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Πριν ξεκινήσετε … 

Ο Οδηγός αυτός περιέχει οδηγίες για τον τρόπο ρύθμισης και χρήσης του 
ακουστικού με μία βάση BeoLine 2. 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό και με άλλες βάσεις, 
όπως μία βάση BeoLine ή μία βάση BeoLine PSTN. Ωστόσο, σημειώστε ότι 
όταν χρησιμοποιείτε το ακουστικό με μία από αυτές τις βάσεις, ορισμένα 
χαρακτηριστικά λειτουργούν διαφορετικά ή δεν είναι διαθέσιμα. 

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό τον Οδηγό 
Τα παρακάτω παραδείγματα απεικονίζουν πλήκτρα και οθόνες κατάστασης σε 
μία αλληλουχία οδηγιών. 

Παραδείγματα πλήκτρων πάνω στο ακουστικό 
Ο τροχός 

Το πλήκτρο στη μέση του τροχού 

Το πλήκτρο αγκίστρου, που ξεκινά ή τερματίζει μία 
κλήση 

Τα αριθμητικά πλήκτρα 

Η οθόνη του ακουστικού 
Εάν έχετε επιλέξει τη χρήση δύο τηλεφωνικών γραμμών, 
η οθόνη εμφανίζει τη γραμμή που βρίσκεται σε χρήση 
αυτή τη στιγμή με τις ενδείξεις 1 ή 2. 

Ένα βέλος υποδηλώνει ότι περισσότερες επιλογές είναι 
διαθέσιμες εάν γυρίσετε τον τροχό προς τα δεξιά. 

555 123 4567 

Store number 

Call 

Edit 

Primary 

OK

0 – 9
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Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται 
σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση! 
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Περιεχόμενα 

Ξεκινώντας, 7 
Μάθετε πώς να συνδέετε και να ρυθμίζετε το ακουστικό και πώς να χρησιμοποιείτε 
τα πλήκτρα και την οθόνη του ακουστικού. Μπορείτε επίσης να βρείτε πληροφορίες 
σχετικά με τη συντήρηση. 

Καθημερινή χρήση, 21 
Μάθετε πώς να πραγματοποιείτε και να απαντάτε σε κλήσεις, να ρυθμίζετε την 
ένταση του ακουστικού, να πραγματοποιείτε κλήσεις από το Phonebook, τη λίστα 
Calls list, να αποθηκεύετε έναν αριθμό στο Phonebook μετά από μία κλήση, να 
απενεργοποιείτε το κουδούνισμα του ακουστικού και να κλειδώνετε το 
πληκτρολόγιο. 

Χρήση 2 γραμμών, 35 
Μάθετε πώς να χειρίζεστε ταυτόχρονες κλήσεις στην ίδια γραμμή, να χειρίζεστε 
ταυτόχρονες κλήσεις και στις δύο γραμμές, να πραγματοποιείτε μία κλήση 
συνδιάσκεψης με 2 γραμμές και να πραγματοποιείτε κλήση με τρία άτομα σε 
μία γραμμή. 

Προηγμένες λειτουργίες, 41 
Μάθετε πώς να εισάγετε, να επεξεργάζεστε και να διαγράφετε ονόματα και 
αριθμούς στο Phonebook, να αποθηκεύετε αριθμούς από τη λίστα Calls list, να 
διαγράφετε το περιεχόμενο της λίστας Calls list*1, να καλείτε και να αποθηκεύετε 
εσωτερικούς αριθμούς και να ρυθμίζετε την ένταση ορισμένων προϊόντων ήχου 
ή εικόνας της Bang & Olufsen. Το κεφάλαιο αυτό παρέχει επίσης μία επισκόπηση 
του μενού Settings. Μάθετε, για παράδειγμα, πώς να καταχωρείτε ένα ακουστικό 
σε μία βάση, να ρυθμίζετε την ώρα και την ημερομηνία και να επιλέγετε ρυθμίσεις 
για το κουδούνισμα.

Χρήση του συστήματος με πολλά ακουστικά, 59 
Μάθετε πώς να ρυθμίζετε ένα ακουστικό για προσωπική ή κοινή χρήση, να καλείτε 
ένα άλλο ακουστικό, να προωθείτε εξωτερικές κλήσεις και να πραγματοποιείτε 
μία εσωτερική κλήση συνδιάσκεψης. 

Επισκόπηση μενού, 64 

Συμβατότητα ακουστικού και βάσης, 65 

Σημαντικές πληροφορίες για το ακουστικό, 66 

Ευρετήριο, 67 
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*1 Αυτό είναι εφικτό μόνο εάν 
χρησιμοποιείτε το ακουστικό με μία 
βάση BeoLine 2 ή BeoLine. 
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Ξεκινώντας 

Η μπαταρία, 8 
	 •	 Φόρτιση	της	μπαταρίας	του	ακουστικού	
	 •	 Κατάσταση	μπαταρίας	

Το ακουστικό, 10 
	 •	 Η	οθόνη	του	ακουστικού	
	 •	 Πλήκτρα	του	ακουστικού	
	 •	 Φωτισμός	της	οθόνης	και	του	πληκτρολογίου	

Καταχώρηση του ακουστικού σε μία βάση, 14 
	 •	 Αρχική	καταχώρηση	του	ακουστικού	σε	μία	βάση	
	 •	 Επιλογή	χρώματος	για	το	ακουστικό	
	 •	 Ονομασία	του	ακουστικού	
	 •	 Ρύθμιση	της	ώρας	και	της	ημερομηνίας	
	 •	 Ρύθμιση	του	ακουστικού	για	χρήση	με	μία	ή	δύο	γραμμές	

Τοποθέτηση, περιβάλλον και καθαρισμός, 20 

Γρήγορη Εκκίνηση
Κατά το ξεκίνημα, ακολουθήστε την 
εξής διαδικασία: 
1 Συνδέστε το φορτιστή ή το Speaker 

Phone στην πρίζα, όπως 
περιγράφεται στον Οδηγό του 
φορτιστή ή του Speaker Phone. 

2 Φορτίστε τη μπαταρία του 
ακουστικού. 

3 Συνδέστε τη βάση BeoLine 2 όπως 
περιγράφεται στον Οδηγό της βάσης 
BeoLine 2. 

4 Καταχωρήστε το ακουστικό στη 
βάση. Ανατρέξτε στη σελίδα 14. 

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει 
λεπτομερώς τη διαδικασία αρχικής 
ρύθμισης. 
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Φόρτιση της μπαταρίας του ακουστικού 

Εάν	το	ακουστικό	χρειάζεται	φόρτιση,	αυτή	πραγματοποιείται	αυτόματα	
μόλις τοποθετήσετε το ακουστικό στο φορτιστή ή στο Speaker Phone.  
Για λόγους ασφάλειας, η μπαταρία δεν παραδίδεται φορτισμένη. Σας 
συνιστούμε να φορτίσετε το ακουστικό για τουλάχιστον μία ώρα πριν 
συνεχίσετε με την αρχική καταχώρηση του ακουστικού. 

Σχετικά με τη φόρτιση ... 
– Ο φορτιστής ή το Speaker Phone πρέπει να συνδεθεί στην πρίζα. 
– Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας απαιτούνται περίπου τέσσερις ώρες. 
– Ο μέγιστος χρόνος ομιλίας είναι 12 ώρες.
– Ο μέγιστος χρόνος αναμονής είναι 100 ώρες.

>> Ξεκινώντας 8

Το ακουστικό ελέγχει τη φόρτιση της 
μπαταρίας, κι έτσι μπορείτε ανά πάσα 
στιγμή να τοποθετήσετε το ακουστικό 
στο φορτιστή ή στο Speaker Phone 
μετά τη χρήση, ακόμα και όταν η 
μπαταρία δεν χρειάζεται φόρτιση.  
Το να αφήσετε το ακουστικό στο 
φορτιστή ή στο Speaker Phone δεν 
μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. 



Κατάσταση μπαταρίας 

Η	ένδειξη	της	μπαταρίας	στην	οθόνη	εμφανίζει	το	επίπεδο	φόρτισης	της	
μπαταρίας	του	ακουστικού.	Εάν	η	μπαταρία	χρειάζεται	φόρτιση,	ένα	μήνυμα	
στην οθόνη και ένα ηχητικό σήμα σας προειδοποιούν. 

Για να εμφανίσετε την κατάσταση της μπαταρίας … 
Πιέστε ενώ το ακουστικό είναι σε κατάσταση αναμονής 

Γυρίστε τον τροχό μέχρι να φωτιστεί η ένδειξη Battery 
status και πιέστε OK. Στην οθόνη εμφανίζεται το τρέχον 
επίπεδο φόρτισης Το εικονίδιο της μπαταρίας υποδηλώνει 

κατάσταση φόρτισης της τάξης του 0, 10, 
25, 50, 75 ή 100% ανάλογα με το πόσο 
πλήρες είναι αυτό το εικονίδιο. 

OK

Battery status 

OK
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Η οθόνη του ακουστικού 

Ενεργοποίηση της οθόνης … 
> Σηκώστε το ακουστικό. 
> Πιέστε OK ενώ το ακουστικό είναι σε κατάσταση αδράνειας. 
> Γυρίστε τον τροχό για να δείτε τις επιλογές στην οθόνη. 
> Πιέστε OK για να επιλέξετε μία επιλογή. 

Επιλογές στο κύριο μενού 
– Lock keypad… Κλείδωμα του πληκτρολογίου του ακουστικού. Ανατρέξτε στη 

σελίδα 23.
– Silence… Σίγαση του κουδουνίσματος του ακουστικού και του συναγερμού 

της μπαταρίας. Ανατρέξτε στη σελίδα 24. 
– Battery status … Εμφάνιση του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας. Ανατρέξτε 

στη σελίδα 9. 
– Delete Calls list … Διαγραφή των περιεχομένων της λίστας Calls list. Ανατρέξτε 

στη σελίδα 45*. 
– Settings … Ενεργοποίηση, ρύθμιση ή απενεργοποίηση λειτουργιών. 

Ανατρέξτε στη σελίδα 54. 

Προβολή νέων, αναπάντητων κλήσεων 
Ενώ το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο αλλά όχι σε χρήση, η οθόνη σας 
πληροφορεί για τυχόν αναπάντητες κλήσεις που έχετε δεχτεί. Το μενού 
εξαφανίζεται μόλις δείτε όλες τις κλήσεις και οι πληροφορίες κλήσεων 
μεταφέρονται στη λίστα Calls list. 

Το μήνυμα ‘3 new calls’ εμφανίζεται στην οθόνη … 
> Πιέστε OK για να δείτε τον αριθμό, την ώρα και την ημερομηνία της τελευταίας 

κλήσης. Εάν το όνομα έχει αποθηκευτεί στο Phonebook, στην οθόνη 
εμφανίζεται αυτό το όνομα και ο τύπος του αριθμού*1 αντί του αριθμού.  
Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, μπορείτε επίσης να δείτε σε ποια 
τηλεφωνική γραμμή έγινε η κλήση ως ένδειξη στο φόντο.*2 

> Γυρίστε τον τροχό για να δείτε τις άλλες κλήσεις. 
> Όταν δείτε τις νέες κλήσεις, πιέστε  για να βγείτε από το μενού, ή … 
> … πιέστε  για να καλέσετε το φωτισμένο αριθμό. 

>> Ξεκινώντας 

Παράδειγμα πληροφοριών σχετικά με 
μία νέα κλήση. 

*1 Η επιλογή ’Delete Calls list’ και οι τύποι 
αριθμού είναι διαθέσιμα μόνο εάν 
χρησιμοποιείτε το ακουστικό με μία 
βάση BeoLine 2 ή BeoLine. 

*2 Εάν έχετε επιλέξει μία κύρια 
τηλεφωνική γραμμή, θα εμφανιστούν 
μόνο οι κλήσεις από αυτή τη γραμμή. 

Εάν δεν θέλετε να δείτε τις πληροφορίες 
νέων κλήσεων, πιέστε . 
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Επίλυση προβλημάτων μέσω της οθόνης   
Εάν οι συνθήκες που επικρατούν εμποδίζουν ή επηρεάζουν με οποιοδήποτε 
τρόπο τη βέλτιστη χρήση του τηλεφώνου σας, εμφανίζεται ένα μήνυμα 
προειδοποίησης στην οθόνη ενώ το ακουστικό βρίσκεται σε αναμονή, και παραμένει 
στην οθόνη για όσο χρονικό διάστημα επικρατούν αυτές οι συνθήκες. 

Ένα μήνυμα προειδοποίησης εμφανίζεται στην οθόνη*3 … 
> Γυρίστε τον τροχό για να φωτίσετε άλλες συνθήκες, εάν υπάρχουν. 
> Πιέστε OK για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε τις σχετικές ρυθμίσεις, 

εφόσον είναι διαθέσιμες. 
> Γυρίστε τον τροχό για να κάνετε τις ρυθμίσεις, και πιέστε OK για να τις 

αποθηκεύσετε. 

Μηνύματα σε κατάσταση αδράνειας: 
Το ακουστικό δεν έχει καταχωρηθεί σε κάποια βάση. 
Πιέστε OK για να ξεκινήσετε τη διαδικασία της αρχικής 
ρύθμισης. 

Δεν υπάρχει επαφή μεταξύ της βάσης και του 
ακουστικού. 

Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της βάσης και της 
τηλεφωνικής γραμμής. Αυτή η προειδοποίηση 
εμφανίζεται μόνο εάν χρησιμοποιείτε το ακουστικό 
με μία βάση BeoLine 2 ή BeoLine. 

Η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση. 

Το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί στο σύστημα. Πιέστε OK 
για να ανακαλέσετε το μενού Time and date. 

Όταν εμφανίζεται αυτό το σύμβολο σε 
κατάσταση αδράνειας, η γραμμή είναι 
κατειλημμένη. 

Register handset 

to base? 

Base not found 

No dial tone 

Recharge battery 

The clock is not 

set 
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*3 Εάν δεν θέλετε να δείτε την 
προειδοποίηση, πιέστε . 



OK/MENU (κέντρο του τροχού) 
– Αποδοχή και αποθήκευση 

καταχωρήσεων ή επιλογών στην 
οθόνη  

– Ανάλογα με την κατάσταση του 
ακουστικού, πιέζοντας OK αποκτάτε 
πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες 
ή επιλογές, τις οποίες μπορείτε να 
δείτε γυρίζοντας τον τροχό 

– Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για 
να απενεργοποιήσετε το ακουστικό, 
και πιέστε μία φορά για να το 
ενεργοποιήσετε ξανά 

 Calls list 
Πρόσβαση στη λίστα Calls list. 

C 
Διαγραφή του τελευταίου ψηφίου ή 
γράμματος που εισαγάγατε ή του 
τρέχοντος στοιχείου σε μία λίστα, 
κατά την επεξεργασία των ονομάτων, 
την περιήγηση στο Phonebook ή σε 
λίστες. Σε κατάσταση αδράνειας, 
πιέστε και κρατήστε το πιεσμένο για 
να ενεργοποιήσετε την αθόρυβη 
λειτουργία. 

	Πλήκτρο	αγκίστρου	
Πιέστε για να πραγματοποιήσετε και 
να τερματίσετε μία κλήση. 

 Πλήκτρο	'πίσω'	
Πιέστε για επιστροφή στο προηγούμενο 
επίπεδο. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο 
για να βγείτε από μια λειτουργία. 

 
Γυρίστε τον τροχό για να μπείτε στο 
Phonebook και να εκτελέσετε 
αναζήτηση στο Phonebook, στη λίστα 
Calls list και στο σύστημα μενού του 
τηλεφώνου. Κατά τη διάρκεια μίας 
κλήσης, γυρίστε τον τροχό για να 
ρυθμίσετε την ένταση. 

[L1], [L2] 
Πιέστε [L1] ή [L2] για να επιλέξετε 
τηλεφωνική γραμμή πριν ή κατά τη 
διάρκεια των κλήσεων. Εάν έχετε μόνο 
μία τηλεφωνική γραμμή, αποθηκεύστε 
έναν αγαπημένο αριθμό σε κάθε 
πλήκτρο 

HOLD
Θέστε μία κλήση σε αναμονή, εάν 
έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές,  
ή ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε 
το μικρόφωνο, εάν έχετε μία τηλεφωνική 
γραμμή. 

0 – 9 (A-Z) 
Αριθμητικά πλήκτρα για την 
πληκτρολόγηση τηλεφωνικών αριθμών. 

  
Χρησιμοποιούνται στους 
τηλεφωνικούς αριθμούς, για την 
Προώθηση Κλήσης και άλλες 
αυτοματοποιημένες υπηρεσίες. 

Πλήκτρα του ακουστικού 

>> Ξεκινώντας 

Το ακουστικό διαθέτει ´ανεστραμμένό  

σχεδιασμό, όπου το μικρόφωνο και το 

μεγάφωνο τοποθετούνται στην αντίθετη 

πλευρά της οθόνης.

HOLD

ABC DEF

FLASH

TUV WXYZPQRS

JKLJKL MNOGHI

21 3

54 6

87 9

0

RAV INT

L1 L2
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Φωτισμός της οθόνης και του πληκτρολογίου 

Φωτισμός στο ακουστικό 
– Όταν το ακουστικό βρίσκεται σε ανενεργή κατάσταση, ο φωτισμός είναι 

απενεργοποιημένος. 
–	 Κατά	τη	λειτουργία,	ο	φωτισμός	είναι	πλήρως	ενεργοποιημένος.	
–	 Κατά	τις	κανονικές	κλήσεις,	η	ένταση	του	φωτισμού	μειώνεται.
–	 Κατά	τη	διάρκεια	κλήσεων	με	hands-free,	όταν	το	ακουστικό	βρίσκεται	

στο	Speaker	Phone	και	φορτίζεται,	ο	φωτισμός	είναι	μειωμένος.	
– Όταν το ακουστικό βρίσκεται στο φορτιστή, ο φωτισμός της οθόνης 

μειώνεται και ο φωτισμός του πληκτρολογίου είναι απενεργοποιημένος. 

