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Ennen kuin aloitat... 

Tässä oppaassa neuvotaan, kuinka kuuloke asennetaan ja kuinka 

sitä käytetään BeoLine 2 -tukiaseman kanssa. 

Kuuloketta voidaan käyttää myös muiden tukiasemien, kuten 

BeoLine-tukiaseman tai BeoLine PSTN -tukiaseman, kanssa. Jotkin 

kuulokkeen toiminnot saattavat toimia eri tavalla tai puuttua 

kokonaan näiden tukiasemien kanssa käytettäessä. 

Tämän opaskirjan käyttäminen 
Seuraavat esimerkit osoittavat, miltä opastusjakson näppäimet ja 

tilanäytöt näyttävät. 

Esimerkki kuulokkeen näppäimistä 

Ohjainpyörä 

Ohjainpyörän keskellä oleva näppäin 

Luurinäppäin, jolla aloitetaan ja lopetetaan puhelu 

Numeronäppäimet 

Kuulokkeen näyttö 

Jos käytössä on kaksi puhelinlinjaa, nykyinen 

käytössä oleva linja näkyy näytössä vesileimalla 1 

tai 2. 

Nuoli osoittaa, että lisävaihtoehtoja on 

valittavissa kääntämällä ohjainpyörää 

myötäpäivään. 

555 123 4567 

Tall. numero 

Soita 

Muokkaa 

Ensisijainen 

OK

0 – 9
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Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen 

muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. 
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Sisällys 

Käytön aloittaminen, 7 

Tässä kerrotaan kuulokkeen kytkennästä ja asetuksista, kuulokkeen 

näppäimien käytöstä ja näytöstä. Tässä osassa on myös tietoja laitteen 

hoitamisesta. 

Päivittäinen käyttö, 21 

Tässä kerrotaan, miten puheluja soitetaan ja miten niihin vastataan, miten 

kuulokkeen äänenvoimakkuutta säädetään, miten puheluja soitetaan 

Nimet-listasta ja Puheluluetteloista, miten numero tallennetaan Nimet-

listaan soiton jälkeen, miten kuulokkeen soittoääni vaiennetaan ja miten 

kuulokkeen näppäimistö lukitaan. 

Kahden linjan käyttö, 35 

Tässä kerrotaan, miten käsitellään useita puheluita samalla linjalla ja 

molemmilla linjoilla, miten muodostetaan neuvottelupuhelu kahdella 

linjalla ja miten muodostetaan kolmen osapuolen puhelu yhdellä linjalla. 

Lisätoiminnot, 41 

Tässä kappaleessa kerrotaan, miten Nimet-listaan lisätään nimiä ja kuinka niitä 

muokataan ja poistetaan, miten numeroja tallennetaan Puheluluetteloista, 

miten Puheluluettelojen sisältö poistetaan*1, miten alaliittymiin soitetaan 

ja niiden numerot tallennetaan ja miten joidenkin Bang & Olufsenin 

audio- tai videolaitteiden äänenvoimakkuutta säädetään. Tässä kerrotaan 

yleisesti Asetukset-valikosta. Tässä kerrotaan esimerkiksi, miten kuuloke 

rekisteröidään tukiasemaan, miten kellonaika ja päivämäärä asetetaan ja 

miten soittoäänen asetukset valitaan.

Useita kuulokkeita sisältävän järjestelmän käyttö, 59 

Tässä kerrotaan, miten kuuloke asetetaan henkilökohtaiseen tai yleiseen 

käyttöön, miten toiseen kuulokkeeseen soitetaan, miten ulkoinen puhelu 

siirretään ja miten sisäinen neuvottelupuhelu muodostetaan. 

Valikkojen esittely, 64 

Kuulokkeen ja tukiaseman yhteensopivuus, 65 

Tärkeää tietoa kuulokkeesta, 66 

Hakemisto, 67 
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*1 Tämä on mahdollista vain, jos 

kuuloketta käytetään BeoLine 2- tai 

BeoLine-tukiaseman kanssa. 
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Käytön aloittaminen 

Akku, 8 

	 •	 Kuulokkeen	akun	lataus	

	 •	 Akun	tila	

Kuuloke, 10 

	 •	 Kuulokkeen	näyttö	

	 •	 Kuulokkeen	näppäimet	

	 •	 Näytön	ja	näppäimistön	taustavalo	

Kuulokkeen rekisteröinti tukiasemaan, 14 

	 •	 Kuulokkeen	ensimmäinen	rekisteröinti	tukiasemaan	

	 •	 Kuulokkeen	värin	valinta	

	 •	 Nimen	antaminen	kuulokkeelle	

	 •	 Päivämäärän	ja	kellonajan	asetus	

	 •	 Kuulokkeen	asettaminen	käyttämään	yhtä	tai	kahta	linjaa	

Sijainti, ympäristö ja puhdistus, 20 

Pikakäynnistys 
Aloita puhelimen käyttö seuraavasti: 

1 Kytke laturi tai Speaker Phone 

-kaiutinpuhelin virtalähteeseen 

laturin tai kaiutinpuhelimen 

opaskirjassa selostetulla tavalla. 

2 Lataa kuulokkeen akku. 

3 Kytke BeoLine 2 -tukiasema 

BeoLine 2 -opaskirjan ohjeiden 

mukaisesti. 

4 Rekisteröi kuuloke tukiasemaan. 

Lisätietoja on sivulla 14. 

Tässä osassa selostetaan tarkasti 

ensimmäiset asetukset. 
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Kuulokkeen akun lataus 

Kuuloke latautuu tarvittaessa automaattisesti, kun se asetetaan 

laturiin	tai	Speaker	Phone	-kaiutinpuhelimeen.	Turvallisuussyistä	

akkua ei ole ladattu ennen toimitusta. Suosittelemme, että 

kuuloketta	ladataan	vähintään	tunnin	ajan	ennen	kuulokkeen	

ensimmäisen rekisteröinnin aloittamista. 

Tietoja lataamisesta... 

– Laturin tai Speaker Phone -kaiutinpuhelimen on oltava kytkettynä 

pistorasiaan. 

– Akun lataaminen täyteen kestää noin neljä tuntia. 

– Yksi lataus antaa korkeintaan 12 tuntia puheaikaa. 

– Yksi lataus antaa korkeintaan 100 tuntia valmiusaikaa. 

>> Käytön aloittaminen 8

Kuuloke ohjaa akun latausta, joten 

kuuloke voidaan asettaa laturiin  

tai kaiutinpuhelimeen aina käytön 

jälkeen, vaikka akkua ei tarvitsisikaan 

ladata. Kuulokkeen jättäminen 

laturiin tai Speaker Phone 

-kaiutinpuhelimeen ei lyhennä  

akun käyttöikää. 



Akun tila 

Näytössä oleva akun tilan ilmaisin näyttää kuulokkeen akun 

latauksen tason. Jos akku kaipaa latausta, siitä ilmoittavat 

näyttöön ilmestyvä viesti ja äänimerkki. 

Akun tilan katsominen... 

Paina tätä näppäintä, kun kuuloke on valmiustilassa 

Käännä ohjainpyörää, kunnes Akun tila näkyy 

korostettuna, ja paina OK. Senhetkinen 

lataustaso näkyy näytössä Akkusymboli näyttää akun 

varaustason – 0, 10, 25, 50, 75 tai 

100 % – sen mukaan, kuinka suuri 

osuus symbolista on täynnä. 

OK

Akun	tila	

OK
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Kuulokkeen näyttö 

Näytön käyttöönotto... 

> Nosta kuuloke. 

> Paina OK, kun kuuloke on joutotilassa. 

> Selaa näytön vaihtoehtoja kääntämällä ohjainpyörää. 

> Valitse vaihtoehto painamalla OK. 

Päävalikon vaihtoehdot 
– Lukitse näpp… Lukitsee kuulokkeen näppäimet. Lisätietoja on sivulla 23.

– Vaienna… Vaientaa kuulokkeen soittoäänen ja akun merkkiäänen. 

Lisätietoja on sivulla 24.

– Akun tila… Näyttää akun lataustason. Lisätietoja on sivulla 9.

– Poista puh.lista… Poistaa Puheluluettelojen sisällön. Lisätietoja on 

sivulla 45*. 

– Asetukset… Ota toimintoja käyttöön, muokkaa niitä tai poista niitä 

käytöstä. Lisätietoja on sivulla 54.

Uusien, vastaamattomien puheluiden näyttö 
Kun kuuloke on aktiivinen, mutta ei käytössä, näyttö ilmoittaa 

vastaamattomista puheluista. Valikko poistuu, kun olet katsonut 

puhelutiedot, minkä jälkeen tiedot siirtyvät Puheluluetteloihin. 

Näyttöön tulee ”3 uutta puh.” 

> Paina OK nähdäksesi viimeisimmän puhelun numeron, ajan ja 

päivämäärän. Jos soittajan nimi on tallennettu Nimet-listaan, numeron 

sijaan näytetään nimi ja numeron tyyppi.*1 Jos käytössä on kaksi 

puhelinlinjaa, taustalla näkyvä vesileima näyttää, mitä puhelinlinjaa 

puhelussa käytettiin.*2 

> Kääntämällä ohjainpyörää näet muut puhelut. 

> Kun olet nähnyt uudet puhelut, poistu valikosta painamalla , tai... 

> ...soita valittuna olevaan numeroon painamalla . 

>> Käytön aloittaminen 

Esimerkki uuden puhelun tiedoista. 

*1 "Poista puh.lista" ja numerotyypit 

ovat valittavissa vain, jos kuuloketta 

käytetään BeoLine 2- tai BeoLine-

tukiaseman kanssa. 

*2 Jos olet valinnut ensisijaisen 

puhelinlinjan, vain kyseisen linjan 

uudet puhelut näytetään. 

Jos et halua katsoa uusien 

puheluiden tietoja, paina . 
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10:17

Ke 2 tam

3	uutta	puh.



Vianetsintä näytön kautta 
Jos puhelinta ei olosuhteiden takia voida käyttää parhaalla mahdollisella 

tavalla, näytössä näkyy hälytys, kun puhelin on valmiustilassa. Teksti pysyy 

näytössä niin kauan kuin haitalliset olosuhteet vallitsevat. 

Näytössä näkyy hälytys*3… 

> Käännä ohjainpyörää ja valitse muut mahdollisesti vallitsevat olosuhteet. 

> Paina OK, niin voit säätää asiaan mahdollisesti liittyviä asetuksia. 

> Säädä asetukset kääntämällä ohjainpyörää ja tallenna ne painamalla OK. 

Viestit joutotilassa: 

Kuuloketta ei ole rekisteröity mihinkään 

tukiasemaan. Aloita ensimmäisten asetusten 

määrittäminen painamalla OK. 

Kuulokkeen ja tukiaseman välillä ei ole yhteyttä. 

Puhelinlinjan ja tukiaseman välillä ei ole yhteyttä. 

Tämä hälytys ilmenee vain, jos kuuloketta käytetään 

BeoLine 2- tai BeoLine-tukiaseman kanssa. 

Akku on ladattava. 

Järjestelmän kellonaikaa ei ole asetettu.  

Avaa Aika ja päivä -valikko painamalla OK. 

Kun tämä symboli näkyy 

joutotilassa, linja on varattu. 

Rekisteröidäänkö 

tukiasemaan? 

Tukias. ei löydy 

Ei val.ääntä 

Lataa akku 

Kelloa ei 

aset. 
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OK/MENU (ohjainpyörän keskiosa) 

– Hyväksy ja tallenna näytössä 

näkyvät nimet, numerot tai 

valinnat. 

– Tietyissä kuulokkeen tiloissa  

OK-näppäintä painamalla 

voidaan avata lisätoimintoja  

tai -vaihtoehtoja, joita voidaan 

tarkastella kääntämällä 

ohjainpyörää. 

– Katkaise kuulokkeen virta 

painamalla näppäintä pitkään ja 

kytke virta uudelleen painamalla 

näppäintä kerran. 

	Puheluluettelot	

Avaa Puheluluettelot. 

C 

Poista viimeksi syötetty numero/

kirjain tai valittu kohde luettelossa 

nimien muokkauksen tai Nimet-listan 

tai luettelojen selauksen aikana. 

Joutotilassa puhelin kytketään 

äänettömään tilaan painamalla 

tätä painiketta. 

 Luurinäppäin 

Soita ja lopeta puhelu painamalla 

tätä näppäintä. 

 Takaisin-näppäin 

Paina näppäintä kerran siirtyäksesi 

edelliselle tasolle. Poistu toiminnosta 

painamalla näppäintä ja pitämällä 

se painettuna. 

 

Selaa Nimet-listaa, Puheluluetteloja 

ja puhelimen valikoita kääntämällä 

ohjainpyörää. Puhelun aikana voit 

säätää äänenvoimakkuutta 

kääntämällä ohjainpyörää. 

[L1], [L2] 

Valitse puhelinlinja ennen puhelua 

tai puhelun aikana näppäimillä [L1] 

tai [L2]. Jos käytössä on vain yksi 

puhelinlinja, tallenna suosikkinumero 

kutakin näppäintä varten. 

HOLD

Paina tätä näppäintä asettaaksesi 

puhelun pitoon, jos käytössä on 

kaksi puhelinlinjaa, tai kytkeäksesi 

mikrofonin käyttöön tai pois 

käytöstä, jos käytössä on yksi 

puhelinlinja. 

0–9	(A–Z)	

Numeronäppäimet 

puhelinnumeroiden valitsemista 

varten. 

  

Käytetään puhelinnumeroissa  

sekä soitonsiirtoon ja muihin 

automaattisiin palveluihin. 

Kuulokkeen näppäimet 

>> Käytön aloittaminen 

Kuuloke on muotoilultaan 

”käänteinen”: mikrofoni ja kaiutin 

on sijoitettu eri puolelle kuin näyttö.

HOLD

ABC DEF

FLASH

TUV WXYZPQRS

JKLJKL MNOGHI

21 3

54 6

87 9

0

RAV INT

L1 L2
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Näytön ja näppäimistön taustavalo 

Kuulokkeen taustavalo 

– Kun kuuloke on lepotilassa, kaikki taustavalot ovat poissa käytöstä. 

– Käytön aikana kaikki taustavalot ovat päällä. 

– Normaalien	puheluiden	ajaksi	kaikki	taustavalot	himmentyvät.

–	 Hands-free-puhelujen	aikana	ja	kuulokkeen	ollessa	Speaker	

Phone	-kaiutinpuhelimessa	tai	laturissa	kaikki	taustavalot	

toimivat	himmeämpinä.	

