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Før du starter ... 

Denne håndboken inneholder instruksjoner om hvordan du 

installerer og bruker håndsettet sammen med en BeoLine 2-base. 

Du kan også bruke håndsettet med andre baser, for eksempel en 

BeoLine- eller en BeoLine PSTN-base. Du må imidlertid være 

oppmerksom på at noen funksjoner fungerer forskjellig eller ikke 

er tilgjengelig når du bruker håndsettet med en av disse basene. 

Bruke denne håndboken 
Eksemplene nedenfor viser hvordan et tast- eller statusdisplay ser ut i en 

instruksjonssekvens. 

Eksempler på taster på håndsettet 

Hjulet 

Tasten i midten av hjulet 

Telefonrørtasten, som brukes til å starte og 

avslutte et anrop 

Talltaster 

Displayet på håndsettet 

Hvis du har valgt å bruke to telefonlinjer, angir 

displayet hvilken linje som er i bruk, med 

vannmerkene 1 eller 2. 

En pil angir at du får tilgang til flere alternativer 

hvis du vrir hjulet med urviserne. 

555 123 4567 

Lagre nummer 

Anrop

Redigere

Hoved

OK

0 – 9
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Tekniske spesifikasjoner, funksjoner og bruken av disse kan endres 

uten varsel! 
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Innhold 

Komme i gang, 7 

Finn ut hvordan du kobler til og installerer håndsettet, bruker tastene og 

displayet på håndsettet. Du finner også informasjon om vedlikehold. 

Daglig bruk, 21 

Finn ut hvordan du foretar og svarer på anrop, justerer volumet på 

håndsettet, foretar anrop fra telefonboken, anropslisten, lagrer et 

nummer i telefonboken etter et anrop, slår av lyden på håndsettet og 

sperrer tastaturet. 

Bruke to linjer, 35 

Finn ut hvordan du håndterer samtidige anrop på samme linje, håndterer 

samtidige anrop på begge linjer, setter opp en konferanse med to linjer 

og foretar et anrop med tre parter på én linje ("3 på linjen"). 

Avanserte funksjoner, 41 

Finn ut hvordan du legger inn, redigerer og sletter navn og numre  

i telefonboken, lagrer numre fra anropslisten, sletter innholdet i 

anropslisten*1, ringer opp og lagrer innvalgsnumre og justerer volumet 

på enkelte andre lyd- og videoprodukter fra Bang & Olufsen. Dette 

kapittelet inneholder også en oversikt over menyen Innstillinger. Du kan 

for eksempel finne ut hvordan du melder opp et håndsett på en base, 

innstiller klokkeslett og dato og velger innstillinger for ringetonen.

Bruk av et system med flere håndsett, 59 

Finn ut hvordan du definerer håndsettet som "privat" eller "felles", ringer 

opp et annet håndsett, viderekobler eksterne anrop og setter opp en 

intern konferanse. 

Menyoversikt, 64 

Håndsett- og basekompatibilitet, 65 

Viktig informasjon om håndsettet, 66 

Stikkordregister, 67 
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*1 Dette er kun mulig hvis du bruker 

håndsettet med en BeoLine 2- eller 

en BeoLine-base. 
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Komme i gang 

Batteriet, 8 

	 •	 Lade	batteriet	i	håndsettet	

	 •	 Batteristatus	

Håndsettet, 10 

	 •	 Displayet	på	håndsettet	

	 •	 Tastene	på	håndsettet	

	 •	 Bakgrunnslys	for	display	og	tastatur	

Oppmelding av håndsettet på en base, 14 

	 •	 Førstegangs	oppmelding	av	håndsettet	på	en	base	

	 •	 Velge	en	farge	for	håndsettet	

	 •	 Gi	håndsettet	et	navn	

	 •	 Innstille	dato	og	klokkeslett	

	 •	 Innstille	håndsettet	for	bruk	med	en	eller	to	linjer	

Plassering, omgivelser og rengjøring, 20 

Hurtigveiledning
Følg denne fremgangsmåten for å 

komme i gang: 

1 Koble laderen eller Speaker Phone 

til et strømuttak (se håndboken 

for laderen eller Speaker Phone). 

2 Lad batteriet i håndsettet. 

3 Koble til BeoLine 2-basen (se 

håndboken for BeoLine 2-basen). 

4 Meld opp håndsettet på basen 

(se side 14). 

Dette kapittelet inneholder en 

detaljert beskrivelse av førstegangs 

installasjon. 
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Lade batteriet i håndsettet 

Hvis håndsettet må lades, skjer dette automatisk når håndsettet 

plasseres i laderen eller Speaker Phone. Av sikkerhetsårsaker er 

batteriet	ikke	ladet	før	forsendelse.	Vi	anbefaler	at	du	lader	

håndsettet	i	minst	én	time	før	du	går	videre	med	førstegangs	

oppmelding av håndsettet. 

Om lading … 

– Laderen eller Speaker Phone må kobles til et strømuttak. 

– Det tar cirka fire timer å fullade batteriet. 

– Den maksimale taletiden er cirka 12 timer.

– Den maksimale standbytiden er cirka 100 timer. 

>> Komme i gang 8

Håndsettet kontrollerer ladenivået, 

og du kan derfor alltid sette 

håndsettet i laderen eller Speaker 

Phone etter bruk, selv om batteriet 

ikke trenger lading. Batteriets levetid 

reduseres ikke når håndsettet 

settes i laderen eller Speaker Phone. 



Batteristatus 

Batteriindikatoren	i	displayet	viser	håndsettbatteriets	ladenivå.	

Hvis	batteriet	må	lades,	blir	du	varslet	via	en	melding	i	displayet	

og	et	lydsignal.	

Vise batteristatusen ... 

Trykk mens håndsettet er i standby. 

Drei hjulet til Batteristatus er valgt, og trykk OK. 

Gjeldende ladenivå vises i displayet 

Batterisymbolet angir en 

batteristatus på 0, 10, 25, 50, 75 

eller 100 % (avhengig av hvor mye 

av symbolet som er fylt ut). 

OK

Batteristatus 

OK
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Displayet på håndsettet 

Slå på displayet … 

> Løft opp håndsettet. 

> Trykk OK mens håndsettet er i inaktiv modus. 

> Drei hjulet for å vise alternativene i displayet. 

> Trykk OK for å velge et alternativ. 

Alternativer i hovedmenyen 
– Sperre tast … Sperre tastaturet på håndsettet (se side 23).

– Lydløs … Slå av ringetonen og batterivarselet på håndsettet (se side 24).

– Batteristatus … Vise ladenivået for batteriet (se side 9).

– Slett anropsliste … Slette innholdet i anropslisten (se side 45*). 

– Innstillinger … Aktivere, justere eller deaktivere funksjoner (se side 54).

Visning av nye, ubesvarte anrop 
Når håndsettet er aktivert, men ikke er i bruk, viser displayet eventuelle 

ubesvarte anrop. Menyen forsvinner når du har sett på anropene, og 

anropsinformasjonen flyttes til anropslisten. 

”3 nye anrop” vises i displayet ... 

> Trykk OK for å vise nummeret, klokkeslettet og datoen for siste anrop. 

Hvis navnet er lagret i telefonboken, vises dette navnet og nummertypen*1 

istedenfor nummeret. Hvis du har to telefonlinjer, kan du også se hvilken 

av dem anropet ble mottatt på, som et vannmerke i bakgrunnen.*2 

> Drei hjulet for å se de andre anropene. 

> Når du har vist de nye anropene, trykker du  for å gå ut av menyen, 

eller ... 