Επιπλέον,	ο	φωτισμός	ενεργοποιείται	όταν	πιέζετε	οποιοδήποτε	πλήκτρο,	
όταν	σηκώνετε	το	ακουστικό	και	όταν	το	ακουστικό	κουδουνίζει.	

AV 
Πιέστε για να μπορέσετε να ρυθμίσετε 
την ένταση των συστημάτων ήχου και 
εικόνας της Bang & Olufsen. 

R (FLASH) 
Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με 
την Προώθηση Κλήσης, την Αναμονή 
Κλήσης και άλλες αυτοματοποιημένες 
υπηρεσίες. 
Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες R 
(FLASH) και τον τρόπο χρήσης τους, 
επικοινωνήστε με τον τοπικό 
παροχέα υπηρεσιών. 

INT
Πιέστε για να μπορέσετε να καλέσετε 
ένα εσωτερικό ακουστικό. Στη συνέχεια, 
μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα 
των ακουστικών με τον τροχό, ή να 
επιλέξετε ένα ακουστικό πιέζοντας 
τον αριθμό του ακουστικού (1–8).*1 

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την 
ένδειξη αναπάντητων κλήσεων του 
ακουστικού. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 
‘Προσωπικές ρυθμίσεις’ στη σελίδα 54. 
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*1 Εάν χρησιμοποιείτε μία βάση 
BeoLine PSTN, μπορείτε να 
καταχωρήσετε μόνο έξι ακουστικά. 



Αρχική καταχώρηση του ακουστικού σε μία βάση 

Για να μπορούν η βάση και το ακουστικό να επικοινωνούν, το ακουστικό 
πρέπει να έχει καταχωρηθεί σε μία βάση. Στην ίδια βάση μπορούν να 
καταχωρηθούν μέχρι οκτώ ακουστικά.*1 Δεν μπορείτε να καταχωρήσετε 
ένα ακουστικό σε περισσότερες από μία βάσεις. 

Εάν	θέλετε	να	καταχωρήσετε	περισσότερα	ακουστικά	σε	μία	βάση,	και	ένα	
ή περισσότερα από αυτά τα ακουστικά είναι BeoCom 6000 ή BeoCom 2, θα 
πρέπει να καταχωρήσετε πρώτα το παλαιότερο μοντέλο ακουστικού. Στη 
συνέχεια,	οι	λειτουργίες	περιορίζονται	για	να	ταιριάζουν	με	τις	λειτουργίες	
του παλαιότερου ακουστικού που έχει καταχωρηθεί. 

> Αποσυνδέστε τη βάση από την πρίζα για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα και 
στη συνέχεια συνδέστε την και πάλι. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει και η 
βάση είναι ανοικτή για καταχώρηση για πέντε λεπτά. 

Όταν η βάση είναι ανοικτή για καταχώρηση, ακολουθήστε τη διαδικασία στην 
επόμενη σελίδα. 

Η βάση BeoLine 2. 

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε  
ένα αμερικανικό μοντέλο BeoLine 2 
σε αγορές που χρησιμοποιούν τα 
Τυπικά μοντέλα, και δεν μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε ένα Τυπικό μοντέλο 
BeoLine 2 σε αγορές που 
χρησιμοποιούν τα αμερικανικά μοντέλα. 

*1 Εάν χρησιμοποιείτε μία βάση 
BeoLine PSTN, μπορείτε να 
καταχωρήσετε μόνο έξι ακουστικά. 

>> Ξεκινώντας 14

Ενδεικτική λυχνία 



Για να καταχωρήσετε το ακουστικό σε μία βάση … 
Πιέστε για ενεργοποίηση του ακουστικού. Εμφανίζεται 
το μενού Language. Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε 
τη γλώσσα μενού που θέλετε και πιέστε OK 

Το μήνυμα Register handset to base? εμφανίζεται στην 
οθόνη 

Πιέστε OK. Το ακουστικό αναζητά μία ανοικτή βάση 

Μόλις εντοπιστεί μία βάση, εμφανίζεται ο αριθμός 
PARK*2 για τη βάση που εμφανίζεται. Συγκρίνετε τον 
αριθμό με τον αριθμό που βρίσκεται πάνω στη βάση 

Εάν οι αριθμοί δεν συμφωνούν, γυρίστε τον τροχό 
για να μετακινηθείτε μεταξύ των διαθέσιμων βάσεων, 
εάν υπάρχουν περισσότερες από μία βάσεις. Εάν η βάση 
σας δεν εμφανίζεται, ανοίξτε ακόμα μία φορά τη βάση 
για καταχώρηση και επαναλάβετε τη διαδικασία 

Εάν οι αριθμοί συμφωνούν, πιέστε για να 
καταχωρήσετε το ακουστικό στη βάση 

Εάν η βάση σας ζητήσει κωδικό pin, εισάγετε τον 
κωδικό pin και πιέστε OK. Η οθόνη σας ενημερώνει 
σχετικά με την ολοκλήρωση της καταχώρησης. 
Μπορείτε τώρα να δώσετε στο ακουστικό ένα 
χρώμα, όπως περιγράφεται στη σελίδα 16 

Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το χειρισμό, την 
τοποθέτηση και τη σύνδεση μίας 
βάσης BeoLine 2, ανατρέξτε στον 
Οδηγό που συνοδεύει τη βάση. 

Για να ανοίξετε τη βάση BeoLine 2 ή 
τη βάση BeoLine για μεταγενέστερη 
καταχώρηση πρόσθετων ακουστικών, 
ανατρέξτε στη σελίδα 57. 

*2 Ανάλογα με το ποια βάση διαθέτετε, 
η ετικέτα με τον αριθμό PARK μπορεί 
να βρίσκεται πίσω από το κάλυμμα 
της υποδοχής, πάνω σε αυτό ή στο 
κάτω μέρος της βάσης. 

OK

OK

Register handset 

to base? 

OK

Base found

36.000077123456 

Base found

36.000077234567 

OK

0 – 9
OK
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Επιλογή χρώματος για το ακουστικό 

Μόλις ολοκληρωθεί η καταχώρηση, η οθόνη σας προτρέπει να εκχωρήσετε 
ένα	χρωματικό	θέμα	στην	οθόνη	του	ακουστικού.	Αυτό	είναι	πρακτικό	εάν	
διαθέτετε περισσότερα από ένα ακουστικά. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε 
αυτή τη ρύθμιση όποτε θέλετε. 

Το μενού Colour εμφανίζεται στην οθόνη. Γυρίστε τον 
τροχό για να φωτίσετε ένα χρώμα 

Πιέστε OK για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση 

Πιέστε OK για να συνεχίσετε την αρχική ρύθμιση και 
να ονομάσετε το ακουστικό 

>> Ξεκινώντας 

Με αυτό το ακουστικό, μπορείτε να 
εκχωρήσετε ένα χρωματικό θέμα 
στην οθόνη του ακουστικού, για 
παράδειγμα, για να ξέρετε σε ποιο 
δωμάτιο τοποθετείται ή ποιο άτομο 
το χρησιμοποιεί συχνότερα. 

Η πρόσβαση στις λειτουργίες που 
περιγράφονται σε αυτές τις σελίδες 
γίνεται επίσης και από το μενού 
‘Settings’. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στην 
ενότητα ‘Προσωπικές ρυθμίσεις’ στη 
σελίδα 54. 

Colour 

Yellow 

OK

OK
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Ονομασία του ακουστικού 

Όταν εκχωρήσετε ένα χρωματικό θέμα στην οθόνη του ακουστικού, η οθόνη 
σας	προτρέπει	να	ονομάσετε	το	ακουστικό.	Αυτό	είναι	πρακτικό	εάν	διαθέτετε 
περισσότερα	από	ένα	ακουστικά.	Εάν	θέλετε,	μπορείτε	να	πραγματοποιήσετε	
τη ρύθμιση αυτή αργότερα.  

Η οθόνη σας προτρέπει να εισάγετε ένα όνομα. 
Πιέστε OK για να μπορέσετε να εισάγετε ένα όνομα, 
ή πιέστε  εάν θέλετε να παραλείψετε αυτό το βήμα 

Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε γράμματα για το 
όνομα. Τόσο τα πεζά όσο και τα κεφαλαία γράμματα 
είναι διαθέσιμα*1 

Πιέστε OK για να αποθηκεύσετε το γράμμα που 
έχετε επιλέξει 

Όταν ολοκληρώσετε το όνομα, γυρίστε τον τροχό 
για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο σύμβολο  .  
Το μήνυμα store εμφανίζεται στην οθόνη 

Πιέστε OK για να αποθηκεύσετε το όνομα. Τώρα, 
μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία 

Μπορείτε να ονομάσετε το ακουστικό, 
για παράδειγμα, με βάση το δωμάτιο 
στο οποίο τοποθετείται ή με βάση το 
πρόσωπο που το χρησιμοποιεί 
περισσότερο. 

Εάν καταχωρείτε στη βάση ένα 
ακουστικό το οποίο ήδη διαθέτει 
όνομα, αυτό το όνομα εμφανίζεται 
στην οθόνη όταν ολοκληρωθεί η 
καταχώρηση. Για να χρησιμοποιήσετε 
το ίδιο όνομα, μετακινήστε τον κέρσορα 
στο σύμβολο  και πιέστε OK. 

*1 Πιέζοντας OK όταν το  στη γραμμή 
εισαγωγής ονόματος είναι φωτισμένο, 
γίνεται εναλλαγή  μεταξύ πεζών και 
κεφαλαίων, εάν χρησιμοποιείτε μία 
βάση BeoLine 2 ή BeoLine. 

Enter handset 

name? 

OK

Kitchen 

    ABCDEFGHIJ 

OK

store 

    ABCDEFGHIJ 

OK
Kitchen 

Stored 
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>> Ξεκινώντας 

Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας 

Αφού	ολοκληρώσετε	την	καταχώρηση,	την	εκχώρηση	χρωματικού	θέματος	
και την ονομασία του πρώτου ακουστικού, η οθόνη σας προτρέπει να ρυθμίσετε 
την	ώρα	και	την	ημερομηνία.	Η	ώρα	εμφανίζεται	όταν	το	ακουστικό	δεν	
χρησιμοποιείται	και	όταν	δεν	εμφανίζονται	νέες	πληροφορίες	στην	οθόνη.	
Η	ώρα	και	η	ημερομηνία	εμφανίζονται	επίσης	μαζί	με	τις	πληροφορίες	
Αναγνώρισης	Κλήσης	και	Επανάκλησης.	

Εμφανίζεται το μήνυμα Set time and date?

Πιέστε OK για να μπορέσετε να ρυθμίσετε την ώρα 
και την ημερομηνία ή πιέστε  εάν θέλετε να 
παραλείψετε αυτό το βήμα 

Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε μορφή ώρας και 
πιέστε OK 

Ρυθμίστε την ώρα και τα λεπτά γυρίζοντας τον τροχό 
και πιέζοντας OK 

Ρυθμίστε την ημέρα, το μήνα και το έτος γυρίζοντας 
τον τροχό και πιέζοντας OK. Τώρα, μπορείτε να 
επιλέξετε τον αριθμό των τηλεφωνικών γραμμών 
που θέλετε να χρησιμοποιήσετε 

Όταν το ακουστικό βρίσκεται σε 
κατάσταση αδράνειας και δεν υπάρχουν 
νέες κλήσεις, στην οθόνη εμφανίζεται το 
ρολόι. Το ρολόι εμφανίζεται με δύο 
τρόπους: είτε με ψηφία είτε με κύκλους. 
Ο μικρός κύκλος αντιπροσωπεύει τις 
ώρες και ο μεγάλος κύκλος τα λεπτά. 
Στην πάνω εικόνα, η ώρα είναι 17:45, 5:45 
π.μ. ή 5:45 μ.μ. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 55.

Set time and date? 

OK

OK

OK

OK
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Ρύθμιση του ακουστικού για χρήση με μία ή δύο γραμμές 

Αφού	ολοκληρώσετε	τη	ρύθμιση	της	ώρας	και	της	ημέρας,	το	ακουστικό	
σας	προτρέπει	να	επιλέξετε	τον	αριθμό	των	τηλεφωνικών	γραμμών	στις	
οποίες έχετε πρόσβαση. 

Το μήνυμα Phone lines εμφανίζεται στην οθόνη*1 

Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τον αριθμό των 
γραμμών και πιέστε OK για αποθήκευση 

Μόλις ρυθμίσετε τον αριθμό των τηλεφωνικών 
γραμμών, το ακουστικό σας προτρέπει να 
καταχωρήσετε περισσότερα ακουστικά*2 

Πιέστε OK εάν έχετε να καταχωρήσετε περισσότερα 
ακουστικά. Η βάση ανοίγει αυτόματα για καταχώρηση. 
Εάν δεν έχετε άλλα ακουστικά, πιέστε . Η καταχώρηση 
έχει πλέον ολοκληρωθεί και η βάση έχει κλείσει για 
την καταχώρηση. 

Phone lines 

1 

2 

OK

Register more 

handsets? 

OK
Base is open 

for registration 
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*1 Αυτό το βήμα του μενού είναι 
διαθέσιμο μόνο εάν χρησιμοποιείτε  
το ακουστικό με μία BeoLine 2.  
Εάν χρησιμοποιείτε άλλες βάσεις, 
προχωρήστε στο επόμενο βήμα. 

*2 Μπορείτε να καταχωρήσετε πρόσθετα 
ακουστικά με αυτό τον τρόπο μόνο εάν 
χρησιμοποιείτε το ακουστικό με μία 
βάση BeoLine 2 ή BeoLine. 



Τοποθέτηση και περιβάλλον 

Το τηλέφωνο δεν πρέπει να τοποθετείται σε σημείο με υγρασία, σκόνη ή 
ρύπανση και δεν πρέπει να εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή σε υγρά. Μην 
επιτρέπετε στις επαφές φόρτισης του ακουστικού να έρχονται σε επαφή με 
μεταλλικά	ή	υγρά	εξαρτήματα.	

Καθαρισμός του ακουστικού 

Καθαρίστε	το	ακουστικό	σας	χρησιμοποιώντας	ένα	μαλακό,	νωπό	πανί	με	
λίγες σταγόνες ήπιου απορρυπαντικού. Για να καθαρίσετε τις επαφές φόρτισης 
του φορτιστή, του Speaker Phone και του ακουστικού  - και μόνο αυτά τα 
τμήματα - χρησιμοποιήστε μία μπατονέτα και οινόπνευμα. Μη χρησιμοποιήσετε 
οινόπνευμα για να καθαρίσετε οποιοδήποτε άλλο μέρος του φορτιστή, του 
Speaker Phone ή του ακουστικού! 
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Καθημερινή χρήση 

Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων, 22 
	 •	 Πραγματοποίηση	μίας	κλήσης	
	 •	 Απάντηση	μίας	κλήσης	
	 •	 Σίγαση	του	κουδουνίσματος	του	ακουστικού	

Κλείδωμα του πληκτρολογίου του ακουστικού, 23 

Σίγαση του κουδουνίσματος του ακουστικού και του συναγερμού 
μπαταρίας, 24 

Ένταση ήχου και μικρόφωνο, 25 

Χρήση  του προαιρετικού Speaker Phone του BeoCom 5, 26 

Αποθήκευση αριθμού μετά από μία κλήση, 27 

Αναζήτηση στο Phonebook και πραγματοποίηση μίας κλήσης, 29 

Χρήση της λίστας Calls list, 30 

Αποθήκευση και κλήση ενός αγαπημένου αριθμού, 32 

Αυτό το κεφάλαιο σας καθοδηγεί στην 
καθημερινή χρήση του ακουστικού, 
όπως η πραγματοποίηση και απάντηση 
κλήσεων, η αποθήκευση ενός αριθμού 
στο Phonebook μετά από μία κλήση 
και η χρήση της λίστας Calls list. 
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Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων 

Το πλήκτρο 	στο	ακουστικό	χρησιμοποιείται	για	να	ξεκινήσετε	και	να	
τερματίσετε	μία	κλήση.	Κατά	τη	διάρκεια	της	κλήσης,	το	τηλέφωνο	εμφανίζει	
τη διάρκεια της κλήσης, τον αριθμό ή το όνομα του καλούντος, και εάν έχετε 
δύο	τηλεφωνικές	γραμμές,	την	ενεργή	γραμμή.	Εάν	δεν	θέλετε	να	απαντήσετε 
σε μία κλήση, μπορείτε να σιγήσετε το κουδούνισμα με το πλήκτρο C. 