– Kun kuuloke sijoitetaan laturiin, näytön taustavalo toimii 

himmeämpänä	ja	näppäimistön	taustavalo	ei	ole	käytössä.	

Lisäksi	taustavalo	kytkeytyy	toimintaan,	kun	mitä	tahansa	

näppäintä	painetaan,	kun	kuuloke	nostetaan	tai	puhelin	soi.	

AV	

Paina tätä näppäintä, jos haluat 

säätää Bang & Olufsenin audio-  

ja videojärjestelmien 

äänenvoimakkuutta. 

R	(FLASH)	

Käytetään yhdessä soitonsiirron, 

koputuksen ja muiden 

automaattisten palvelujen kanssa.

Lisätietoja R (FLASH) -palveluista ja 

niiden käytöstä saat paikalliselta 

palveluntarjoajalta. 

INT 

Paina tätä näppäintä, jotta voit 

soittaa sisäiseen kuulokkeeseen. 

Tämän jälkeen voit selata 

kuulokeluetteloa ohjainpyörällä tai 

valita kuulokkeen painamalla sen 

numeroa (1–8).*1 

Kuulokkeen vastaamattomien 

puhelujen ilmoitus voidaan poistaa 

käytöstä. Lisätietoja on sivulla 54 

kohdassa ”Yleiset asetukset”. 
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PSTN -tukiasema, voit rekisteröidä 

enintään kuusi kuuloketta. 



Kuulokkeen ensimmäinen rekisteröinti tukiasemaan 

Jotta	tukiasema	ja	kuuloke	voivat	olla	yhteydessä	keskenään,	

kuuloke	on	rekisteröitävä	tukiasemaan.	Enintään	kahdeksan	

kuuloketta voidaan rekisteröidä samaan tukiasemaan.*1  

Useampia	kuulokkeita	ei	voida	rekisteröidä	yhteen	tukiasemaan.	

Jos	haluat	rekisteröidä	tukiasemaan	useampia	kuulokkeita,	joista	

yksi	tai	useampi	on	BeoCom	6000	tai	BeoCom	2,	vanhin	kuulokemalli 

tulee rekisteröidä ensimmäisenä. Toiminnot rajoitetaan sitten 

vanhimman	rekisteröidyn	kuulokkeen	mukaisesti.	

> Irrota tukiasema sähköverkosta vähintään kahden sekunnin ajaksi ja 

kytke se sitten takaisin. Merkkivalo vilkkuu, ja tukiasema on auki 

rekisteröintiä varten viiden minuutin ajan. 

Kun tukiasema on valmis rekisteröintiä varten, noudata seuraavan sivun 

ohjeita. 

BeoLine 2 -tukiasema. 

BeoLine 2:n US-versiota ei  

voida käyttää vakiomallien 

markkina-alueilla, eikä vakiomallista 

BeoLine 2:ta voida käyttää  

US-mallien markkina-alueilla. 

*1 Jos käytössä on BeoLine  

PSTN -tukiasema, voit rekisteröidä 

enintään kuusi kuuloketta. 

>> Käytön aloittaminen 14

Merkkivalo 



Kuulokkeen rekisteröinti tukiasemaan... 

Kytke kuulokkeeseen virta painamalla tätä 

näppäintä. Kielivalikko tulee näkyviin. Valitse 

haluttu valikkokieli kääntämällä ohjainpyörää ja 

paina sitten OK. 

Näyttöön tulee teksti Rekisteröidäänkö 

tukiasemaan?

Paina OK. Kuuloke etsii avointa tukiasemaa. 

Kun tukiasema on löytynyt, näyttöön tulee 

tukiaseman PARK-numero.*2 Tarkista, että 

numero vastaa tukiaseman numeroa. 

Jos numerot eivät vastaa toisiaan, selaa valittavissa 

olevia tukiasemia ohjainpyörällä (mikäli valittavissa 

on useampi kuin yksi tukiasema). Jos haluamaasi 

tukiasemaa ei löydy, avaa tukiasema uudelleen 

rekisteröintiä varten ja toista menettely. 

Jos numerot vastaavat toisiaan, rekisteröi kuuloke 

tukiasemaan painamalla tätä näppäintä. 

Jos tukiasema kysyy PIN-koodia, anna PIN-koodi 

ja paina OK. Näyttö ilmoittaa, kun rekisteröinti 

on valmis. Nyt voit antaa kuulokkeelle värin sivun 

16 ohjeiden mukaisesti. 

Katso lisätietoja BeoLine 2  

-tukiaseman käytöstä, sijoituksesta 

ja kytkennästä sen mukana 

toimitetusta opaskirjasta. 

Katso ohjeet kuulokkeiden 

rekisteröimiseksi BeoLine 2- tai 

BeoLine-tukiasemaan 

myöhemmässä vaiheessa sivulta 57. 

*2 Käytettävän tukiaseman mukaan 

PARK-numeron sisältävä tarra 

sijaitsee joko liitäntäsuojuksen 

takana, liitäntäsuojuksessa tai 

tukiaseman pohjassa. 

OK

OK

Rekisteröidäänkö 

tukiasemaan? 

OK

Tukiasema löytyi 

36.000077123456 

Tukiasema löytyi 

36.000077234567 

OK

0 – 9
OK
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Kuulokkeen värin valinta 

Kun rekisteröinti on suoritettu, näyttö pyytää sinua määrittämään 

väriteeman	kuulokkeen	näytölle.	Tästä	voi	olla	hyötyä,	jos	käytössä	

on	useampi	kuin	yksi	kuuloke.	Voit	tehdä	tämän	asetuksen	milloin	

tahansa.	

Väri-valikko avautuu näyttöön. Valitse väri 

kääntämällä ohjainpyörää. 

Tallenna asetus painamalla OK. 

Jatka ensimmäisten asetusten määrittämistä ja 

kuulokkeen nimeämistä painamalla OK. 

>> Käytön aloittaminen 

Voit määrittää väriteeman 

kuulokkeen näytölle, jolloin voit 

esimerkiksi tunnistaa, missä 

huoneessa kuuloke sijaitsee tai 

kuka käyttää sitä useimmin. 

Näillä sivuilla kuvattuja toimintoja 

voidaan käyttää myös Asetukset-

valikon kautta. Lisätietoja on sivulla 

54 kohdassa ”Yleiset asetukset”. 

Väri	

Keltainen 

OK

OK
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Nimen antaminen kuulokkeelle 

Kun kuulokkeen näytölle on määritetty väriteema, näyttö pyytää 

sinua	nimeämään	kuulokkeen.	Nimeämisestä	voi	olla	hyötyä,	 

jos käytössä on useampi kuin yksi kuuloke. Tämä asetus voidaan 

tehdä	haluttaessa	myöhemminkin.		

Näyttö kehottaa antamaan nimen. Paina OK,  

jos haluat antaa nimen, tai paina , jos haluat 

ohittaa tämän vaiheen. 

Valitse nimen kirjaimet kääntämällä ohjainpyörää. 

Voit käyttää sekä isoja että pieniä kirjaimia.*1 

Tallenna valittu kirjain painamalla OK. 

Kun nimi on valmis, siirrä kohdistin  -symbolin 

kohdalle ohjainpyörällä. Näytössä lukee tallennus. 

 

Tallenna nimi painamalla OK. Nyt voit asettaa 

päivämäärän ja kellonajan. 

Kuulokkeelle voidaan antaa nimi 

esimerkiksi sen mukaan, missä 

huoneessa se sijaitsee tai kuka 

käyttää sitä useimmin. 

Jos rekisteröit aiemmin nimetyn 

kuulokkeen tukiasemaan, näytössä 

näkyy kyseinen nimi, kun rekisteröinti 

on valmis. Jos haluat käyttää 

samaa nimeä, siirrä kohdistin 

 -symbolin kohdalle ja paina OK. 

*1 OK-painikkeen painallus, kun  

on korostettuna, vaihtaa isojen ja 

pienten kirjaimien välillä, jos 

käytössä on BeoLine 2- tai BeoLine-

tukiasema. 

Anna	kuulokkeen	

nimi? 

OK

Keittiö 

 			ABCDEFGHIJ	

OK

tallennus 

 			ABCDEFGHIJ	

OK
Keittiö 

Tallennettu 
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>> Käytön aloittaminen 

Päivämäärän ja kellonajan asetus 

Kun olet rekisteröinyt ensimmäisen kuulokkeen, määrittänyt sille 

väriteeman	ja	antanut	sille	nimen,	näyttö	kehottaa	asettamaan	

päivämäärän	ja	kellonajan.	Aika	näkyy,	kun	kuuloketta	ei	käytetä	

eikä näytössä ole uusia tietoja. Päivämäärä ja kellonaika näkyvät 

myös	Tulleet-	ja	Soitetut-tietojen	yhteydessä.	

Aseta aika ja päivämäärä? on näytössä.

Paina OK, jos haluat asettaa ajan ja päivämäärän, 

tai paina , jos haluat ohittaa tämän vaiheen. 

Valitse haluamasi ajan näyttötapa kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina OK. 

Aseta tunnit ja minuutit kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina OK. 

Aseta päivä, kuukausi ja vuosi kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina OK. Voit nyt valita 

käytettävien puhelinlinjojen määrän. 

Kun kuuloke on joutotilassa eikä 

uusia puheluita ole tullut, näytössä 

näkyy kello. Kello voidaan näyttää 

kahdella tavalla: numeroina tai 

ympyröinä. Pieni ympyrä näyttää 

tunnit ja suuri ympyrä minuutit. 

Yllä olevassa kuvassa aika on 17.45 

tai 5.45. Lisätietoja on sivulla 55.

Anna	aika	ja	pvm?	

OK

OK

OK

OK
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Kuulokkeen asettaminen käyttämään yhtä tai kahta 
linjaa 

Kun olet asettanut ajan ja päivämäärän, kuuloke pyytää sinua 

valitsemaan	käytössä	olevien	puhelinlinjojen	määrän.	

Puhelinlinjat näkyy näytössä.*1 

Valitse puhelinlinjojen määrä kääntämällä 

ohjainpyörää ja tallenna se painamalla OK. 

Kun olet määrittänyt puhelinlinjojen määrän, 

kuuloke kysyy, rekisteröidäänkö lisää 

kuulokkeita.*2 

Paina OK, jos haluat rekisteröidä lisää kuulokkeita. 

Tukiasema avautuu rekisteröintiä varten 

automaattisesti. Jos sinulla ei ole lisää kuulokkeita, 

paina . Rekisteröinti on nyt suoritettu ja 

tukiasema suljetaan rekisteröinneiltä. 

Puhelinlinjat	

1 

2 

OK

Rekist. lisää 

kuulokkeita? 

OK
T.asema auki 

rekist. varten 
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*1 Tämä valikon vaihe on 

käytettävissä vain, jos kuuloketta 

käytetään BeoLine 2:n kanssa. Jos 

käytössä on muu tukiasema, jatka 

seuraavaan vaiheeseen. 

*2 Lisäkuulokkeita voidaan 

rekisteröidä tällä tavalla vain, jos 

kuuloketta käytetään BeoLine 2- 

tai BeoLine-tukiaseman kanssa. 



Sijoituspaikka ja ympäristö 

Puhelinta	ei	saa	sijoittaa	kosteisiin,	pölyisiin	tai	likaisiin	tiloihin,	

eikä sitä saa altistaa suoralle auringonvalolle tai nesteille.  

Älä anna kuulokkeiden latauskoskettimien koskettaa metallia  

tai rasvaisia pintoja. 

Kuulokkeen puhdistaminen 

Puhdista	kuuloke	pehmeällä,	kostealla	liinalla,	johon	on	lisätty	

muutama	tippa	mietoa	puhdistusainetta.	Laturin,	Speaker	Phone	

-kaiutinpuhelimen	ja	kuulokkeen	latauskoskettimet	–	ja	vain ne – 

puhdistetaan	pumpulipuikolla	ja	isopropyylialkoholilla.	Mitään	

muita	laturin,	kaiutinpuhelimen	tai	kuulokkeen	osia	ei	saa	

puhdistaa	isopropyylialkoholilla!	

20



Päivittäinen käyttö 

Puhelujen soittaminen ja niihin vastaaminen, 22 

	 •	 Puhelun	soittaminen	

	 •	 Puheluun	vastaaminen	

	 •	 Kuulokkeen	soittoäänen	mykistäminen	

Kuulokkeen näppäimistön lukitus, 23 

Kuulokkeen soittoäänen ja akun merkkiäänen vaiennus, 24 

Äänenvoimakkuus ja mikrofoni, 25 

Valinnaisen BeoCom 5 Speaker Phone -kaiutinpuhelimen 
käyttäminen, 26 

Numeron tallennus puhelun jälkeen, 27 

Numeron haku Nimet-listasta ja soittaminen numeroon, 29 

Puheluluettelojen käyttäminen, 30 

Suosikkinumeron tallentaminen ja siihen soittaminen, 32 

Tässä osassa kerrotaan kuulokkeen 

päivittäisestä käytöstä, kuten 

puhelujen soittamisesta ja 

puheluihin vastaamisesta, numeron 

tallentamisesta Nimet-listaan 

puhelun jälkeen ja puheluluettelon 

käyttämisestä. 

21



Puhelujen soittaminen ja niihin vastaaminen 

Puhelut	aloitetaan	ja	lopetetaan	kuulokkeen	 -näppäimellä. 

Puhelun	aikana	kuuloke	näyttää	puhelun	keston,	vastapuolen	

numeron	tai	nimen	sekä	nykyisen	puhelinlinjan,	jos	käytössä	on	

kaksi	puhelinlinjaa.	Jos	et	halua	vastata	puheluun,	voit	mykistää	

soittoäänen painamalla C-näppäintä. 

Puhelun soittaminen... 

Jos käytössä on kaksi puhelinlinjaa, nykyinen 

soitettavien puhelujen linja näkyy näytössä tällä 

sivulla olevan kuvan mukaisesti. Jos haluat käyttää 

muuta linjaa, paina sen mukaista linjanäppäintä. 

Anna puhelinnumero.

Jos teet virheen, siirrä kohdistin virheellisen 

numeron kohdalle kääntämällä ohjainpyörää ja 

poista numero painamalla C. 

Muodosta puhelu painamalla tätä näppäintä. 

Näytössä näkyy puhelun aika ja vastaanottajan 

nimi, jos se on tallennettu Nimet-listaan. 

Lopeta puhelu painamalla tätä näppäintä.  

Voit myös asettaa kuulokkeen laturiin. 

Puheluun vastaaminen... 

Vastaa puheluun painamalla tätä näppäintä. 

Lopeta puhelu painamalla tätä näppäintä.  

Voit myös asettaa kuulokkeen laturiin. 