> …  for å ringe opp det valgte nummeret. 

>> Komme i gang 

Eksempel på informasjon om et 

nytt anrop. 

*1 Slett anropsliste og nummertyper 

er kun tilgjengelig hvis du bruker 

håndsettet med en BeoLine 2- eller 

BeoLine-base. 

*2 Hvis du har valgt en hovedlinje, 

vises bare nye anrop fra denne linjen. 

Hvis du ikke vil vise informasjon om 

nye anrop, trykker du . 
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3	nye	anrop	

98765432

10:17

Ons. 2. jan.

3 anrop



Feilsøking via displayet   
Hvis det er forhold som hindrer eller på annen måte påvirker bruken av 

telefonen, vises et varsel i displayet mens håndsettet er i standby. Varselet 

vises så lenge forholdet er til stede. 

Et varsel vises i displayet*3 … 

> Drei hjulet for å utheve eventuelle andre forhold. 

> Trykk OK for å endre relevante innstillinger hvis dette er tilgjengelig. 

> Drei hjulet for å endre innstillingene, og trykk OK for å lagre dem. 

Meldinger i inaktiv modus: 

Håndsettet er ikke oppmeldt på en base. Trykk 

OK for å starte prosedyren for førstegangs 

oppmelding. 

Det er ingen kontakt mellom basen og 

håndsettet. 

Det er ingen forbindelse mellom basen og 

telefonlinjen. Dette varselet er kun tilgjengelig 

hvis du bruker håndsettet med en BeoLine 2- eller 

BeoLine-base. 

Batteriet må lades. 

Systemklokken er ikke innstilt. Trykk OK for å 

åpne menyen Tid og dato. 

Når dette symbolet vises i inaktiv 

modus, er linjen opptatt. 

Melde hånds. 

på basen? 

Base ikke funnet 

Ikke	summetone

Lad batteriet 

Klokken er ikke stilt
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*3 Hvis du ikke vil vise varselet, 

trykker du . 



OK/MENU (i midten av hjulet) 

– Godta og lagre oppføringer eller 

valg i displayet. 

– Avhengig av statusen til 

håndsettet får du tilgang til 

tilleggsfunksjoner eller alternativer 

som du kan vise ved å dreie på 

hjulet, når du trykker på OK. 

– Trykk og hold nede for å slå av 

håndsettet, og trykk en gang for 

å slå det på igjen. 

 Anropsliste 

Åpne anropslisten. 

C 

Slette siste tall eller bokstav som er 

lagt inn, eller gjeldende element på 

en liste når du redigerer navn eller 

blar gjennom telefonboken eller 

lister. I inaktiv modus trykker du og 

holder nede denne tasten for å 

aktivere lydløs modus. 

	Telefonrørtast	

Trykk denne tasten for å foreta og 

avslutte et anrop. 

 Tilbaketast 

Trykk denne tasten for å gå tilbake 

et nivå. Trykk og hold nede denne 

tasten for å avslutte en funksjon. 

 

Drei hjulet for å åpne telefonboken 

og søke i den, anropslisten og 

telefonens menysystem. Drei hjulet 

hvis du vil justere volumet mens en 

samtale pågår. 

[L1], [L2] 

Trykk [L1] eller [L2] for å velge 

telefonlinje før og under et anrop. 

Hvis du har kun én teIefonlinje, kan 

du lagre et favorittnummer på hver 

knapp. 

HOLD

Sette et anrop på vent hvis du har 

to telefonlinjer, eller slå mikrofonen 

på/av hvis du har én telefonlinje. 

0–9 (A-Z) 

Talltaster for å taste inn 

telefonnumre. 

  

Brukes til telefonnumre, 

viderekobling av anrop og andre 

automatiske tjenester. 

Taster på håndsettet 

>> Komme i gang 

HOLD

ABC DEF

FLASH

TUV WXYZPQRS

JKLJKL MNOGHI

21 3

54 6

87 9

0

RAV INT

L1 L2
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Håndsettet har et ’omvendt’ design, 

hvor mikrofonen og høyttaleren er 

plassert på motsatt side av displayet. 



Bakgrunnslys for display og tastatur 

Bakgrunnslys på håndsettet 
–	 Når	håndsettet	er	i	hvilemodus,	er	bakgrunnslyset	slått	av.	

–	 Når	telefonen	er	i	bruk,	er	bakgrunnslyset	på.	

–	 Under	normale	anrop	er	bakgrunnslyset	dempet.	

– Under håndfrianrop, når håndsettet står i Speaker Phone og 

lades,	er	bakgrunnslyset	redusert.	

–	 Når	håndsettet	står	i	laderen,	er	bakgrunnslyset	i	displayet	

redusert	og	bakgrunnslyset	for	tastaturet	er	av.	

Bakgrunnslyset	slås	også	på	når	du	trykker	på	en	tast,	løfter	opp	

håndsettet og når telefonen ringer. 

AV	

Trykk denne tasten for å justere 

volumet på Bang & Olufsens lyd- 

og videosystemer. 

R	(FLASH)	

Brukes i forbindelse med 

viderekobling av anrop, ventende 

anrop og andre automatiske 

tjenester. 

Kontakt din lokale tjenesteleverandør 

for mer informasjon om de 

tilgjengelige R-/FLASH- tjenestene 

og hvordan disse brukes.

INT	

Trykk denne tasten for å ringe opp 

et internt håndsett. Deretter kan 

du bruke hjulet og bla gjennom 

listen over håndsett, eller velge et 

håndsett ved å trykke nummeret 

for det aktuelle håndsettet (1–8).*1 

Du kan slå av håndsettindikatoren 

for ubesvarte anrop. Hvis du vil ha 

mer informasjon, kan du se 

Foretrukne innstillinger på side 54. 
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*1 Hvis du bruker en BeoLine PSTN-

base, kan du kun melde opp seks 

håndsett. 



Førstegangs oppmelding av håndsettet på en base 

For	at	basen	og	håndsettet	skal	kunne	kommunisere,	må	håndsettet	

være oppmeldt på basen. Opptil åtte håndsett kan være oppmeldt 

på samme base.*1 Du kan ikke melde opp et håndsett på flere enn 

én base. 

Hvis du vil melde opp flere håndsett på en base, og et eller flere 

av disse håndsettene er BeoCom 6000 eller BeoCom 2, må den 

eldste	håndsettmodellen	meldes	opp	først.	Den	funksjonelle	

betjeningen vil da bli begrenset til å samsvare med betjeningen av 

det eldste håndsettet som er oppmeldt. 

> Koble basen fra strømnettet i to sekunder og koble den deretter til igjen. 

Indikatorlampen lyser, og basen er åpen for oppmelding i fem minutter. 

Når basen er åpen for oppmelding, følger du fremgangsmåten på neste side. 

BeoLine 2-basen. 

Du kan ikke bruke en amerikansk 

modell av BeoLine 2 på markeder 

for standardmodeller, og du kan 

ikke bruke en standardmodell av 

BeoLine 2 på markeder for 

amerikanske modeller. 

*1 Hvis du bruker en BeoLine PSTN-

base, kan du kun melde opp seks 

håndsett. 

>> Komme i gang 14

Indikatorlampe 



Melde opp håndsettet på en base ... 

Trykk denne tasten for å slå på håndsettet. 

Menyen Språk vises. Drei hjulet og velg ønsket 

menyspråk, trykk deretter OK. 

Melde hånds. på basen? vises i displayet.

Trykk OK. Håndsettet søker etter en åpen base. 

