Jones| 
    abcdefghijkl 

OK 

C 

 
David	Jones| 
opslaan 

OK 
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Als u een BeoLine 2- of een 

BeoLine-basisstation gebruikt, kunt 

u schakelen tussen hoofdletters en 

kleine letters door op OK te 

drukken wanneer  in de 

spellingregel gemarkeerd is. 



Nummers uit de lijst 'gesprekken' opslaan 

Telefoonnummers uit de gesprekkenlijst kunnen worden 

opgeslagen en benoemd in het telefoonboek. 

Als u over twee telefoonlijnen beschikt en u hebt 

een primaire lijn gekozen, drukt u eerst op L 1 of 

L 2 om te selecteren van welke lijn u de 

gesprekkenlijst wilt openen. 

Druk hierop om de gesprekken te openen. Het 

laatste nummer in de lijst verschijnt op de display. 

Draai aan het wiel om het gewenste nummer te 

kiezen. 

Druk hierop om de beschikbare opties weer te 

geven. 

Draai aan het wiel om Nr. opslaan te markeren 

en druk op OK. 

Nieuwe naam wordt gemarkeerd op de display. 

Druk op OK.*1 

Draai aan het wiel om tekens voor de naam te 

selecteren en druk op OK om elk geselecteerd 

teken op te slaan. 

Draai aan het wiel om de cursor te verplaatsen 

naar het  -symbool en druk op OK om de naam 

op te slaan. 

Draai aan het wiel om een soort nummer*2 te 

selecteren en druk op OK om uw keuze op te slaan. 

>> Geavanceerde bediening 

L 1 of L 2 

 

 
76543210 

OK 
76543210 

Gesprek 

 
Nr. opslaan 

OK 

OK 

 
voer naam in 

76543210 

 			ABCDEFGHIJ	

OK 

 
opslaan 

OK 

 
werk 

OK 
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Als u een BeoLine 2- of een 

BeoLine-basisstation gebruikt, kunt 

u schakelen tussen hoofdletters en 

kleine letters door op OK te 

drukken wanneer  in de 

spellingregel gemarkeerd is. 

*1 Als u het nummer wilt toevoegen 

aan een reeds in het telefoonboek 

opgeslagen naam, selecteert u eerst 

'Toevoegen' en vervolgens een letter, 

een naam en een soort nummer. 

*2 Het is alleen mogelijk om het 

soort nummer op te slaan als u de 

handset met een BeoLine 2 of een 

BeoLine-basisstation gebruikt. 



Volume voor audio-/videoproducten aanpassen 

U	kunt	het	volume	van	uw	audio-	en	videoproducten	van	Bang	&	

Olufsen aanpassen via uw handset als u AV in het menu Instellingen 

hebt ingesteld op Volume.*3 Kies eerst welke geluidsbron u wilt 

aanpassen: audio of video. 

Het volume van een audio- of videosysteem aanpassen ... 

Druk hier herhaaldelijk op AV totdat het 

gewenste systeemtype op de display verschijnt. 

Draai aan het wiel om het geluid harder of 

zachter te zetten. 

A.V
Audio

A.V
Video

A.V
Link audio

A.V
Link video

Link video
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Als de telefoon overgaat, kunt u het 

volume van een Bang & Olufsen-

product aanpassen zonder eerst de 

AV-toets in te drukken. Draai 

gewoon aan het wiel. Het product 

moet echter hetzelfde zijn als dat 

waarop u de laatste keer het volume 

met de handset hebt aangepast. 

*3 Als ‘AV’ in het menu ‘Instellingen’ 

is ingesteld op een van de AV-

apparatuurtypen in plaats van op 

‘Volume’, zal het geluid van deze 

apparatuur worden uitgeschakeld 

wanneer u op AV drukt. 

Audio



Toestelnummers bellen en opslaan in het telefoonboek 

Bij	dit	systeem,	dat	gebruikt	wordt	door	banken	en	andere	

bedrijven met telefooncentrales, moet voor het toestelnummer 

een pauze worden ingevoerd. Sla het hoofdnummer, de pauze en 

het toestelnummer op in het telefoonboek. Nu kunt u het 

nummer bellen vanuit het telefoonboek. 

Een toestelnummer rechtstreeks bellen ... 

Voer het hoofdtelefoonnummer in. 

Druk op OK om een pauze te kunnen invoeren, 

draai aan het wiel om Pauze inv. te markeren en 

druk op OK. 

 

Voer het toestelnummer in. 

Druk op  om het nummer te bellen en druk op 

OK om door te gaan na de pauze. 

Druk hierop om het gesprek te beëindigen. 

>> Geavanceerde bediening 

0 – 9 

OK 
 

Pauze inv. 

OK 

0 – 9 

 
OK 
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Een toestelnummer in het telefoonboek opslaan ... 

Voer het hoofdtelefoonnummer in. 

Druk hierop om een pauze in te voeren. 

Draai aan het wiel om Pauze inv. te markeren en 

druk op OK. 

Voer het toestelnummer in. 

Druk twee keer om het item op te slaan. U kunt 

het nummer nu een naam en een soort 

toewijzen, zoals beschreven op pagina 42. 

0 – 9 
98765432 

OK 
98765432 

Nr. opslaan 

 
98765432 

Pauze inv. 

OK 
98765432-

0 – 9 
98765432-123 

OK 
OK 
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Een toestelnummer vanuit het telefoonboek bellen ... 