Kuulokkeen soittoäänen mykistäminen... 

Mykistä saapuvan puhelun soittoääni painamalla 

tätä näppäintä. 

>> Päivittäinen käyttö 

Jos käytössä on kaksi puhelinlinjaa 

ja soitettavia puheluja varten on 

valittu ensisijainen linja sivulla 40 

kuvatulla tavalla, tämä linja otetaan 

käyttöön painamalla . Jos et ole 

valinnut ensisijaista linjaa, soitettavaa 

puhelua varten viimeksi käytetty 

linja otetaan käyttöön. 

Jos lopetat puhelun, jonka toisen 

osapuolen numeroa ei ole aiemmin 

tallennettu Nimet-listaan, näyttö 

kehottaa tallentamaan sen. 

Lisätietoja on sivulla 27 kohdassa 

"Numeron tallennus puhelun jälkeen". 

Jos haluat valintaäänen ennen 

numeron valitsemista, paina . 

L 1 tai L 2

0 – 9
98765432|

98765|432

C

98765432

0:19

23456789 

0:02 

C
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Kuulokkeen näppäimistön lukitus 

Kuulokkeen näppäimistö voidaan lukita, jotta näppäimiä ei voida 

painaa	vahingossa	esimerkiksi	silloin,	kun	kuuloketta	kannetaan	

taskussa.	Jos	kuulokkeen	näppäimistö	lukitaan,	puheluihin	voidaan	

edelleen	vastata,	mutta	puhelujen	soittamista	varten	näppäimistön	

lukitus on poistettava. 

Kuulokkeen näppäimistön lukitseminen... 

Avaa päävalikko painamalla tätä näppäintä. 

Lukitse näpp. näkyy korostettuna. 

Paina tätä näppäintä näppäimistön lukitsemiseksi. 

Kuulokkeen näppäimistön lukituksen poistaminen 

Paina -näppäintä ja pidä sitä painettuna, niin 

näyttöön tulee teksti Avaa näppäinluk.?  

Paina OK välittömästi näppäimiston lukituksen 

avaamiseksi. 

Voit myös lukita näppäimet 

painamalla -näppäintä ja 

pitämällä sitä painettuna 

kuulokkeen ollessa joutotilassa. 

Kuuloke voidaan asettaa 

lukittumaan automaattisesti, kun 

se ei ole käytössä. Tämä toiminto 

otetaan käyttöön ja pois käytöstä 

Asetukset-valikon kautta. 

Lisätietoja on sivulla 56. 

Avaa	näppäinluk.	

OK 

OK
Lukitse näpp. 

OK 
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Näpp. lukittu



Kuulokkeen soittoäänen ja akun merkkiäänen vaiennus 

Kuulokkeen	soittoääni	voidaan	vaientaa,	jos	et	halua	puhelimen	

häiritsevän.	Kun	kuuloke	on	vaiennettu,	soittoääntä	ei	kuulu,	

mutta	saapuvat	puhelut	rekisteröityvät	silti	Uudet	puhelut	 

-valikkoon ja näkyvät näytössä, kuten sivulla 10 on kuvattu. 

Kuulokkeen soittoäänen vaientaminen... 

Avaa päävalikko painamalla tätä näppäintä. 

Käännä ohjainpyörää, kunnes Vaienna on valittuna, 

ja paina OK. Vesileimakuvake näkyy näytössä. 

Kuulokkeen soittoäänen palauttaminen... 

Avaa päävalikko painamalla tätä näppäintä. 

Käännä ohjainpyörää, kunnes Vaiennus pois on 

valittuna, ja paina OK. Vesileimakuvake poistaa 

näytöstä ja Vaiennus pois näkyy hetken aikaa. 

Voit myös vaientaa ja palauttaa 

kuulokkeen soittoäänen painamalla 

C-näppäintä ja pitämällä sitä 

painettuna kuulokkeen ollessa 

joutotilassa. 

>> Päivittäinen käyttö 

OK

Vaienna	

OK

OK

Vaiennus	pois	

OK
Vaiennus	pois	
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Äänenvoimakkuus ja mikrofoni 

Äänenvoimakkuutta	voidaan	säätää	puhelun	aikana	ohjainpyörän	

avulla.	Voit	myös	sammuttaa	mikrofonin,	jos	haluat	pitää	

keskustelun yksityisenä. 

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen... 

Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta 

kääntämällä ohjainpyörää. 

Mikrofonin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä puhelun 

aikana... 

Paina tätä näppäintä, kun haluat kytkeä mikrofonin 

pois päältä. Mikrofoni pois näkyy korostettuna 

näytössä. 

Paina OK. Mikr. pois -teksti tulee näyttöön,  

ja kuuloke antaa äänimerkin lyhyin väliajoin, 

kunnes mikrofoni kytketään jälleen päälle. 

Kun haluat kytkeä mikrofonin päälle, paina kaksi 

kertaa OK. 

Valittu äänenvoimakkuuden asetus 

– kahta voimakkainta asetusta 

lukuun ottamatta – on käytössä 

kaikissa seuraavissa puheluissa siihen 

saakka, kunnes voimakkuutta 

säädetään uudelleen. 

Jos olet kytkenyt mikrofonin pois 

päältä ja asetat puhelun pitoon, 

mikrofoni kytkeytyy takaisin päälle, 

kun pidossa olevaa puhelua 

jatketaan. 

Jos käytössä on vain yksi 

puhelinlinja, voit myös kytkeä 

mikrofonin päälle ja pois päältä 

painamalla HOLD-näppäintä. 

OK
Mikrofoni pois 

OK
MIKR. POIS

OK
Mikrof. päällä 

OK

6
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Valinnaisen BeoCom 5 Speaker Phone 
-kaiutinpuhelimen käyttäminen 

Jos	olet	esimerkiksi	kokouksessa	ja	haluat	ottaa	yhteyden	osapuoleen, 

joka	ei	ole	läsnä,	voit	käyttää	valinnaista	Speaker	Phone	

-kaiutinpuhelinta	neuvottelupuhelun	muodostamiseksi.	Tällöin	

kaikki	kokouksessa	läsnä	olevat	henkilöt	voivat	keskustella	ulkoisen	

osapuolen	kanssa.	Tätä	toimintoa	voidaan	käyttää	myös,	jos	haluat	

pitää kätesi vapaina esimerkiksi paperien käsittelyä varten. 

> Aseta kuuloke Speaker Phone -kaiutinpuhelimeen kuvan mukaisesti ja 

käytä kuuloketta normaalisti. 

Kun kuuloke on Speaker Phone -kaiutinpuhelimessa ja olet poistanut 

mikrofonin käytöstä, kuuloke antaa merkkiäänen lyhyin väliajoin, kunnes 

mikrofoni kytketään takaisin päälle. Katso lisätietoa mikrofonista 

kohdasta "Äänenvoimakkuus ja mikrofoni" sivulla 25. 

Voit irrottaa Speaker Phone -kaiutinpuhelimen verkkovirrasta ja jatkaa silti 

neuvottelupuhelua, jos haluat esimerkiksi siirtyä toiseen huoneeseen. 

Kun Speaker Phone -kaiutinpuhelin ei ole kytkettynä verkkovirtaan, 

enimmäispuheaika on 5 tuntia.

>> Päivittäinen käyttö 26



Numeron tallennus puhelun jälkeen 

Puhelun	jälkeen	sinulta	kysytään,	haluatko	tallentaa	numeron	

Nimet-listaan,	jos	se	ei	ole	jo	siellä.	Voit	tallentaa	numeron	tyypin	

–	koti,	työ	tai	matkapuhelin*1 – ja lisätä numerolle nimen*2.	Voit	

lisätä numeroita myös Nimet-listaan jo tallennetuille nimille.*1 

Puhelun jälkeen... 

Numero näkyy näytössä, ja sinua kehotetaan 

tallentamaan numero Nimet-listaan. Jos soittajan 

tunnistustiedot sisälsivät nimen, näytössä näkyy 

kyseinen nimi. 

Aloita numeron tallennus painamalla OK. Uusi nimi 

näkyy korostettuna näytössä.*2 Paina uudelleen 

OK, jos numero kuuluu nimelle, jota ei ole vielä 

tallennettu Nimet-listaan. Jos haluat lisätä 

numeron Nimet-listaan tallennettuun nimeen, 

katso ohjeet seuraavalta sivulta.*1 

Ensimmäinen rivi tulee näyttöön. 

Valitse nimen kirjaimet kääntämällä ohjainpyörää 

ja tallenna valitsemasi kirjain painamalla OK.  

Voit käyttää sekä isoja että pieniä kirjaimia, 

symboleita ja numeroita.*3 

Siirrä kohdistin  -symbolin kohdalle 

ohjainpyörällä. Näytössä lukee tallennus. 

Tallenna nimi painamalla tätä näppäintä.  

Näyttö kehottaa valitsemaan numeron tyypin.*1 

Valitse Koti, Matkapuhelin tai Työ kääntämällä 

ohjainpyörää ja tallenna valinta painamalla OK. 

98765432 

Tall. numero? 

OK
98765432 

Uusi nimi 

OK

_

 			ABCDEFGHIJ	

OK

tallennus 

 			ABCDEFGHIJ	

OK
koti 

matkapuhelin	

työ 

OK
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*1 Voit antaa numerotyypin ja lisätä 

nimeen numeron vain, jos kuuloketta 

käytetään BeoLine 2- tai BeoLine-

tukiaseman kanssa. 

*2 "Uusi nimi" on valittavissa vain, 

jos kuuloketta käytetään BeoLine 2- 

tai BeoLine-tukiaseman kanssa.  

Jos käytössä on BeoLine PSTN 

-tukiasema, jatka seuraavaan 

vaiheeseen. 

*3 OK-painikkeen painallus, kun on 

korostettuna, vaihtaa isojen ja 

pienten kirjaimien välillä, jos käytössä 

on BeoLine 2- tai BeoLine-tukiasema.  



Numeron lisääminen Nimet-listaan tallennettuun nimeen... 

Kun näyttö kehottaa tallentamaan uuden nimen, 

valitse ohjainpyörää kääntämällä Lisää nimeen? 

ja paina OK. Nimet-listaan tallennettujen nimien 

ensimmäiset kirjaimet tulevat näyttöön. 

Valitse nimen ensimmäinen kirjain kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina OK. Ensimmäinen valitulla 

kirjaimella alkava nimi tulee näyttöön. 

Valitse nimi kääntämällä ohjainpyörää ja paina 

OK, jotta voit valita numeron tyypin. 

Valitse numeron tyyppi kääntämällä ohjainpyörää 

ja tallenna se painamalla OK. 

>> Päivittäinen käyttö 

Hyödyllisiä vihjeitä, joiden avulla 

Nimet-listassa olevat yhteystiedot 

löytyvät helpommin: 

Kun kirjoitat pariskuntien nimiä, 

pane etunimet aakkosjärjestykseen. 

Kun kirjoitat työtovereiden nimiä, 

kirjoita ensin yrityksen nimi. 

Kun kirjoitat lasten kavereiden 

nimiä, lisää alkuun lapsen 

etunimen alkukirjain. 

98765432 

Lisää nimeen 

OK

OK

David Jones 

OK
David Jones 

98765432 

koti 

työ 

OK

Mary & Robert 

B&O	Michael	

L Jane 
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Numeron haku Nimet-listasta ja soittaminen numeroon 

Kun kuuloke ei ole käytössä, voit selata Nimet-listan alkukirjaimia 

ohjainpyörällä.	

Kun kuuloke ei ole käytössä... 

Selaa Nimet-listan alkukirjaimia kääntämällä 

ohjainpyörää. 

Aloita valitsemallasi kirjaimella alkavien nimien 

selaaminen painamalla OK. 

Selaa nimiä kääntämällä ohjainpyörää. 

Paina tätä näppäintä valitaksesi soitettavan 

numeron tyypin.*1 Jos tallennettuna on vain yksi 

numerotyyppi nimen kanssa, näyttöön tulee 

soittokehote. Muussa tapauksessa...  

 ...valitse haluamasi numerotyyppi kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina OK.*2 

Jos käytössä on kaksi puhelinlinjaa, nykyinen 

soitettavien puhelujen linja näkyy näytössä.  

Jos haluat käyttää toista linjaa, paina sopivaa 

näppäintä missä tahansa Nimet-listan tasossa. 

Muodosta puhelu painamalla tätä näppäintä. 

Nimet, jotka ovat liian pitkiä 

mahtuakseen näyttöön, eivät näy 

kerralla kokonaan. Pitkän nimen 

kohdalle pysähdyttäessä nimi alkaa 

vieriä hitaasti edestakaisin, jotta 

koko nimi näkyy. 

*1 Uusi nimi on valittavissa vain, jos 

kuuloketta käytetään BeoLine 2- tai 

BeoLine-tukiaseman kanssa. 

*2 Jos olet valinnut ensisijaisen 

numeron, se näkyy korostettuna, 

kun valitset nimen. Se on myös 

oletusnumero, johon soitetaan, 

kun muodostat puhelun 

nimilistasta painamalla OK valitun 

nimen kohdalla. Katso lisätietoja 

kohdasta "Nimet-listassa olevan 

nimen ensisijaisen numeron 

valitseminen" sivulla 43. 

OK

OK
Dan	Smith	

koti 

OK

L 1 tai L 2

OK
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Puheluluettelot 

Puheluluettelojen	Soitetut-	ja	Tulleet-toiminnot	tallentavat	24	

viimeksi	vastattua	ja	soitettua	puhelinnumeroa.	Soitetun	numeron	

lisäksi	nähtävissä	on	myös	puhelun	tyyppi,	kellonaika,	päivämäärä	ja 

kesto. Jos olet määrittänut nimen Nimet-listaan, se näkyy numeron 

sijaan, vaikka palveluntarjoajasi toimittaisi tunnistuspalvelun 

avulla	nimen	saapuvaa	puhelua	varten.	Sama	numero	tallentuu	

listaan	vain	kerran,	eli	listassa	näkyy	vain	viimeisin	puhelu.	

Soittaminen Puheluetteloista... 

Avaa Puheluluettelot painamalla tätä näppäintä. 

Valitse nimi tai numero kääntämällä ohjainpyörää. 

Avaa puhelutiedot painamalla tätä näppäintä. 

Jos käytössä on kaksi puhelinlinjaa, nykyinen 

soitettavien puhelujen linja näkyy näytössä. Jos 

haluat käyttää muuta linjaa, paina sen mukaista 

linjanäppäintä. 