Når håndsettet finner en base, vises basens 

PARK-nummer*2. Kontroller nummeret mot 

nummeret på basen. 

Hvis numrene ikke stemmer med hverandre, 

dreier du hjulet og blar gjennom tilgjengelige 

baser (hvis flere enn én er tilgjengelig). Hvis din 

base ikke vises, åpner du basen for oppmelding 

på nytt og gjentar prosedyren. 

Hvis numrene stemmer med hverandre, trykker du 

denne tasten for å melde opp håndsettet på basen. 

Hvis du blir bedt om å oppgi pinkode, taster du 

pinkoden og trykker OK. Displayet viser når 

oppmeldingen er fullført. Nå kan du definere en 

farge for håndsettet (se side 16). 

Hvis du vil ha mer informasjon om 

hvordan du håndterer, plasserer og 

kobler til en BeoLine 2-base, kan 

du slå opp i håndboken som følger 

med basen. 

Se side 57 hvis du vil ha informasjon 

om hvordan du åpner BeoLine 2- 

eller BeoLine-basen for oppmelding 

av andre håndsett på et senere 

tidspunkt. 

*2 Avhengig av hvilken base du har, 

er PARK-nummeret angitt på 

etiketten bak kontaktdekslet, på 

kontaktdekslet eller nederst på basen. 

OK

OK

Melde hånds. 

på basen? 

OK

Base funnet

36.000077123456 

Base funnet

36.000077234567 

OK

0 – 9
OK
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Velge en farge for håndsettet 

Når oppmeldingen er ferdig, blir du bedt om å definere et fargetema 

for	displayet	på	håndsettet.	Dette	er	praktisk	hvis	du	har	mer	enn	

ett håndsett. Du kan åpne denne innstillingen når som helst. 

Menyen Farge vises i displayet. Drei hjulet for å 

velge en farge. 

Trykk OK for å lagre innstillingen. 

Trykk OK for å fortsette med førstegangs 

oppmelding og gi navn til håndsettet. 

>> Komme i gang 

Med dette håndsettet kan du 

definere et fargetema for displayet 

på håndsettet, for eksempel slik at 

du vet i hvilket rom det er plassert 

eller hvem som bruker det oftest. 

Du får også tilgang til funksjonene 

som er beskrevet på disse sidene, 

via menyen Innstillinger. Hvis du vil 

ha mer informasjon, kan du se 

Foretrukne innstillinger på side 54. 

Farge	

Gul	

OK

OK
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Gi håndsettet et navn 

Når	du	har	definert	et	fargetema	for	displayet	på	håndsettet,	blir	

du bedt om å gi håndsettet et navn. Dette er praktisk hvis du har 

mer enn ett håndsett. Du kan angi disse innstillingene senere, hvis 

du heller vil det.  

Du blir bedt om å angi et navn. Trykk OK for å 

gjøre det, eller trykk  hvis du vil hoppe over 

dette trinnet. 

Drei hjulet og velg bokstavene i navnet. Du kan 

bruke både store og små bokstaver.*1 

Trykk OK for å lagre den valgte bokstaven. 

Når navnet er ferdig, dreier du hjulet for å flytte 

markøren til symbolet  . lagre vises i displayet. 

Trykk OK for å lagre navnet. Nå kan du angi 

klokkeslett og dato. 

Du kan for eksempel gi håndsettet 

navn etter hvilket rom det er 

plassert i, eller etter hvem som 

bruker det oftest. 

Hvis du melder opp et håndsett på 

basen som allerede har et navn, 

vises dette navnet i displayet når 

oppmeldingen er fullført. Hvis du 

vil bruke samme navn, flytter du 

markøren til symbolet  og trykker 

OK. 

*1 Hvis du trykker OK når  i 

stavelinjen er valgt, veksler du 

mellom store og små bokstaver 

hvis du bruker en BeoLine 2- eller 

en BeoLine-base. 

Angi navn på 

håndsett? 

OK

Kjøkken	

 			ABCDEFGHIJ	

OK

lagre 

 			ABCDEFGHIJ	

OK
Kjøkken	

Lagret 
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>> Komme i gang 

Innstille dato og klokkeslett 

Når	du	har	meldt	opp	det	første	håndsettet,	definert	et	fargetema	

for det og gitt det et navn, blir du bedt om å innstille dato og 

klokkeslett. Klokkeslettet vises når håndsettet ikke er i bruk og når 

det	ikke	er	ny	informasjon	i	displayet.	Dato	og	klokkeslett	vises	

også sammen med informasjon om nummervisning og -repetisjon. 

Innstill tid og dato? vises.

Trykk OK for å innstille klokkeslett og dato, eller 

trykk  hvis du vil hoppe over dette trinnet. 

Drei hjulet for å velge et tidsformat, og trykk OK. 

Innstill time og minutter ved å dreie hjulet og 

trykke OK. 

Innstill dag, måned og år ved å dreie hjulet og 

trykke OK. Nå kan du velge antall telefonlinjer 

du vil bruke. 

Når håndsettet er i inaktiv modus 

og det ikke er noen nye anrop, 

vises klokken i displayet. Klokken 

kan vises enten med tall eller sirkler. 

Den lille sirkelen viser timene, og 

den store sirkelen viser minuttene. 

I illustrasjonen over er klokken 7:45, 

5:45 AM eller 5:45 PM. Se side 55 

for mer informasjon.

Innstill	tid	og	dato?	

OK

OK

OK

OK
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Innstille håndsettet for bruk med en eller to linjer 

Når du har innstilt klokkeslett og dato, blir du bedt om å velge 

antall telefonlinjer du skal ha tilgang til. 

Telefonlinjer vises i displayet.*1 

Drei hjulet for å velge antall linjer, og trykk OK 

for å lagre. 

Når du har valgt antall telefonlinjer, blir du bedt 

om å melde opp flere håndsett.*2 

Trykk OK hvis du vil melde opp flere håndsett. 

Basen åpnes automatisk for oppmelding. Hvis du 

ikke har flere håndsett, trykker du . 

Oppmeldingen er nå fullført, og basen lukkes 

for oppmelding. 

Telefonlinjer 

1 

2 

OK

Melde opp flere 

håndsett? 

OK
Basen er åpen for 

oppmelding
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*1 Dette menytrinnet er kun 

tilgjengelig hvis du bruker 

håndsettet med en BeoLine 2.  

Hvis du bruker andre baser, går du 

videre til neste trinn. 

*2 Du kan bare melde opp ekstra 

håndsett på denne måten hvis du 

bruker håndsettet med en 

BeoLine 2- eller BeoLine-base. 



Plassering og omgivelser 

Telefonen	må	ikke	plasseres	i	fuktige,	støvete	eller	forurensede	

omgivelser,	og	bør	ikke	utsettes	for	væsker	eller	direkte	sollys.	

Unngå at ladekontaktpunktene på håndsettet kommer i kontakt 

med metall eller fettete deler. 