Draai aan het wiel om door de eerste letters van 

de in het telefoonboek opgeslagen namen te 

bladeren. 

Druk op OK om namen te kunnen zoeken die 

beginnen met de letter die u hebt gekozen. 

Draai aan het wiel om door de namen te bladeren. 

Druk hierop om een soort nummer te selecteren. 

Als er maar één soort nummer bij de naam is 

opgeslagen, vraagt de display u of u wilt bellen. 

Of … 

 … draai aan het wiel om een soort nummer te 

selecteren en druk op OK. 

Als u twee telefoonlijnen hebt, wordt de huidige 

lijn voor uitgaande oproepen aangegeven op de 

display. Als u een andere lijn wenst te gebruiken, 

drukt u op de betreffende lijntoets om het even 

waar in het telefoonboek. 

Druk hierop om een nummer te bellen.  

Het hoofdnummer wordt gekozen. 

De display vraagt u om door te gaan. Druk op 

OK om het toestelnummer te bellen. 

>> Geavanceerde bediening 

 

OK 

 

OK 
Dan Smith 

thuis 

 
OK 

L 1 of L 2 

OK 

Doorgaan? 

OK 
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Voorkeursinstellingen 

Het menu Instellingen bevat verschillende opties waarmee u 

functies van de handset kunt aanpassen. 

Instellingen in het menu kiezen ... 

Druk hierop om het hoofdmenu te openen. 

Draai aan het wiel om Instellingen te markeren 

en druk op OK om het menu te openen. 

Draai aan het wiel totdat de gewenste optie 

wordt afgebeeld, bijvoorbeeld Tijd en datum.

Druk hierop om het menu te openen. 

 

Draai aan het wiel totdat de gewenste optie 

wordt afgebeeld, bijvoorbeeld Tijd.

Druk hierop om het menu te openen. 

Draai aan het wiel om instellingen te selecteren 

en druk op OK om ze op te slaan. 

>> Geavanceerde bediening 

OK 

 
Instellingen 

OK 

 
Tijd en datum 

OK 
Tijd en datum 

Tijd

Datum

Weergave tijd 

Weergave van klok

 
Tijd 

OK 

 
OK 
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Als u meer handsets op een 

basisstation wilt aanmelden en een 

of meer van deze handsets zijn 

BeoCom 6000- of BeoCom 2-

toestellen, dan moet het oudste 

handsetmodel eerst worden 

aangemeld. De functionaliteit zal 

in dat geval worden beperkt tot de 

functionaliteit van de oudste 

aangemelde handset. Zie ‘De 

handset voor de eerste keer bij een 

basisstation aanmelden’ op 

pagina 14. 

Als u een BeoLine PSTN-

basisstation gebruikt, kunt u 

slechts zes handsets aanmelden. 

Vergrendelen	

Stil 

Batt. status 

Oproepen wissen 

Instellingen 



De menuopties van Instellingen 
Belsignaal … Dit menu bestaat uit twee of drie submenu's afhankelijk 

van het aantal telefoonlijnen waarover u beschikt: Lijn (Lijn 1 en Lijn 2 

voor twee telefoonlijnen) en Intercom. Deze menu's bevatten drie 

afzonderlijke instellingen voor het belsignaal: 

– Belt. aan/uit: hiermee kunt u het belsignaal in- of uitschakelen en een 

periode instellen waarin de telefoon niet overgaat. Als u het belsignaal 

uitschakelt, gaat de telefoon niet over, maar worden oproepen nog 

wel geregistreerd in de gesprekkenlijst. Het belsignaal is uitgeschakeld 

totdat u de instelling wijzigt.

– Niveau belsig.: hiermee kunt u het volume van het belsignaal instellen. 

Na een korte pauze hoort u het geselecteerde belsignaal. 

– Soort belsig.: hiermee kunt u uit acht melodieën kiezen. Na een korte 

pauze hoort u het geselecteerde belsignaal. 

Tijd en datum … Dit menu bevat vier afzonderlijke instellingen:

– Tijd: hiermee kunt u de tijd invoeren. 

– Datum: hiermee kunt u de datum invoeren. 

– Weergave tijd: hiermee kunt u de tijdsweergave selecteren. De opties 

zijn 12 en 24. 

– Weergave van klok: hiermee kunt u de stijl van de klokweergave 

selecteren zoals weergegeven op pagina 18.

Favorieten … Wanneer u slechts één lijn hebt, kunt u twee favoriete 

nummers voor de knoppen L 1 en L 2 instellen en verwijderen.  

De menu's L 1 en L 2 bevatten twee instellingen.

– Toevoegen/Wijzigen: hiermee kunt u een favoriet nummer toevoegen 

of wijzigen. 

– Verwijderen: hiermee kunt u een favoriet nummer verwijderen. 

Handset … Het menu Handset bevat vier submenu's:

– Kleur: hiermee kunt u een kleurthema toewijzen aan de handset met 

behulp van het wiel en de OK-toets. 

– Voer naam in: hiermee kunt u de handset een nieuwe naam geven met 

behulp van het wiel en de toets OK. Let op: dit menu wordt Naam 

aanpassen genoemd nadat u voor de eerste keer een naam voor de 

handset invoert. 

– Aanmelden: hiermee kunt u de handset aanmelden bij het BeoLine 2-

basisstation. 