Για να πραγματοποιήσετε μία κλήση … 
Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η τρέχουσα 
γραμμή για εξερχόμενες κλήσεις εμφανίζεται στην 
οθόνη όπως παρουσιάζεται στην εικόνα σε αυτή τη 
σελίδα. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλη γραμμή, 
πιέστε το κατάλληλο πλήκτρο γραμμής 

Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό

Για να διορθώσετε ένα ψηφίο, γυρίστε τον τροχό για 
να μετακινήσετε τον κέρσορα στο εν λόγω ψηφίο και 
πιέστε C για να το διαγράψετε 

Πιέστε για να πραγματοποιήσετε την κλήση. 
Εμφανίζεται η ώρα της κλήσης και το όνομα,  
εφόσον έχει αποθηκευτεί στο Phonebook 

Πιέστε για να τερματίσετε την κλήση. Εναλλακτικά, 
τοποθετήστε το ακουστικό στο φορτιστή 

Για να απαντήσετε σε μία κλήση … 
Πιέστε για να απαντήσετε στην κλήση 

Πιέστε για να τερματίσετε μία κλήση. Εναλλακτικά, 
τοποθετήστε το ακουστικό στο φορτιστή 

Για να σιγήσετε το κουδούνισμα ενός ακουστικού … 
Πιέστε για να σιγήσετε το κουδούνισμα της 
εισερχόμενης κλήσης. 

>> Καθημερινή χρήση  

Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές 
και έχετε επιλέξει μία κύρια γραμμή 
για τις εξερχόμενες κλήσεις, όπως 
περιγράφεται στη σελίδα 40, η 
πρόσβαση στη γραμμή αυτή γίνεται 
όταν πιέζετε το . Εάν δεν έχετε επιλέξει 
μία κύρια τηλεφωνική γραμμή, η 
πρόσβαση γίνεται στην τελευταία 
γραμμή που χρησιμοποιήθηκε για μία 
εξερχόμενη κλήση. 

Εάν τερματίσετε μία κλήση προς ή 
από έναν αριθμό που δεν έχει 
αποθηκευτεί στο Phonebook,  
η οθόνη σας προτρέπει να τον 
αποθηκεύσετε. Ανατρέξτε στην 
ενότητα ‘Αποθήκευση αριθμού μετά 
από μία κλήση’ στη σελίδα 27 για 
περισσότερες πληροφορίες. 

Για να έχετε σήμα γραμμής πριν 
πληκτρολογήσετε τον αριθμό,  
πιέστε . 

L 1 ή L 2

0 – 9
98765432|

98765|432

C

98765432

0:19

23456789 

0:02 

C
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Κλείδωμα του πληκτρολογίου του ακουστικού 

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο του ακουστικού για να αποφύγετε 
την πίεση των πλήκτρων όταν, για παράδειγμα, μεταφέρετε το ακουστικό στην 
τσέπη	σας.	Εάν	κλειδώσετε	το	πληκτρολόγιο,	μπορείτε	να	απαντάτε	σε	κλήσεις, 
αλλά	θα	πρέπει	να	το	ξεκλειδώσετε	για	να	πραγματοποιήσετε	μία	κλήση.	

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο του ακουστικού … 
Πιέστε για να ανακαλέσετε το κύριο μενού.  
Το μήνυμα Lock keypad  φωτίζεται 

Πιέστε για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο 

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο του ακουστικού … 
Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να εμφανιστεί το 
μήνυμα Unlock keypad? Αμέσως μετά, πιέστε OK για 
να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο 

Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε το 
πληκτρολόγιο του ακουστικού πιέζοντας 
και κρατώντας πιεσμένο το  όταν το 
ακουστικό βρίσκεται σε κατάσταση 
αδράνειας. 

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ακουστικό 
να κλειδώνει αυτόματα όταν δεν 
χρησιμοποιείται. Μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε και να 
απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία 
μέσω του μενού Settings. Ανατρέξτε 
στη σελίδα 56 για περισσότερες 
πληροφορίες. 

Unlock keypad? 

OK 

OK
Lock keypad 

OK 
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Σίγαση του κουδουνίσματος του ακουστικού και του 
συναγερμού μπαταρίας 

Μπορείτε να σιγήσετε το κουδούνισμα του ακουστικού εάν δεν θέλετε να 
σας	ενοχλήσουν.	Κατά	τη	σίγαση	του	ακουστικού,	το	κουδούνισμα	
απενεργοποιείται	αλλά	οι	εισερχόμενες	κλήσεις	συνεχίζουν	να	καταχωρούνται 
στο	μενού	New	calls	και	να	εμφανίζονται	στην	οθόνη,	όπως	περιγράφεται	
στη σελίδα 10. 

Για να σιγήσετε το κουδούνισμα του ακουστικού … 
Πιέστε για να ανακαλέσετε το κύριο μενού 

Γυρίστε τον τροχό για να φωτίσετε το Silence και 
πιέστε OK. Ένα εικονίδιο εμφανίζεται στην οθόνη 

Για να ενεργοποιήσετε και πάλι το κουδούνισμα του ακουστικού … 
Πιέστε για να ανακαλέσετε το κύριο μενού 

Γυρίστε τον τροχό για να φωτίσετε το Silence off και 
πιέστε OK. Το εικονίδιο εξαφανίζεται και το μήνυμα 
Silence off εμφανίζεται στιγμιαία στην οθόνη 

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε 
και να απενεργοποιήσετε το 
κουδούνισμα του ακουστικού πιέζοντας 
και κρατώντας πιεσμένο το C όταν το 
ακουστικό βρίσκεται σε κατάσταση 
αδράνειας. 

>> Καθημερινή χρήση  

OK

Silence 

OK

OK

Silence off 

OK
Silence off 
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Ένταση ήχου και μικρόφωνο 

Κατά	τη	διάρκεια	μίας	κλήσης,	μπορείτε	να	ρυθμίσετε	το	επίπεδο	της	έντασης	
χρησιμοποιώντας τον τροχό. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το 
μικρόφωνο, εάν δεν θέλετε ο συνομιλητής σας στο τηλέφωνο να ακούσει 
μία	συνομιλία	που	έχετε	με	κάποιον	που	βρίσκεται	στο	δωμάτιο	μαζί	σας.	

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ακουστικού … 
Γυρίστε τον τροχό για να ρυθμίσετε την ένταση του 
ακουστικού 

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια 
μίας κλήσης … 

Πιέστε για να μπορέσετε να απενεργοποιήσετε το 
μικρόφωνο. Το μήνυμα Microphone off φωτίζεται 
στην οθόνη 

Πιέστε OK. Το μήνυμα MIC. OFF εμφανίζεται στην 
οθόνη και το ακουστικό εκπέμπει μπιπ ανά μικρά 
χρονικά διαστήματα μέχρι να ενεργοποιήσετε και 
πάλι το μικρόφωνο 

Για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο, πιέστε OK δύο 
φορές 

Το επίπεδο της έντασης που επιλέξατε 
– με εξαίρεση των δύο υψηλότερων 
επιπέδων – εφαρμόζεται σε όλες τις 
επακόλουθες κλήσεις μέχρι την επόμενη 
φορά που θα ρυθμίσετε την ένταση. 

Εάν απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο 
και μετά θέσετε σε αναμονή μία κλήση, 
το μικρόφωνο ενεργοποιείται και πάλι 
όταν ανακαλέσετε την κλήση που είχατε 
σε αναμονή. 

Εάν έχετε μόνο μία τηλεφωνική γραμμή, 
μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το 
πλήκτρο HOLD για να ενεργοποιείτε 
και να απενεργοποιείτε το μικρόφωνο. 

OK
Microphone off 

OK
MIC. OFF

OK
Microphone on 

OK

6
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Χρήση του προαιρετικού Speaker Phone του BeoCom 5  

Εάν,	για	παράδειγμα,	βρίσκεστε	σε	μία	συνάντηση	με	άλλους	συμμετέχοντες	
και	θέλετε	να	συμπεριλάβετε	στη	συζήτηση	κάποιο	άτομο	που	δεν	είναι	
παρόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε  το προαιρετικό Speaker Phone και να 
πραγματοποιήσετε μία κλήση συνδιάσκεψης, όπου όλοι οι συμμετέχοντες 
στη συνάντηση μπορούν να συνομιλήσουν με το άτομο που βρίσκεται εκτός. 
Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε όταν θέλετε να έχετε τα χέρια σας 
ελεύθερα	για	να	ψάξετε	τυχόν	χαρτιά	ή	κάτι	παρόμοιο.	

> Τοποθετήστε το ακουστικό στο Speaker Phone όπως παρουσιάζεται στην 
εικόνα και χειριστείτε το ακουστικό ως συνήθως. 

Όταν το ακουστικό τοποθετηθεί στο Speaker Phone, και έχετε απενεργοποιήσει το 
μικρόφωνο, το ακουστικό εκπέμπει μπιπ ανά μικρά χρονικά διαστήματα μέχρι να 
ενεργοποιήσετε και πάλι το μικρόφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 
μικρόφωνο, ανατρέξτε στην ενότητα ‘Ένταση ήχου και μικρόφωνο’  στη σελίδα 25. 

>> Καθημερινή χρήση  

Μπορείτε να αποσυνδέσετε το Speaker Phone από την πρίζα και να συνεχίσετε την 
κλήση συνδιάσκεψης, για παράδειγμα εάν θέλετε να πάτε σε άλλο δωμάτιο. Όταν το 
Speaker Phone αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος, ο μέγιστος χρόνος ομιλίας 
είναι έως 5 ώρες.
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Αποθήκευση αριθμού μετά από μία κλήση 

Μετά	από	μία	κλήση,	θα	σας	ζητηθεί	να	αποθηκεύσετε	τον	αριθμό	στο	
Phonebook, εάν δεν βρίσκεται ήδη εκεί. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον 
τύπο του αριθμού – οικία, εργασία ή κινητό τηλέφωνο*1 – και να εισάγετε 
ένα	όνομα	μαζί	με	τον	αριθμό*2. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε αριθμούς 
σε ονόματα τα οποία έχουν ήδη αποθηκευτεί στο Phonebook.*1 

Μετά από μία κλήση … 
Η οθόνη εμφανίζει τον αριθμό και σας προτρέπει να 
τον αποθηκεύσετε στο Phonebook. Εάν μαζί με τις 
πληροφορίες Aναγνώρισης Kλήσης ληφθεί και κάποιο 
όνομα, αυτό το όνομα εμφανίζεται 

Πιέστε OK για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε τον 
αριθμό. Το μήνυμα New name φωτίζεται στην οθόνη.*2 
Πιέστε OK και πάλι εάν ο αριθμός ανήκει σε όνομα που 
δεν έχει αποθηκευτεί ακόμη στο Phonebook. Εάν θέλετε 
να προσθέσετε έναν αριθμό σε κάποιο όνομα που 
έχει ήδη αποθηκευτεί στο Phonebook, ανατρέξτε 
στην επόμενη σελίδα*1 

Η γραμμή εισαγωγής του ονόματος εμφανίζεται 
στην οθόνη 

Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε γράμματα για το 
όνομα και πιέστε OK για να αποθηκεύσετε το γράμμα 
που έχετε επιλέξει. Τα κεφαλαία και τα πεζά γράμματα, 
καθώς και σύμβολα και αριθμοί, είναι διαθέσιμα*3 

Γυρίστε τον τροχό για να μετακινήσετε τον κέρσορα 
στο σύμβολο  . Το μήνυμα store εμφανίζεται στην οθόνη 

 
Πιέστε για να αποθηκεύσετε το όνομα. Η οθόνη σας 
προτρέπει να επιλέξετε έναν τύπο αριθμού*1 

Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε home, mobile ή 
work και πιέστε OK για αποθήκευση 

98765432 

Store number? 

OK
98765432 

New name 

OK

_

    ABCDEFGHIJ 

OK

store 

    ABCDEFGHIJ 

OK
home 

mobile 

work 

OK
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*1 Μπορείτε να καταχωρήσετε έναν 
τύπο αριθμού και να προσθέσετε έναν 
αριθμό σε κάποιο όνομα μόνο εάν 
χρησιμοποιείτε το ακουστικό με μία 
βάση BeoLine 2 ή BeoLine. 

*2 Η επιλογή ’New name’ είναι 
διαθέσιμη μόνο εάν χρησιμοποιείτε το 
ακουστικό με μία βάση BeoLine 2 ή 
BeoLine. Εάν χρησιμοποιείτε μία βάση 
BeoLine PSTN, προχωρήστε στο 
επόμενο βήμα. 

*3 Πιέζοντας OK όταν το  στη γραμμή 
εισαγωγής ονόματος είναι φωτισμένο, 
γίνεται εναλλαγή  μεταξύ πεζών και 
κεφαλαίων, εάν χρησιμοποιείτε μία 
βάση BeoLine 2 ή BeoLine.  



Για να προσθέσετε έναν αριθμό σε ένα όνομα στο Phonebook … 
Όταν η οθόνη σας προτρέπει να αποθηκεύσετε ένα 
νέο όνομα, γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε Add to 
name? και πιέστε OK. Στην οθόνη εμφανίζονται τα πρώτα 
γράμματα των ονομάτων που έχουν αποθηκευτεί στο 
Phonebook 

Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε το πρώτο γράμμα 
ενός ονόματος και πιέστε OK. Το πρώτο όνομα που 
αρχίζει με το επιλεγμένο γράμμα εμφανίζεται στην 
οθόνη 

Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε το όνομα και πιέστε 
OK για να μπορέσετε να επιλέξετε έναν τύπο αριθμού 

Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε έναν τύπο 
αριθμού και πιέστε OK για να τον αποθηκεύσετε 

>> Καθημερινή χρήση  

Χρήσιμες συμβουλές για να βρίσκετε 
ευκολότερα τις καταχωρήσεις στο 
Phonebook: 

Όταν καταχωρείτε ονόματα ζευγαριών, 
πληκτρολογήστε τα κύρια ονόματα με 
αλφαβητική σειρά. 

Όταν καταχωρείτε ονόματα συναδέλφων, 
πληκτρολογήστε πρώτα την επωνυμία 
της εταιρίας. 

Όταν καταχωρείτε τα ονόματα των φίλων 
των παιδιών σας, ξεκινήστε με το αρχικό 
του ονόματος του παιδιού. 

98765432 

Add to name 

OK

OK

David Jones 

OK
David Jones 

98765432 

home 

work 

OK

Mary & Robert 

B&O Michael 

L Jane 

28



Αναζήτηση στο Phonebook και πραγματοποίηση μίας 
κλήσης 

Όταν το ακουστικό δεν χρησιμοποιείται, μπορείτε να γυρίσετε τον τροχό 
για	να	εκτελέσετε	αναζήτηση	βάσει	του	πρώτου	γράμματος	των	ονομάτων	
στο Phonebook. 

Όταν το ακουστικό δεν χρησιμοποιείται … 
Γυρίστε τον τροχό για να εκτελέσετε αναζήτηση βάσει 
του πρώτου γράμματος των ονομάτων που έχουν 
αποθηκευτεί στο Phonebook 

Πιέστε OK για να μπορέσετε να εκτελέσετε αναζήτηση 
μεταξύ των ονομάτων που ξεκινούν με το γράμμα 
που επιλέξατε 

Γυρίστε τον τροχό για να εκτελέσετε αναζήτηση 
μεταξύ των ονομάτων 

Πιέστε για να μπορέσετε να επιλέξετε έναν τύπο 
αριθμού που θα καλέσετε.*1 Εάν έχει αποθηκευτεί 
μόνο ένας τύπος αριθμού μαζί με το όνομα, η οθόνη 
σας προτρέπει να πραγματοποιήσετε την κλήση. 
Αλλιώς … 

 … γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε έναν τύπο 
αριθμού και πιέστε OK*2 

Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η τρέχουσα 
γραμμή για τις εξερχόμενες κλήσεις εμφανίζεται 
στην οθόνη. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλη 
γραμμή, πιέστε το κατάλληλο πλήκτρο γραμμής σε 
οποιοδήποτε επίπεδο του Phonebook 

Πιέστε για να πραγματοποιήσετε μία κλήση 

Ονόματα μεγαλύτερα από το πλάτος 
της οθόνης περικόπτονται. Εάν 
σταματήσετε για λίγο σε κάποιο μεγάλο 
όνομα, το όνομα μετακινείται προς τα 
αριστερά για να εμφανιστεί όλο το 
όνομα. 

*1 Οι τύποι αριθμού είναι διαθέσιμοι 
μόνο εάν χρησιμοποιείτε το ακουστικό 
με μία βάση BeoLine 2 ή BeoLine. 

*2 Εάν έχετε επιλέξει έναν κύριο αριθμό, 
αυτός ο αριθμός θα φωτίζεται όταν 
επιλέγετε το συγκεκριμένο όνομα.  
Θα είναι επίσης και ο αριθμός που  
θα χρησιμοποιηθεί, όταν κάνετε μία 
κλήση από την λίστα των ονομάτων 
πιέζοντας OK σε ένα φωτισμένο 
όνομα. Ανατρέξτε στην ενότητα ‘Για να 
επιλέξετε έναν κύριο αριθμό για κάποιο 
όνομα στο Phonebook’ στη σελίδα 43. 

OK

OK
Dan Smith 

home 

OK

L 1 ή L 2

OK
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Χρήση της λίστας Calls list 

Η	λειτουργία	Επανάκλησης	και	Αναγνώρισης	Κλήσης	στη	λίστα	Calls	list	
αποθηκεύει τους τελευταίους 24 τηλεφωνικούς αριθμούς των εισερχόμενων 
και	εξερχόμενων	κλήσεων.	Εκτός	από	τον	αριθμό,	μπορείτε	επίσης	να	δείτε	
τον τύπο της κλήσης, την ώρα, την ημερομηνία και τη διάρκεια της κλήσης. 
Εάν	έχετε	εισάγει	ένα	όνομα	στο	Phonebook,	στην	οθόνη	εμφανίζεται	αυτό	
το όνομα αντί του αριθμού, ακόμη κι αν ο παροχέας σας παρέχει πληροφορίες 
Αναγνώρισης	Κλήσης	για	μία	εισερχόμενη	κλήση.	Ίδιοι	αριθμοί	αποθηκεύονται 
μόνο μια φορά στη λίστα – η τελευταία κλήση. 