Rengjøre håndsettet 

Rengjør	håndsettet	med	en	myk,	fuktig	klut	med	noen	få	dråper	

mildt	rengjøringsmiddel.	For	å	rengjøre	kontaktene	på	laderen,	

Speaker Phone og håndsettet – og kun disse delene – bruker du  

en	vattpinne	og	isopropylalkohol.	Ikke	bruk	isopropylalkohol	til	å	

rengjøre	noen	andre	deler	av	laderen,	Speaker	Phone	eller	håndsettet!	
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Daglig bruk 

Foreta og svare på anrop, 22 

	 •	 Foreta	et	anrop		

	 •	 Svare	på	et	anrop	

	 •	 Slå	av	håndsettets	ringetone	

Sperre tastaturet på håndsettet, 23 

Slå av håndsettes ringetone og batterivarsel, 24 

Volum og mikrofon, 25 

Bruke BeoCom 5 Speaker Phone (valgfritt), 26 

Lagre et nummer etter et anrop, 27 

Søke i telefonboken og foreta et anrop, 29 

Bruke anropslisten, 30 

Lagre og ringe opp et favorittnummer, 32 

Dette kapittelet inneholder 

informasjon om daglig bruk av 

håndsettet, for eksempel hvordan 

du foretar og svarer på anrop, lagrer 

et nummer i telefonboken etter et 

anrop og bruker anropslisten. 
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Foreta og svare på anrop 

Tasten  på håndsettet brukes til å starte og avslutte et anrop. 

Mens anropet pågår, viser håndsettet anropets varighet og 

nummeret og navnet til personen du har ringt. Hvis du har to 

telefonlinjer,	vises	også	den	aktive	linjen.	Hvis	du	ikke	ønsker	å	

svare på et anrop, kan du slå av ringetonen med C. 

Foreta et anrop … 

Hvis du har to telefonlinjer, vises gjeldende linje 

for utgående anrop i displayet (se illustrasjonen 

på denne siden). Hvis du vil bruke en annen linje, 

trykker du tasten for den aktuelle linjen. 

Tast telefonnummeret.

Hvis du vil korrigere et tall, dreier du hjulet for å 

flytte markøren til tallet, og trykker C for å slette det. 

Trykk denne tasten for å foreta anropet. 

Samtaletiden vises, og hvis navnet er lagret  

i telefonboken, vises dette også. 

Trykk denne tasten for å avslutte anropet.  

Du kan også sette håndsettet i laderen. 

Svare på et anrop … 

Trykk denne tasten for å svare på et anrop. 

Trykk denne tasten for å avslutte et anrop.  

Du kan også sette håndsettet i laderen. 

Slå av håndsettets ringetone … 

Trykk denne tasten for å slå av ringetonen for 

det innkommende anropet. 

>> Daglig bruk 

Hvis du har to telefonlinjer og 

velger en hovedlinje for utgående 

anrop (se side 40), får du tilgang til 

denne linjen når du trykker . Hvis 

du ikke har valgt en hovedlinje, får 

du tilgang til den siste linjen du 

brukte til et utgående anrop. 

Hvis du avslutter et anrop til eller 

fra et nummer som ikke er lagret i 

telefonboken, blir du spurt om du 

vil lagre det. Hvis du vil ha mer 

informasjon, kan du se Lagre et 

nummer etter et anrop på side 27. 

Trykk  for å få summetone før du 

taster nummeret. 

L 1 eller L 2

0 – 9
98765432|

98765|432

C

98765432

0:19

23456789 

0:02 

C
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Sperre tastaturet på håndsettet 

Du	kan	sperre	tastaturet	på	håndsettet	for	å	unngå	å	trykke	

utilsiktet på tastene, for eksempel når du har håndsettet i lommen. 

Når tastaturet er sperret, kan du fortsatt svare på anrop, men du 

må låse det opp for å foreta et anrop. 

Sperre tastaturet på håndsettet … 

Trykk denne tasten for å åpne hovedmenyen. 

Sperre tast. er valgt. 

Trykk denne tasten for å sperre tastaturet. 

Låse opp tastaturet på håndsettet … 

Trykk og hold nede denne tasten  for å få frem 

Lås opp tastaturet? Trykk OK rett etterpå for å 

låse opp tastaturet. 

Du kan også sperre tastaturet på 

håndsettet ved å trykke og holde 

nede  når håndsettet er i inaktiv 

modus. 

Du kan innstille håndsettet slik  

at det sperres automatisk når det 

ikke er i bruk. Du aktiverer og 

deaktiverer denne funksjonen via 

menyen Innstillinger. Du finner mer 

informasjon om dette på side 56. 

Lås opp tastaturet?

OK 

OK
Sperre tast.

OK 
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Slå av håndsettets ringetone og batterivarsel 

Du	kan	slå	av	håndsettets	ringetone	hvis	du	ikke	vil	bli	forstyrret.	

Når håndsettet er slått av, er ringetonen deaktivert, men 

innkommende	anrop	registreres	fortsatt	i	menyen	Nye	anrop	og	

vises	i	displayet	(se	side	10).	

Slå av håndsettets ringetone … 

Trykk denne tasten for å åpne hovedmenyen. 

Drei hjulet og velg Lydløs, trykk deretter OK.  

Et vannmerkeikon vises i displayet. 

Aktivere håndsettets ringetone igjen … 

Trykk denne tasten for å åpne hovedmenyen. 

Drei hjulet og velg Slå av lydløs, trykk deretter 

OK. Vannmerkeikonet forsvinner, og Slå av lydløs 

vises kort i displayet. 

Du kan også slå av og slå på igjen 

håndsettets ringetone ved å trykke 

og holde nede C når håndsettet er 

i inaktiv modus. 

>> Daglig bruk 

OK

Lydløs	

OK

OK

Slå	av	lydløs	

OK
Slå	av	lydløs	
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Volum og mikrofon 

Mens samtalen pågår, kan du justere volumet med hjulet. Du kan 

også slå av mikrofonen hvis du vil at en samtale du har med en 

person i rommet, skal være privat. 

Skru håndsettets volum opp eller ned … 

Drei hjulet for å justere volumet. 

Slå mikrofonen på eller av mens en samtale pågår … 

Trykk denne tasten for å kunne slå av 

mikrofonen. Mikrofon av vises i displayet. 

Trykk OK. MIKR. AV vises i displayet, og håndsetter 

piper med korte mellomrom til mikrofonen slås 

på igjen. 

Trykk OK to ganger for å slå på mikrofonen. 

En valgt voluminnstilling – med 

unntak av de to høyeste 

innstillingene – gjelder alle 

etterfølgende anrop helt til neste 

gang volumet justeres. 

Hvis du har slått av mikrofonen og 

deretter satt et anrop på vent, slås 

mikrofonen på igjen når du svarer 

på det ventende anropet. 

Hvis du har kun én telefonlinje, 

kan du også bruke knappen HOLD 

for å slå mikrofonen på og av. 

OK
Mikrofon av 

OK
MIKR.	AV

OK
Mikrofon på 

OK

6
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Bruke BeoCom 5 Speaker Phone (valgfritt) 

Hvis	du	for	eksempel	er	i	et	møte	og	du	og	de	andre	møtedeltakerne 

må involvere en annen person som ikke er til stede, kan du bruke 

den valgfrie Speaker Phone og sette opp en konferanse, slik at alle 

møtedeltakerne	kan	snakke	med	den	eksterne	parten.	Den	kan	

også brukes hvis du trenger å ha frie hender for å gå gjennom 

papirer og lignende. 

> Plasser håndsettet i Speaker Phone som vist i illustrasjonen, og bruk det 

på vanlig måte. 

Når håndsettet står i Speaker Phone og mikrofonen er slått av, piper 

håndsettet med korte mellomrom til mikrofonen slås på igjen. Hvis du vil 

ha mer informasjon om mikrofonen, kan du se Volum og mikrofon på 

side 25. 

Du kan koble Speaker Phone fra strømnettet og fortsette konferanseanropet, 

for eksempel hvis du vil gå til et annet rom. Når Speaker Phone er koblet 

fra strømforsyningen, vil den maksimale taletiden være opptil 5 timer.