– Handset type: hiermee kunt u de handset instellen op Persoonlijk of 

Algemeen, zoals beschreven op pagina 61.*1 
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*1 Als u een telefoonsysteem hebt 

met een of meerdere handsets 

ingesteld op persoonlijk en de 

andere ingesteld op algemeen, 

moet u op het volgende letten: 

– Door het wijzigen van een 

handset van Persoonlijk in 

Algemeen worden het persoonlijk 

telefoonboek en de gesprekkenlijst 

vervangen, niet aangevuld, door 

de algemene lijsten. 



Telefoonboek … In dit menu kunt u kiezen tussen twee lay-outs:

–  Standaard: hiermee kunt u bladeren door een lijst met letters. Alleen 

letters waarvoor u namen hebt opgeslagen, worden weergegeven.

–  Groot: hiermee kunt u bladeren door namen onder één specifieke 

letter. Alleen letters waarvoor u namen hebt opgeslagen, worden 

weergegeven.

Primaire lijn … Als u over twee telefoonlijnen beschikt, kunt u een 

primaire lijn voor de handset selecteren.*1 

Autom.	vergr. … De opties zijn Aan en Uit. Door de toetsen van de 

handset te vergrendelen wordt voorkomen dat de toetsen per ongeluk 

worden geactiveerd. U kunt nog steeds oproepen ontvangen, maar de 

toetsen van de handset vergrendelen na het beëindigen van een gesprek 

weer automatisch. 

AV	… De opties zijn Volume, Audio uitschakelen, Video uitschakelen, 

Link audio uitschakelen en Link video uitschakelen. Wanneer Volume 

wordt geselecteerd, kunt u het volume van uw Bang & Olufsen-

apparatuur aanpassen door op AV te drukken. Wanneer een van de 

andere opties wordt geselecteerd, kunt u het geluid van het 

geselecteerde type AV-apparatuur uitschakelen door op AV te drukken. 

Zie ‘Volume voor audio-/videoproducten aanpassen’ op pagina 49. 

Batt. Waarsch. … Waarschuwt u via een geluidssignaal wanneer de 

handsetbatterij moet worden opgeladen. De opties zijn Aan, Uit en 

Timed uit. Als u Timed uit selecteert, kunt u het wiel gebruiken om een 

dagelijkse tijdsperiode in te stellen waarop de batterijwaarschuwing niet 

plaatsvindt, bijvoorbeeld ’s nachts. 

Auto	opnemen … Schakel automatisch opnemen in op Aan als u een 

gesprek wilt beantwoorden zodra u de handset van de oplader haalt – 

d.w.z. zonder te drukken op . Automatisch opnemen is ingesteld op Uit 

bij levering van de telefoon. Automatisch opnemen kan alleen worden 

gebruikt als de handset zich in de oplader bevindt. Als de handset zich 

niet in de oplader bevindt, moet u altijd op  drukken om een oproep te 

beantwoorden. 

Nieuwsindic. … De nieuwsindicatie – het displaybericht dat nieuwe, 

onbeantwoorde oproepen aangeeft – is in de fabriek ingesteld op Aan.  

U kunt dus zien hoeveel nieuwe oproepen u hebt ontvangen. De opties 

zijn Aan en Uit. 
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*1 Dit menu is alleen toegankelijk 

als u de handset in combinatie met 

een BeoLine 2-basisstation 

gebruikt. Als u een primaire lijn 

selecteert, zal de weergave van 

nieuwe, onbeantwoorde oproepen 

u alleen informeren over 

gesprekken ontvangen op die lijn. 



Taal … Kies de taal van de displaytekst. 

Kengetallen … Selecteer de optie die voldoet aan de vereisten van uw 

telefonieaanbieder. Kengetallen bevat twee submenu's: Vormen en 

Kengetal.*2 

– Vormen geeft aan of er al dan niet kengetallen moeten worden 

gevormd voor lokale gesprekken. De opties zijn Ja en Nee. 

– Kengetal 1: hiermee kunt u tot tien kengetallen invoeren. Wanneer u 

het eerste kengetal hebt ingevoerd, zal Kengetal 2 verschijnen enz. 

Basis … Dit menu bevat drie submenu’s:

– Handset verw.: hiermee annuleert u de aanmelding van een handset bij 

het basisstation. 

– Basis openen: hiermee kunt u het basisstation gereedmaken voor de 

aanmelding van extra handsets.*3 

– Wijzig code: hiermee kunt u een nieuwe pincode voor uw basisstation 

invoeren en de pincode wijzigen. Gebruik de cijfertoetsen om de 

pincode in te voeren en druk op OK om op te slaan. De standaard 

pincode is 0000. Als de pincode drie keer foutief wordt ingevoerd, 

keert de handset terug naar niet-actieve modus. 

Telefoonlijnen … De telefoon heeft twee lijnen maar kan worden 

ingesteld op gebruik met slechts één enkele lijn. De opties zijn 1 en 2.*4 

Knippertijd … Kies tussen Lang, Kort of Aangepast.*3 De correcte 

knippertijd is afhankelijk van hoe u uw telefoon hebt aangesloten. De 

milliseconden van een gemarkeerde instelling worden na een paar 

seconden weergegeven. Neem contact op met uw lokale 

telefonieaanbieder voor meer informatie over de beschikbaarheid en het 

gebruik van knippertijden.

57

Over kengetallen: 
Telefoonbedrijven hebben 

verschillende vereisten met 

betrekking tot het voeren van 

lokale gesprekken. De instellingen 

die u kiest in het menu Kengetallen 

zijn afhankelijk van de vereisten van 

uw specifieke telefonieaanbieder. 