Για να πραγματοποιήσετε μία κλήση από τη λίστα Calls list … 
Πιέστε για να μεταβείτε στη λίστα Calls list 

Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε ένα όνομα ή 
αριθμό. 

Πιέστε για να ανοίξετε την καταχώρηση της κλήσης 

Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η τρέχουσα 
γραμμή για τις εξερχόμενες κλήσεις εμφανίζεται 
στην οθόνη. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλη 
γραμμή, πιέστε το κατάλληλο πλήκτρο γραμμής 

Πιέστε για να πραγματοποιήσετε την κλήση. Εάν 
έχουν αποθηκευτεί περισσότεροι από ένας τύποι 
αριθμού μαζί με το όνομα, η οθόνη σας προτρέπει 
να επιλέξετε τύπο αριθμού*1 

Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε έναν τύπο 
αριθμού και πιέστε OK για να πραγματοποιήσετε την 
κλήση 

>> Καθημερινή χρήση  

Μπορείτε να καλέσετε άμεσα τον 
αριθμό ή το όνομα που εμφανίζεται 
στην οθόνη πιέζοντας  από όλα τα 
επίπεδα της λίστας Calls list. 

Εάν έχετε επιλέξει μία κύρια γραμμή, 
όπως περιγράφεται στη σελίδα 40,  
η λίστα Calls list εμφανίζει μόνο τις 
κλήσεις προς και από την κύρια γραμμή 
Πιέστε το κατάλληλο πλήκτρο γραμμής 
όταν η λίστα Calls list είναι ανοικτή, 
για να δείτε τις κλήσεις προς και από 
την άλλη γραμμή. Εάν δεν έχετε επιλέξει 
μία κύρια τηλεφωνική γραμμή, η λίστα 
Calls list περιέχει όλες τις κλήσεις προς 
και από και τις δύο γραμμές. 

Η λειτουργία Επανάκλησης είναι κοινή 
μόνο για τα ακουστικά που έχουν 
ρυθμιστεί ως common. Ανατρέξτε στην 
ενότητα ‘Ρύθμιση ενός ακουστικού ως 

‘personal’ ή ‘common' στη σελίδα 61 για 
περισσότερες πληροφορίες. 

*1 Οι τύποι αριθμού είναι διαθέσιμοι 
μόνο εάν χρησιμοποιείτε το ακουστικό 
με μία βάση BeoLine 2 ή BeoLine. 

David Jones 

OK 

L 1 ή L 2

OK 

David Jones 

home 

OK
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Για να δείτε τις πληροφορίες κλήσης μίας επιλεγμένης κλήσης … 
Πιέστε για να δείτε τις επιλογές σας 

Γυρίστε τον τροχό για να φωτίσετε το Details στην 
οθόνη 

Πιέστε OK. Εμφανίζεται ο τύπος της κλήσης, το 
όνομα, ο τύπος αριθμού*1, η ώρα, η ημερομηνία και 
η διάρκεια της κλήσης 

Για να διαγράψετε ένα συγκεκριμένο αριθμό από τη λίστα …
Πιέστε για να μεταβείτε στη λίστα Calls list 

Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε το όνομα ή τον 
αριθμό 

Πιέστε για να δείτε τις επιλογές σας 

Γυρίστε τον τροχό για να φωτίσετε το Delete call στην 
οθόνη 

Πιέστε για να διαγράψετε την επιλεγμένη 
καταχώρηση 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε 
τηλεφωνικούς αριθμούς από τη λίστα 
Calls list κατευθείαν στο Phonebook. 
Ανατρέξτε στην ενότητα ’Αποθήκευση 
αριθμών από τη λίστα Calls list’ στη σελίδα 
48 για περισσότερες πληροφορίες. 

Η λειτουργία Αναγνώρισης Κλήσης 
απαιτεί συνδρομή στην υπηρεσία 
Αναγνώρισης Κλήσης του παροχέα σας. 

Ακόμη και εάν έχετε συνδρομή στην 
υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης, οι 
πληροφορίες για τον καλούντα μπορεί 
να μην είναι διαθέσιμες για μία 
συγκεκριμένη κλήση. Ακολουθούν 
παραδείγματα πληροφοριών που 
μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη 
κατά τη διάρκεια μίας εισερχόμενης 
κλήσης: 

– Anonymous … Κλήσεις από 
απόρρητους αριθμούς. 

– Caller ID not possible … Ο παροχέας 
δεν υποστηρίζει την Αναγνώριση 
Κλήσης. 

– International … Οι πληροφορίες 
δεν είναι διαθέσιμες για διεθνείς 
κλήσεις. 

OK
David Jones 

Call 

David Jones 

Details 

OK

12345678 

OK
12345678 

Call 

12345678 

Delete call 

OK
12345678 

Call deleted 
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Αποθήκευση και κλήση ενός αγαπημένου αριθμού 

Εάν	έχετε	μόνο	μία	τηλεφωνική	γραμμή,	μπορείτε	να	διαμορφώσετε	δύο	
αριθμούς που έχουν ήδη αποθηκευτεί στο Phonebook ως αγαπημένους 
αριθμούς. 

Αποθήκευση ενός αγαπημένου αριθμού … 
Γυρίστε τον τροχό για να φωτίσετε το Settings*1 και 
πιέστε OK 

Γυρίστε τον τροχό για να φωτίσετε το Favourites και 
πιέστε OK 

Γυρίστε τον τροχό για να φωτίσετε το L 1 ή το L 2 και 
πιέστε OK 

Πιέστε πάλι OK και γυρίστε τον τροχό για να εκτελέσετε 
αναζήτηση βάσει του πρώτου γράμματος των ονομάτων 
που έχουν αποθηκευτεί στο Phonebook. 

Πιέστε OK για να μπορέσετε να εκτελέσετε 
αναζήτηση μεταξύ των ονομάτων που ξεκινούν με 
το γράμμα που επιλέξατε 

Γυρίστε τον τροχό για να φωτίσετε το όνομα που 
θέλετε και πιέστε OK 

Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε έναν τύπο 
αριθμού*2 και πιέστε OK για να τον αποθηκεύσετε 

Κλήση ενός αγαπημένου αριθμού … 
Πιέστε L 1 ή L 2 ανάλογα με ποιον αγαπημένο 
αριθμό θέλετε να καλέσετε και πιέστε  

>> Καθημερινή χρήση  

L 1 ή L 2 
 

OK

 
OK

 
OK

OK 
 

OK 

OK 

OK 
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*¹ Εάν δεν έχετε ήδη αποθηκεύσει 
έναν αγαπημένο αριθμό, μπορείτε να 
δημιουργήσετε μία συντόμευση για 
να αποθηκεύσετε έναν αγαπημένο 
αριθμό εάν πατήσετε L 1 ή L 2 πρώτα.

*2 Οι τύποι αριθμού είναι διαθέσιμοι 
μόνο εάν χρησιμοποιείτε το ακουστικό 
με μία βάση BeoLine 2 ή BeoLine. 



Διαγραφή ενός αγαπημένου αριθμού … 
Γυρίστε τον τροχό για να φωτίσετε το Settings και 
πιέστε OK 

Γυρίστε τον τροχό για να φωτίσετε το Favourites και 
πιέστε OK 

Γυρίστε τον τροχό για να φωτίσετε το L 1 ή το L 2 και 
πιέστε OK 

Γυρίστε τον τροχό για να φωτίσετε το Remove και 
πιέστε OK για να διαγράψετε τον αγαπημένο αριθμό

OK

 
OK

 
OK

 
OK
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Εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων, 36 
	 •	 Κλήσεις	σε	ξεχωριστές	γραμμές	
	 •	 Κλήσεις	στην	ίδια	γραμμή	–	Αναμονή	Κλήσης	

Κλήσεις συνδιάσκεψης, 38 
	 •	 Κλήση	συνδιάσκεψης	με	2	γραμμές	
	 •	 Κλήση	συνδιάσκεψης	σε	μία	γραμμή	–	Κλήση	Με	Τρία	Άτομα	

Επιλογή μίας κύριας γραμμής, 40 

Χρήση 2 γραμμών  

Σε συνδυασμό με τη βάση BeoLine 2, 
το ακουστικό είναι τηλέφωνο 2 
γραμμών, με δυνατότητα 
πραγματοποίησης τεσσάρων 
κλήσεων – δύο σε κάθε γραμμή – 
ταυτόχρονα. 

Ένα άλλο πλεονέκτημα του συστήματος 
με δύο γραμμές είναι ότι έχετε την 
ελευθερία να αφιερώσετε την κάθε 
γραμμή για ένα συγκεκριμένο σκοπό, 
για παράδειγμα, εάν θέλετε να κρατήσετε 
ξεχωριστά τις προσωπικές και τις 
επαγγελματικές κλήσεις. Αυτό γίνεται 
επιλέγοντας μία κύρια γραμμή. Επίσης, 
η επιλογή μίας κύριας γραμμής σας 
επιτρέπει να έχετε ξεχωριστές λίστες 
Calls list. 

Το κεφάλαιο αυτό σας ενημερώνει 
πώς να εναλλάσσετε μεταξύ των 
κλήσεων, πώς να τις θέτετε σε 
αναμονή, να τις συνδυάζετε σε 
κλήσεις συνδιάσκεψης ή σε κλήσεις 
με τρία άτομα και πώς να επιλέγετε 
μία κύρια γραμμή για το ακουστικό. 
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Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων σε ξεχωριστές γραμμές 

Το	ακουστικό	σας	προσφέρει	τη	δυνατότητα	να	χειρίζεστε	ταυτόχρονες	
κλήσεις	σε	ξεχωριστές	γραμμές.	Η	οθόνη	παρουσιάζει	ποια	γραμμή	είναι	
ενεργή και εάν υπάρχει κάποια κλήση σε αναμονή στην άλλη γραμμή. 

Για να χειρίζεστε δύο ταυτόχρονες κλήσεις σε ξεχωριστές γραμμές… 
Έχετε μία ενεργή κλήση στη γραμμή 1 

Η οθόνη και ένα χαμηλόφωνο κουδούνισμα από το 
ηχείο του ακουστικού σας ενημερώνουν για μία 
εισερχόμενη κλήση στη γραμμή 2 

Πιέστε για να θέσετε την ενεργή κλήση σε αναμονή. 
Σε αυτό το παράδειγμα, η οθόνη δείχνει ότι υπάρχει 
μία κλήση σε αναμονή στη γραμμή 1 και μία 
εισερχόμενη κλήση στη γραμμή 2. Εάν θέλετε να 
τερματίσετε την ενεργή κλήση πριν απαντήσετε 
στην εισερχόμενη, παραλείψτε αυτό το βήμα 

 
Απαντήστε στην εισερχόμενη κλήση στη γραμμή 2 

Πιέστε για να τερματίσετε την ενεργή κλήση 

Μετά, μπορείτε να πιέσετε το κατάλληλο πλήκτρο 
γραμμής για να ανακτήσετε την κλήση που ήταν σε 
αναμονή 

>> Χρήση 2 γραμμών  

John Smith 

work 

0:35 

David Jones 

5551212 

CALLING 

HOLD 
John Smith 

work 

ON HOLD 

David Jones 

5551212 

CALLING 

L 2 

 

L 1 
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Σημειώστε ότι εάν έχετε μία ενεργή 
κλήση και μεταβείτε στην ανενεργή 
γραμμή χωρίς να θέσετε πρώτα την 
ενεργή κλήση σε αναμονή, η ενεργή 
κλήση τερματίζεται. 

Εάν έχετε εισερχόμενες κλήσεις 
ταυτόχρονα και στις δύο γραμμές, 
πιέστε ένα πλήκτρο γραμμής για να 
επιλέξετε μία γραμμή πριν 
απαντήσετε σε μία κλήση. 

Εάν έχετε σε αναμονή μία κλήση για 
περισσότερα από τρία λεπτά, το 
ακουστικό εκπέμπει ένα μπιπ ανά 
τριάντα δευτερόλεπτα για να σας 
υπενθυμίσει την κλήση σε αναμονή. 
Μία κλήση που βρίσκεται σε αναμονή 
για δέκα λεπτά τερματίζεται αυτόματα. 

Εάν τοποθετήσετε το ακουστικό στο 
φορτιστή, οι κλήσεις σε αναμονή δεν 
θα τερματιστούν. 

John Smith

work

3:46

David Jones

home

CALLING



Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων στην ίδια γραμμή – Αναμονή 
Kλήσης 

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο OK για να θέσετε μία κλήση σε αναμονή ενώ 
απαντάτε σε μία εισερχόμενη κλήση, και το πλήκτρο R / FLASH για 
εναλλαγή	μεταξύ	των	δύο	κλήσεων.	

Για να χειρίζεστε δύο ταυτόχρονες κλήσεις στην ίδια γραμμή… 
Έχετε μία ενεργή κλήση στη γραμμή 1 

Η οθόνη και ένα μπιπ από το ακουστικό σας 
ενημερώνουν για μία εισερχόμενη κλήση στην ίδια 
γραμμή 

Πιέστε εάν δεν θέλετε να απαντήσετε στην 
εισερχόμενη κλήση. Αλλιώς… 

...πιέστε για να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή 
και να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση. Η πρώτη 
κλήση εμφανίζεται πάντα στο πάνω μέρος της οθόνης. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να πρέπει να πιέσετε 
R / FLASH αντί για OK 

Πιέστε για εναλλαγή μεταξύ κλήσεων 

Πιέστε για να τερματίσετε μία κλήση 

John Smith 

home 

0:35 

David Jones 

work 

Answer? 

 

OK 
John Smith 

David Jones 

R / FLASH
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Η θέση μιας κλήσης σε αναμονή  
με αυτό τον τρόπο προϋποθέτει 
συνδρομή στη βασική υπηρεσία 
Aναμονής Kλήσης του παροχέα 
τηλεφωνίας. 

Για πληροφορίες σχετικά με 
περαιτέρω χειρισμό, ανατρέξτε στις 
οδηγίες του παροχέα σας. 



Κλήση συνδιάσκεψης με 2 γραμμές 

Όταν έχετε ταυτόχρονες κλήσεις και στη γραμμή 1 και στη γραμμή 2, 
μπορείτε να συνδέσετε τις κλήσεις για να δημιουργήσετε μία κλήση 
συνδιάσκεψης. 

Έχετε ταυτόχρονες κλήσεις και στις δύο γραμμές… 
Η οθόνη παρουσιάζει την ενεργή κλήση στη γραμμή 
1 και την κλήση ή κλήσεις σε αναμονή στη γραμμή 2 

Πιέστε για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε μία 
κλήση συνδιάσκεψης 

Πιέστε για επιβεβαίωση 

Για να διαχωρίσετε τις κλήσεις σε μία συνδιάσκεψη… 
Πιέστε για να διαχωρίσετε τις κλήσεις σε μία 
συνδιάσκεψη 

Για να τερματίσετε μία μεμονωμένη κλήση σε μία συνδιάσκεψη… 
Πιέστε το πλήκτρο γραμμής για τη γραμμή που 
θέλετε να κρατήσετε 

Για να τερματίσετε μία κλήση συνδιάσκεψης… 
Πιέστε για να τερματίσετε μία κλήση συνδιάσκεψης 

>> Χρήση 2 γραμμών  

John Smith 

0:35 

David Jones 

ON HOLD 

OK 
Conference 

OK 
John Smith 

0:40 

David Jones 

 

L 1 ή L 2 

HOLD 
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Σημειώστε ότι οι εξωτερικοί 
συμμετέχοντες σε μία κλήση 
συνδιάσκεψης θα ακούν ο ένας τον 
άλλο αμυδρά εάν βρίσκονται μακριά 
από το τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό το 
πρόβλημα του δημόσιου δικτύου 
μπορεί να αμβλυνθεί με τη συνδρομή 
στην υπηρεσία Κλήσεων Με Τρία Άτομα 
του παροχέα σας. 

John Smith

3:46

David Jones



Κλήση συνδιάσκεψης σε μία γραμμή – Κλήση Με Τρία 
Άτομα 

Όταν	δημιουργείτε	μία	Κλήση	Με	Τρία	Άτομα,	η	πρώτη	κλήση	μπορεί	να	
είναι	είτε	εισερχόμενη	είτε	εξερχόμενη,	αλλά	η	δεύτερη	κλήση	πρέπει	να	
πραγματοποιηθεί	από	εσάς.	Επικοινωνήστε	με	τον	παροχέα	σας	για	περισσότερες 
πληροφορίες	σχετικά	με	την	υπηρεσία	Κλήσης	Με	Τρία	Άτομα.	

Έχετε μία κλήση στη γραμμή 1… 
Πιέστε για να θέσετε την ενεργή κλήση σε αναμονή

Πραγματοποιήστε μία κλήση προς τρίτο άτομο 
καλώντας τον αριθμό του 

Όταν το τρίτο άτομο απαντήσει στην κλήση σας, 
πιέστε για να δημιουργήσετε μία Κλήση Με Τρία 
Άτομα

 
Πιέστε για να τερματίσετε πλήρως την κλήση 

R / FLASH
John Smith 

| 

0 – 9

R / FLASH
John Smith 

98765432 

2:26
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Για να συνδυάσετε κλήσεις στην ίδια 
γραμμή, πρέπει να έχετε συνδρομή 
στην υπηρεσία Κλήσεων Με Τρία Άτομα 
του παροχέα σας για αυτή τη γραμμή. 