>> Daglig bruk 26



Lagre et nummer etter et anrop 

Etter et anrop blir du bedt om å lagre nummeret i telefonboken, 

hvis	det	ikke	allerede	er	lagret	der.	Du	kan	lagre	nummertypen	–	

hjemmenummer, jobbnummer eller mobiltelefon*1 – og legge inn 

et navn sammen med nummeret.*2 Du kan også legge numre til 

navn som allerede er lagret i telefonboken.*1 

Etter et anrop ... 

Displayet viser nummeret, og du blir bedt om å 

lagre det i telefonboken. Hvis du mottok et navn 

med nummervisningsinformasjonen, vises navnet. 

Trykk OK for å lagre nummeret. Nytt navn vises i 

displayet.*2 Trykk OK igjen hvis nummeret hører 

sammen med et navn som ikke allerede er lagret 

i telefonboken. Hvis du vil legge til et nummer til 

et navn som er lagret i telefonboken, kan du se 

neste side*1. 

Stavelinjen vises i displayet. 

Drei hjulet for å velge bokstavene i navnet,  

og trykk OK for å lagre den valgte bokstaven.  

Du kan bruke både store og små bokstaver, 

symboler og tall*3. 

Drei hjulet for å flytte markøren til symbolet  . 

lagre vises i displayet. 

Trykk denne tasten for å lagre navnet. Du blir 

bedt om å velge en nummertype.*1 

Drei hjulet og velg enten hjem, mobil eller arbeid. 

trykk deretter OK for å lagre. 

98765432 

Lagre nummer?

OK
98765432 

Nytt	navn

OK

_

 			ABCDEFGHIJ	

OK

lagre 

 			ABCDEFGHIJ	

OK
hjem 

mobil 

arbeid 

OK
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*1 Du kan bare angi nummertypen 

og legge til et nummer til et navn 

hvis du bruker håndsettet med en 

BeoLine 2- eller BeoLine-base. 

*2 Nytt navn er bare tilgjengelig hvis 

du bruker håndsettet med en 

BeoLine 2- eller BeoLine-base. Hvis 

du bruker en BeoLine PSTN-base, 

går du til neste trinn. 

*3 Hvis du trykker OK når  i 

stavelinjen er uthevet, veksler du 

mellom store og små bokstaver 

hvis du bruker en BeoLine 2- eller 

en BeoLine-base.  



Legge til et nummer til et navn i telefonboken … 

Når du blir bedt om å lagre et nytt navn, dreier 

du hjulet for å velge Legg til navn? og trykker 

OK. Den første bokstaven i navn som er lagret i 

telefonboken, vises i displayet. 

Drei hjulet for å velge den første bokstaven i et 

navn, og trykk OK. Det første navnet som begynner 

med den valgte bokstaven, vises i displayet. 

Drei hjulet for å velge navnet, og trykk OK for å 

velge en nummertype. 

Drei hjulet og velg en nummertype, og trykk OK 

for å lagre den. 

>> Daglig bruk 

Nyttige tips for å gjøre det enklere 

å finne oppføringer i telefonboken: 

Når du skriver inn navn på et par, 

bør du sette fornavnene i alfabetisk 

rekkefølge. 

Når du skriver inn navn på kollegaer, 

bør du skrive firmanavnet først. 

Når du legger inn navn på barnas 

venner, bør du starte med barnets 

forbokstav. 

98765432 

Legg til navn

OK

OK

David	Jones	

OK
David	Jones	

98765432 

hjem 

arbeid 

OK

Mary	&	Robert	

B&O	Michael	

L	Jane	
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Søke i telefonboken og foreta et anrop 

Når	håndsettet	ikke	er	i	bruk,	kan	du	dreie	hjulet	for	å	søke	etter	

den	første	bokstaven	i	navn	i	telefonboken.	

Når håndsettet ikke er i bruk ... 

Drei hjulet for å søke etter den første bokstaven i 

navn som er lagret i telefonboken. 

Trykk OK for å søke gjennom navn som begynner 

med den valgte bokstaven. 

Drei hjulet for å søke gjennom navnene. 

Trykk denne tasten for å kunne velge en 

nummertype du vil ringe.*1 Hvis det kun er én 

nummertype lagret sammen med et navn, blir 

du bedt om å ringe opp nummeret. Eller … 

 … dreier du hjulet, velger en nummertype og 

trykker OK.*2 

Hvis du har to telefonlinjer, vises gjeldende linje 

for utgående anrop i displayet. Hvis du vil bruke 

en annen linje, trykker du tasten for ønsket linje 

på et hvilket som helst nivå i telefonboken. 

Trykk denne tasten for å foreta et anrop. 

Navn som er lengre enn bredden 

på displayet, trunkeres. Hvis du 

stanser på et langt navn, ruller navnet 

sidelengs slik at hele navnet vises. 

*1 Nummertyper er kun tilgjengelig 

hvis du bruker håndsettet med en 

BeoLine 2- eller en BeoLine-base. 

*2 Hvis du har valgt et hovednummer, 

utheves dette når du går inn i 

navneoppføringen. Det vil også 

være det oppringte nummeret når 

du initierer et anrop fra navnelisten 

ved å trykke OK ved et valgt navn. 

Se Velge et hovednummer for et 

navn i telefonboken på side 43. 

OK

OK
Dan Smith 

hjem 

OK

L 1 eller L 2

OK
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Bruke anropslisten 

Repetisjons- og nummervisningsfunksjonen i anropslisten lagrer 

de	siste	24	telefonnumrene	som	er	mottatt	og	ringt	opp.	I	tillegg	

til	nummeret,	kan	du	også	se	anropstype,	klokkeslett,	dato	og	

anropets varighet. Hvis du har lagt inn et navn i telefonboken, 

vises	dette	istedenfor	nummeret,	selv	om	din	telefonoperatør	oppgir 

navneinformasjon med nummervisning for et innkommende anrop. 

Identiske	numre	lagres	kun	én	gang	på	listen	–	det	siste	anropet.	

Foreta et anrop fra anropslisten … 

Trykk denne tasten for å åpne anropslisten. 

Drei hjulet og velg navn eller nummer. 

Trykk denne tasten for å åpne 

anropsoppføringen. 

Hvis du har to telefonlinjer, vises gjeldende linje 

for utgående anrop i displayet. Hvis du vil bruke en 

annen linje, trykker du tasten for den aktuelle linjen. 

Trykk denne tasten for å foreta anropet Hvis det 

er mer enn én nummertype lagret med et navn, 

blir du bedt om å velge en nummertype isteden.*1 

Drei hjulet og velg en nummertype, trykk OK for 

å foreta anropet. 

>> Daglig bruk 

Du kan ringe opp det viste nummeret 

eller navnet direkte ved å trykke  

på alle nivåer i anropslisten. 

Hvis du har valgt en hovedlinje  

(se side 40), viser anropslisten kun 

anropene som er mottatt og 

foretatt på hovedlinjen. Trykk 

tasten for den aktuelle linjen mens 

anropslisten er åpen for å vise 

anrop som er mottatt og foretatt 

på den andre linjen. Hvis du ikke 

har valgt en hovedlinje, inneholder 

anropslisten anrop som er mottatt 

og foretatt på begge linjer. 

Repetisjonsfunksjonen er bare 

felles for de håndsettene som er 

innstilt som felles. Hvis du vil ha 

mer informasjon, kan du se Innstille 

et håndsett som "personlig" eller 

"felles" på side 61. 