Deze kunnen verschillend zijn: 

– U moet 1+kengetal+nummer 

voor alle gesprekken vormen 

… stel Vormen in op Ja en voer 

geen kengetal in bij de optie 

Kengetal; 

– U moet kengetal+nummer 

voor lokale gesprekken 

vormen … stel Vormen in op Ja. 

Voor Kengetal kunt u tot tien 

kengetallen invoeren die vallen 

binnen uw lokale zone; 

– U moet noch 1 noch een 

kengetal vormen voor lokale 

gesprekken … Stel Vormen in 

op Nee en voer uw eigen 

kengetal in bij Kengetal. 

*2 Deze optie en kengetallen in het 

algemeen zijn niet beschikbaar in 

alle landen. 

*3 ‘Basis openen’ in het menu ‘Basis’ 

en ‘Aangepast’ in het menu 

‘Knippertijd’ zijn alleen beschikbaar 

als u de handset gebruikt met een 

BeoLine 2- of een BeoLine-

basisstation. 

*4 Het menu ‘Telefoonlijnen’ is 

alleen beschikbaar als u de handset 

gebruikt in combinatie met een 

BeoLine 2-basisstation. 
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Systeem met meerdere handsets 

Een andere handset bellen, 60 

Een handset instellen als 'persoonlijk' of 'algemeen', 61

Externe oproepen doorschakelen, 62 

Intern telefonisch vergaderen, 63 

Wanneer meerdere handsets bij 

één basisstation zijn aangemeld, 

kunt u een eigen telefoonsysteem 

instellen. Alle handsets kunnen 

externe gesprekken ontvangen.  

Dit is ook mogelijk tijdens interne 

gesprekken tussen de handsets. 

Een intern gesprek kan echter niet 

in de wacht worden gezet. De 

handsets in het systeem hebben de 

nummers 1 tot en met 8; u kunt ze 

ook namen geven. 

Mogelijk wilt u privégesprekken 

gescheiden houden van 

werkgerelateerde gesprekken in 

een systeem. Dit kunt u doen door 

een primaire lijn te kiezen. Als u 

een primaire lijn kiest, kunt u ook 

over afzonderlijke gesprekkenlijsten 

beschikken. Zie pagina 40 voor 

meer informatie. 
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Een andere handset bellen 

U	kunt	één	handset	bellen	of	alle	handsets	tegelijk	bellen.	Als	u	

alle handsets belt, wordt verbinding gemaakt met de handset die 

het	eerst	opneemt.	Als	de	interne	oproep	niet	mogelijk	is,	hoort	u	

een ingesprektoon. 

Een handset bellen ... 

Druk hierop om intern te bellen. 

Druk op het nummer van de handset en er wordt 

automatisch gebeld. Of ... 

… draai aan het wiel om in de interne lijst van 

handsets te zoeken en druk op  om te bellen. 

Alle handsets bellen ...

Druk hierop om intern te bellen. 

Druk hierop om alle handsets te bellen. 

Een gesprek beëindigen ...

Druk hierop om een oproep te beëindigen. 

>> Systeem met meerdere handsets 

INT 

1 – 8 

 
3 Keuken 

 

INT 
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In het telefoonsysteem kunnen één 

intern gesprek en één of twee 

externe gesprekken tegelijk 

worden gevoerd, naargelang u één 

of twee lijnen gebruikt. 

Maximaal vier handsets kunnen 

actief zijn op hetzelfde moment. 

U kunt drie verschillende 

belsignalen gebruiken om 

gesprekken op lijn 1, gesprekken 

op lijn 2 en interne gesprekken te 

onderscheiden. Meer informatie 

kunt u vinden in het hoofdstuk 

'Voorkeursinstellingen' op pagina 54. 

Als u een handset kwijt bent, kunt 

u hem terugvinden door de 

handset te bellen. 



Een handset instellen als 'persoonlijk' of 'algemeen' 

U kunt de handset instellen als 'persoonlijk' of 'algemeen'. Het 

telefoonboek en de gesprekkenlijst van een persoonlijke handset 

zijn opgeslagen in de handset in plaats van het basisstation. 

Druk hierop om het hoofdmenu te openen. 

Draai aan het wiel om Instellingen te selecteren 

en druk op OK om het menu te openen. 

Draai aan het wiel om het menu Handset te 

selecteren en druk op OK om het menu te openen. 

Draai aan het wiel om Handset type te selecteren 

en druk op OK. 

Draai aan het wiel om Persoonlijk of Algemeen 

te selecteren en druk op OK om de instellingen 

op te slaan. 

OK 

 
Instellingen 

OK 

 
Handset 

OK 

 
Handset	type	

OK 

 
Algemeen	

OK 

61

Elke handset is aanvankelijk 

ingesteld als 'algemeen'. Dat 

betekent dat het telefoonboek en 

de gesprekkenlijst beide worden 

bijgewerkt via het basisstation en 

gemeenschappelijk worden 

gebruikt met de andere handsets 

in het systeem. Als u een apart 

telefoonboek en gesprekkenlijst 

wilt gebruiken in een handset, 

moet u de handset instellen als 

'persoonlijk'. 