Εάν θέλετε να κάνετε μία Κλήση Με 
Τρία Άτομα τμήμα μίας μεγαλύτερης 
κλήσης συνδιάσκεψης, σημειώστε ότι 
πρέπει εσείς να πραγματοποιήσετε 
όλες τις κλήσεις στην Κλήση Με Τρία 
Άτομα. 

Για πληροφορίες σχετικά με 
περαιτέρω χειρισμό, ανατρέξτε στις 
οδηγίες του παροχέα σας.

John Smith

David Jones

3:46



Επιλογή μίας κύριας γραμμής

Η	επιλογή	μίας	κύριας	γραμμής	για	εξερχόμενες	κλήσεις	σας	παρέχει	
διάφορα πλεονεκτήματα. Μπορείτε να αφιερώσετε κάθε γραμμή σε ένα 
συγκεκριμένο σκοπό, τη μία γραμμή για τις προσωπικές κλήσεις και την 
άλλη	για	τις	επαγγελματικές.	Έχετε	επίσης	ξεχωριστές	λίστες	Calls	list.	
Τέλος,	η	ένδειξη	νέων,	αναπάντητων	κλήσεων	θα	σας	ενημερώνει	μόνο	για	
τις κλήσεις που λάβατε στην κύρια γραμμή. 

Για να επιλέξετε μία κύρια γραμμή…
Πιέστε για να ανακαλέσετε το κύριο μενού 

Γυρίστε τον τροχό για να φωτίσετε το Settings και 
πιέστε OK 

Γυρίστε τον τροχό για να φωτίσετε το Primary line και 
πιέστε OK 

Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε Line 1, Line 2 ή 
None 

Πιέστε για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση 

>> Χρήση 2 γραμμών  

OK

Settings 

OK

Primary line 

OK

Line 2 

OK
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Εάν δεν έχετε επιλέξει μία κύρια 
γραμμή, αλλά αντίθετα έχετε επιλέξει 
None, η λίστα Calls list θα περιέχει 
όλες τις κλήσεις προς και από και τις 
δύο γραμμές. 



Προηγμένες λειτουργίες 

Καταχώρηση ενός νέου ονόματος και αριθμού στο Phonebook, 42 

Διαγραφή ενός ονόματος και αριθμού από το Phonebook, 44 

Διαγραφή του περιεχομένου της λίστας Calls list , 45 

Επεξεργασία ενός ονόματος ή αριθμού στο Phonebook, 46 

Αποθήκευση αριθμών από τη λίστα Calls list, 48 

Ρύθμιση της έντασης σε προϊόντα ήχου/εικόνας, 49 

Κλήση και αποθήκευση εσωτερικών αριθμών στο Phonebook, 50 

Προσωπικές ρυθμίσεις, 54

Αυτό το κεφάλαιο σας ενημερώνει 
πώς να χρησιμοποιείτε τις προηγμένες 
λειτουργίες του ακουστικού, 
λειτουργίες οι οποίες παρότι δεν 
χρησιμοποιούνται πολύ συχνά, 
καθιστούν το τηλέφωνο πιο χρήσιμο 
και απολαυστικό. 

Μάθετε, για παράδειγμα, πώς να 
επεξεργάζεστε τις καταχωρήσεις στο 
Phonebook, να αποθηκεύετε αριθμούς 
από τη λίστα Calls list  και να ρυθμίζετε 
την ένταση προϊόντων ήχου ή εικόνας 
της Bang & Olufsen. 

Πολλές από τις λειτουργίες  
του ακουστικού μπορούν να 
ενεργοποιηθούν, να ρυθμιστούν  
ή να απενεργοποιηθούν για να 
προσαρμόσετε το ακουστικό  
στον τρόπο που θέλετε να το 
χρησιμοποιείτε. Αυτό γίνεται κυρίως 
μέσω του μενού Settings. 
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Καταχώρηση ενός νέου ονόματος και αριθμού στο 
Phonebook 

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αποθηκεύσετε ένα νέο όνομα και αριθμό 
στο Phonebook, ή να προσθέσετε ένα νέο αριθμό σε ένα όνομα που ήδη 
υπάρχει. Ένας αριθμός μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 48 ψηφία, και ένα όνομα 
μέχρι 25 χαρακτήρες.*1 Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 400 
καταχωρήσεις.*2 

Για να καταχωρήσετε ένα νέο όνομα και αριθμό … 
Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό και πιέστε OK για 
να μπορέσετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό. Το μήνυμα 
Store number φωτίζεται στην οθόνη 

Πιέστε για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε τον 
αριθμό. Το μήνυμα New name φωτίζεται στην οθόνη. 
Εάν θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό σε κάποιο 
όνομα που έχει ήδη αποθηκευτεί στο Phonebook, 
ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα*1 

Πιέστε για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε ένα νέο 
όνομα. Η γραμμή εισαγωγής του ονόματος εμφανίζεται 
στην οθόνη 

Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε γράμματα για το 
όνομα και πιέστε για να αποθηκεύσετε το γράμμα 
που έχετε επιλέξει. Τόσο τα πεζά όσο και τα κεφαλαία 
γράμματα είναι διαθέσιμα*3 

Για να συμπεριλάβετε ψηφία, πιέστε τα αριθμητικά 
πλήκτρα 

Γυρίστε τον τροχό για να μετακινήσετε τον κέρσορα 
στο σύμβολο . Το μήνυμα store εμφανίζεται στην οθόνη 

Πιέστε για να αποθηκεύσετε το όνομα. Η οθόνη σας 
προτρέπει να επιλέξετε έναν τύπο αριθμού*1 

 

Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε home, mobile ή 
work και πιέστε OK για αποθήκευση 

>> Προηγμένες λειτουργίες 

0 – 9 
OK 

98765432 

Store number 

OK 
98765432 

New name 

OK 
    ABCDEFGHIJ 

 
OK 

D| 
    abcdefghijkl 

0 – 9 

 
David Jones| 
store 

OK 
David Jones 

home 

 
OK
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Τα ονόματα και οι αριθμοί είναι κοινά 
για όλα τα ακουστικά που έχουν 
ρυθμιστεί ως common. Ανατρέξτε 
στην ενότητα ‘Ρύθμιση ενός ακουστικού 
ως ‘personal’ ή ‘common’’ στη σελίδα 
61 για περισσότερες πληροφορίες. 

*1 Εάν χρησιμοποιείτε μία βάση άλλη 
εκτός από τη βάση BeoLine 2 ή 
BeoLine… 

– Τα ονόματα μπορούν να 
περιλαμβάνουν μόνο μέχρι 16 
χαρακτήρες 

– Οι τύποι αριθμού δεν είναι 
διαθέσιμοι 

– Δεν μπορείτε να προσθέσετε έναν 
αριθμό σε ένα όνομα που έχει 
αποθηκευτεί στο Phonebook 

*2 Εάν χρησιμοποιείτε μία βάση άλλη 
εκτός από τη βάση BeoLine 2… 

– Το Phonebook διαθέτει μόνο 200 
καταχωρήσεις 

*3 Πιέζοντας OK όταν το  στη γραμμή 
εισαγωγής ονόματος είναι φωτισμένο, 
γίνεται εναλλαγή  μεταξύ πεζών και 
κεφαλαίων, εάν χρησιμοποιείτε μία 
βάση BeoLine 2 ή BeoLine.  



Για να προσθέσετε έναν αριθμό σε ένα όνομα στο Phonebook … 
Όταν η οθόνη σας προτρέπει να αποθηκεύσετε ένα 
νέο όνομα, γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε Add to 
name και πιέστε OK. Εμφανίζονται στην οθόνη τα πρώτα 
γράμματα των ονομάτων που έχουν αποθηκευτεί στο 
Phonebook 

Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε το πρώτο γράμμα 
ενός ονόματος και πιέστε OK. Το πρώτο όνομα που 
αρχίζει με το επιλεγμένο γράμμα εμφανίζεται στην 
οθόνη 

Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε το όνομα και 
πιέστε OK για να μπορέσετε να επιλέξετε έναν τύπο 
αριθμού 

Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε έναν τύπο 
αριθμού και πιέστε OK για να τον αποθηκεύσετε 

Για να επιλέξετε έναν κύριο αριθμό για ένα όνομα στο Phonebook … 
Όταν επιλέξετε ένα όνομα στο Phonebook, γυρίστε 
τον τροχό για να φωτίσετε τον τύπο του αριθμού που 
θέλετε να έχετε ως κύριο αριθμό για το επιλεγμένο 
όνομα και πιέστε OK 

Γυρίστε τον τροχό για να φωτίσετε το Primary και 
πιέστε OK για αποθήκευση 

 
98765432 

Add to name 

OK 

 
OK 

 
David Jones 

OK 
David Jones 

home 

 
work 

OK 
David Jones 

98765432 

work 

Stored 

 
mobile 

OK 

 
Primary 

OK 
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Εάν έχετε επιλέξει έναν κύριο αριθμό, 
αυτός ο αριθμός θα φωτίζεται όταν 
επιλέγετε το συγκεκριμένο όνομα.  
Θα είναι επίσης και ο αριθμός που θα 
χρησιμοποιηθεί, όταν κάνετε μία 
κλήση από την λίστα των ονομάτων 
πιέζοντας το  σε ένα φωτισμένο όνομα. 



>> Προηγμένες λειτουργίες 

Διαγραφή ενός ονόματος και αριθμού από το Phonebook 

Μπορείτε να διαγράψετε ονόματα και αριθμούς που έχουν αποθηκευτεί 
στο Phonebook. 

Γυρίστε τον τροχό για να μπείτε στο Phonebook, 
επιλέξτε ένα πρώτο γράμμα και πιέστε ΟΚ 

Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε ένα όνομα και 
πιέστε OK 

 
Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε μία καταχώρηση 
και πιέστε OK*1 

 
Γυρίστε τον τροχό για να φωτίσετε το Delete στην 
οθόνη και πιέστε OK για να διαγράψετε την 
καταχώρηση 

 
OK 

 
David Jones 

OK 

 
David Jones 

mobile 

OK 

 
David Jones 

mobile 

Delete 

OK 
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Εάν χρησιμοποιείτε το ακουστικό με 
μία βάση BeoLine 2 ή BeoLine, 
επιλέγοντας Delete διαγράφετε μόνο 
τον αριθμό – home, mobile, ή work – 
που έχετε επιλέξει. Οι υπόλοιποι 
αριθμοί που έχουν αποθηκευτεί με το 
ίδιο όνομα δεν επηρεάζονται, ούτε 
και το ίδιο το όνομα. Εάν, ωστόσο, έχει 
αποθηκευτεί μόνο ένας αριθμός με το 
όνομα, διαγράφοντας αυτό τον 
αριθμό διαγράφεται και το όνομα. 

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε έναν 
αριθμό που φωτίζεται πιέζοντας C και 
μετά OK. 

*1 Εάν χρησιμοποιείτε άλλες βάσεις 
εκτός από τη βάση BeoLine 2 ή 
BeoLine, αυτό το βήμα δεν είναι 
διαθέσιμο και πρέπει να προχωρήσετε 
στο επόμενο βήμα. 



Διαγραφή του περιεχομένου της λίστας Calls list 

Μπορείτε να διαγράψετε το περιεχόμενο της λίστας Calls list οποιαδήποτε 
στιγμή, εάν χρησιμοποιείτε το ακουστικό με μία βάση BeoLine 2 ή BeoLine. 

Για να διαγράψετε το περιεχόμενο μίας λίστας … 
Πιέστε για να ανακαλέσετε το κύριο μενού 

Γυρίστε τον τροχό για να φωτίσετε το Delete Calls list 
και πιέστε OK 

Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές και έχετε επιλέξει 
μία κύρια γραμμή, σας ζητείτε να επιλέξετε ποια Calls 
list θέλετε να διαγράψετε. Γυρίστε τον τροχό για να 
φωτίσετε το Line 1 ή το Line 2 και πιέστε OK 

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Delete?.  Πιέστε 
OK για να διαγράψετε το περιεχόμενο της λίστας*2 

OK 

 
Delete Calls list 

OK 

 
Line 1 

OK 

Delete? 

OK 
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Εάν έχετε ρυθμίσει το ακουστικό σας 
ως personal όπως περιγράφεται στη 
σελίδα 61, η διαγραφή του 
περιεχομένου μιας λίστας ισχύει μόνο 
για το ακουστικό. Εάν έχετε ρυθμίσει το 
ακουστικό ως common, η λίστα 
διαγράφεται από όλα τα ακουστικά 
που έχουν ρυθμιστεί ως common. 

*2 Όταν διαγράφετε μία λίστα Calls list, 
θα διαγραφεί επίσης και η λίστα New 
Calls. 



Επεξεργασία ενός ονόματος ή αριθμού στο Phonebook 

Μπορείτε	να	επεξεργαστείτε	μία	καταχώρηση	του	Phonebook	–	που	
συνήθως περιλαμβάνει ένα όνομα και τουλάχιστον έναν αριθμό*1 – 
οποιαδήποτε στιγμή. 

Επεξεργασία ενός αριθμού στο Phonebook …
Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε ένα όνομα και 
πιέστε OK  

Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε έναν τύπο 
αριθμού και πιέστε OK 

Πιέστε για να δείτε τις επιλογές σας 

Γυρίστε τον τροχό για να φωτίσετε το Edit και πιέστε 
OK για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε τον αριθμό 

Γυρίστε τον τροχό για να τοποθετήσετε τον κέρσορα 
μετά από το ψηφίο που θέλετε να επεξεργαστείτε 

Πιέστε για να διαγράψετε το ψηφίο 

Πληκτρολογήστε ένα ψηφίο για να αντικαταστήσετε 
αυτό που διαγράψατε 

Επαναλάβετε τα τρία παραπάνω βήματα για κάθε 
ψηφίο που θέλετε να επεξεργαστείτε 

Πιέστε ΟΚ όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία του 
αριθμού και γυρίστε τον τροχό για να φωτίσετε έναν 
τύπο αριθμού 

Πιέστε για αποθήκευση 

>> Προηγμένες λειτουργίες 

 
OK 

 
David Jones 

home 

OK 
Call 

 
Edit 

OK 
98768432| 

 
98768|432 

C 

0 – 9 
98765432 

OK 
 

OK 
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Η αλληλουχία των μενού σε αυτές τις 
δύο σελίδες είναι διαθέσιμη μόνο εάν 
χρησιμοποιείτε μία βάση BeoLine 2 ή 
BeoLine. Εάν χρησιμοποιείτε άλλες 
βάσεις, το μενού Edit σε μία 
καταχώρηση του Phonebook σας 
επιτρέπει να επεξεργαστείτε πρώτα 
τον αριθμό και μετά το όνομα. 

*1 Μπορείτε να αποθηκεύσετε τύπους 
αριθμού και πολλούς αριθμούς σε ένα 
όνομα μόνο εάν χρησιμοποιείτε το 
ακουστικό με μία βάση BeoLine 2 ή 
BeoLine.



Για να επεξεργαστείτε ένα όνομα … 
Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε ένα όνομα και 
πιέστε OK  

Γυρίστε τον τροχό για να φωτίσετε το όνομα και 
πιέστε OK

Γυρίστε τον τροχό για να φωτίσετε το Rename και 
πιέστε OK 

Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε γράμματα για το 
όνομα 

 
Πιέστε για να αποθηκεύσετε το γράμμα που έχετε 
επιλέξει, ή … 

 … πιέστε για να διαγράψετε γράμματα 

Ολοκληρώστε την επεξεργασία του ονόματος 

Γυρίστε τον τροχό για να μετακινήσετε τον κέρσορα 
στο σύμβολο  και πιέστε OK για να αποθηκεύσετε 
το όνομα 

 
OK 

 
OK 

David Jones 

Rename 

OK 

 
David Jones| 

    abcdefghijkl 

OK 

C 

 
David Jones| 
store 

OK 
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Πιέζοντας OK όταν το  στη γραμμή 
εισαγωγής ονόματος είναι φωτισμένο, 
γίνεται εναλλαγή  μεταξύ πεζών και 
κεφαλαίων, εάν χρησιμοποιείτε μία 
βάση BeoLine 2 ή BeoLine. 



Αποθήκευση αριθμών από τη λίστα Calls list 

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί που βρίσκονται στη λίστα Calls list μπορούν να 
αποθηκευτούν	μαζί	με	κάποιο	όνομα	στο	Phonebook.	

Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές και έχετε επιλέξει 
μία κύρια γραμμή, πιέστε πρώτα L 1 ή L 2 για να 
επιλέξετε τη λίστα Calls list της γραμμής που θέλετε 

Πιέστε για να ανακαλέσετε τη λίστα Calls list.  
Ο τελευταίος αριθμός στη λίστα εμφανίζεται στην 
οθόνη 

Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τον αριθμό που 
θέλετε 

Πιέστε για να δείτε τις επιλογές σας 

Γυρίστε τον τροχό για να φωτίσετε το Store number 
και πιέστε OK 

Το μήνυμα New name φωτίζεται στην οθόνη, πιέστε 
ΟΚ*1 

Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε χαρακτήρες για 
το όνομα και πιέστε OK για να αποθηκεύσετε τον 
χαρακτήρα που επιλέξατε 

 
Γυρίστε τον τροχό για να μετακινήσετε τον κέρσορα 
στο σύμβολο  και πιέστε OK για να αποθηκεύσετε 
το όνομα 
 
Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τον τύπο αριθμού*2 
και πιέστε OK για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση 

>> Προηγμένες λειτουργίες 

L 1 ή L 2 

 

 
76543210 

OK 
76543210 

Call 

 
Store number 

OK 

OK 

 
enter name 

76543210 

    ABCDEFGHIJ 

OK 

 
store 

OK 

 
work 

OK 
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Πιέζοντας OK όταν το  στη γραμμή 
εισαγωγής ονόματος είναι φωτισμένο, 
γίνεται εναλλαγή  μεταξύ πεζών και 
κεφαλαίων, εάν χρησιμοποιείτε μία 
βάση BeoLine 2 ή BeoLine. 