*1 Nummertyper er kun tilgjengelig 

hvis du bruker håndsettet med en 

BeoLine 2- eller en BeoLine-base. 

David	Jones	

OK 

L 1 eller L 2

OK 

David	Jones	

hjem 

OK
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Vise anropsinformasjon for et valgt anrop … 

Trykk denne tasten for å vise alternativene. 

Drei hjulet og velg Detaljer i displayet. 

Trykk OK. Anropstypen, navnet, nummertypen*1, 

klokkeslettet, datoen og anropets varighet vises.

Slette et spesifikt nummer fra listen …

Trykk denne tasten for å åpne anropslisten. 

Drei hjulet og velg navnet eller nummeret. 

Trykk denne tasten for å vise alternativene. 

Drei hjulet og velg Slett anrop i displayet. 

Trykk denne tasten for å slette den valgte 

oppføringen. 

Du kan lagre telefonnumre fra 

anropslisten direkte i telefonboken. 

Hvis du vil ha mer informasjon, kan 

du se Lagre numre fra anropslisten 

på side 48. 

Nummervisningsfunksjonen krever 

at du abonnerer på nummervisning 

hos din telefonoperatør. 

Selv hvis du abonnerer på 

nummervisning, kan det hende at 

anropsinformasjon ikke er tilgjengelig 

for et bestemt anrop. Følgende er 

eksempler på informasjon som kan 

vises i displayet under et 

innkommende anrop: 

– Anonym … Anrop fra ikke-

oppførte numre. 

– Vis nummer ikke mulig … 

Nummervisning støttes ikke av 

telefonoperatøren. 

– Internasjonalt … Informasjon 

utilgjengelig for internasjonale 

anrop. 

OK
David	Jones	

Anrop 

David	Jones	

Detaljer 

OK

12345678 

OK
12345678 

Anrop 

12345678 

Slett anrop 

OK
12345678 

Anrop slettet 
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Lagre og ringe opp et favorittnummer 

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

allerede er lagret i telefonboken, som favorittnumre. 

Lagre et favorittnummer … 

Drei hjulet og velg Innstillinger*1, trykk deretter OK. 

Drei hjulet og velg Favoritter, trykk deretter OK. 

Drei hjulet og velg L 1 eller L 2, trykk deretter OK. 

Trykk OK igjen og drei hjulet for å søke etter den 

første bokstaven i navn som er lagret i telefonboken. 

Trykk OK for å søke gjennom navn som begynner 

med den valgte bokstaven. 

Drei hjulet og velg ønsket navn, trykk deretter OK. 

Drei hjulet og velg en nummertype*2, trykk OK 

for å lagre. 

Ringe opp et favorittnummer … 

Trykk L 1 eller L 2 avhengig av hvilket 

favorittnummer du vil ringe, og trykk deretter . 

>> Daglig bruk 

L 1 eller L 2 
 

OK

 
OK

 
OK

OK 
 

OK 

OK 

OK 
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*¹ Hvis du ikke allerede har lagret et 

favorittnummer, kan du trykke på 

L 1 eller L 2 for å opprette en snarvei 

for å lagre et favorittnummer.

*2 Nummertyper er kun tilgjengelig 

hvis du bruker håndsettet med en 

BeoLine 2- eller en BeoLine-base. 



Fjerne et favorittnummer … 

Drei hjulet og velg Innstillinger, trykk deretter OK. 

Drei hjulet og velg Favoritter, trykk deretter OK. 

Drei hjulet og velg L 1 eller L 2, trykk deretter OK. 

Drei hjulet og velg Fjern. Trykk deretter OK for å 

fjerne favoritten.

OK

 
OK

 
OK

 
OK
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Veksle mellom to anrop, 36 

	 •	 Anrop	på	separate	linjer	

	 •	 Anrop	på	samme	linje	–	anrop	venter	

Konferanseanrop, 38 

	 •	 Konferanseanrop	med	to	linjer	

	 •	 Konferanseanrop	med	én	linje	–	"3	på	linjen"	

Velge en hovedlinje, 40 

Bruke to linjer 

Når håndsettet brukes sammen 

med BeoLine 2-basen, er det en 

telefon med to linjer som er 

utviklet for å håndtere opptil fire 

anrop – to på hver linje – samtidig. 

En annen fordel med dette 

systemet med to linjer er friheten 

til å definere et bestemt formål for 

hver linje, for eksempel hvis du vil 

skille mellom private anrop og 

jobbrelaterte anrop. Du gjør dette 

ved å velge en hovedlinje. Når du 

velger en hovedlinje, kan du også 

ha separate anropslister. 

I dette kapittelet får du 

informasjon om hvordan du veksler 

mellom anrop, setter dem på vent, 

kombinerer dem i en konferanse 

eller foretar et anrop med tre 

parter ("3 på linjen") og velger en 

hovedlinje for håndsettet. 
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Veksle mellom anrop på forskjellige linjer 

Håndsettet	gjør	det	mulig	å	håndtere	samtidige	anrop	på	to	

forskjellige	linjer.	Displayet	viser	hvilken	linje	som	er	aktiv,	og	om	

anropet på den andre linjen er satt på vent eller ikke. 

Håndtere to samtidige anrop på forskjellige linjer … 

Du har et aktivt anrop på linje 1. 

Displayet og en dempet ringetone fra 

høyttaleren på håndsettet varsler deg om et 

innkommende anrop på linje 2. 

Trykk denne tasten for å sette det aktive anropet 

på vent. I dette eksempelet angir displayet at det 

er et anrop på vent på linje 1 og et innkommende 

anrop på linje 2. Hvis du vil avslutte det aktive 

anropet før du svarer på det innkommende 

anropet, hopper du over dette trinnet. 

Svar på det innkommende anropet på linje 2. 

Trykk denne tasten for å avslutte det aktive anropet. 

Deretter kan du trykke tasten for den aktuelle 

linjen for å svare på det ventende anropet. 

>> Bruke to linjer  

John	Smith	

arbeid 

0:35 

David	Jones	

5551212 

RINGER	

HOLD 
John	Smith	

arbeid 

PÅ	VENT	

David	Jones	

5551212 

RINGER	

L 2 

 

L 1 
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Vær oppmerksom på at hvis du har 

et aktivt anrop og veksler til den 

ikke-aktive linjen uten å sette det 

aktive anropet på vent først, 

avsluttes det aktive anropet! 

Hvis du har innkommende anrop 

på begge linjer samtidig, trykker 

du en linjetast for å velge linje før 

du svarer på anropet. 

Hvis et anrop har vært på vent i 

over tre minutter, avgir håndsettet 

en pipelyd hvert 30. sekund for å 

minne deg på det ventende anropet. 

Et anrop som har stått på vent i ti 

minutter, avsluttes automatisk. 

Anrop som er satt på vent, 

avsluttes ikke når håndsettet 

plasseres i laderen. 

Jon	Arvesen

arbeid

3:46

Linda Hansen

hjem

RINGER



Veksle mellom anrop på samme linje – anrop venter 

Trykk	OK	for	å	sette	et	anrop	på	vent	mens	du	svarer	på	et	

innkommende	anrop,	og	R	/	FLASH	for	å	veksle	mellom	to	anrop.	

Håndtere to samtidige anrop på samme linje … 

Du har et aktivt anrop på linje 1. 

Displayet og en pipelyd fra håndsettet varsler 

deg om et innkommende anrop på samme linje. 

Trykk denne tasten hvis du ikke ønsker å svare på 

det innkommende anropet. Eller … 

…trykk denne tasten for å sette det første anropet 

på vent og svare på det innkommende anropet. 