Als u een telefoonsysteem hebt 

met een of meerdere handsets 

ingesteld op persoonlijk en de 

andere zijn ingesteld op algemeen, 

moet u op het volgende letten:

– Door het wijzigen van een 

handset van Persoonlijk in 

Algemeen worden het 

persoonlijk telefoonboek en de 

gesprekkenlijst vervangen, niet 

aangevuld, door de algemene 

lijsten. Het bijwerken van het 

telefoonboek en de gesprekkenlijst 

kan een paar minuten duren. 



>> Systeem met meerdere handsets 

Externe oproepen doorschakelen 

U kunt een externe oproep naar een andere handset of naar alle 

handsets doorschakelen. U kunt praten met de persoon die de 

interne handset beantwoordt voordat u de oproep doorschakelt. 

Wanneer u een externe oproep naar alle handsets doorverbindt, 

gaat de oproep naar de handset die als eerste wordt opgenomen. 

Een externe oproep doorschakelen ... 

Druk hierop om intern te bellen. 

Druk op het nummer van de handset en er wordt 

automatisch gebeld. Of ... 

… draai aan het wiel om in de interne lijst van 

handsets te zoeken en druk op  om te bellen. 

Als de interne oproep niet mogelijk is, hoort u 

een ingesprektoon. 

Als de interne oproep wordt beantwoord*1 …

De display vraagt u de oproep door te schakelen. 

Druk hierop om uw keuze te bevestigen. 

De externe oproep uit de wacht halen als de interne oproep niet 

wordt beantwoord ... 

Druk op OK of  om de externe oproep uit de 

wacht te halen. 

INT 

1 – 8 

 
3 Woonkamer 

 

Doorschakelen 

OK 

Teruggaan?

OK 
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Als u een actief gesprek hebt en 

een andere handset elders in het 

systeem breekt in op de lijn, 

waarschuwt uw handset u met één 

enkele korte pieptoon dat een 

derde persoon deelneemt aan het 

gesprek. Dit gebeurt echter alleen 

als de handsets van het systeem 

dezelfde lijn op hetzelfde moment 

gebruiken. Als de eerste handset 

wordt opgehangen, wordt het 

gesprek doorgeschakeld naar de 

'inbrekende' handset. 

Als een gesprek in de wacht wordt 

gezet op een andere handset, kan 

elke andere handset het gesprek 

overnemen door te drukken op  

en vervolgens op OK. 

*1 Wanneer het interne gesprek 

beantwoord werd, kan de gebelde 

handset ook het interne gesprek 

beëindigen door te drukken op OK 

of op . 



Intern telefonisch vergaderen 

Tijdens een externe oproep kunt u een andere handset in het 

systeem	bellen	om	een	telefonische	vergadering	te	starten.	Als	

een van de deelnemers ophangt, gaat het gesprek door met de 

overblijvende personen. 

Een telefonische vergadering met een interne en een externe 

deelnemer beginnen ... 

Druk hierop om intern te bellen tijdens een 

extern gesprek. 

Druk op het nummer van de handset en er wordt 

automatisch gebeld. Of ... 

… draai aan het wiel om in de interne lijst van 

handsets te zoeken en druk op  om te bellen. 

Als de interne oproep niet mogelijk is, hoort u 

een ingesprektoon. 

Als de interne oproep wordt beantwoord ... 

Draai aan het wiel om Vergadering? te 

selecteren en druk op OK om de telefonische 

vergadering te beginnen. 

Druk hierop om de telefonische vergadering te 

beëindigen. 

De externe oproep uit de wacht halen als de interne oproep niet 

wordt beantwoord ... 

Druk op OK of   om de externe oproep uit de 

wacht te halen. 

 
Vergadering?	

OK 

 

Teruggaan? 

OK 

INT 

1 – 8 

 
3 Keuken 
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Als u een BeoLine 2- of een 

BeoLine-basisstation gebruikt, kunt 

u ook een interne telefonische 

vergadering houden door in een 

gesprek 'in te breken'. Druk op  
vanuit niet-actieve modus, gevolgd 

door OK. Zie pagina 11 voor meer 

informatie. 



Overzicht van de menu's 

	 Vergrendelen

 Stil/Stil uit

 Batt. status

 Oproepen wissen 

  Lijn 1*1 

  Lijn 2*1 

 Instellingen 

  Belsignaal 

   Lijn 1*2 

   Lijn 2*2 

   Intercom 

  Tijd en datum

   Tijd

   Datum

   Weergave tijd

   Weergave van klok

  Favorieten*3 

   L1 

   L2 

  Handset 

   Kleur

	 	 	 Voer	naam	in/Naam		

  aanpassen

   Registreren

	 	 	 Handset	type

  Telefoonboek

  Primaire lijn*4 

	 	 Autom.	vergr.

	 	 AV

  Batt. Waarsch.

	 	 Auto	opnemen

	 	 Vergrendelen

  Taal

  Basis

   Handset verw.

   Basis openen

   Wijzig code 

  Telefoonlijnen

  Knippertijd

	 Vergrendelen

 Stil/Stil uit

 Batt. status

 Oproepen wissen 

  Lijn 1*1 

  Lijn 2*1 

 Instellingen

  Belsignaal 

   Lijn 1*2 

   Lijn 2*2 

   Intercom 

  Tijd en datum 

   Tijd

   Datum

   Weergave tijd

   Weergave van klok

  Favorieten*3 

   L1 

   L2 

  Handset 

   Kleur

	 	 	 Voer	naam	in/Naam		

  aanpassen

   Registreren

	 	 	 Handset	type	

  Telefoonboek

  Primaire lijn*4 

	 	 Autom.	vergr.