*1 Εάν θέλετε να προσθέσετε έναν 
αριθμό σε κάποιο όνομα που έχει  
ήδη αποθηκευτεί στο Phonebook, 
επιλέξτε ‘Add to name’, επιλέξτε ένα 
γράμμα, μετά ένα όνομα και έναν 
τύπο αριθμού. 
*2 Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον τύπο 
αριθμού μόνο εάν χρησιμοποιείτε το 
ακουστικό με μία βάση BeoLine 2 ή 
BeoLine. 



Ρύθμιση της έντασης σε προϊόντα ήχου/εικόνας 

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση των προϊόντων ήχου και εικόνας της 
Bang & Olufsen που διαθέτετε απευθείας από το ακουστικό σας εάν έχετε 
ρυθμίσει την επιλογή AV του μενού Settings στο Volume.*3	Πρώτα	επιλέξτε	
την πηγή ήχου ή εικόνας που θέλετε να ρυθμίσετε. 

Για να ρυθμίσετε την ένταση ενός συστήματος ήχου ή εικόνας … 
Πιέστε επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί στην 
οθόνη ο επιθυμητός τύπος συστήματος 

Γυρίστε τον τροχό για να αυξήσετε ή να μειώσετε την 
ένταση 

A.V
Audio

A.V
Video

A.V
Link audio

A.V
Link video

Link video
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Ενώ το τηλέφωνο κουδουνίζει, 
μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση 
ενός προϊόντος Bang & Olufsen χωρίς 
να πιέσετε πρώτα το πλήκτρο AV.  
Απλά γυρίστε τον τροχό. Ωστόσο, το 
προϊόν πρέπει να είναι αυτό του 
οποίου την ένταση είχατε ρυθμίσει 
την τελευταία φορά με το ακουστικό. 

*3 Εάν η επιλογή ‘AV’ στο μενού 
‘Settings’ έχει ρυθμιστεί σε έναν από 
τους τύπους των συσκευών AV αντί 
στο ‘Volume’, αυτή η συσκευή θα 
σιγήσει όταν πιέσετε AV. 

Audio



Κλήση και αποθήκευση εσωτερικών αριθμών στο 
Phonebook 

Για να χρησιμοποιήσετε εσωτερικούς αριθμούς που χρησιμοποιούνται π.χ. 
σε	τράπεζες	ή	άλλες	επιχειρήσεις	με	τηλεφωνικά	κέντρα,	θα	πρέπει	να	
εισάγετε	μία	παύση	πριν	από	τον	εσωτερικό	αριθμό.	Αποθηκεύστε	τον	
κύριο αριθμό, την παύση και τον εσωτερικό αριθμό στο Phonebook. Τώρα, 
μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό από το Phonebook. 

Για να καλέσετε απευθείας έναν εσωτερικό αριθμό … 
Πληκτρολογήστε τον κύριο τηλεφωνικό αριθμό 

Πιέστε ΟΚ για να μπορέσετε να εισάγετε μία παύση, 
γυρίστε τον τροχό για να φωτίσετε το Insert pause και 
πιέστε OK. 

  
Πληκτρολογήστε τον εσωτερικό αριθμό 

Πιέστε  για να καλέσετε τον αριθμό και πιέστε OK 
για να συνεχίσετε μετά την παύση. 

Πιέστε για να τερματίσετε την κλήση 

>> Προηγμένες λειτουργίες 

0 – 9 

OK 
 

Insert pause 

OK 

0 – 9 

 
OK 
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Για να αποθηκεύσετε έναν εσωτερικό αριθμό στο Phonebook … 
Πληκτρολογήστε τον κύριο τηλεφωνικό αριθμό 

Πιέστε για να μπορέσετε να εισάγετε μία παύση 

Γυρίστε τον τροχό για να φωτίσετε το Insert pause και 
πιέστε OK 

Πληκτρολογήστε τον εσωτερικό αριθμό 

Πιέστε δύο φορές για να αποθηκεύσετε την 
καταχώρηση. Μπορείτε τώρα να δώσετε όνομα και 
τύπο στον αριθμό, όπως περιγράφεται στη σελίδα 42 

0 – 9 
98765432 

OK 
98765432 

Store number 

 
98765432 

Insert pause 

OK 
98765432-

0 – 9 
98765432-123 

OK 
OK 
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Για να καλέσετε έναν εσωτερικό αριθμό από το Phonebook … 
Γυρίστε τον τροχό για να εκτελέσετε αναζήτηση 
βάσει του πρώτου γράμματος των ονομάτων που 
έχουν αποθηκευτεί στο Phonebook. 

Πιέστε OK για να μπορέσετε να εκτελέσετε 
αναζήτηση μεταξύ των ονομάτων που ξεκινούν με 
το γράμμα που επιλέξατε 

Γυρίστε τον τροχό για να εκτελέσετε αναζήτηση 
μεταξύ των ονομάτων 

Πιέστε για να μπορέσετε να επιλέξετε έναν τύπο 
αριθμού που θα καλέσετε. Εάν έχει αποθηκευτεί 
μόνο ένας τύπος αριθμού μαζί με το όνομα, η οθόνη 
σας προτρέπει να πραγματοποιήσετε την κλήση. 
Αλλιώς… 

 … γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε έναν τύπο 
αριθμού και πιέστε OK 

Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η τρέχουσα 
γραμμή για τις εξερχόμενες κλήσεις εμφανίζεται 
στην οθόνη. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλη 
γραμμή, πιέστε το κατάλληλο πλήκτρο γραμμής σε 
οποιοδήποτε επίπεδο του Phonebook 

Πιέστε για να πραγματοποιήσετε την κλήση. Καλείται 
ο κύριος αριθμός 

Η οθόνη σας προτρέπει να συνεχίσετε. Πιέστε OK για 
να καλέσετε τον εσωτερικό αριθμό 

>> Προηγμένες λειτουργίες 

 

OK 

 

OK 
Dan Smith 

home 

 
OK 

L 1 ή L 2 

OK 

Continue? 

OK 
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Προσωπικές ρυθμίσεις  

Το μενού Settings περιέχει πολλές επιλογές που σας επιτρέπουν να 
ρυθμίζετε	τις	λειτουργίες	του	ακουστικού.	

Για να επιλέξετε ρυθμίσεις στο μενού … 
Πιέστε για να ανακαλέσετε το κύριο μενού 

Γυρίστε τον τροχό για να φωτίσετε το Settings και 
πιέστε OK για να ανακαλέσετε το μενού 

Γυρίστε τον τροχό μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή 
που θέλετε, όπως το Time and date 

Πιέστε για να ανακαλέσετε το μενού 

 
Γυρίστε τον τροχό μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή 
που θέλετε, όπως το Time 

Πιέστε για να ανακαλέσετε το μενού 

Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις και 
πιέστε OK για να τις αποθηκεύσετε 

>> Προηγμένες λειτουργίες 

OK 

 
Settings 

OK 

 
Time and date 

OK 
Time and date 

Time 

Date 

Time format 

Clock display

 
Time 

OK 

 
OK 
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Εάν θέλετε να καταχωρήσετε 
περισσότερα ακουστικά σε μία βάση, 
και ένα ή περισσότερα από αυτά τα 
ακουστικά είναι BeoCom 6000 ή 
BeoCom 2, θα πρέπει να καταχωρήσετε 
πρώτα το παλαιότερο ακουστικό. Στη 
συνέχεια, οι λειτουργίες περιορίζονται 
για να ταιριάζουν με τις λειτουργίες 
του παλαιότερου ακουστικού που έχει 
καταχωρηθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα 

‘Αρχική καταχώρηση του ακουστικού σε 
μία βάση’ στη σελίδα 14. 

Εάν χρησιμοποιείτε μία βάση BeoLine 
PSTN, μπορείτε να καταχωρήσετε 
μόνο έξι ακουστικά. 

Lock keypad 

Silence 

Battery status 

Delete call list 

Settings 



Οι επιλογές του μενού Settings 
Ringer … Αυτό το μενού αποτελείται από δύο ή τρία υπομενού, ανάλογα με 
τον αριθμό των τηλεφωνικών γραμμών που έχετε: Line (Line 1 και Line 2 για δύο 
τηλεφωνικές γραμμές) και Intercom. Αυτά τα μενού περιέχουν τρεις ξεχωριστές 
ρυθμίσεις κουδουνίσματος: 

– Ringer on/off: σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε το 
κουδούνισμα, και να ρυθμίσετε μία χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της 
οποίας το τηλέφωνο δεν θα κουδουνίζει. Εάν απενεργοποιήσετε το 
κουδούνισμα, το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει, αλλά καταχωρεί τις εισερχόμενες 
κλήσεις στη λίστα Calls list. Το κουδούνισμα παραμένει ανενεργό μέχρι να 
αλλάξετε τη ρύθμιση.

– Ringer level: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ένταση του κουδουνίσματος.  
Το κουδούνισμα που έχετε επιλέξει αναπαράγεται μετά από λίγο. 

– Ringer melody: σας επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ οκτώ μελωδιών.  
Το κουδούνισμα που έχετε επιλέξει αναπαράγεται μετά από λίγο. 

Time and date … Αυτό το μενού περιέχει τέσσερις χωριστές ρυθμίσεις:
– Time: σας επιτρέπει να εισάγετε την ώρα. 
– Date: σας επιτρέπει να εισάγετε την ημερομηνία. 
– Time format: σας επιτρέπει να επιλέξετε τη μορφή της ώρας. Οι επιλογές είναι 

12 και 24. 
– Clock display: σας επιτρέπει να επιλέξετε το στυλ της εμφάνισης του ρολογιού 

όπως παρουσιάζεται στη σελίδα 18.

Favourites … Όταν έχετε μία μόνο γραμμή, μπορείτε να καταχωρήσετε και να 
διαγράψετε δύο αγαπημένους αριθμούς στα πλήκτρα L 1 και L 2. Τα μενού L 1 
και L 2 περιέχουν δύο ρυθμίσεις.

– Add/Change: σας επιτρέπει να προσθέσετε ή να αλλάξετε έναν αγαπημένο 
αριθμό. 

– Remove: σας επιτρέπει να διαγράψετε έναν αγαπημένο αριθμό. 

Handset … Το μενού Handset περιέχει τέσσερα υπομενού:
– Colour: σας επιτρέπει να εκχωρείτε στο ακουστικό ένα χρωματικό θέμα 

χρησιμοποιώντας τον τροχό και το πλήκτρο OK. 
– Enter name: σας επιτρέπει να δώσετε στο ακουστικό ένα νέο όνομα 

χρησιμοποιώντας τον τροχό και το πλήκτρο OK. Σημειώστε ότι αυτό το 
μενού εμφανίζεται ως Change name μετά την εισαγωγή ενός ονόματος του 
ακουστικού για πρώτη φορά. 

– Register: σας επιτρέπει να καταχωρήσετε το ακουστικό σε μία βάση BeoLine 2. 
– Handset type: σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το ακουστικό ως Personal ή Common, 

όπως περιγράφεται στη σελίδα 61.*1 
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*1 Εάν διαθέτετε ένα τηλεφωνικό 
σύστημα με ένα ή περισσότερα 
ακουστικά που έχουν ρυθμιστεί ως 
personal και τα υπόλοιπα ως common, 
σημειώστε τα εξής: 

– Η αλλαγή ενός ακουστικού από 
Personal σε Common επιφέρει την 
αντικατάσταση, και όχι τη 
συμπλήρωση, του προσωπικού 
Phonebook και Calls list από τις 
αντίστοιχες κοινές λίστες. 



Phonebook …Αυτό το μενού σας επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ δύο διατάξεων:
–  Standard που σας επιτρέπει να μετακινηθείτε μεταξύ μίας λίστας γραμμάτων. 

Αναγράφονται μόνο τα γράμματα στα οποία έχετε αποθηκεύσει ονόματα.
–  Large που σας επιτρέπει να μετακινηθείτε ένα γράμμα τη φορά. 

Αναγράφονται μόνο τα γράμματα στα οποία έχετε αποθηκεύσει ονόματα.

Primary line … Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, μπορείτε να επιλέξετε μία 
κύρια γραμμή για το ακουστικό.*1 

Auto lock … Οι επιλογές είναι On και Off. Το κλείδωμα του πληκτρολογίου 
εμποδίζει την κατά λάθος ενεργοποίηση των πλήκτρων. Μπορείτε να λαμβάνετε 
κλήσεις, αλλά το πληκτρολόγιο του ακουστικού κλειδώνει ξανά αυτόματα μόλις 
τερματίσετε μία κλήση. 

AV … Οι επιλογές είναι Volume, Mute audio, Mute video, Mute link audio και Mute 
link video. Όταν επιλέξετε το Volume, πιέζοντας AV μπορείτε να ρυθμίσετε την 
ένταση των συσκευών σας Bang & Olufsen. Όταν έχετε επιλέξει μία από τις άλλες 
επιλογές, πατώντας AV μπορείτε να σιγήσετε τον ήχο του επιλεγμένου τύπου 
της συσκευής AV. Ανατρέξτε στην ενότητα ‘Ρύθμιση της έντασης σε προϊόντα 
ήχου/εικόνας’ στη σελίδα 49. 

Battery alert … Σας προειδοποιεί ηχητικά όταν η μπαταρία του ακουστικού 
χρειάζεται φόρτιση. Οι επιλογές είναι On, Off και Timed off. Εάν επιλέξετε Timed 
off, μπορείτε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε τον τροχό για να ορίσετε μία 
χρονική περίοδο μέσα στην ημέρα κατά την οποία δεν θα ενεργοποιείται ο 
συναγερμός της μπαταρίας – για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

Auto off-hook … Ρυθμίστε την επιλογή Auto off-hook στο On εάν θέλετε να 
απαντάτε σε μία κλήση μόλις σηκώνετε το ακουστικό από το φορτιστή – δηλαδή, 
χωρίς να πιέζετε το . Η επιλογή Auto off-hook είναι ρυθμισμένη στο Off όταν 
αγοράζετε το τηλέφωνο. Η επιλογή Auto off-hook μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μόνο εάν το ακουστικό βρίσκεται τοποθετημένο στο φορτιστή. Εάν το ακουστικό 
δεν βρίσκεται στο φορτιστή, πρέπει να πιέσετε  για να απαντήσετε σε μία 
κλήση. 

News indicator … Η ένδειξη νέων κλήσεων – το μήνυμα που εμφανίζεται και 
υποδηλώνει ότι υπάρχουν νέες, αναπάντητες κλήσεις – έχει ρυθμιστεί από το 
εργοστάσιο στο On για να μπορείτε να δείτε πόσες νέες κλήσεις έχετε λάβει. Οι 
επιλογές είναι On και Off. 

>> Προηγμένες λειτουργίες 56

*1 Αυτό το μενού είναι προσβάσιμο 
μόνο εάν χρησιμοποιείτε το 
ακουστικό με μία βάση BeoLine 2. Εάν 
επιλέξετε μία κύρια γραμμή, η ένδειξη 
νέων, αναπάντητων κλήσεων θα 
εμφανίζει μόνο τις κλήσεις που 
δεχθήκατε σε αυτή τη γραμμή. 



Language … Επιλογή της γλώσσας στην οποία εμφανίζονται τα κείμενα της 
οθόνης. 

Area Codes … Επιλέξτε τις κατάλληλες επιλογές που ταιριάζουν στις απαιτήσεις 
του παροχέα σας. Το Area Codes περιέχει δύο υπομενού: Dial και Area code.*2 
– Dial: υποδεικνύει εάν θα πρέπει να περιλαμβάνονται ή όχι οι υπεραστικοί 

κωδικοί για τις τοπικές κλήσεις. Οι επιλογές είναι Yes και No. 
– Area code 1: σας επιτρέπει να εισάγετε μέχρι δέκα υπεραστικούς κωδικούς. 

Όταν εισάγετε τον πρώτο υπεραστικό κωδικό, θα εμφανιστεί το Area code 2 
και ούτω καθ' εξής. 

Base … Αυτό το μενού περιέχει τρία υπομενού:
– Remove handset: ακυρώνει την καταχώρηση ενός ακουστικού στη βάση. 
– Open base : σας επιτρέπει να ανοίξετε τη βάση για καταχώρηση πρόσθετων 

ακουστικών.*3 
– Change pincode: σας επιτρέπει να εισάγετε ένα νέο κωδικό pin για τη βάση σας 

και να αλλάξετε τον κωδικό pin. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για 
να εισάγετε τον κωδικό pin και πιέστε το πλήκτρο OK για να τον αποθηκεύσετε. 
Ο προεπιλεγμένος κωδικός pin είναι 0000. Εάν εισάγετε τρεις φορές λάθος 
κωδικό, το ακουστικό μεταβαίνει σε αδρανή κατάσταση. 