Det første anropet vises alltid øverst i displayet.  

I noen tilfeller må du trykke R / FLASH istedenfor 

OK. 

Trykk denne tasten for å velge mellom anrop. 

Trykk denne tasten for å avslutte et anrop. 

John	Smith	

hjem 

0:35 

David	Jones	

arbeid 

Svar? 

 

OK 
John	Smith	

David	Jones	

R / FLASH 
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Hvis du setter et anrop på vent på 

denne måten, må du abonnere på 

anrop venter-tjenesten hos din 

telefonoperatør. 

Hvis du vil ha ytterligere 

informasjon om dette, kan du se 

instruksjonene fra telefonoperatøren. 



Konferanseanrop med to linjer 

Når du har samtidige anrop på både linje 1 og linje 2, kan du koble 

dem sammen og sette opp en konferanse. 

Du har samtidige anrop på begge linjer … 

Displayet viser det aktive anropet på linje 1 og et 

eller flere anrop på vent på linje 2. 

Trykk denne tasten for å sette opp en konferanse. 

Trykk denne tasten for å bekrefte. 

Dele anropene i en konferanse … 

Trykk denne tasten for å dele anropene i en 

konferanse. 

Avslutte ett anrop i en konferanse … 

Trykk tasten for linjen du vil fortsette samtalen på. 

Avslutte et konferanseanrop … 

Trykk denne tasten for å avslutte et 

konferanseanrop. 

>> Bruke to linjer  

John	Smith	

0:35 

David	Jones	

PÅ	VENT	

OK 
Konferanse 

OK 
John	Smith	

0:40 

David	Jones	

 

L 1 eller L 2 

HOLD 
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Vær oppmerksom på at eksterne 

parter i et konferanseanrop vil høre 

hverandre svakt hvis de befinner 

seg langt fra telefonveksleren. 

Dette offentlige nettproblemet kan 

reduseres ved å abonnere på 

tjenesten "3 på linjen" hos din 

telefonoperatør. 

John	Smith

3:46

David	Jones



Konferanseanrop med én linje – "3 på linjen" 

Når	du	oppretter	et	anrop	av	typen	"3	på	linjen",	kan	det	første	

anropet være et innkommende eller utgående anrop, men du må 

initiere	det	andre	anropet	selv.	Kontakt	telefonoperatøren	for	å	få	

mer informasjon om denne tjenesten. 

Du har et anrop på linje 1… 

Trykk på denne tasten for å sette det aktive 

anropet på vent.

 

Ring opp nummeret til den tredje parten i "3 på 

linjen"-anropet. 

Når en tredjepart svarer på anropet, trykker du  

R / FLASH for å sette opp ”3 på linjen”-anrop.

Trykk denne tasten for å avslutte hele anropet. 

R / FLASH
John	Smith	

| 

0 – 9

R / FLASH
John	Smith	

98765432 

2:26
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Hvis du vil kombinere anrop på 

samme linje, må du abonnere på 

en tjeneste av typen "3 på linjen" 

for den aktuelle linjen. 

Hvis du vil gjøre et anrop av typen 

"3 på linjen" til en del av et større 

konferanseanrop, må du initiere 

alle anropene i "3 på linjen"-anropet. 

Hvis du vil ha ytterligere 

informasjon om dette, kan du se 

instruksjonene fra telefonoperatøren.

John	Smith

David	Jones

3:46



Velge en hovedlinje

Når du velger en hovedlinje for utgående anrop, får du flere 

fordeler. Du kan definere et bestemt formål for hver linje, for 

eksempel at den ene linjen skal brukes til privatsamtaler og den 

andre til jobbrelaterte samtaler. Du kan også ha separate anropslister. 

Indikasjonen	om	nye,	ubesvarte	anrop	vil	kun	informere	deg	om	

anrop som er mottatt på hovedlinjen. 

Velge en hovedlinje ...

Trykk denne tasten for å åpne hovedmenyen. 

Drei hjulet og velg Innstillinger, trykk deretter OK. 

Drei hjulet og velg Hovedlinje, trykk deretter OK. 

Drei hjulet og velg Linje 1, Linje 2 eller Ingen. 

Trykk denne tasten for å lagre innstillingen. 

>> Bruke to linjer  

OK

Innstillinger	

OK

Hovedlinje

OK

Linje 2 

OK
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Hvis du velger å ikke ha en 

hovedlinje, men velger Ingen 

isteden, vil anropslisten inneholde 

anrop som er foretatt og mottatt 

på begge linjer. 



Avanserte funksjoner 

Legge inn et nytt navn og nummer i telefonboken, 42 

Slette et navn og nummer i telefonboken, 44 

Slette innholdet i anropslisten, 45 

Redigere et navn eller nummer i telefonboken, 46 

Lagre numre fra anropslisten, 48 

Justere volumet på lyd-/videoprodukter, 49 

Ringe opp og lagre innvalgsnumre i telefonboken, 50 

Foretrukne innstillinger, 54 

I dette kapittelet finner du 

informasjon om hvordan du bruker 

håndsettets mer avanserte 

funksjoner. Selv om du ikke trenger 

disse funksjonene så ofte, gjør de 

telefonen mer praktisk og 

morsommere å bruke. 

Du kan for eksempel finne ut 

hvordan du redigerer oppføringer  

i telefonboken, lagrer numre fra 

anropslisten eller justerer volumet 

på lyd- og videoprodukter fra 

Bang & Olufsen. 

Mange av håndsettets funksjoner 

kan aktiveres, justeres og 

deaktiveres, slik at håndsettet kan 

skreddersys til dine behov. Dette 

gjøres hovedsakelig via menyen 

Innstillinger. 
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Legge inn et nytt navn og nummer i telefonboken 

Du	kan	når	som	helst	lagre	et	nytt	navn	og	nummer	i	telefonboken	

eller	legge	et	nytt	nummer	til	et	eksisterende	navn.	Et	nummer	

kan inneholde opptil 48 tall, og et navn opptil 25 tegn.*1 Du kan 

lagre	opptil	400	oppføringer.*2 

Legge til et nytt navn og nummer … 

Legg inn telefonnummeret og trykk OK for å 

kunne lagre det. Lagre nummer vises i displayet. 

Trykk denne tasten for å kunne lagre nummeret. 

Nytt navn vises i displayet. Hvis du vil legge til et 

nummer til et navn som er lagret i telefonboken, 

kan du se neste side.*1 

Trykk denne tasten for å kunne lagre et nytt 

navn. Stavelinjen vises i displayet. 

Drei hjulet og velg bokstavene i navnet, trykk OK 

for å lagre den valgte bokstaven. Du kan bruke 

både store og små bokstaver.*3 

Hvis du vil legge inn tall, må du trykke 

nummertastene. 

Drei hjulet for å flytte markøren til symbolet . 

lagre vises i displayet. 

Trykk denne tasten for å lagre navnet. Du blir 

bedt om å velge en nummertype.*1 

Drei hjulet og velg enten hjem, mobil eller arbeid. 

trykk deretter OK for å lagre. 

>> Avanserte funksjoner 

0 – 9 
OK 

98765432 

Lagre nummer 

OK 
98765432 

Nytt	navn	

OK 
 			ABCDEFGHIJ	

 
OK 

D| 
 			abcdefghijkl	

0 – 9 

 
David	Jones| 
lagre 

OK 
David	Jones	

hjem 

 
OK
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Navn og numre er felles for alle 

håndsett som er innstilt som felles. 