	 	 AV

  Batt. Waarsch.

	 	 Auto	opnemen

	 	 Vergrendelen

  Kengetallen

	 	 	 Vormen	

   Kengetal 1*5 

   … 

   Kengetal 10

  Taal

  Basis 

   Handset verw.

   Basis openen

   Wijzig code

  Telefoonlijnen

  Knippertijd
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Standaardversie Amerikaanse versie 

*1 Dit menu is alleen beschikbaar 

wanneer u over twee 

telefoonlijnen beschikt en wanneer 

er een primaire lijn is ingesteld. 

*2 Als u slechts over één telefoonlijn 

beschikt, zal de optie ‘Lijn’ 

beschikbaar zijn in plaats van 

‘Lijn 1’ en ‘Lijn 2’. 

*3 Het menu ‘Favorieten’ is alleen 

beschikbaar wanneer u één 

telefoonlijn hebt. 

*4 Dit menu is alleen beschikbaar 

wanneer u twee telefoonlijnen 

hebt geselecteerd. 

*5 Als ‘Vormen’ is ingesteld op 

‘Nee’, wordt ‘Kengetal 1’ ‘Kengetal’ 

genoemd en zijn ‘Kengetal 2’ tot 

‘Kengetal 10’ niet beschikbaar in 

het menu. 



Compatibiliteit van handset en basisstation 

In	Europese	en	andere	niet-Amerikaanse	markten	die	gebruikmaken	van	het	standaardmodel	van	het	

BeoLine	2-basisstation,	hebt	u	de	mogelijkheid	om	verschillende	types	van	handsets	en	basisstations	

te combineren. In de tabellen op deze pagina kunt u zien welke basisstations u kunt gebruiken met 

de BeoCom 5 en welke handsets u kunt gebruiken met de BeoLine 2. Houd er rekening mee dat 

menu's en functies altijd beperkt zullen blijven tot diegene die beschikbaar zijn in de oudste handset 

aangemeld bij een basisstation. 
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U kunt de handset gebruiken met 

verschillende Bang & Olufsen-

basisstations. Er zijn echter een 

aantal beperkingen op het gebied 

van functionaliteit als u de handset 

met andere basisstations dan de 

BeoLine 2 gebruikt. 

U kunt het BeoLine 2-basisstation 

met verschillende handsets van 

Bang & Olufsen gebruiken. Er zijn 

echter een aantal beperkingen op 

het gebied van functionaliteit als u 

de BeoLine 2 met andere handsets 

dan de BeoCom 5 gebruikt. 

BeoCom 5 – compatibiliteit met Bang & Olufsen-basisstations: 
Volledige functionaliteit. 

Slechts één lijn, als de handset deel uitmaakt 

van een systeem dat ook BeoCom 6000 MKII- 

of BeoCom 2 MKII-handsets omvat. 

Slechts één lijn. Beperkte functionaliteit. 

Slechts één lijn. Beperkte functionaliteit.  

BeoLine 2 – compatibiliteit met Bang & Olufsen-handsets: 
Volledige functionaliteit. 

Slechts één lijn, als de handset deel uitmaakt 

van een systeem dat ook BeoCom 6000 MKII- 

of BeoCom 2 MKII-handsets omvat. 

Slechts één lijn. Beperkte functionaliteit. 

Slechts één lijn. 

Slechts één lijn. Beperkte functionaliteit. 

Slechts één lijn. 

BeoLine 2 

BeoLine 

BeoLine PSTN 

BeoCom 5 

BeoCom 6000 MKI 

BeoCom 6000 MKII 

BeoCom 2 MKI 

BeoCom 2 MKII 



Aantal	handsets	per	basisstation: 8 

Gesprekstijd per laadbeurt: Tot 12 uur

Stand-bytijd	per	laadbeurt: Tot 100 uur

Laadtijd: 4 uur 

Bereik: De handset heeft een bereik van ongeveer 50 meter 

binnenshuis en ongeveer 300 meter buitenshuis. Beide cijfers zijn 

echter afhankelijk van diverse factoren. 

Systeem: Standaard DECT 1,9 GHz, US: DECT 6.0 1,92 GHz 

Voeding: Lithium-ionbatterij, 830 mAh 

Uitgangsvermogen: (EIRP) 250 mW/10 mW 

Temperatuur en vochtigheid: De telefoon moet worden geplaatst in 

een omgeving met een temperatuur tussen 5 en 40 °C en een relatieve 

vochtigheid tussen 15 en 95% 

Display: 176 × 220 pixels. Lcd-kleurenscherm 

FCC	SAR-limiet: 1.6 mW/g.  

De maximale SAR-waarde die voor DECT (Europa) werd gemeten 

bedroeg 0,043 mW/g en de maximale SAR-waarden voor DECT 6.0 

(VS) bedroegen: 0,015 mW/g voor de behuizing van de SAR en 

0.012mW/g voor de kop van de SAR.

De telefoon is bedoeld voor 

gebruik op openbare analoge 

netwerken. Hij ondersteunt 

Nummer-ID op voorwaarde dat u 

op deze dienst geabonneerd bent 

bij uw telefonieaanbieder. Niet alle 

aanvullende diensten die door de 

verschillende telefonieaanbieders 

worden geleverd, zijn in alle landen 

beschikbaar. 