Muodosta puhelu painamalla tätä näppäintä. Jos 

tallennettuna on useampi kuin yksi numerotyyppi 

nimellä, näyttö pyytää sinua valitsemaan 

numerotyypin.*1 

Valitse numeron tyyppi kääntämällä ohjainpyörää 

ja soita numeroon painamalla OK. 

>> Päivittäinen käyttö 

Voit soittaa suoraan näytössä 

näkyvään numeroon tai nimeen 

Puheluluettelojen mistä tahansa 

tasosta painamalla . 

Jos olet valinnut ensisijaisen  

linjan sivulla 40 kuvatulla tavalla, 

Puheluluettelot näyttävät ainoastaan 

ensisijaisella linjalla vastaanotetut ja 

soitetut puhelut. Paina asianmukaista 

linjanäppäintä, kun Puheluluettelot 

ovat esillä, nähdäksesi toisella 

linjalla vastaanotetut ja soitetut 

puhelut. Jos et ole valinnut 

ensisijaista linjaa, Puheluluettelot 

sisältävät kummankin linjan 

vastaanotetut ja soitetut puhelut. 

Soitetut-toiminto on vain yleisiksi 

asetettujen kuulokkeiden 

käytettävissä. Lisätietoja on sivulla 

61 kohdassa "Kuulokkeen 

asettaminen 'henkilökohtaiseksi' 

tai 'yleiseksi'". 

*1 Numerotyypit ovat valittavissa 

vain, jos kuuloketta käytetään 

BeoLine 2- tai BeoLine-tukiaseman 

kanssa. 

David Jones 

OK 

L 1 tai L 2

OK 

David Jones 

koti 

OK
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Valitun puhelun tietojen katsominen... 

Selaa vaihtoehtoja painamalla tätä näppäintä. 

Korosta Tiedot näytössä kääntämällä ohjainpyörää. 

Paina OK. Puhelun tyyppi, nimi, numerotyyppi*1, 

kellonaika, päivämäärä ja kesto tulevat näkyviin. 

Tietyn numeron poistaminen luettelosta...

Avaa Puheluluettelot painamalla tätä näppäintä. 

Valitse nimi tai numero kääntämällä ohjainpyörää. 

Selaa vaihtoehtoja painamalla tätä näppäintä. 

Korosta Poista puhelu näytössä kääntämällä 

ohjainpyörää. 

Poista valittu nimi/numero painamalla tätä 

näppäintä. 

Puhelinnumeroita voidaan tallentaa 

Puheluluetteloista suoraan Nimet-

listaan. Lisätietoja on sivulla 48 

kohdassa "Numerojen tallennus 

Puheluluetteloista". 

Tulleet-toiminto edellyttää  

kyseisen palvelun tilaamista 

palveluntarjoajaltasi. 

Vaikka Tulleet-palvelu on tilattu, 

soittajan tiedot eivät silti 

välttämättä näy kaikissa puheluissa. 

Saapuvan puhelun aikana näytössä 

saattaa näkyä jokin seuraavista 

tiedoista: 

– Tuntematon… Puhelut salaisista 

numeroista. 

– Tulleet ei mahdollinen… 

Palveluntarjoaja ei tue  

Tulleet-toimintoa. 

– Ulkomainen… 

Ulkomaanpuheluiden tiedot eivät 

ole käytettävissä. 

OK
David Jones 

Soita 

David Jones 

Tiedot 

OK

12345678 

OK
12345678 

Soita 

12345678 

Poista	puhelu	

OK
12345678 

Puhelu	poistettu	
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Suosikkinumeron tallentaminen ja siihen soittaminen 

Jos	käytössä	on	vain	yksi	puhelinlinja,	voit	määrittää	kaksi	jo	

Nimet-listaan tallennettua numeroa suosikkinumeroiksesi. 

Suosikkinumeron tallentaminen... 

Käännä ohjainpyörää, kunnes Asetukset*1 on 

valittuna, ja paina OK. 

Käännä ohjainpyörää, kunnes Suosikit on 

valittuna, ja paina OK. 

Käännä ohjainpyörää, kunnes L 1 tai L 2 on 

valittuna, ja paina OK. 

Paina OK uudelleen ja selaa Nimet-listan 

alkukirjaimia kääntämällä ohjainpyörää. 

Aloita valitsemallasi kirjaimella alkavien nimien 

selaaminen painamalla OK. 

Käännä ohjainpyörää, kunnes haluttu nimi on 

valittuna, ja paina OK. 

Valitse numeron tyyppi*2 kääntämällä 

ohjainpyörää ja tallenna se painamalla OK. 

Suosikkinumeroon soittaminen... 

Paina L 1 tai L 2 (riippuen siitä, kumpaan 

suosikkinumeroon haluat soittaa), ja paina sitten . 

>> Päivittäinen käyttö 

L 1 tai L 2 
 

OK

 
OK

 
OK

OK 
 

OK 

OK 

OK 
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*¹ Jos et ole vielä tallentanut 

suosikkinumeroa, voit tehdä 

suosikkinumeron tallennukselle 

pikakuvakkeen, kun painat ensin  

L 1 tai L 2.

*2 Numerotyypit ovat valittavissa 

vain, jos kuuloketta käytetään 

BeoLine 2- tai BeoLine-tukiaseman 

kanssa. 



Suosikkinumeron poistaminen... 

Käännä ohjainpyörää, kunnes Asetukset on 

valittuna, ja paina OK. 

Käännä ohjainpyörää, kunnes Suosikit on 

valittuna, ja paina OK. 

Käännä ohjainpyörää, kunnes L 1 tai L 2 on 

valittuna, ja paina OK. 

Käännä ohjainpyörää, kunnes Poista näkyy 

valittuna, ja poista suosikki painamalla OK.

OK

 
OK

 
OK

 
OK
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Vaihtaminen kahden puhelun välillä, 36 

	 •	 Puhelut	eri	linjoilla	

	 •	 Puhelut	samalla	linjalla	–	koputus	

Neuvottelupuhelut, 38 

	 •	 Kahden	linjan	neuvottelupuhelu	

	 •	 Yhden	linjan	neuvottelupuhelu	–	kolmen	osapuolen	puhelu	

Ensisijaisen linjan valitseminen, 40 

Kahden linjan käyttö 

Yhdessä BeoLine 2 -tukiaseman 

kanssa kuuloke muodostaa 

kaksilinjaisen puhelimen, jonka 

avulla voidaan käsitellä jopa neljää 

puhelua (kaksi kummallakin linjalla) 

samanaikaisesti. 

Kaksilinjaisella järjestelmällä voit 

myös määrittää kummallekin 

linjalle tietyn tehtävän, jos haluat 

esimerkiksi pitää yksityispuhelut ja 

työpuhelut erillään. Se suoritetaan 

valitsemalla ensisijainen linja. 

Valitsemalla ensisijaisen linjan voit 

myös pitää erilliset Puheluluettelot. 

Tässä osassa kerrotaan, kuinka 

puhelujen välillä vaihdetaan, 

kuinka puhelu asetetaan pitoon, 

kuinka puhelut yhdistetään 

neuvottelupuheluksi tai kolmen 

osapuolen puheluksi ja kuinka 

valitaan kuulokkeen ensisijainen linja. 
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Puhelujen vaihtaminen eri linjojen välillä 

Kuulokkeen	avulla	voit	käsitellä	samanaikaisesti	useita	puheluja	

eri linjoilla. Näytössä näkyy käytössä oleva linja ja tieto siitä, onko 

toisella	linjalla	pidossa	oleva	puhelu.	

Kahden samanaikaisen puhelun käsittely eri linjoilla... 

Linjalla 1 on aktiivinen puhelu. 

Näyttö ja kuulokkeen kaiuttimesta kuuluva 

vaimennettu soittoääni kertovat sinulla linjalle 2 

saapuvasta puhelusta. 

Paina tätä näppäintä asettaaksesi aktiivisen puhelun 

pitoon. Tässä esimerkissä näyttö osoittaa, että 

linjalla 1 on pidossa oleva puhelu ja linjalla 2 on 

saapuva puhelu. Jos haluat lopettaa aktiivisen 

puhelun ennen saapuvaan puheluun vastaamista, 

ohita tämä vaihe. 

Vastaa saapuvaan puheluun linjalla 2. 

Lopeta aktiivinen puhelu painamalla tätä näppäintä. 

Voit sitten jatkaa pidossa olevaa puhelua 

painamalla kyseisen linjan näppäintä. 

>> Kahden linjan käyttö 

John	Smith	

työ 

0:35 

David Jones 

5551212 

PUHELU 

HOLD 
John	Smith	

työ 

ON HOLD 

David Jones 

5551212 

PUHELU 

L 2 

 

L 1 
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Huomaa, että jos vaihdat ei-

aktiiviselle linjalle kesken puhelun 

asettamatta ensin puhelua pitoon, 

puhelu lopetetaan! 

Jos vastaanotat puhelun 

kummallakin linjalla 

samanaikaisesti, valitse 

linjanäppäimellä linja ennen 

puheluun vastaamista. 

Jos puhelu on pidossa yli kolmen 

minuutin ajan, kuuloke antaa 

äänimerkin 30 sekunnin välein 

muistuttaakseen sinua pidossa 

olevasta puhelusta. Jos puhelu on 

pidossa 10 minuuttia, se 

lopetetaan automaattisesti. 

Kuulokkeen asettaminen laturiin ei 

lopeta pidossa olevia puheluja. 

John	Smith

työ

3:46

David Jones

koti

PUHELU



Vaihtaminen samalla linjalla olevien puhelujen välillä 
– Koputus 

Aseta	puhelu	pitoon	painamalla	OK-näppäintä	vastatessasi	

saapuvaan	puheluun,	ja	vaihda	sitten	puhelujen	välillä	painamalla	

R	/	FLASH-näppäintä.	

Kahden puhelun käsittely samanaikaisesti samalla linjalla... 

Linjalla 1 on aktiivinen puhelu. 

Näyttö ja kuulokkeen merkkiääni kertovat, että 

samalla linjalla on saapuva puhelu. 

Paina tätä näppäintä, jos et halua vastata 

saapuvaan puheluun. Muussa tapauksessa...  

...paina tätä näppäintä asettaaksesi ensimmäisen 

puhelun pitoon ja vastataksesi saapuvaan 

puheluun. Ensimmäiseksi yhdistetty puhelu näkyy 

aina näytön yläosassa. Joissakin tilanteissa sinun 

on painettava R / FLASH-näppäintä OK-

näppäimen sijaan. 

Paina tätä näppäintä vaihtaaksesi puhelujen välillä. 

Lopeta puhelu painamalla tätä näppäintä. 

John	Smith	

koti 

0:35 

David Jones 

työ 

Vastataanko?	

 

OK 
John	Smith	

David Jones 

R / FLASH 
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Puhelun asettaminen pitoon 

tämän toiminnon avulla edellyttää, 

että palveluntarjoajasi tukee 

koputuspalvelua. 

Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi. 



Kahden linjan neuvottelupuhelu 

Jos	vastaanotat	kaksi	puhelua	samanaikaisesti	linjoilla	1	ja	2,	voit	

yhdistää	puhelut	ja	muodostaa	neuvottelupuhelun.	

Kummallakin linjalla on puhelu samanaikaisesti... 

Näyttö näyttää aktiivisen puhelun linjalla 1 ja 

pidossa olevan puhelun (tai puhelut) linjalla 2. 

Paina tätä näppäintä neuvottelupuhelun 

muodostamiseksi. 

Vahvista painamalla tätä näppäintä. 

Neuvottelupuhelun puhelujen jakaminen... 

Paina tätä näppäintä neuvottelupuhelun 

puhelujen jakamiseksi. 

Neuvottelupuhelun yksittäisen puhelun lopettaminen... 

Paina sen linjan linjanäppäintä, jonka puhelua 

haluat jatkaa. 

Neuvottelupuhelun lopettaminen... 

Lopeta neuvottelupuhelu painamalla tätä 

näppäintä. 

>> Kahden linjan käyttö 

John	Smith	

0:35 

David Jones 

PIDOSSA	

OK 
Neuvottelu 

OK 
John	Smith	

0:40 

David Jones 

 

L 1 tai L 2 

HOLD 
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Huomaa, että neuvottelupuhelun 

ulkoiset osapuolet kuulevat toisensa 

vaimeasti, jos he sijaitsevat etäällä 

puhelinvaihteesta. Tätä julkisen 

puhelinverkon ongelmaa voidaan 

vähentää palveluntarjoajan kolmen 

osapuolen puhelupalvelun avulla. 

John	Smith

3:46

David Jones



Yhden linjan neuvottelupuhelu – kolmen osapuolen 
puhelu 

Kun	muodostat	kolmen	osapuolen	puhelun,	ensimmäinen	puhelu	

voi	olla	vastattu	tai	soitettu	puhelu,	mutta	toinen	puhelu	sinun	 

on soitettava itse. Kysy palveluntarjoajaltasi lisätietoja kolmen 

osapuolen	puhelusta.	

Sinulla on puhelu linjalla 1... 

Aseta aktiivinen puhelu pitoon painamalla tätä 

näppäintä.

Soita puhelu kolmen osapuolen puhelun 

kolmannelle osapuolelle valitsemalla numero. 

Kun kolmas osapuoli vastaa puheluun, muodosta 

kolmen osapuolen puhelu painamalla tätä 

näppäintä.

 

Lopeta puhelu kokonaan painamalla tätä näppäintä. 

R / FLASH
John	Smith	

| 

0 – 9

R / FLASH
John	Smith	

98765432 

2:26
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Yhdistääksesi puheluita samalla 

linjalla palveluntarjoajasi on 

tuettava kyseistä toimintoa. 

Jos päätät tehdä kolmen osapuolen 

puhelusta osan suurempaa 

neuvottelupuhelua, sinun tulee 

soittaa kaikki kolmen osapuolen 

puhelun puhelut. 

Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

John	Smith

David Jones

3:46



Ensisijaisen linjan valitseminen

Soitettavien	puhelujen	ensisijaisen	linjan	valitseminen	antaa	useita	

etuja.	Voit	määrittää	kullekin	linjalle	tietyn	tehtävän	sekä	erilliset	

linjat	yksityispuheluja	ja	työpuheluja	varten.	Saat	käyttöösi	myös	

erilliset	Puheluluettelot.	Uusien,	vastaamattomien	puhelujen	

ilmaisin kertoo sinulle vain ensisijaisen linjan vastaanotetuista 

puheluista.	

Ensisijaisen linjan valitseminen...

Avaa päävalikko painamalla tätä näppäintä. 

Käännä ohjainpyörää, kunnes Asetukset on 

valittuna, ja paina OK. 

Käännä ohjainpyörää, kunnes Ensisij. linja on 

valittuna, ja paina OK. 