Phone lines … Το τηλέφωνο διαθέτει δύο γραμμές, αλλά μπορεί να ρυθμιστεί 
για χρήση με μία γραμμή μόνο. Οι επιλογές είναι 1 και 2.*4 

Flash time … Επιλέξτε Long, Short ή Customized.*3 Ο σωστός χρόνος flash εξαρτάται 
από τον τρόπο σύνδεσης του τηλεφώνου σας. Τα χιλιοστά του δευτερολέπτου 
μιας φωτισμένης ρύθμισης εμφανίζονται μετά από λίγα δευτερόλεπτα. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες FLASH TIME 
και τον τρόπο χρήσης τους, επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών.
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Σχετικά με τους υπεραστικούς 
κωδικούς: 
Οι τηλεφωνικές εταιρείες έχουν 
διαφορετικές απαιτήσεις σχετικά με 
τον τρόπο πραγματοποίησης τοπικών 
κλήσεων. Οι ρυθμίσεις που επιλέγετε 
στο μενού Area Codes καθορίζονται 
από τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου 
παροχέα σας. Εάν ο παροχέας σας 
απαιτεί την πληκτρολόγηση: 

– 1+υπεραστικός κωδικός+αριθμός 
για όλες τις κλήσεις… ρυθμίστε το 
Dial στο Yes και μην εισάγετε κάποιον 
υπεραστικό κωδικό για την επιλογή 
Area code.

– υπεραστικός κωδικός+αριθμός 
για τις τοπικές κλήσεις… ρυθμίστε 
το Dial στο Yes. Για το Area code, 
μπορείτε να εισάγετε μέχρι δέκα 
υπεραστικούς κωδικούς που ισχύουν 
στην τοπική περιοχή σας κλήσεων. 

– ούτε 1 ούτε υπεραστικός κωδικός 
για τις τοπικές κλήσεις… ρυθμίστε 
το Dial στο No και εισάγετε τον δικό 
σας υπεραστικό κωδικό για το Area 
code. 

*2 Αυτή η επιλογή και γενικά οι 
υπεραστικοί κωδικοί δεν είναι 
διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. 

*3 Η επιλογή ’Open base’ στο μενού 
‘Base’ και η επιλογή ‘Customized’ στο 
μενού ‘Flash time’ είναι διαθέσιμες 
μόνο εάν χρησιμοποιείτε το ακουστικό 
με μία βάση BeoLine 2 ή BeoLine. 

*4 Το μενού ‘Phone lines’ είναι διαθέσιμο 
μόνο εάν χρησιμοποιείτε το ακουστικό 
με μία βάση BeoLine 2. 
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Χρήση του συστήματος με πολλά ακουστικά 

Κλήση ενός άλλου ακουστικού, 60 

Ρύθμιση ενός ακουστικού ως ‘personal’ ή ‘common’, 61 

Μεταφορά εξωτερικών κλήσεων, 62 

Πραγματοποίηση μίας εσωτερικής κλήσης συνδιάσκεψης, 63 

Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό 
σας τηλεφωνικό σύστημα, με πολλά 
ακουστικά καταχωρημένα σε μία 
βάση. Όλα τα ακουστικά μπορούν να 
δεχτούν εξωτερικές κλήσεις, ακόμη 
και κατά τη διάρκεια εσωτερικών 
κλήσεων μεταξύ των ακουστικών. 
Ωστόσο, οι εσωτερικές κλήσεις δεν 
μπορούν να τεθούν σε αναμονή. Τα 
ακουστικά στο σύστημα αριθμούνται 
από το 1 έως το 8 και μπορούν επίσης 
να αποκτήσουν όνομα. 

Μπορεί να θέλετε να έχετε τις 
προσωπικές σας κλήσεις ξεχωριστά 
από τις επαγγελματικές στο σύστημα. 
Αυτό γίνεται επιλέγοντας μία κύρια 
γραμμή. Επίσης, η επιλογή μίας κύριας 
γραμμής σας επιτρέπει να έχετε 
ξεχωριστές λίστες Calls list. Ανατρέξτε 
στη σελίδα 40 για περισσότερες 
πληροφορίες. 
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Κλήση ενός άλλου ακουστικού 

Μπορείτε να καλέσετε ένα ακουστικό ή να καλέσετε ταυτόχρονα όλα τα 
ακουστικά.	Εάν	καλέσετε	όλα	τα	ακουστικά,	το	ακουστικό	που	ανταποκρίνεται	
πρώτο	λαμβάνει	την	κλήση.	Εάν	η	εσωτερική	κλήση	δεν	μπορεί	να	
πραγματοποιηθεί,	θα	ακούσετε	μία	ένδειξη	απασχολημένης	γραμμής.	

Για να καλέσετε ένα ακουστικό … 
Πιέστε για να πραγματοποιήσετε μία εσωτερική κλήση 

Πιέστε τον αριθμό του ακουστικού και η κλήση 
πραγματοποιείται αυτόματα. Εναλλακτικά … 

… γυρίστε τον τροχό για να εκτελέσετε αναζήτηση 
στην εσωτερική λίστα των ακουστικών και πιέστε  
για να πραγματοποιήσετε την κλήση 

Για να καλέσετε όλα τα ακουστικά …
Πιέστε για να πραγματοποιήσετε μία εσωτερική 
κλήση 

Πιέστε για να καλέσετε όλα τα ακουστικά 

Για να τερματίσετε μία κλήση …
Πιέστε για να τερματίσετε μία κλήση 

>> Χρήση του συστήματος με πολλά ακουστικά 

INT 

1 – 8 

 
3 Kitchen 

 

INT 
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Το τηλεφωνικό σύστημα επιτρέπει να 
πραγματοποιούνται ταυτόχρονα μία 
εσωτερική κλήση και μία ή δύο 
εξωτερικές κλήσεις ανάλογα με το αν 
χρησιμοποιείτε μία ή δύο γραμμές. 
Διαφορετικά, το πολύ τέσσερα 
ακουστικά μπορούν να είναι ενεργά 
την ίδια στιγμή. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τρία 
διαφορετικά κουδουνίσματα για να 
ξεχωρίζετε τις κλήσεις στη γραμμή 1, 
τις κλήσεις στη γραμμή 2 και τις 
εσωτερικές κλήσεις. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα 
‘Προσωπικές ρυθμίσεις’ στη σελίδα 54. 

Εάν δεν βρίσκετε ένα ακουστικό, 
μπορείτε να το εντοπίσετε καλώντας το. 



Ρύθμιση ενός ακουστικού ως ‘personal’ ή ‘common’ 

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ακουστικό σας ως ‘personal’ αντί ‘common’. Το 
Phonebook και η λίστα Calls list ενός προσωπικού ακουστικού βρίσκονται 
στο ακουστικό και όχι στη βάση. 

Πιέστε για να ανακαλέσετε το κύριο μενού 

Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε το μενού Settings 
και πιέστε OK για να ανακαλέσετε το μενού 

Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε το μενού Handset 
και πιέστε OK για να ανακαλέσετε το μενού 

Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε το Handset type 
και πιέστε OK 

Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε Personal ή 
Common και πιέστε OK για να αποθηκεύσετε τις 
ρυθμίσεις 

OK 

 
Settings 

OK 

 
Handset 

OK 

 
Handset type 

OK 

 
Common 

OK 
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Κάθε ακουστικό έχει αρχικά ρυθμιστεί 
ως common. Αυτό σημαίνει ότι το 
Phonebook και η λίστα Calls list 
ενημερώνονται μέσω της βάσης και 
είναι κοινά με τα άλλα ακουστικά στο 
σύστημα. Εάν θέλετε ανεξάρτητο 
Phonebook και Calls list σε ένα 
μεμονωμένο ακουστικό, ρυθμίστε  
το ακουστικό ως personal. 

Εάν διαθέτετε ένα τηλεφωνικό 
σύστημα με ένα ή περισσότερα 
ακουστικά που έχουν ρυθμιστεί ως 
personal και τα υπόλοιπα ως common, 
σημειώστε τα εξής:
– Η αλλαγή ενός ακουστικού από 

Personal σε Common επιφέρει την 
αντικατάσταση, και όχι τη 
συμπλήρωση, του προσωπικού 
Phonebook και Calls list από τις 
αντίστοιχες κοινές λίστες. Η 
ενημέρωση του Phonebook και της 
λίστας Calls list μπορεί να διαρκέσει 
μερικά λεπτά. 



>> Χρήση του συστήματος με πολλά ακουστικά 

Μεταφορά εξωτερικών κλήσεων 

Μπορείτε	να	μεταφέρετε	μία	εξωτερική	κλήση	σε	ένα	άλλο	ακουστικό	ή	σε	
όλα τα ακουστικά. Μπορείτε να μιλήσετε με το πρόσωπο που απαντά στο 
εσωτερικό ακουστικό προτού μεταφέρετε την κλήση. Όταν μεταφέρετε μία 
εξωτερική	κλήση	σε	όλα	τα	ακουστικά,	η	κλήση	μεταβαίνει	στο	ακουστικό	
που απάντησε πρώτο. 

Μεταφορά μίας εξωτερικής κλήσης … 
Πιέστε για να πραγματοποιήσετε μία εσωτερική 
κλήση 

Πιέστε τον αριθμό του ακουστικού και η κλήση 
πραγματοποιείται αυτόματα. Εναλλακτικά … 

… γυρίστε τον τροχό για να εκτελέσετε αναζήτηση 
στην εσωτερική λίστα των ακουστικών και πιέστε  
για να πραγματοποιήσετε την κλήση. Εάν η εσωτερική 
κλήση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, θα ακούσετε 
μία ένδειξη απασχολημένης γραμμής 

Εάν η εσωτερική κλήση απαντηθεί*1 …
Η οθόνη σας προτρέπει να μεταφέρετε την κλήση 

Πιέστε για να καταχωρήσετε την επιλογή σας 

Ανάκληση της εξωτερικής κλήσης εάν η εσωτερική κλήση δεν απαντηθεί … 
Πιέστε OK ή  για να ανακτήσετε την εξωτερική 
κλήση που βρίσκεται σε αναμονή 

INT 

1 – 8 

 
3 Living Room 

 

Transfer 

OK 

Retrieve? 

OK 
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Εάν έχετε μία ενεργή κλήση και 
παρεμβληθεί στη γραμμή ένα άλλο 
ακουστικό από κάπου αλλού στο 
σύστημα, το ακουστικό σας εκπέμπει 
ένα σύντομο μπιπ για να σας ενημερώσει 
ότι ένας τρίτος συμμετέχοντας έχει 
παρεμβληθεί στην κλήση. Αυτό, ωστόσο, 
συμβαίνει μόνο εάν τα ακουστικά του 
συστήματος χρησιμοποιούν την ίδια 
γραμμή εκείνη τη στιγμή. Εάν το πρώτο 
ακουστικό κλείσει, η κλήση μεταφέρεται 
στο ακουστικό που παρεμβάλλεται. 

Εάν μία κλήση βρίσκεται σε αναμονή 
σε κάποιο ακουστικό, οποιοδήποτε 
ακουστικό μπορεί να αναλάβει την 
κλήση πιέζοντας  και μετά OK. 

*1 Όταν μία εσωτερική κλήση έχει 
απαντηθεί, το καλούμενο ακουστικό 
μπορεί επίσης να τερματίσει την 
εσωτερική κλήση πιέζοντας OK ή . 



Πραγματοποίηση μίας εσωτερικής κλήσης συνδιάσκεψης 

Κατά	τη	διάρκεια	μίας	εξωτερικής	κλήσης,	μπορείτε	να	καλέσετε	ένα	άλλο	
ακουστικό στο σύστημα και να πραγματοποιήσετε μία κλήση συνδιάσκεψης. 
Εάν	κάποιος	από	τους	συμμετέχοντες	τερματίσει	την	κλήση,	η	κλήση	
συνεχίζεται	με	τους	υπόλοιπους	συμμετέχοντες.	

Εκκίνηση μίας κλήσης συνδιάσκεψης με έναν εσωτερικό και έναν εξωτερικό 
συμμετέχοντα … 

Κατά τη διάρκεια μίας εξωτερικής κλήσης, πιέστε για 
να πραγματοποιήσετε μία εσωτερική κλήση  

Πιέστε τον αριθμό του ακουστικού και η κλήση 
πραγματοποιείται αυτόματα. Εναλλακτικά … 

… γυρίστε τον τροχό για να εκτελέσετε αναζήτηση 
στην εσωτερική λίστα των ακουστικών και πιέστε  
για να πραγματοποιήσετε την κλήση. Εάν η 
εσωτερική κλήση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, 
θα ακούσετε μία ένδειξη απασχολημένης γραμμής 

Εάν η εσωτερική κλήση απαντηθεί … 
Γυρίστε τον τροχό για να επιλέξετε Conference και 
πιέστε OK για να ξεκινήσετε την κλήση 
συνδιάσκεψης 

Πιέστε για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης 

Ανάκληση της εξωτερικής κλήσης εάν η εσωτερική κλήση δεν απαντηθεί … 
Πιέστε OK ή  για να ανακτήσετε την εξωτερική 
κλήση που βρίσκεται σε αναμονή 

 
Conference 

OK 

 

Retrieve? 

OK 

INT 

1 – 8 

 
3 Kitchen 
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Εάν χρησιμοποιείτε μία βάση BeoLine 2 
ή BeoLine, μπορείτε επίσης να 
πραγματοποιήσετε μία εσωτερική 
κλήση συνδιάσκεψης ‘παρεμβαίνοντας’ 
σε μία κλήση που βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Πιέστε  από την κατάσταση αδράνειας 
και μετά OK. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 11. 



Επισκόπηση μενού 

 Lock keypad 
 Silence/Silence off 
 Battery status 
 Delete Calls list 
  Line 1*1 
  Line 2*1 
 Settings 
  Ringer 
   Line 1*2 
   Line 2*2 
   Intercom 
  Time and date 
   Time 
   Date 
   Time format 
   Clock display
  Favourites*3 
   L1 
   L2 
  Handset 
   Colour 
   Enter/Change name 
   Register 
   Handset type 
  Phonebook
  Primary line*4 
  Auto lock 
  AV 
  Battery alert 
  Auto off-hook 
  News indicator 
  Language 
  Base 
   Remove handset 
   Open base 
   Change pincode 
  Phone lines 
  Flash time 

 Lock keypad 
 Silence/Silence off 
 Battery status 
 Delete Calls list 
  Line 1*1 
  Line 2*1 
 Settings 
  Ringer 
   Line 1*2 
   Line 2*2 
   Intercom 
  Time and date 
   Time 
   Date 
   Time format 
   Clock display
  Favourites*3 
   L1 
   L2 
  Handset 
   Colour 
   Enter/Change name 
   Register 
   Handset type 
  Phonebook
  Primary line*4 
  Auto lock 
  AV 
  Battery alert 
  Auto off-hook 
  News indicator 
  Area Codes 
   Dial 
   Area code 1*5 
   … 
   Area code 10
  Language 
  Base 
   Remove handset 
   Open base 
   Change pincode 
  Phone lines 
  Flash time 
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Τυπική έκδοση Έκδοση για τις ΗΠΑ 

*1 Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο 
όταν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές 
και έχετε ρυθμίσει μία κύρια γραμμή. 

*2 Εάν έχετε μία μόνο τηλεφωνική 
γραμμή, η επιλογή ‘Line’ θα είναι 
διαθέσιμη αντί για τις επιλογές ‘Line 1’ 
και ‘Line 2’. 

*3 Το μενού ‘Favourites’ είναι διαθέσιμο 
μόνο όταν έχετε μία τηλεφωνική γραμμή. 

*4 Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο 
όταν έχετε επιλέξει δύο τηλεφωνικές 
γραμμές. 

*5 Εάν η επιλογή ‘Dial’ έχει ρυθμιστεί 
στο ‘No’,  η επιλογή ‘Area code 1’ 
εμφανίζεται ως ‘Area code’ και οι επιλογές 
‘Area code 2’ έως ‘Area code 10’ δεν είναι 
διαθέσιμες στο μενού. 



Συμβατότητα ακουστικού και βάσης 

Στις	ευρωπαϊκές	και	άλλες	αγορές	εκτός	των	ΗΠΑ	που	χρησιμοποιούν	το	τυπικό	μοντέλο	της	βάσης	BeoLine	2,	
έχετε τη δυνατότητα να συνδυάσετε διαφορετικούς τύπους ακουστικών και βάσεων. Στους πίνακες σε αυτή τη 
σελίδα, μπορείτε να δείτε ποιες βάσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με το BeoCom 5 και ποια ακουστικά μπορείτε 
να	χρησιμοποιήσετε	με	την	BeoLine	2.	Σημειώστε	ότι	τα	μενού	και	οι	λειτουργίες	περιορίζονται	σε	αυτές	που	είναι	
διαθέσιμες στο παλαιότερο ακουστικό που έχει καταχωρηθεί σε μία βάση. 
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Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
ακουστικό με διάφορες βάσεις της 
Bang & Olufsen. Σημειώστε, ωστόσο, 
ότι μπορεί να υπάρχουν ορισμένοι 
περιορισμοί στις λειτουργίες εάν 
χρησιμοποιείτε το ακουστικό με  
άλλες βάσεις εκτός της BeoLine 2. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη 
βάση BeoLine 2 με διάφορα ακουστικά 
της Bang & Olufsen. Σημειώστε, ωστόσο, 
ότι μπορεί να υπάρχουν ορισμένοι 
περιορισμοί στις λειτουργίες εάν 
χρησιμοποιείτε τη βάση BeoLine 2 με 
άλλα ακουστικά εκτός του BeoCom 5. 

BeoCom 5 – συμβατότητα με βάσεις της Bang & Olufsen: 
Πλήρης λειτουργία. 
Μία γραμμή μόνο, εάν το ακουστικό βρίσκεται  
σε σύστημα το οποίο περιλαμβάνει ακουστικά 
BeoCom 6000 MKII ή BeoCom 2 MKII. 