De werking van de telefoon wordt 

alleen gegarandeerd in het land 

waarvoor de telefoon werd 

gefabriceerd, aangezien 

transmissiesystemen, wettelijke 

vereisten en geautomatiseerde 

diensten van land tot land 

verschillen. Op de verpakking staat 

aangegeven voor welk land uw 

handset werd vervaardigd. De 

letters voor de landaanduiding 

staan boven de onderste 

streepjescode op het label. 

Bij twijfel over het gebruik van uw 

handset kunt u altijd contact 

opnemen met uw leverancier. 

Als u een BeoLine PSTN-

basisstation gebruikt, kunt u 

slechts zes handsets aanmelden. 

Belangrijke informatie 

Technische gegevens 
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Index 

Achtergrondverlichting 

Achtergrondverlichting	display	en	

toetsenpaneel, 13 

Basis 

Compatibiliteit van handset en basisstation, 65 

De handset voor de eerste keer bij een 

basisstation registreren, 14 

Een basisstation openen voor registratie, 57 

Een handset instellen als ‘persoonlijk’ of 

‘algemeen’, 61

Handmatige registratie van een handset, 57 

Het BeoLine 2-basisstation, 14 

Het menu Basis, 57 

PARK-nummers,	15 

Registratie van een handset annuleren, 57 

Batterij 

Batterijstatus, 9

De batterijen van de handset opladen, 8 

Het belsignaal van de handset en de 

batterijwaarschuwing uitschakelen, 24 

Het menu Batterijwaarschuwing, 56 

Belsignaal 

Het belsignaal van de handset en de 

batterijwaarschuwing uitschakelen, 24 

Het menu Belsignaal, 55 

BeoLink 

Volume	voor	audio-/videoproducten	

aanpassen, 49 

Bewerken 

Een naam en nummer uit het telefoonboek 

verwijderen, 44 

Een nieuwe naam en nummer in het 

telefoonboek invoeren, 42 

Een primair nummer voor een naam in het 

telefoonboek selecteren, 43 

Namen of nummers in het telefoonboek 

bewerken, 46 

Displays en menu’s 

Achtergrondverlichting	display	en	

toetsenpaneel, 13 

Batterijstatus, 9

De	handsetdisplay,	10 

Gespreksinformatie van een geselecteerd 

uitgaand gesprek bekijken, 31 

Nieuwe, onbeantwoorde oproepen 

weergeven, 10 

Opties in het hoofdmenu, 10 

Overzicht van de menu’s, 64 

Problemen	oplossen	via	de	display,	11 

Favorieten 

Een favoriet nummer bellen, 32 

Een favoriet nummer opslaan, 32 

Een favoriet nummer verwijderen, 33 

Het menu Favorieten, 55 
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Gesprekken 