Valitse ohjainpyörällä Linja 1, Linja 2 tai Ei mitään. 

Tallenna asetus painamalla tätä näppäintä. 

>> Kahden linjan käyttö 

OK

Asetukset	

OK

Ensisij. linja 

OK

Linja 2 

OK
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Jos et valitse ensisijaista linjaa,  

vaan valitset sen sijaan Ei mitään, 

Puheluluettelot sisältävät 

kummankin linjan soitetut ja 

vastatut puhelut. 



Lisätoiminnot 

Uuden nimen ja numeron lisääminen Nimet-listaan, 42 

Nimen ja numeron poisto Nimet-listasta, 44 

Puheluluettelojen sisällön poistaminen, 45 

Nimet-listassa olevan nimen tai numeron muokkaus, 46 

Numerojen tallentaminen Puheluluetteloista, 48 

Audio- ja videolaitteiden äänenvoimakkuuden säätö, 49 

Alaliittymänumeroihin soittaminen ja niiden tallentaminen 
Nimet-listaan, 50 

Yleiset asetukset, 54 

Tässä osassa selostetaan kuulokkeen 

lisätoimintojen käyttäminen. Ne 

ovat toimintoja, joita et välttämättä 

tarvitse usein, mutta jotka tekevät 

puhelimen käytöstä helpompaa ja 

nautittavampaa. 

Saat tietoa esimerkiksi Nimet-listan 

sisällön muokkaamisesta, numerojen 

tallentamisesta Puheluluetteloista 

ja Bang & Olufsenin audio- ja 

videolaitteiden äänenvoimakkuuden 

säätämisestä. 

Monia kuulokkeen toimintoja 

voidaan ottaa käyttöön, säätää ja 

poistaa käytöstä, jotta kuuloke 

toimii haluamallasi tavalla. Nämä 

asetukset tehdään Asetukset-

valikon kautta. 
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Uuden nimen ja numeron lisääminen Nimet-listaan 

Nimet-listaan voidaan tallentaa nimiä ja numeroita, ja numeroita 

voidaan	lisätä	valmiiksi	tallennettuihin	nimiin	koska	tahansa.	

Puhelinnumero	voi	sisältää	48	numeroa,	ja	nimi	voi	sisältää	25	

merkkiä.*1	Muistiin	mahtuu	enintään	400	nimeä/numeroa.*2 

Uuden nimen ja numeron tallentaminen... 

Anna puhelinnumero ja tallenna numero 

painamalla OK. Tall. numero näkyy korostettuna 

näytössä. 

Tallenna numero painamalla tätä näppäintä.  

Uusi nimi näkyy korostettuna näytössä. Jos haluat 

lisätä numeron Nimet-listaan tallennettuun 

nimeen, katso ohjeet seuraavalta sivulta.*1 

Aloita uuden nimen tallennus painamalla tätä 

näppäintä. Ensimmäinen rivi tulee näyttöön. 

Valitse nimen kirjaimet kääntämällä ohjainpyörää 

ja tallenna valitsemasi kirjain painamalla tätä 

näppäintä. Voit käyttää sekä isoja että pieniä 

kirjaimia.*3 

Jos haluat lisätä nimeen numeroita, käytä 

numeronäppäimiä. 

Siirrä kohdistin -symbolin kohdalle 

ohjainpyörällä. Näytössä lukee tallennus. 

Tallenna nimi painamalla tätä näppäintä. Näyttö 

kehottaa valitsemaan numeron tyypin.*1 

Valitse Koti, Matkapuhelin tai Työ kääntämällä 

ohjainpyörää ja tallenna valinta painamalla OK. 

>> Lisätoiminnot 

0 – 9 
OK 

98765432 

Tall. numero 

OK 
98765432 

Uusi nimi 

OK 
 			ABCDEFGHIJ	

 
OK 

D| 
 			abcdefghijkl	

0 – 9 

 
David Jones| 
tallennus 

OK 
David Jones 

koti 

 
OK
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Nimet ja numerot ovat kaikkien 

yleisiksi asetettujen kuulokkeiden 

käytettävissä. Lisätietoja on sivulla 

61 kohdassa "Kuulokkeen 

asettaminen 'henkilökohtaiseksi' 

tai 'yleiseksi'". 

*1 Jos käytössä on muu kuin 

BeoLine 2- tai BeoLine-

tukiasema… 

– Nimen pituus on enintään 16 

merkkiä. 

– Numerotyypit eivät ole 

käytettävissä. 

– Nimet-listaan tallennettuun 

nimeen ei voida lisätä numeroa. 

*2 Jos käytössä on muu kuin 

BeoLine 2 -tukiasema… 

– Nimet-listaan mahtuu 200 

nimeä/numeroa. 

*3 OK-painikkeen painallus, kun  

on korostettuna, vaihtaa isojen ja 

pienten kirjaimien välillä, jos käytössä 

on BeoLine 2- tai BeoLine-tukiasema.  



Numeron lisääminen Nimet-listaan tallennettuun nimeen... 

Kun näyttö kehottaa tallentamaan uuden nimen, 

valitse ohjainpyörää kääntämällä Lisää nimeen ja 

paina OK. Nimet-listaan tallennettujen nimien 

ensimmäiset kirjaimet tulevat näyttöön. 

Valitse nimen ensimmäinen kirjain kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina OK. Ensimmäinen valitulla 

kirjaimella alkava nimi tulee näyttöön. 

Valitse nimi kääntämällä ohjainpyörää ja paina 

OK, jotta voit valita numeron tyypin. 

Valitse numeron tyyppi kääntämällä 

ohjainpyörää ja tallenna se painamalla OK. 

Nimet-listaan tallennetun nimen ensisijaisen numeron valitseminen... 

Kun olet valinnut nimen Nimet-listassa, valitse 

ohjainpyörällä sen numeron tyyppi, jonka haluat 

määrittää valitun nimen ensisijaiseksi numeroksi, 

ja paina sitten OK. 

Käännä ohjainpyörää, kunnes Ensisijainen on 

valittuna, ja tallenna asetus painamalla OK. 

 
98765432 

Lisää nimeen 

OK 

 
OK 

 
David Jones 

OK 
David Jones 

koti 

 
työ 

OK 
David Jones 

98765432 

työ 

Tallennettu 

 
matkapuhelin	

OK 

 
Ensisijainen 

OK 
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Jos olet valinnut ensisijaisen 

numeron, se näkyy korostettuna, 

kun syötät nimen. Se on myös 

oletusnumero, johon soitetaan, 

kun muodostat puhelun 

nimilistasta painamalla  

korostetun nimen kohdalla. 



>> Lisätoiminnot 

Nimen ja numeron poisto Nimet-listasta 

Nimet-listaan tallennettuja nimiä ja numeroita voidaan poistaa. 

Avaa Nimet-lista kääntämällä ohjainpyörää, 

valitse ensimmäinen kirjain ja paina OK. 

Valitse nimi kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK. 

Valitse nimi/numero kääntämällä ohjainpyörää ja 

paina OK.*1 

Käännä ohjainpyörää, kunnes näytössä näkyy 

Poista, ja poista nimi ja numero painamalla OK. 

 
OK 

 
David Jones 

OK 

 
David Jones 

matkapuhelin	

OK 

 
David Jones 

matkapuhelin	

Poista 

OK 
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Jos kuuloketta käytetään BeoLine 2- 

tai BeoLine-tukiaseman kanssa, 

Poista-vaihtoehdon valitseminen 

poistaa vain valitun numeron (koti-, 

työ- tai matkapuhelinnumeron). 

Muut samaan nimeen tallennetut 

numerot pysyvät ennallaan, samoin 

kuin itse nimi. Jos nimeen on 

tallennettu vain yksi numerotyyppi, 

numeron poistaminen poistaa 

myös nimen. 

Voit myös poistaa valittuna olevan 

numeron painamalla ensin C ja 

sitten OK. 

*1 Jos käytössä on jokin muu 

tukiasema kuin BeoLine 2 tai 

BeoLine, tämä vaihe ei ole 

käytettävissä. Jatka tällöin 

seuraavaan vaiheeseen. 



Puheluluettelojen sisällön poistaminen 

Voit	poistaa	Puheluluettelon	sisällön	milloin	tahansa,	jos	kuulokkeen	

kanssa on käytössä BeoLine 2- tai BeoLine-tukiasema. 

Luettelon sisällön poistaminen... 

Avaa päävalikko painamalla tätä näppäintä. 

Käännä ohjainpyörää, kunnes Poista puh.lista on 

valittuna, ja paina OK.

Jos käytössä on kaksi puhelinlinjaa ja olet 

valinnut ensisijaisen linjan, laite pyytää sinua 

valitsemaan, kumman linjan Puheluluettelot 

haluat poistaa. Käännä ohjainpyörää, kunnes 

Linja 1 tai Linja 2 on valittuna, ja paina OK. 

Poista? tulee näkyviin näyttöön. Poista luettelon 

sisältö painamalla OK.*2 

OK 

 
Poista	puh.lista	

OK 

 
Linja 1 

OK 

Poista? 

OK 
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Jos kuulokkeen asetus on 

Henkilökoht. (katso sivu 61), 

luettelon sisältö poistetaan vain 

kyseisestä kuulokkeesta. Jos 

kuulokkeen asetus on Yleinen, 

luettelon sisältö poistetaan kaikista 

kuulokkeista, joiden asetus on 

Yleinen. 

*2 Kun poistat Puheluluettelot, 

myös uusien puhelujen luettelo 

poistetaan. 



Nimet-listassa olevan nimen tai numeron muokkaus 

Nimet-listan nimiä ja numeroita*1	voidaan	muokata	koska	tahansa.	

Nimet-listassa olevan numeron muokkaaminen...

Valitse nimi kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK. 

Valitse haluamasi numerotyyppi kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina OK. 

Selaa vaihtoehtoja painamalla tätä näppäintä. 

Valitse Muokkaa kääntämällä ohjainpyörää ja 

paina OK numeron muokkaamiseksi. 

Aseta kohdistin ohjainpyörää kääntämällä sen 

merkin perään, jota haluat muokata. 

Poista merkki painamalla tätä näppäintä. 

Näppäile poistamasi merkin tilalle uusi merkki. 

Toista edelliset kolme vaihetta jokaiselle merkille, 

jota haluat muokata. 

Kun olet muokannut numeron, paina OK ja valitse 

numerotyyppi kääntämällä ohjainpyörää. 

Tallenna painamalla tätä näppäintä. 

>> Lisätoiminnot 

 
OK 

 
David Jones 

koti 

OK 
Soita 

 
Muokkaa 

OK 
98768432| 

 
98768|432 

C 

0 – 9 
98765432 

OK 
 

OK 
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Näillä kahdella sivulla selostetut 

valikkokohteet ovat käytettävissä 

vain BeoLine 2- tai BeoLine-

tukiaseman kanssa. Jos käytössä 

on jokin muu tukiasema,  

Nimet-listan Muokkaa-valikko 

mahdollistaa ensin numeron 

muokkauksen ja sitten nimen 

muokkauksen. 

*1 Voit tallentaa numerotyypin ja 

lisätä nimeen numeroita vain, jos 

kuuloketta käytetään BeoLine 2- tai 

BeoLine-tukiaseman kanssa.



Nimen muokkaaminen... 

Valitse nimi kääntämällä ohjainpyörää ja paina OK. 

Käännä ohjainpyörää, kunnes nimi on valittuna, 

ja paina OK.

Käännä ohjainpyörää, kunnes Nimeä uudelleen 

on valittuna, ja paina OK. 

Valitse nimen kirjaimet kääntämällä ohjainpyörää. 

Tallenna valitsemasi kirjain painamalla tätä 

näppäintä tai... 

 ...paina tätä näppäintä kirjainten poistamiseksi. 

Lopeta nimen muokkaaminen 

Siirrä kohdistin ohjainpyörää kääntämällä 

 -symbolin kohdalle ja tallenna nimi painamalla 

OK. 

 
OK 

 
OK 

David Jones 

Nimeä uudelleen 

OK 

 
David Jones| 
 			abcdefghijkl	

OK 

C 

 
David Jones| 
tallennus 

OK 
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OK-painikkeen painallus, kun  on 

korostettuna, vaihtaa isojen ja 

pienten kirjaimien välillä, jos käytössä 

on BeoLine 2- tai BeoLine-tukiasema. 



Numerojen tallentaminen Puheluluetteloista 

Puheluluetteloissa	olevat	puhelinnumerot	voidaan	tallentaa	ja	

nimetä Nimet-listaan. 

Jos käytössä on kaksi puhelinlinjaa ja olet 

määrittänyt ensisijaisen linjan, paina ensin L 1  

tai L 2 valitaksesi, minkä linjan Puheluluetteloja 

haluat käyttää. 

Avaa Puheluluettelo painamalla tätä näppäintä. 

Listan viimeinen numero näkyy näytöllä. 

Valitse haluamasi numero kääntämällä ohjainpyörää. 

Selaa vaihtoehtoja painamalla tätä näppäintä. 

Käännä ohjainpyörää, kunnes Tall. numero on 

valittuna, ja paina OK. 

Uusi nimi näkyy korostettuna näytössä. Paina 

OK.*1 

Valitse nimen merkit kääntämällä ohjainpyörää ja 

tallenna valitsemasi merkki painamalla OK. 

Siirrä kohdistin ohjainpyörää kääntämällä 

 -symbolin kohdalle ja tallenna nimi painamalla OK. 

Valitse numeron tyyppi*2 kääntämällä 

ohjainpyörää ja tallenna numero ja nimi 

painamalla OK. 

>> Lisätoiminnot 

L 1 tai L 2 

 

 
76543210 

OK 
76543210 

Soita 

 
Tall. numero 

OK 

OK 

 
anna nimi 

76543210 

 			ABCDEFGHIJ	

OK 

 
tallennus 

OK 

 
työ 

OK 
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OK-painikkeen painallus, kun  on 

korostettuna, vaihtaa isojen ja 

pienten kirjaimien välillä, jos 

käytössä on BeoLine 2- tai  

BeoLine-tukiasema. 

*1 Jos haluat lisätä numeron  

Nimet-listaan tallennettuun 

nimeen, valitse ensin Lisää nimeen 

-toiminto ja valitse sitten kirjain ja 

anna nimi ja numerotyyppi. 

*2 Numero voidaan tallentaa vain, jos 

kuuloketta käytetään BeoLine 2- tai 

BeoLine-tukiaseman kanssa. 