Μία γραμμή μόνο. Περιορισμένες λειτουργίες. 

Μία γραμμή μόνο. Περιορισμένες λειτουργίες.  

BeoLine 2 – συμβατότητα με ακουστικά της Bang & Olufsen: 
Πλήρης λειτουργία. 
Μία γραμμή μόνο, εάν το ακουστικό βρίσκεται  
σε σύστημα το οποίο περιλαμβάνει ακουστικά 
BeoCom 6000 MKII ή BeoCom 2 MKII. 

Μία γραμμή μόνο. Περιορισμένες λειτουργίες. 

Μία γραμμή μόνο. 

Μία γραμμή μόνο. Περιορισμένες λειτουργίες. 

Μία γραμμή μόνο. 

BeoLine 2 

BeoLine 

BeoLine PSTN 

BeoCom 5 

BeoCom 6000 MKI 

BeoCom 6000 MKII 

BeoCom 2 MKI 

BeoCom 2 MKII 



Αριθμός	ακουστικών	ανά	βάση: 8 

Χρόνος ομιλίας ανά φόρτιση: Έως 12 ώρες 

Χρόνος αναμονής ανά φόρτιση: Έως 100 ώρες

Χρόνος φόρτισης: 4 ώρες 

Εμβέλεια: Το ακουστικό διαθέτει εμβέλεια περίπου 50 μέτρων σε εσωτερικούς 
χώρους και περίπου 300 μέτρων σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, και οι δύο 
εμβέλειες εξαρτώνται από διάφορες συνθήκες 

Σύστημα: Τυπικό: DECT 1,9 GHz, ΗΠΑ: DECT 6.0 1,92 GHz 

Τροφοδοσία: Μπαταρία ιόντων λιθίου, 830 mAh 

Έξοδος	ισχύος: (EIRP) 250 mW/10 mW 

Θερμοκρασία και υγρασία: Το τηλέφωνο πρέπει να τοποθετείται σε περιβάλλον 
με θερμοκρασία 5–40° C (40–105° F) και σχετική υγρασία 15–95% 

Οθόνη: 176 × 220 pixel. Πλήρως έγχρωμη LCD 

Όριο FCC SAR: 1,6 mW/g. Η μέγιστη μετρηθείσα τιμή SAR για DECT (Ευρώπη) 
ήταν 0,043 mW/g και οι μέγιστες τιμές SAR για DECT 6.0 (ΗΠΑ) ήταν: SAR σώματος 
0,015 mW/g και SAR κεφαλής 0,012mW/g.

Το τηλέφωνο προορίζεται για χρήση 
στο δημόσιο αναλογικό δίκτυο. 
Υποστηρίζει την Αναγνώριση Κλήσης, 
με την προϋπόθεση ότι έχετε την 
κατάλληλη συνδρομή με τον παροχέα 
σας. Οι συμπληρωματικές υπηρεσίες 
που προσφέρονται από τους 
διάφορους παροχείς δεν είναι όλες 
διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. 

Το τηλέφωνο αναμένεται να 
λειτουργήσει μόνο στην χώρα για  
την οποία κατασκευάστηκε, καθώς  
τα συστήματα μετάδοσης, οι νομικές 
απαιτήσεις και οι αυτοματοποιημένες 
υπηρεσίες μπορεί να ποικίλουν από 
χώρα σε χώρα. Η συσκευασία αναφέρει 
τη χώρα για την οποία κατασκευάστηκε 
το ακουστικό. Τα γράμματα εθνικής 
ταυτοποίησης βρίσκονται πάνω από τον 
κάτω γραμμικό κώδικα της ετικέτας. 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες 
σχετικά με την χρήση του ακουστικού 
σας, επικοινωνήστε με το κατάστημα 
πώλησης για περισσότερες πληροφορίες. 

Εάν χρησιμοποιείτε μία βάση BeoLine 
PSTN, μπορείτε να καταχωρήσετε μόνο 
έξι ακουστικά. 

Σημαντικές πληροφορίες 

Τεχνικά δεδομένα 
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Ευρετήριο 

BeoLink 

Ρύθμιση	της	έντασης	σε	προϊόντα	ήχου/εικόνας,		49 

Phonebook 

Αναζήτηση	στο	Phonebook	και	πραγματοποίηση	μίας	
κλήσης,  29 

Αποθήκευση	αριθμού	μετά	από	μία	κλήση,	27 
Επεξεργασία	ενός	ονόματος	ή	αριθμού	στο	

Phonebook,  46 
Επιλογή	ενός	κύριου	αριθμού	για	ένα	όνομα	στο	

Phonebook, 43 
Επιλογή	διάταξης	ευρετηρίου,	56
Διαγραφή ενός ονόματος και αριθμού από το 

Phonebook,  44 
Καταχώρηση	ενός	νέου	ονόματος	και	αριθμού	στο	

Phonebook,  42 
Κλήση	και	αποθήκευση	εσωτερικών	αριθμών	στο	

Phonebook,  50 

Speaker Phone 

Χρήση του προαιρετικού Speaker Phone, 26 

Αγαπημένα 

Αποθήκευση	ενός	αγαπημένου	αριθμού,	32 
Διαγραφή ενός αγαπημένου αριθμού, 33 
Κλήση	ενός	αγαπημένου	αριθμού,	32 
Το μενού Favourites, 55 

Ακουστικό 

Αρχική	καταχώρηση	του	ακουστικού	σε	μία	βάση,	14 
Ενεργοποίηση	ή	απενεργοποίηση,	10 
Επιλογή	χρώματος	για	το	ακουστικό,	16 
Η	οθόνη	του	ακουστικού,	10 
Κλείδωμα	του	πληκτρολογίου	του	ακουστικού,		23 
Κλήση	ενός	άλλου	ακουστικού,		60 
Ονομασία του ακουστικού, 17 
Πλήκτρα	του	ακουστικού,		12 
Ρύθμιση	ενός	ακουστικού	ως	‘personal’	ή	‘common’,		61
Ρύθμιση	της	ώρας	και	της	ημερομηνίας,	18 
Σίγαση του κουδουνίσματος του ακουστικού και του 

συναγερμού μπαταρίας, 24 
Συμβατότητα ακουστικού και βάσης,  65 
Το μενού Handset, 55 
Φόρτιση	της	μπαταρίας	του	ακουστικού,	8 
Φωτισμός	της	οθόνης	και	του	πληκτρολογίου,		13 

Αναγνώριση Κλήσης 

Αποθήκευση	αριθμών	από	τη	λίστα	Calls	list,		48 
Διαγραφή συγκεκριμένου αριθμού από τη λίστα, 31 
Διαγραφή του περιεχομένου της λίστας Calls list , 45 
Κλήση	από	τη	λίστα	Calls	list,	30 
Χρήση της λίστας Calls list,  30 

Αναζήτηση 

Αναζήτηση	στο	Phonebook	και	πραγματοποίηση	μίας	
κλήσης,  29 

Κλήση	από	τη	λίστα	Calls	list,	30 

Αναμονή Kλήσης 

Εναλλαγή	μεταξύ	κλήσεων	στην	ίδια	γραμμή	–	
Αναμονή	Kλήσης,	37 
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Βάση 

Άνοιγμα	βάσης	για	καταχώρηση,	57 
Ακύρωση	καταχώρησης	ενός	ακουστικού,	57 
Αριθμοί	PARK,	15 
Αρχική	καταχώρηση	του	ακουστικού	σε	μία	βάση,	14 
Η	βάση	BeoLine	2,	14 
Ρύθμιση	ενός	ακουστικού	ως	‘personal’	ή	‘common’,		61
Συμβατότητα ακουστικού και βάσης, 65 
Το μενού Base, 57 
Χειροκίνητη καταχώρηση ενός ακουστικού, 14 

Διαγραφή 

Διαγραφή ενός ονόματος και αριθμού από το 
Phonebook,  44 

Διαγραφή συγκεκριμένου αριθμού από τη λίστα, 31 
Διαγραφή του περιεχομένου της λίστας Calls list , 45 

Ενδοεπικοινωνία 

Κλήση	ενός	άλλου	ακουστικού, 60 
Μεταφορά	εξωτερικών	κλήσεων, 62 
Πραγματοποίηση	μίας	εσωτερικής	κλήσης	

συνδιάσκεψης , 63 

Ένταση 

Ένταση ήχου και μικρόφωνο, 25 
Ρύθμιση	της	έντασης	σε	προϊόντα	ήχου/εικόνας,		49 

Επεξεργασία 

Επεξεργασία	ενός	ονόματος	ή	αριθμού	στο	
Phonebook,  46 

Επιλογή	ενός	κύριου	αριθμού	για	ένα	όνομα	στο	
Phonebook, 43 

Διαγραφή ενός ονόματος και αριθμού από το 
Phonebook,  44 

Καταχώρηση	ενός	νέου	ονόματος	και	αριθμού	στο	
Phonebook,  42 

Εσωτερικοί αριθμοί 

Κλήση	και	αποθήκευση	εσωτερικών	αριθμών	στο	
Phonebook,  50 

Επανάκληση 

Αποθήκευση	αριθμών	από	τη	λίστα	Calls	list,		48 
Διαγραφή συγκεκριμένου αριθμού από τη λίστα, 31 
Διαγραφή του περιεχομένου της λίστας Calls list , 45 
Κλήση	από	τη	λίστα	Calls	list,	30 
Προβολή	πληροφοριών	κλήσης	για	μία	επιλεγμένη	

εξερχόμενη	κλήση,	31 
Χρήση της λίστας Calls list,  30 

Καταχώρηση 

Ακύρωση	καταχώρησης	ενός	ακουστικού,	57 
Άνοιγμα	βάσης	για	καταχώρηση,	57 
Αριθμοί	PARK,	15 
Αρχική	καταχώρηση	του	ακουστικού	σε	μία	βάση,	14 
Χειροκίνητη καταχώρηση ενός ακουστικού, 14 
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Κλήσεις συνδιάσκεψης 

Κλήση	συνδιάσκεψης	με	2	γραμμές,	38 
Κλήση	συνδιάσκεψης	σε	μία	γραμμή	–	Κλήση	Με	Τρία	

Άτομα,	39 
Πραγματοποίηση	μίας	εσωτερικής	κλήσης	

συνδιάσκεψης,  63 

Κλήσεις 

Αναζήτηση	στο	Phonebook	και	πραγματοποίηση	μίας	
κλήσης,  29 

Αποθήκευση	αριθμού	μετά	από	μία	κλήση,	27 
Εναλλαγή	μεταξύ	κλήσεων	σε	ξεχωριστές	γραμμές,	36 
Εναλλαγή	μεταξύ	κλήσεων	στην	ίδια	γραμμή	–	

Αναμονή	Kλήσης,	37 
Κλήση	από	τη	λίστα	Calls	list,	30 
Κλήση	ενός	άλλου	ακουστικού,		60 
Κλήση	και	αποθήκευση	εσωτερικών	αριθμών	στο	

Phonebook,  50 
Κλήση	συνδιάσκεψης	με	2	γραμμές,	38 
Κλήση	συνδιάσκεψης	σε	μία	γραμμή	–	Κλήση	Με	Τρία	

Άτομα,	39 
Λίστα New Calls, 10 
Μεταφορά	εξωτερικών	κλήσεων,		62 
Πραγματοποίηση	και	απάντηση	κλήσεων,		22 
Πραγματοποίηση	μίας	εσωτερικής	κλήσης	

συνδιάσκεψης,  63 

Κουδούνισμα 

Σίγαση του κουδουνίσματος του ακουστικού και του 
συναγερμού μπαταρίας, 24 

Το μενού Ringer, 55 

Κωδικός PIN 

Αλλαγή	του	κωδικού	PIN	της	βάσης,	57 

Μεταφορά κλήσεων 

Μεταφορά	εξωτερικών	κλήσεων,	62 

Μικρόφωνο 

Ένταση ήχου και μικρόφωνο, 25 

Μπαταρία 

Κατάσταση	μπαταρίας,	9 
Σίγαση του κουδουνίσματος του ακουστικού και του 

συναγερμού μπαταρίας, 24 
Το μενού Battery Alert, 56 
Φόρτιση	της	μπαταρίας	του	ακουστικού,	8 

Οθόνες και μενού 

Επιλογές	στο	κύριο	μενού,	10 
Επίλυση	προβλημάτων	μέσω	της	οθόνης,	11 
Επισκόπηση	μενού,		64 
Η	οθόνη	του	ακουστικού,	10 
Κατάσταση	μπαταρίας,	9 
Προβολή	νέων,	αναπάντητων	κλήσεων,	10 
Προβολή	πληροφοριών	κλήσης	για	μία	επιλεγμένη	

εξερχόμενη	κλήση,	31 
Φωτισμός	της	οθόνης	και	του	πληκτρολογίου,		13 

Πληκτρολόγιο 

Κλείδωμα	του	πληκτρολογίου	του	ακουστικού, 23 
Πλήκτρα	του	ακουστικού, 12 
Φωτισμός	της	οθόνης	και	του	πληκτρολογίου, 13 
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Ρολόι

Επιλογή	εμφάνισης	ρολογιού,	18 και, 55
Ρύθμιση	της	ώρας	και	της	ημερομηνίας,	18

Ρυθμίσεις 

Ένταση ήχου και μικρόφωνο, 25 
Επιλογή	μίας	κύριας	γραμμής,		40 
Επιλογή	χρώματος	για	το	ακουστικό,	16 
Κλείδωμα	του	πληκτρολογίου	του	ακουστικού,		23 
Ρύθμιση	ενός	ακουστικού	ως	‘personal’	ή	‘common’,		61 
Ρύθμιση	της	έντασης	σε	προϊόντα	ήχου/εικόνας,		49 
Ρύθμιση	της	ώρας	και	της	ημερομηνίας,	18 
Ρύθμιση	του	ακουστικού	για	χρήση	με	μία	ή	δύο	

γραμμές, 19 
Ονομασία του ακουστικού, 17 
Σίγαση του κουδουνίσματος του ακουστικού και του 

συναγερμού μπαταρίας, 24 
Το μενού Area Codes, 57 
Το μενού Auto lock, 56 
Το μενού Auto off-hook, 56 
Το μενού AV, 56 
Το μενού Base, 57 
Το μενού Battery alert, 56 
Το μενού Favourites, 55 
Το μενού Flash Time, 57 
Το μενού Handset, 55 
Το μενού Language, 57 
Το μενού News Indicator, 56 
Το μενού Phone lines, 57 
Το μενού Primary line, 56 
Το μενού Ringer, 55 
Το μενού Time and date, 55 

Συντήρηση 

Καθαρισμός	του	ακουστικού,	20 

Σύστημα 

Κλήση	ενός	άλλου	ακουστικού,		60 
Μεταφορά	εξωτερικών	κλήσεων,		62 
Πραγματοποίηση	μίας	εσωτερικής	κλήσης	

συνδιάσκεψης,  63 
Ρύθμιση	ενός	ακουστικού	ως	‘personal’	ή	‘common’,		61 

Τεχνικά δεδομένα 

Προδιαγραφές	του	ακουστικού, 66 

Τηλεφωνικό κέντρο 

Κλήση	και	αποθήκευση	εσωτερικών	αριθμών	στο	
Phonebook, 50  

Το μενού Flash Time, 57 

Τοποθέτηση 

Τοποθέτηση και περιβάλλον, 20 

Φωτισμός 

Φωτισμός	της	οθόνης	και	του	πληκτρολογίου,		13 

Φόρτιση 

Αποθήκευση	αριθμών	από	τη	λίστα	Calls	list,		48 
Κατάσταση	μπαταρίας,	9 
Φόρτιση	της	μπαταρίας	του	ακουστικού,	8 
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Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός, τα εξαρτήματα και οι 
μπαταρίες που φέρουν αυτό το 
σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται 
μαζί µε τα συνηθισμένα οικιακά 
απορρίμματα. Όλος ο ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τα 
εξαρτήματα και οι μπαταρίες πρέπει 
να συλλέγονται και να απορρίπτονται 
χωριστά. Εάν ένα προϊόν είναι πολύ 
μικρό για να φέρει αυτό το σύμβολο, 
το σύμβολο θα εμφανίζεται στις 
οδηγίες χρήσης ή στη συσκευασία.
Όταν απορρίπτετε ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό και μπαταρίες 
χρησιμοποιώντας τα συστήματα 
συλλογής που είναι διαθέσιμα στη 
χώρα σας, προστατεύετε το περιβάλλον, 
την ανθρώπινη υγεία και συμβάλλετε 

στη λογική χρήση των φυσικών 
πόρων. Η συλλογή ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μπαταριών 
και απορριμμάτων προστατεύει από 
τον κίνδυνο μόλυνσης της φύσης με 
τις επικίνδυνες ουσίες οι οποίες 
μπορεί να υπάρχουν σε ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά προϊόντα και εξοπλισμούς. 
Το κατάστημα πώλησης της Bang & 
Olufsen θα σας συμβουλεύσει σχετικά 
με το σωστό τρόπο απόρριψης για τη 
χώρα σας.
Το κατάστημα πώλησης της Bang & 
Olufsen θα σας συμβουλεύσει σχετικά 
με το σωστό τρόπο απόρριψης για τη 
χώρα σας. 

Απόρριψη Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού  
(Waste Electrical and Electronic 
Equipment ή WEEE) – Προστασία 
περιβάλλοντος 

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις των Οδηγιών 1999/5/EC και 
2006/95/EC. 

Παρακαλούμε ανακυκλώστε τις 
μπαταρίες. 
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