Bellen en gebeld worden, 22 

Bellen vanuit de lijst ‘gesprekken’, 30 

De lijst ‘oproepen’, 10 

Een andere handset bellen, 60 

Een telefonische vergadering op twee lijnen, 38 

Externe oproepen doorschakelen, 62 

Intern telefonisch vergaderen, 63 

Na een gesprek een nummer opslaan, 27 

Schakelen tussen oproepen op afzonderlijke 

lijnen, 36 

Schakelen tussen oproepen op dezelfde lijn – 

Wachtende oproep, 37 

Telefonische vergadering op één lijn – 

Driegesprek, 39 

Toestelnummers bellen en opslaan in het 

telefoonboek, 50 

Zoeken	in	het	telefoonboek	en	een	nummer	

bellen, 29 

Handset 

Achtergrondverlichting	display	en	

toetsenpaneel, 13 

Compatibiliteit van handset en basisstation, 65 

De batterijen van de handset opladen, 8 

De handset een naam geven, 17 

De handset voor de eerste keer bij een 

basisstation registreren, 14 

De	handsetdisplay,	10 

De toetsen van de handset vergrendelen, 23 

Een andere handset bellen, 60 

Een handset instellen als ‘persoonlijk’ of 

‘algemeen’, 61

Een kleur voor de handset kiezen, 16 

Handsettoetsen, 12 

Het belsignaal van de handset en de 

batterijwaarschuwing uitschakelen, 24 

Het menu Handset, 55 

In- of uitschakelen, 10 

Tijd en datum instellen, 18 

Herkiezen 

Bellen vanuit de lijst ‘gesprekken’, 30 

De inhoud van de lijst ‘gesprekken’ wissen, 45 

De lijst ‘gesprekken’ gebruiken, 30 

Een specifiek nummer uit de lijst verwijderen, 31 

Gespreksinformatie van een geselecteerd 

uitgaand gesprek bekijken, 31 

Nummers uit de lijst ‘gesprekken’ opslaan, 48 

Instellingen 

Een handset instellen als ‘persoonlijk’ of 

‘algemeen’, 61

Een kleur voor de handset kiezen, 16 

Een primaire lijn kiezen, 40 

De handset een naam geven, 17 

De handset instellen voor gebruik met een of 

twee lijnen, 19 

De toetsen van de handset vergrendelen, 23 

Het belsignaal van de handset en de 

batterijwaarschuwing uitschakelen, 24 

Het menu Automatisch opnemen, 56 

Het menu Automatisch vergrendelen, 56 

Het menu AV, 56 

Het menu Basis, 57 

Het menu Batterijwaarschuwing, 56 

Het menu Belsignaal, 55 

Het menu Favorieten, 55 

Het menu Handset, 55 

Het menu Kengetallen, 57 

Het menu Knippertijd, 57 

Het menu Nieuwsindicatie, 56 

Het menu Primaire lijn, 56 

Het menu Taal, 57 

Het menu Telefoonlijnen, 57 

Het menu Tijd en datum, 55 

Tijd en datum instellen, 18 

Volume	en	de	microfoon,	25 

Volume	voor	audio-/videoproducten	

aanpassen, 49 

>> Index 68



Intercom 

Een andere handset bellen, 60 

Externe oproepen doorschakelen, 62 

Intern telefonisch vergaderen, 63 

Klok 

Tijd en datum instellen, 18

Weergave van klok selecteren, 18 en 55

Laden 

Batterijstatus, 9

De batterijen van de handset opladen, 8 

Microfoon 

Volume	en	de	microfoon,	25 

Nummer-ID 

Bellen vanuit de lijst 'gesprekken', 30 

De inhoud van de lijst ‘gesprekken’ wissen, 45 

De lijst ‘gesprekken’ gebruiken, 30 

Een specifiek nummer uit de lijst verwijderen, 31 

Nummers uit de lijst 'gesprekken' opslaan, 48 

Onderhoud 

De handset reinigen, 20 

Oproepen doorschakelen 

Externe oproepen doorschakelen, 62 

Pincode 

De pincode van het basisstation wijzigen, 57 

Plaatsing 

Plaatsing en omgeving, 20 

Registratie 

De handset voor de eerste keer bij een 

basisstation registreren, 14 

Een basisstation openen voor registratie, 57 

Handmatige registratie van een handset, 14 

PARK-nummers,	15 

Registratie van een handset annuleren, 57 

Speaker Phone 

De optionele Speaker Phone gebruiken, 26 

Systeem 

Een andere handset bellen, 60 

Een handset instellen als ‘persoonlijk’ of 

‘algemeen’, 61

Externe oproepen doorschakelen, 62 

Intern telefonisch vergaderen, 63 

Technische gegevens 

Specificaties van de handset, 66 

Telefonische vergaderingen 

Een telefonische vergadering op twee lijnen, 38 

Intern telefonisch vergaderen, 63 

Telefonische vergadering op één lijn – 

Driegesprek, 39 
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Telefoonboek 

Een naam en nummer uit het telefoonboek 

verwijderen, 44 

Een nieuwe naam en nummer in het 

telefoonboek invoeren, 42 

Een primair nummer voor een naam in het 

telefoonboek selecteren, 43 

Lay-out	van	telefoonboek	selecteren,	56 

Na een gesprek een nummer opslaan, 27 

Namen of nummers in het telefoonboek 

wijzigen, 46 

Nummers uit de lijst ‘gesprekken’ opslaan, 48 

Toestelnummers bellen en opslaan in het 

telefoonboek, 50 

Zoeken	in	het	telefoonboek	en	een	nummer	

bellen, 29 

Telefooncentrale 

Het menu Knippertijd, 57 

Toestelnummers bellen en opslaan in het 

telefoonboek, 50 

Toestelnummers 

Toestelnummers bellen en opslaan in het 

telefoonboek, 50 

Toetsenpaneel 

Achtergrondverlichting	display	en	

toetsenpaneel, 13 

De toetsen van de handset vergrendelen, 23  

Handsettoetsen, 12 

Verwijderen 

De inhoud van de lijst ‘gesprekken’ wissen, 45 

Een naam en nummer uit het telefoonboek 

verwijderen, 44 

Een specifiek nummer uit de lijst verwijderen, 31 

Volume 

Volume	en	de	microfoon,	25 

Volume	voor	audio-/videoproducten	

aanpassen, 49 

Wachtende oproep 

Schakelen tussen oproepen op dezelfde lijn – 

Wachtende oproep, 37 

Zoeken 

Bellen vanuit de lijst 'gesprekken', 30 

Zoeken	in	het	telefoonboek	en	een	nummer	

bellen, 29 
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Elektrische en elektronische 

apparaten, onderdelen en 

batterijen gemarkeerd met dit 

symbool mogen niet als normaal 

huishoudelijk afval worden 

afgedankt. Alle elektrische en 

elektronische apparaten, onderdelen 

en batterijen moeten afzonderlijk 

worden verzameld en afgedankt. 

Als een product te klein is om met 

het symbool te worden gemarkeerd, 

zal het worden opgenomen in de 

gebruikershandleiding of op de 

verpakking.

Als elektrische en elektronische 

apparaten en batterijen worden 

afgedankt door middel van 

verzamelsystemen zoals die in  

uw land beschikbaar zijn, dan 

beschermt u het milieu en de 

gezondheid, terwijl u ook bijdraagt 

aan het zorgvuldig en verstandig 

gebruik van de natuurlijke 

hulpbronnen. Het verzamelen van 

elektrische en elektronische 

apparaten, batterijen en afval 

voorkomt potentiële vervuiling van 

de natuur met de gevaarlijke 

stoffen die aanwezig kunnen zijn 

in elektrische en elektronische 

producten en apparaten. Uw  

Bang & Olufsen-dealer zal u 

adviseren over de correcte manier 

van afdanken in uw land.

Afval van elektrische en 
elektronische apparaten (AEEA) 
– Milieubescherming 

Dit product voldoet aan de 

bepalingen van Richtlijnen  

1999/5/EC en 2006/95/EC. 

Recycle gebruikte batterijen. 

NL Batterij niet
weggooien, maar

inleveren als KCA.
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