Audio- ja videolaitteiden äänenvoimakkuuden säätö 

Voit	säätää	Bang	&	Olufsenin	audio-	ja	videolaitteiden	

äänenvoimakkuutta suoraan kuulokkeesta, jos olet valinnut 

Asetukset-valikossa AV-asetukseksi Äänenvoimakkuus.*3  

Valitse	ensin	säädettävä	äänilähde	–	audio	tai	video.	

Audio- tai videojärjestelmän äänenvoimakkuuden säätäminen... 

Paina tätä näppäintä toistuvasti, kunnes näytössä 

näkyy haluamasi järjestelmän tyyppi. 

Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä 

ohjainpyörää. 

A.V
Audio

A.V
Video

A.V
Audiolinkki

A.V
Videolinkki

Videolinkki
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Kun puhelin soi, voit säätää  

Bang & Olufsen -laitteen 

äänenvoimakkuutta painamatta 

ensin AV-näppäintä. Käännä vain 

ohjainpyörää. Laitteen on  

kuitenkin oltava sama, jonka 

äänenvoimakkuutta viimeksi 

säädettiin kuulokkeella. 

*3 Jos Asetukset-valikossa  

AV-asetukseksi on valittu 

äänenvoimakkuuden sijaan jokin 

AV-laitetyypeistä, kyseinen laite 

voidaan vaientaa painamalla  

AV-näppäintä. 

Audio



Alaliittymänumeroihin soittaminen ja niiden 
tallentaminen Nimet-listaan 

Pankkien	ja	muiden	puhelinvaihteita	käyttävien	yritysten	

alaliittymänumeroiden eteen on lisättävä tauko. Tallenna 

päänumero,	tauko	ja	alaliittymän	numero	puhelinmuistioon.	

Tämän jälkeen numeroon voidaan soittaa Nimet-listasta. 

Alaliittymänumeroon soittaminen suoraan... 

Anna päänumero. 

Paina OK, niin voit lisätä tauon kääntämällä 

ohjainpyörää, kunnes Lisää tauko on valittuna, ja 

painamalla sitten OK. 

 

Anna alaliittymän numero. 

Paina  soittaaksesi numeroon ja paina OK 

jatkaaksesi puhelua tauon jälkeen. 

Lopeta puhelu painamalla tätä näppäintä. 

>> Lisätoiminnot 

0 – 9 

OK 
 

Lisää tauko 

OK 

0 – 9 

 
OK 
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Alaliittymänumeron tallentaminen Nimet-listaan... 

Anna päänumero. 

Paina tätä näppäintä, jotta voit lisätä tauon. 

Käännä ohjainpyörää, kunnes Lisää tauko on 

valittuna, ja paina OK. 

Anna alaliittymän numero. 

Tallenna nimi/numero painamalla tätä näppäintä 

kahdesti. Nyt voit antaa numerolle nimen ja 

tyypin sivun 42 ohjeiden mukaisesti. 

0 – 9 
98765432 

OK 
98765432 

Tall. numero 

 
98765432 

Lisää tauko 

OK 
98765432-

0 – 9 
98765432-123 

OK 
OK 
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Alaliittymänumeroon soittaminen Nimet-listasta... 

Selaa Nimet-listan alkukirjaimia kääntämällä 

ohjainpyörää. 

Aloita valitsemallasi kirjaimella alkavien nimien 

selaaminen painamalla OK. 

Selaa nimiä kääntämällä ohjainpyörää. 

Valitse numerotyyppi, johon soitetaan, 

painamalla tätä näppäintä. Jos nimelle on 

tallennettu vain yksi numerotyyppi, näyttö kysyy, 

soitetaanko numeroon. Muussa tapauksessa...  

 ...valitse haluamasi numerotyyppi kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina OK. 

Jos käytössä on kaksi puhelinlinjaa, nykyinen 

soitettavien puhelujen linja näkyy näytössä.  

Jos haluat käyttää toista linjaa, paina sopivaa 

näppäintä missä tahansa Nimet-listan tasossa. 

Muodosta puhelu painamalla tätä näppäintä. 

Päänumeroon soitetaan. 

Näyttö kehottaa jatkamaan. Soita alaliittymään 

painamalla OK. 

>> Lisätoiminnot 

 

OK 

 

OK 
Dan	Smith	

koti 

 
OK 

L 1 tai L 2 

OK 

Jatka? 

OK 
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Yleiset asetukset  

Asetukset-valikko sisältää useita asetuksia, joiden avulla kuulokkeen 

toimintoja voidaan säätää. 

Asetuksien valitseminen valikosta... 

Avaa päävalikko painamalla tätä näppäintä. 

Käännä ohjainpyörää, kunnes Asetukset on 

korostettuna, ja avaa valikko painamalla OK. 

Käännä ohjainpyörää, kunnes näytössä näkyy 

haluamasi asetus, esimerkiksi Aika ja päivä.

Avaa valikko painamalla tätä näppäintä. 

 

Käännä ohjainpyörää, kunnes näytössä näkyy 

haluamasi asetus, esimerkiksi Aika.

Avaa valikko painamalla tätä näppäintä. 

Valitse asetus kääntämällä ohjainpyörää ja 

tallenna se painamalla OK. 

>> Lisätoiminnot 

OK 

 
Asetukset	

OK 

 
Aika	ja	päivä	

OK 
Aika	ja	päivä	

Aika	

Päivämäärä 

Päivän muoto 

Kellon näyttö

 
Aika	

OK 

 
OK 
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Jos haluat rekisteröidä tukiasemaan 

useampia kuulokkeita, joista yksi 

tai useampi on BeoCom 6000 tai 

BeoCom 2, vanhin kuulokemalli 

tulee rekisteröidä ensimmäisenä. 

Toiminnot rajoitetaan sitten 

vanhimman rekisteröidyn 

kuulokkeen mukaisesti. Katso 

"Kuulokkeen ensimmäinen 

rekisteröinti tukiasemaan" sivulla 14. 

Jos käytössä on BeoLine PSTN  

-tukiasema, voit rekisteröidä 

enintään kuusi kuuloketta. 

Lukitse näpp. 

Vaiennus	

Akun	tila	

Poista	puh.lista	

Asetukset	



Asetukset-valikon vaihtoehdot 
Soittoääni… Tämä valikko koostuu kahdesta tai kolmesta alivalikosta, 

riippuen käytössä olevien puhelinlinjojen määrästä: Linja (Linja 1 ja Linja 2 

kahta puhelinlinjaa varten) ja Sisäpuhelu. Näissä valikoissa on kolme 

erillistä soittoääniasetusta: 

– Ääni pääl/pois -asetuksella voidaan ottaa soittoääni käyttöön tai pois 

käytöstä ja määrittää aika, jolloin puhelin ei soi. Jos soittoääni otetaan 

pois käytöstä, puhelin ei soi, mutta se rekisteröi saapuvat puhelut 

Puheluluetteloon. Soittoääni on pois käytöstä, kunnes asetusta muutetaan.

– Soiton voimakk. -asetuksella voidaan asettaa soittoäänen voimakkuus. 

Valittu soittoääni kuuluu hetken päästä. 

– Soittoääni-asetuksella voidaan valita jokin kahdeksasta soittoäänestä. 

Valittu soittoääni kuuluu hetken päästä. 

Aika	ja	päivämäärä… Tässä valikossa on neljä erillistä asetusta:

– Aika määrittää kellonajan. 

– Päivämäärä määrittää päivämäärän. 

– Päivän muoto määrittää kellonajan näyttötavan. Vaihtoehdot ovat 12 ja 

24 tuntia. 

– Kellon näytön avulla voit valita kellon näyttötavan ( lisätietoja on sivulla 

18).

Suosikit… Jos käytössä on vain yksi linja, voit asettaa ja poistaa kaksi 

suosikkinumeroa näppäimille L 1 ja L 2. L 1- ja L 2-valikot sisältävät kaksi 

asetusta.

– Lisää/muuta-asetuksella voit lisätä tai muuttaa suosikkinumeron. 

– Poista-asetuksella voit poistaa suosikkinumeron. 

Kuuloke… Kuuloke -valikossa on kolme alivalikkoa:

– Väri-valikossa voit määrittää kuulokkeelle väriteeman ohjainpyörällä ja 

OK-näppäimellä. 

– Anna nimi -valikossa kuulokkeelle voidaan antaa uusi nimi ohjainpyörällä 

ja OK-näppäimellä. Huomaa, että tämän valikon nimi on Muuta nimi 

vasta sen jälkeen, kun kuulokkeelle on annettu nimi ensimmäisen kerran. 

– Rekisteröi-valikossa kuuloke voidaan rekisteröidä BeoLine 2 -tukiasemaan. 

– Kuuloketyyppi-valikossa kuulokkeen tyypiksi voidaan asettaa Henkilökoht. 

tai Yleinen sivulla 61 kuvatulla tavalla.*1 
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*1 Jos puhelinjärjestelmässäsi on 

yksi tai useampi kuuloke, jonka 

asetuksena on Henkilökoht., ja 

muiden kuulokkeiden asetuksena 

on Yleinen, huomaa seuraava: 

– Kun kuulokkeen asetus 

muutetaan Henkilökoht.-tilasta 

Yleinen-tilaan, yleinen lista 

korvaa Nimet-listan ja 

Puheluluettelot. 



Nimet … Tässä valikossa voit valita toisen kahdesta asettelusta:

–  Normaali-asetuksen ollessa käytössä voit selata kirjainluetteloa. Vain ne 

kirjaimet näkyvät, joiden kohdalle olet tallentanut nimiä.

–  Suuri-asetuksen ollessa käytössä voit selata yhtä kirjainta kerrallaan. 

Vain ne kirjaimet näkyvät, joiden kohdalle olet tallentanut nimiä.

Ensisijainen linja… Jos käytössä on kaksi puhelinlinjaa, voit valita 

kuulokkeen ensisijaisen linjan.*1 

Autom.	lukko… Vaihtoehdot ovat Päällä ja Pois. Kuulokkeen näppäimistön 

lukitseminen estää näppäinten tahattoman käytön. Puheluja voidaan 

vastaanottaa, mutta kuulokkeen näppäimistö lukittuu automaattisesti 

uudestaan puhelun lopettamisen jälkeen. 

AV… Vaihtoehdot ovat Äänenvoimakkuus, Mykistä audio, Mykistä video, 

Myk. Audiolinkki ja Myk. Videolinkki. Kun Äänenvoimakkuus valitaan, AV-

näppäimellä voidaan säätää Bang & Olufsen -laitteiden äänenvoimakkuutta. 

Kun jokin muu vaihtoehto valitaan, AV-näppäimellä voidaan mykistää 

valitun tyyppinen AV-laite. Katso "Audio- ja videolaitteiden 

äänenvoimakkuuden säätö" sivulla 49. 

Akun	hälytys... Antaa äänimerkin, kun kuulokkeen akku on ladattava. 

Vaihtoehdot ovat Päällä, Pois ja Aikakatkaisu. Jos valittuna on Aikakatkaisu, 

ohjainpyörällä voidaan asettaa päivittäinen ajanjakso, jolloin akun 

hälytystä ei anneta – esimerkiksi yöllä. 

Suoravastaus… Valitse asetukseksi Päällä, jos haluat vastata puheluihin 

heti, kun nostat kuulokkeen laturista – painamatta -näppäintä. 

Suoravastauksen tehdasasetus on Pois. Suoravastausta voidaan käyttää 

vain, kun kuuloke on laturissa. Jos kuuloke ei ole laturissa, puheluihin on 

vastattava painamalla -näppäintä. 

Uutisilmaisin... Tämä toiminto ilmaisee uudet, vastaamattomat puhelut 

– tehdasasetus on Päällä. Sen avulla näet, kuinka monta uutta puhelua 

olet saanut. Vaihtoehdot ovat Päällä ja Pois. 
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*1 Tämä valikko on käytettävissä 

vain, jos kuuloketta käytetään 

BeoLine 2 -tukiaseman kanssa.  

Jos valitset ensisijaisen linjan, saat 

tiedot vain kyseisen linjan uusista ja 

vastaamattomista puheluista. 



Kieli... Valitse näytön tekstien kieli. 

Suuntanumerot… Valitse asetukset, jotka vastaavat palveluntarjoajan 

vaatimuksia. Suuntanumerot sisältää kaksi alivalikkoa: Valitse ja 

Suuntanumero.*2 

– Valitse-valikko määrittää, onko suuntanumero valittava paikallispuheluja 

varten. Vaihtoehdot ovat Kyllä ja Ei. 

– Suuntanumero 1 -valikossa voit määrittää jopa 10 suuntanumeroa.  

Kun olet määrittänyt ensimmäisen suuntanumeron, Suuntanumero 2 

tulee näkyviin, jne. 

Tukiasema… Tässä valikossa on kolme alivalikkoa:

– Poista kuuloke peruuttaa kuulokkeen rekisteröinnin tukiasemaan. 

– Avaa tukiasema avaa tukiaseman uusien kuulokkeiden rekisteröimistä 

varten.*3 

– Vaihda PIN -valikossa tukiasemalle voidaan antaa uusi PIN-koodi ja 

vaihtaa PIN-koodi. Anna PIN-koodi numeronäppäimillä ja tallenna se 

OK-näppäimellä. PIN-koodin tehdasasetus on 0000. Jos PIN-koodi 

annetaan väärin kolme kertaa, kuuloke palaa takaisin joutotilaan. 

Puhelinlinjat… Puhelimessa on kaksi linjaa, mutta se voidaan myös 

asettaa toimimaan vain yhden linjan kanssa. Vaihtoehdot ovat 1 ja 2.*4 

Välähdysaika… Valitse Pitkä, Lyhyt tai Oma.*3 Oikea välähdysaika 

riippuu siitä, miten puhelin on kytketty. Valitun asetuksen millisekunnit 

näkyvät muutaman sekunnin kuluttua. Lisätietoja välähdysaikapalveluista 

ja niiden käytöstä saat paikalliselta palveluntarjoajalta.
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Suuntanumerot: 
Puhelinyhtiöillä on erilaisia 

vaatimuksia paikallispuheluja 

varten. Suuntanumerot-valikossa 

valittavat asetukset määritetään 

palveluntarjoajasi vaatimusten 

perusteella. Jos palveluntarjoajasi 

edellyttää, että valitset... 

– 1 + suuntanumero + numero 

kaikkia puheluja	varten… 

määritä Valitse-asetukseksi Kyllä 

äläkä määritä suuntanumeroa 

Suuntanumero-kohtaan. 

– suuntanumero + numero 

paikallispuhelujavarten… 

määritä Valitse-asetukseksi Kyllä. 

Suuntanumero-kohdassa voit 

määrittää enintään 10 

suuntanumeroa paikallista 

soittoaluettasi varten. 

– ei 1 eikä suuntanumeroa 

paikallispuheluja	varten… 

määritä Valitse-asetukseksi Ei ja 

anna oma suuntanumerosi 

Suuntanumero-kohtaan. 

*2 Nämä asetukset ja 

suuntanumerot eivät ole 

käytettävissä kaikissa maissa. 

*3 Avaa tukiasema-vaihtoehto 

Tukiasema-valikossa ja Oma-

vaihtoehto Välähdysaika-valikossa 

ovat käytettävissä vain, jos 

kuuloketta käytetään BeoLine 2- tai 

BeoLine-tukiaseman kanssa. 

*4 Puhelinlinjat-valikko on 

käytettävissä vain, jos kuuloketta 

käytetään BeoLine 2 -tukiaseman 

kanssa. 
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Useita kuulokkeita sisältävän järjestelmän 
käyttö 

Toiseen kuulokkeeseen soittaminen, 60 

Kuulokkeen asettaminen ”henkilökohtaiseksi” tai ”yleiseksi”, 61 

Ulkoisen puhelun siirto, 62 

Sisäisen neuvottelupuhelun muodostaminen, 63 

Kun yhteen tukiasemaan on 

rekisteröity useita kuulokkeita, voit 

luoda oman puhelinjärjestelmän. 

Kaikki kuulokkeet voivat 

vastaanottaa ulkoa saapuvia 

puheluja myös sisäisten, 

kuulokkeiden välisten puhelujen 

aikana. Sisäistä puhelua ei voida 

kuitenkaan asettaa pitoon. 

Järjestelmän kuulokkeet on 

numeroitu 1–8, ja ne voidaan  

myös nimetä. 

Voit halutessasi pitää yksityispuhelut 

ja työpuhelut erillisinä järjestelmässä. 

Se suoritetaan valitsemalla 

ensisijainen linja. Valitsemalla 

ensisijaisen linjan voit myös pitää 

erilliset Puheluluettelot. Lisätietoja 

on sivulla 40. 
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Toiseen kuulokkeeseen soittaminen 

On	mahdollista	soittaa	yhteen	kuulokkeeseen	tai	kaikkiin	

kuulokkeisiin samanaikaisesti. Jos soitat kaikkiin kuulokkeisiin, 

ensimmäisenä	vastaava	kuuloke	vastaanottaa	puhelun.	Jos	sisäistä	

puhelua	ei	voida	soittaa,	kuulet	varattu-äänen.	

Yhteen kuulokkeeseen soittaminen… 

Soita sisäinen puhelu painamalla tätä näppäintä. 

Kuulokkeeseen voidaan soittaa automaattisesti 

painamalla kuulokkeen numeroa. Vaihtoehtoisesti… 

...selaa sisäisten kuulokkeiden luetteloa 

kääntämällä ohjainpyörää ja soita painamalla 

-näppäintä. 

Kaikkiin kuulokkeisiin soittaminen…

Soita sisäinen puhelu painamalla tätä näppäintä. 

Soita kaikkiin kuulokkeisiin painamalla tätä 

näppäintä. 

Puhelun lopettaminen...

Lopeta puhelu painamalla tätä näppäintä. 

>> Useita kuulokkeita sisältävän järjestelmän käyttö 

INT 

1 – 8 

 
3 Keittiö 

 

INT 
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Puhelinjärjestelmä mahdollistaa 

yhden ulkoisen ja yhden sisäisen 

puhelun samanaikaisesti riippuen 

siitä, onko käytössä yksi vai kaksi 

puhelinlinjaa. 

Muussa tapauksessa voidaan ottaa 

käyttöön enintään neljä kuuloketta 

samanaikaisesti. 

Voit määrittää kolme eri 

soittoääntä linjaa 1, linjaa 2 ja 

sisäisiä puheluja varten. Lisätietoja 

on luvussa "Yleiset asetukset" 

sivulla 54. 

Jos kuuloke katoaa, sen voi 

paikantaa soittamalla kyseiseen 

kuulokkeeseen. 



Kuulokkeen asettaminen ”henkilökohtaiseksi” tai 
”yleiseksi” 

Kuuloke	voidaan	asettaa	”yleisen”	sijasta	”henkilökohtaiseksi”.	

Henkilökohtaisen	kuulokkeen	Nimet-lista	ja	Puheluluettelot	on	

tallennettu kuulokkeeseen, ei tukiasemaan. 

Avaa päävalikko painamalla tätä näppäintä. 

Käännä ohjainpyörää, valitse Asetukset-valikko ja 

avaa se painamalla OK. 

Käännä ohjainpyörää, valitse Kuuloke-valikko ja 

avaa se painamalla OK. 

Käännä ohjainpyörää, valitse Kuuloketyyppi ja 

paina OK. 

Käännä ohjainpyörää, valitse Henkilökoht. tai 

Yleinen ja tallenna asetukset painamalla OK. 

OK 

 
Asetukset	

OK 

 
Kuuloke 

OK 

 
Kuuloketyyppi 

OK 

 
Yleinen	

OK 
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Jokainen kuuloke on asetettu 

oletusarvoisesti yleiseksi. Tämä 

tarkoittaa, että tukiasema päivittää 

Nimet-listan ja Puheluluettelot ja 

että ne ovat kaikkien järjestelmän 

kuulokkeiden käytössä. Jos haluat 

yksittäiseen kuulokkeeseen oman 

Nimet-listan ja omat Puheluluettelot, 

aseta kuuloke henkilökohtaiseksi. 

Jos puhelinjärjestelmässäsi on  

yksi tai useampi kuuloke, jonka 

asetuksena on Henkilökoht. ja 

muiden kuulokkeiden asetuksena 

on Yleinen, huomaa seuraava:

– Kun kuulokkeen asetus muutetaan 

Henkilökoht.-tilasta Yleinen-

tilaan, yleiset listat korvaavat 

Nimet-listan ja Puheluluettelot. 

Nimet-listan ja Puheluluettelojen 

päivitys saattaa kestää 

muutaman minuutin. 



>> Useita kuulokkeita sisältävän järjestelmän käyttö 

Ulkoisen puhelun siirto 

Ulkoinen	puhelu	voidaan	siirtää	toiseen	kuulokkeeseen	tai	kaikkiin	

kuulokkeisiin.	Käyttäjä	voi	puhua	sisäiseen	kuulokkeeseen	

vastaavan	henkilön	kanssa	ennen	puhelun	siirtämistä.	Kun	siirrät	

ulkoisen	puhelun	kaikkiin	kuulokkeisiin,	puhelu	siirtyy	ensimmäiseksi 

vastaavaan kuulokkeeseen. 

Ulkoisen puhelun siirto... 

Soita sisäinen puhelu painamalla tätä näppäintä. 

Kuulokkeeseen voidaan soittaa automaattisesti 

painamalla kuulokkeen numeroa. Vaihtoehtoisesti… 

...selaa sisäisten kuulokkeiden luetteloa 

kääntämällä ohjainpyörää ja soita painamalla 

-näppäintä. Jos sisäistä puhelua ei voida soittaa, 

kuulet varattu-äänen. 

Jos sisäiseen puheluun vastataan*1…

Näyttö kehottaa siirtämään puhelun. 

Tallenna valinta painamalla tätä näppäintä. 

Ulkoiseen puheluun palaaminen, jos sisäiseen puheluun ei 

vastata... 

Palaa pidossa olevaan ulkoiseen puheluun 

painamalla OK tai . 

INT 

1 – 8 

 
3	Olohuone	

 

Siirrä 

OK 

Palaa? 

OK 
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Jos muualla järjestelmässä sijaitseva 

kuuloke keskeyttää aktiivisen 

puhelusi, kuuloke antaa yhden 

lyhyen merkkiäänen merkiksi siitä, 

että kolmas osapuoli on liittynyt 

puheluun. Se tapahtuu kuitenkin 

vain, jos järjestelmän kuulokkeet 

käyttävät samaa linjaa. Jos 

ensimmäinen kuuloke suljetaan, 

puhelu siirtyy keskeytyksen 

suorittaneeseen kuulokkeeseen. 

Jos puhelu on pidossa toisessa 

kuulokkeessa, puhelua voidaan 

jatkaa mistä tahansa kuulokkeesta 

painamalla ensin  ja sitten OK. 

*1 Kun sisäiseen puheluun on 

vastattu, sisäinen puhelu voidaan 

lopettaa myös vastanneesta 

kuulokkeesta painamalla OK tai . 



Sisäisen neuvottelupuhelun muodostaminen 

Ulkoisen	puhelun	aikana	voit	muodostaa	neuvottelupuhelun	

soittamalla toiseen kuulokkeeseen. Jos yksi osapuoli katkaisee 

puhelun,	puhelu	jatkuu	jäljelle	jääneiden	osapuolten	välillä.	

Neuvottelupuhelun muodostaminen yhden sisäisen ja yhden 

ulkoisen osapuolen kanssa... 

Paina tätä näppäintä ulkoisen puhelun aikana 

sisäisen puhelun muodostamiseksi. 

Kuulokkeeseen voidaan soittaa automaattisesti 

painamalla kuulokkeen numeroa. 

Vaihtoehtoisesti… 

...selaa sisäisten kuulokkeiden luetteloa 

kääntämällä ohjainpyörää ja soita painamalla 

-näppäintä. Jos sisäistä puhelua ei voida soittaa, 

kuulet varattu-äänen. 

Jos sisäiseen puheluun vastataan… 

Valitse Neuvottelu kääntämällä ohjainpyörää ja 

aloita neuvottelupuhelu painamalla OK. 

Lopeta neuvottelupuhelu painamalla tätä 

näppäintä. 

Ulkoiseen puheluun palaaminen, jos sisäiseen puheluun ei vastata... 

Palaa pidossa olevaan ulkoiseen puheluun 

painamalla OK tai . 

 
Neuvottelu 

OK 

 

Palaa? 

OK 

INT 

1 – 8 

 
3 Keittiö 
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Jos käytössä on BeoLine 2- tai 

BeoLine-tukiasema, sisäinen 

neuvottelupuhelu voidaan 

muodostaa myös ”keskeyttämällä” 

meneillään oleva puhelu. Paina  
joutotilassa ja paina sitten OK. 

Lisätietoja on sivulla 11. 



Valikkojen esittely 

 Lukitse näpp. 

	 Vaienna/Vaiennus	pois	

	 Akun	tila	

	 Poista	puh.lista	

  Linja 1*1 

  Linja 2*1 

	 Asetukset	

  Soittoääni 

   Linja 1*2 

   Linja 2*2 

	 	 	 Sisäpuhelin	

	 	 Aika	ja	päivä	

	 	 	 Aika	

   Päivämäärä 

   Päivän muoto 

   Kellon näyttö

  Suosikit*3 

   L1 

   L2 

  Kuuloke 

	 	 	 Väri	

	 	 	 Anna/Muuta	nimi	

   Rekisteröi 

   Kuuloketyyppi 

  Nimet-lista

  Ensisij. linja*4 

	 	 Autom.	lukko	

	 	 AV	

	 	 Akun	hälytys	

  Suoravastaus 

  Uutisilmaisin 

  Kieli 

  Tukiasema 

   Poista kuuloke 

	 	 	 Avaa	tukiasema	

	 	 	 Vaihda	PIN

	 	 Puhelinlinjat	

	 	 Välähdysaika

 Lukitse näpp. 

	 Vaienna/Vaiennus	pois	

	 Akun	tila	

	 Poista	puh.lista

  Linja 1*1 

  Linja 2*1 

	 Asetukset	

  Soittoääni 

   Linja 1*2 

   Linja 2*2 

	 	 	 Sisäpuhelin	

	 	 Aika	ja	päivä	

	 	 	 Aika	

   Päivämäärä 

   Päivän muoto 

   Kellon näyttö

  Suosikit*3 

   L1 

   L2 

  Kuuloke 

	 	 	 Väri	

	 	 	 Anna/Muuta	nimi	

   Rekisteröi 

   Kuuloketyyppi 

  Nimet-lista

  Ensisij. linja*4 

	 	 Autom.	lukko	

	 	 AV	

	 	 Akun	hälytys	

  Suoravastaus

  Suuntanumerot 

	 	 	 Valitse	

   Suuntanumero 1*5 

   … 

   Suuntanumero 10

  Kieli 

  Tukiasema 

   Poista kuuloke 

	 	 	 Avaa	tukiasema	

	 	 	 Vaihda	PIN	

	 	 Puhelinlinjat	

	 	 Välähdysaika
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Vakiomalli US-malli 

*1 Tämä valikko on käytettävissä 

vain, kun käytössä on kaksi 

puhelinlinjaa ja ensisijainen linja  

on määritetty. 

*2 Jos käytössä on vain yksi 

puhelinlinja, Linja-vaihtoehto on 

käytettävissä Linja 1- ja Linja 2 

-vaihtoehtojen sijaan. 

*3 Suosikit-valikko on valittavissa vain, 

kun käytössä on yksi puhelinlinja. 

*4 Tämä valikko on valittavissa vain, 

kun käytössä on kaksi puhelinlinjaa. 

*5 Jos Valinta-asetus on Ei, 

Suuntanumero 1 on nimeltään 

Suuntanumero, ja Suuntanumero 2 

– Suuntanumero 10 -vaihtoehdot 

eivät ole valittavissa. 



Kuulokkeen ja tukiaseman yhteensopivuus 

Euroopan markkina-alueella ja muilla alueilla, joissa käytetään BeoLine 2 -tukiaseman vakiomallia (ei 

US-mallia),	voidaan	yhdistää	erityyppisiä	kuulokkeita	ja	tukiasemia.	Tällä	sivulla	olevista	taulukoista	

näet, mitä tukiasemia voit käyttää BeoCom 5:n kanssa ja BeoLine 2:n kanssa. Huomaa, että valikot ja 

toiminnot	rajoittuvat	aina	vanhimman	tukiasemaan	rekisteröidyn	kuulokkeen	mukaan.	
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Voit käyttää kuuloketta erilaisten 

Bang & Olufsen -tukiasemien 

kanssa. Ota kuitenkin huomioon, 

että kaikki toiminnot eivät 

välttämättä ole käytettävissä, jos 

kuuloketta käytetään muun kuin 

BeoLine 2 -tukiaseman kanssa. 

Voit käyttää BeoLine 2 -tukiasemaa 

erilaisten Bang & Olufsen  

-kuulokkeiden kanssa. Ota 

kuitenkin huomioon, että kaikki 

toiminnot eivät välttämättä ole 

käytettävissä, jos BeoLine 2  

-tukiasemaa käytetään muun kuin 

BeoCom 5 -kuulokkeen kanssa. 

BeoCom 5:n yhteensopivuus Bang & Olufsen -tukiasemien 
kanssa: 
Täydellinen toiminta. 

Vain yksi linja, jos kuuloketta käytetään 

järjestelmässä, joka sisältää  

BeoCom 6000 MKII- tai  

BeoCom 2 MKII -kuulokkeita. 

Vain yksi linja. Rajoitetut toiminnot. 

Vain yksi linja. Rajoitetut toiminnot.  

BeoLine 2:n yhteensopivuus Bang & Olufsen -kuulokkeiden kanssa: 
Täydellinen toiminta. 

Vain yksi linja, jos kuuloketta käytetään 

järjestelmässä, joka sisältää  

BeoCom 6000 MKII- tai  

BeoCom 2 MKII -kuulokkeita. 

Vain yksi linja. Rajoitetut toiminnot. 

Vain yksi linja. 

Vain yksi linja. Rajoitetut toiminnot. 

Vain yksi linja. 

BeoLine 2 

BeoLine 

BeoLine PSTN 

BeoCom 5

BeoCom 6000 MKI 

BeoCom 6000 MKII 

BeoCom 2 MKI 

BeoCom 2 MKII 



Kuulokkeiden	määrä	tukiasemaa	kohden: 8 

Puheaika	yhdellä	latauksella: jopa 12 h 

Valmiusaika	yhdellä	latauksella: jopa 100 h 

Latausaika: 4 h 

Kantama: Kuulokkeen kantama on sisätiloissa noin 50 metriä ja 

ulkotiloissa noin 300 metriä. Kummassakin tapauksessa kantama 

riippuu kuitenkin olosuhteista.

Järjestelmä: Vakiomalli: DECT 1,9 GHz, US-malli: DECT 6.0 1,92 GHz 

Virtalähde: Litiumioniakku, 830 mAh 

Teho: (EIRP) 250 mW / 10 mW 

Lämpötila ja kosteus: Puhelinta tulee käyttää ja säilyttää ympäristössä, 

jonka lämpötila on 5–40 °C ja suhteellinen kosteus 15–95 %. 

Näyttö: 176 × 220 pikseliä. Värillinen nestekidenäyttö 

FCC:n	SAR-raja-arvo: 1,6 mW/g. Suurin DECT:lle (Eurooppa) mitattu 

SAR-arvo oli 0,043 mW/g. Suurimmat DECT 6.0:lle (Yhdysvallat) 

mitatut SAR-arvot olivat kehossa 0,015 mW/g ja päässä 0,012 mW/g.

Puhelin on tarkoitettu käytettäväksi 

julkisessa analogisessa 

puhelinverkossa. Laite tukee 

soittajan tunnistusta, mikäli se 

kuuluu palveluntarjoajan palveluun. 

Kaikkia palveluntarjoajien 

lisäpalveluja ei ole saatavilla 

kaikissa maissa. 

Puhelin toimii parhaalla mahdollisella 

tavalla vain siinä maassa, jota 

varten se on suunniteltu, sillä 

lähetysjärjestelmät, lakiasetukset ja 

automatisoidut palvelut vaihtelevat 

eri maiden välillä. Kuulokkeen 

pakkauksessa lukee, mitä maata 

varten se on valmistettu. 

Kansallistunnuskirjaimet ovat tarran 

alimman viivakoodin yläpuolella. 

Jos olet epävarma kuulokkeen 

käytöstä, kysy lisätietoja 

jälleenmyyjältä. 

Jos käytössä on BeoLine PSTN  

-tukiasema, voit rekisteröidä 

enintään kuusi kuuloketta. 

Tärkeää tietoa 

Tekniset tiedot 
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Hakemisto 

Akku 

Akun hälytys -valikko, 56 

Akun	tila,	9 

Kuulokkeen akun lataus, 8 

Kuulokkeen soittoäänen ja akun merkkiäänen 

vaiennus, 24 

Alaliittymänumerot 

Alaliittymänumeroihin	soittaminen	ja	niiden	

tallentaminen Nimet-listaan, 50 

Asetukset 

Aika ja päivä -valikko, 55 

Akun hälytys -valikko, 56 

Audio-	ja	videolaitteiden	äänenvoimakkuuden	

säätö, 49 

Autom. lukko -valikko, 56 

AV-valikko, 56 

Äänenvoimakkuus ja mikrofoni, 25 

Ensisijainen linja -valikko, 56 

Ensisijaisen linjan valitseminen, 40 

Kieli-valikko, 57 

Kuuloke-valikko, 55 

Kuulokkeen	asettaminen	”henkilökohtaiseksi”	

tai ”yleiseksi”, 61 

Kuulokkeen	asettaminen	käyttämään	yhtä	tai	

kahta	linjaa,	19 

Kuulokkeen näppäimistön lukitus, 23 

Kuulokkeen nimeäminen, 17 

BeoLink 

Audio-	ja	videolaitteiden	äänenvoimakkuuden	

säätö, 49 

Haku 

Numeron	haku	Nimet-listasta	ja	soittaminen	

numeroon, 29 

Soittaminen	Puheluluetteloista,	30 

Huolto 

Kuulokkeen	puhdistaminen,	20 

Järjestelmä 

Kuulokkeen	asettaminen	”henkilökohtaiseksi”	

tai ”yleiseksi”, 61 

Sisäisen	neuvottelupuhelun	muodostaminen,	63 

Toiseen kuulokkeeseen soittaminen, 60 

Ulkoisen	puhelun	siirto,	62 

Kello

Kellon näytön asettaminen, 18 ja 55

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen, 18

Keskus 

Alaliittymänumeroihin	soittaminen	ja	niiden	

tallentaminen Nimet-listaan, 50  

Välähdysaika-valikko, 57 

Koputus 

Vaihtaminen	samalla	linjalla	olevien	puhelujen	

välillä – Koputus, 37 
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Kuuloke 

Kuulokkeen akun lataus, 8 

Kuulokkeen	asettaminen	”henkilökohtaiseksi”	

tai ”yleiseksi”, 61 

Kuulokkeen ensimmäinen rekisteröinti 

tukiasemaan, 14 

Kuulokkeen	ja	tukiaseman	yhteensopivuus,	65 

Kuulokkeen näppäimet, 12 

Kuulokkeen näppäimistön lukitus, 23 

Kuulokkeen näyttö, 10 

Kuulokkeen nimeäminen, 17 

Kuulokkeen soittoäänen ja akun merkkiäänen 

vaiennus, 24 

Kuulokkeen värin valinta, 16 

Kuuloke-valikko, 55 

Näytön ja näppäimistön taustavalo, 13 

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen, 18 

Toiseen kuulokkeeseen soittaminen, 60 

Virran	kytkeminen	päälle	ja	pois	päältä,	10 

Lataus 

Akun	tila,	9 

Kuulokkeen akun lataus, 8 

Mikrofoni 

Äänenvoimakkuus ja mikrofoni, 25 

Muokkaus 

Nimen ja numeron poisto Nimet-listasta, 44 

Nimet-listaan tallennetun nimen ensisijaisen 

numeron valitseminen, 43 

Nimet-listassa olevan nimen tai numeron 

muokkaus, 46 

Uuden nimen ja numeron lisääminen Nimet-

listaan, 42 

Neuvottelupuhelut 

Kahden	linjan	neuvottelupuhelu,		38 

Sisäisen	neuvottelupuhelun	muodostaminen,	63 

Yhden	linjan	neuvottelupuhelu	–	kolmen	

osapuolen	puhelu,	39 

Nimet-lista 

Alaliittymänumeroihin	soittaminen	ja	niiden	

tallentaminen Nimet-listaan, 50 

Nimen ja numeron poisto Nimet-listasta, 44 

Nimet-listaan tallennetun nimen ensisijaisen 

numeron valitseminen, 43 

Nimet-listan asettelun valitseminen, 56 

Nimet-listassa olevan nimen tai numeron 

muokkaus, 46 

Numerojen	tallentaminen	Puheluluetteloista,	48 

Numeron	haku	Nimet-listasta	ja	soittaminen	

numeroon, 29 

Numeron	tallennus	puhelun	jälkeen,	27 

Uuden nimen ja numeron lisääminen  

Nimet-listaan, 42 

Näppäimistö 

Kuulokkeen näppäimet, 12 

Kuulokkeen näppäimistön lukitus, 23 

Näytön ja näppäimistön taustavalo, 13 

Näytöt ja valikot 

Akun	tila,	9 

Kuulokkeen näyttö, 10 

Näytön ja näppäimistön taustavalo, 13 

Päävalikon	vaihtoehdot,	10 

Soitetun	puhelun	tietojen	näyttäminen,	31 

Uusien,	vastaamattomien	puheluiden	näyttö,	10 

Valikkojen	esittely,	64 

Vianetsintä	näytön	kautta,	11	
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PIN-koodi 
Tukiaseman PIN-koodin muuttaminen, 57 

Poistaminen 

Nimen ja numeron poisto Nimet-listasta, 44 

Puheluluettelojen	sisällön	poistaminen,	45 

Tietyn numeron poistaminen luettelosta, 31 

Puhelujen siirto 

Ulkoisen	puhelun	siirto,	62 

Puhelut 

Alaliittymänumeroihin	soittaminen	ja	niiden	

tallentaminen Nimet-listaan, 50 

Kahden	linjan	neuvottelupuhelu,	38 

Numeron	haku	Nimet-listasta	ja	soittaminen	

numeroon, 29 

Numeron	tallennus	puhelun	jälkeen,	27 

Puhelujen	soittaminen	ja	niihin	vastaaminen,	22 

Puhelujen	vaihtaminen	eri	linjojen	välillä,	36 

Sisäisen	neuvottelupuhelun	muodostaminen,	63 

Soittaminen	Puheluluetteloista,	30 

Toiseen kuulokkeeseen soittaminen, 60 

Ulkoisen	puhelun	siirto,	62 

Uusien	puhelujen	luettelo,	10 

Vaihtaminen	samalla	linjalla	olevien	puhelujen	

välillä – Koputus, 37 

Yhden	linjan	neuvottelupuhelu	–	kolmen	

osapuolen	puhelu,	39 

Rekisteröinti 

Kuulokkeen ensimmäinen rekisteröinti 

tukiasemaan, 14 

Kuulokkeen rekisteröinnin peruuttaminen, 57 

Kuulokkeen rekisteröinti käsin, 57 

PARK-numerot,	15 

Tukiaseman avaaminen rekisteröintiä varten, 57 

Sijoituspaikka 

Sijoituspaikka ja ympäristö, 20 

Sisäpuhelu 

Sisäisen	neuvottelupuhelun	muodostaminen, 63 

Toiseen kuulokkeeseen soittaminen, 60 

Ulkoisen	puhelun	siirto, 62 

Soitetut 

Numerojen	tallentaminen	Puheluluetteloista,	48 

Puheluluettelojen	käyttäminen,	30 

Puheluluettelojen	sisällön	poistaminen,	45 

Soitetun	puhelun	tietojen	näyttäminen,	31 

Soittaminen	Puheluluetteloista,	30 

Tietyn numeron poistaminen luettelosta, 31 

Soittoääni 

Kuulokkeen soittoäänen ja akun merkkiäänen 

vaiennus, 24 

Soittoääni-valikko, 55 

69



Speaker Phone -kaiutinpuhelin 

Valinnaisen	Speaker	Phone	-kaiutinpuhelimen	

käyttäminen, 26 

Suosikit 

Suosikit-valikko, 55 

Suosikkinumeron poistaminen, 33 

Suosikkinumeron tallentaminen, 32 

Suosikkinumeroon soittaminen, 32 

Taustavalo 

Näytön ja näppäimistön taustavalo, 13 

Tekniset tiedot 

Kuulokkeen asetukset, 66  

Tukiasema 

BeoLine 2 -tukiasema, 14 

Kuulokkeen	asettaminen	”henkilökohtaiseksi”	

tai ”yleiseksi”, 61 

Kuulokkeen ensimmäinen rekisteröinti 

tukiasemaan, 14 

Kuulokkeen	ja	tukiaseman	yhteensopivuus,	65 

Kuulokkeen rekisteröinnin peruuttaminen, 57 

Kuulokkeen rekisteröinti käsin, 57 

PARK-numerot,	15 

Tukiasema-valikko, 57 

Tukiaseman avaaminen rekisteröintiä varten, 57 

Tulleet 

Numerojen	tallentaminen	Puheluluetteloista,	48 

Puheluluettelojen	käyttäminen,	30 

Puheluluettelojen	sisällön	poistaminen,	45 

Soittaminen	Puheluluetteloista,	30 

Tietyn numeron poistaminen luettelosta, 31 

Äänenvoimakkuus 

Audio-	ja	videolaitteiden	äänenvoimakkuuden	

säätö, 49 

Kuulokkeen soittoäänen ja akun merkkiäänen 

vaiennus, 24 

Kuulokkeen värin valinta, 16 

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen, 18 

Puhelinlinjat-valikko, 57 

Soittoääni-valikko, 55 

Suoravastaus-valikko, 56 

Suosikit-valikko, 55 

Suuntanumerot-valikko, 57 

Tukiasema-valikko, 57 

Uutisilmaisin-valikko, 56 

Välähdysaika-valikko, 57 

Äänenvoimakkuus ja mikrofoni, 25 
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Tällä symbolilla merkittyjä sähkö- ja 

elektroniikkalaitteita, niiden osia, 

akkuja ja paristoja ei saa hävittää 

tavallisen kotitalousjätteen seassa; 

kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet, 

niiden osat, akut ja paristot on 

kerättävä ja hävitettävä erikseen. 

Jos tunnus ei mahdu laitteeseen 

laitteen pienen koon vuoksi, 

tunnus on esillä laitteen 

opaskirjassa tai pakkauksessa.

Kun käytät maasi sähkö- ja 

elektroniikkalaitteiden, akkujen ja 

paristojen keräysjärjestelmää, 

suojelet luontoa ja ihmisten 

terveyttä sekä tuet luonnonvarojen 

viisasta ja järkevää käyttöä. Sähkö- 

ja elektroniikkalaitteiden ja -romun, 

akkujen ja paristojen kerääminen 

varmistaa, että tällaisissa tuotteissa 

ja laitteissa mahdollisesti olevat 

haitalliset aineet eivät pääse 

saastuttamaan luontoa. Bang & 

Olufsen -jälleenmyyjä antaa 

lisätietoja oman maasi 

hävittämiskäytännöstä.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu 
(WEEE) – ympäristönsuojelu 

Tämä tuote on direktiivien 1999/5/EY 

ja 2006/95/EY määräysten mukainen. 

Toimita vanhat akut 

ongelmajätekeräykseen. 
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