Hvis du vil ha mer informasjon, kan 

du se Innstille et håndsett som 

"personlig" eller "felles" på side 61. 

*1 Hvis du bruker en annen base 

enn en BeoLine 2- eller en 

BeoLine-base … 

– Navn kan inneholde opptil 16 tegn. 

– Nummertyper er ikke tilgjengelig. 

– Du kan ikke legge til et nummer 

til et navn som er lagret i 

telefonboken. 

*2 Hvis du bruker en annen base 

enn en BeoLine 2-base … 

– Telefonboken har kun 200 

oppføringer. 

*3 Hvis du trykker OK når  i 

stavelinjen er uthevet, veksler du 

mellom store og små bokstaver 

hvis du bruker en BeoLine 2- eller 

en BeoLine-base.  



Legge til et nummer til et navn i telefonboken … 

Når du blir bedt om å lagre et nytt navn, dreier 

du hjulet for å velge Legg til navn og trykker OK. 

De første bokstavene i navn som er lagret i 

telefonboken, vises i displayet. 

Drei hjulet for å velge den første bokstaven i et 

navn, og trykk OK. Det første navnet som begynner 

med den valgte bokstaven, vises i displayet.  

Drei hjulet for å velge navnet, og trykk OK for å 

velge en nummertype. 

Drei hjulet og velg en nummertype, og trykk OK 

for å lagre den. 

Velge et hovednummer for et navn i telefonboken … 

Når du har valgt et navn i telefonboken, dreier 

du hjulet for å velge nummertypen du vil ha som 

hovednummer for det valgte navnet, og trykker OK. 

Drei hjulet for å velge Hoved, og trykk OK. 

 
98765432 

Legg til navn 

OK 

 
OK 

 
David	Jones	

OK 
David	Jones	

hjem 

 
arbeid 

OK 
David	Jones	

98765432 

arbeid 

Lagret 

 
mobil 

OK 

 
Hoved 

OK 
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Hvis du har valgt et hovednummer, 

utheves dette når du går inn i 

navneoppføringen. Det vil også 

være det oppringte nummeret når 

du initierer et anrop fra navnelisten 

ved å trykke  ved et valgt navn. 



>> Avanserte funksjoner 

Slette et navn og nummer i telefonboken 

Du kan slette navn og numre som er lagret i telefonboken. 

Drei hjulet for å åpne telefonboken, velg en 

første bokstav, og trykk OK. 

Drei hjulet og velg et navn, trykk deretter OK. 

Drei hjulet og velg en oppføring, trykk deretter 

OK.*1 

Drei hjulet og velg Slette i displayet, trykk OK for 

å slette oppføringen. 

 
OK 

 
David	Jones	

OK 

 
David	Jones	

mobil 

OK 

 
David	Jones	

mobil 

Slette 

OK 
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Hvis du velger Slette, slettes bare 

det valgte nummeret – hjem, mobil 

eller jobb – forutsatt at du bruker 

håndsettet med BeoLine 2- eller 

BeoLine-basen. Andre numre som 

er lagret med det samme navnet, 

påvirkes ikke, ei heller selv navnet. 

Hvis det imidlertid bare er lagret 

ett nummer med et navn, slettes 

også navnet når nummeret slettes. 

Du kan også slette et valgt nummer 

ved å trykke C og deretter OK. 

*1 Hvis du bruker andre baser enn en 

BeoLine 2- eller en BeoLine-base, 

er dette trinnet ikke tilgjengelig,  

og du må gå til neste trinn. 



Slette innholdet i anropslisten 

Du kan når som helst slette innholdet i anropslisten hvis du bruker 

håndsettet med en BeoLine 2- eller en BeoLine-base. 

Slette innholdet i en liste … 

Trykk denne tasten for å åpne hovedmenyen. 

Drei hjulet og velg Slett anropsliste, trykk 

deretter OK.

Hvis du har to telefonlinjer og har valgt en 

hovedlinje, blir du bedt om å velge hvilken 

anropsliste du vil slette. Drei hjulet og velg Linje 1 

eller Linje 2, trykk deretter OK. 

Slette? vises i displayet. Trykk OK for å slette 

innholdet i listen.*2 

OK 

 
Slett anropsliste 

OK 

 
Linje 1 

OK 

Slette? 

OK 
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Hvis du har innstilt håndsettet på 

Personlig (se side 61), vil sletting av 

innholdet i en liste kun gjelde for 

håndsettet. Hvis du har innstilt 

håndsettet på Felles, vil listen 

slettes for alle håndsett som er 

innstilt på Felles. 

*2 Når du sletter en anropsliste, 

slettes også listen over nye anrop. 



Redigere et navn eller nummer i telefonboken 

Du	kan	når	som	helst	redigere	en	oppføring	i	telefonboken	–	som	

vanligvis inneholder et navn og minst ett nummer.*1 

Redigere et nummer i telefonboken …

Drei hjulet og velg et navn, trykk deretter OK.  

Drei hjulet og velg en nummertype, trykk 

deretter OK. 

Trykk denne tasten for å vise alternativene. 

Drei hjulet og velg Redigere, trykk deretter OK 

for å redigere nummeret. 

Drei hjulet og plasser markøren etter et tall du 

vil redigere. 

Trykk denne tasten for å slette tallet. 

Legg inn et tall for å erstatte det du slettet. 

Gjenta de tre trinnene over for hvert tall du vil 

redigere. 

Trykk OK når du er ferdig med å redigere nummeret, 

og drei hjulet for å velge en nummertype. 

Trykk denne tasten for å lagre. 

>> Avanserte funksjoner 

 
OK 

 
David	Jones	

hjem 

OK 
Anrop 

 
Redigere 

OK 
98768432| 

 
98768|432 

C 

0 – 9 
98765432 

OK 
 

OK 
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Menysekvensene på disse to 

sidene er kun tilgjengelig hvis du 

bruker en BeoLine 2- eller en 

BeoLine-base. Hvis du bruker 

andre baser, kan du bruke 

redigeringsmenyen i en 

telefonbokoppføring til først å 

redigere nummeret, deretter 

navnet. 

*1 Du kan bare lagre nummertyper 

og flere numre med et navn hvis 

du bruker håndsettet med en 

BeoLine 2- eller en BeoLine-base.



Redigere et navn … 

Drei hjulet og velg et navn, trykk deretter OK.  

Drei hjulet for å velge navnet, og trykk OK.

Drei hjulet og velg Gi nytt navn, trykk deretter OK. 

Drei hjulet og velg bokstavene i navnet. 

Trykk denne tasten for å lagre den valgte 

bokstaven, eller … 

 … trykk denne tasten for å slette bokstaver. 

Fullfør redigeringen av navnet. 

Drei hjulet og flytt markøren til symbolet  , 

trykk deretter OK for å lagre navnet. 

 
OK 

 
OK 

David	Jones	

Gi	nytt	navn	

OK 

 
David	Jones| 
 			abcdefghijkl	

OK 

C 

 
David	Jones| 
lagre 

OK 
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Hvis du trykker OK når  i 

stavelinjen er uthevet, veksler du 

mellom store og små bokstaver 

hvis du bruker en BeoLine 2- eller 

en BeoLine-base. 



Lagre numre fra anropslisten 

Telefonnumre fra anropslisten kan lagres og gis et navn i 

telefonboken. 

Hvis du har to telefonlinjer og har valgt en 

hovedlinje, trykker du først L 1 eller L 2 for å 

velge den aktuelle linjens anropsliste som skal åpnes. 

Trykk for å åpne anropslisten. Det siste 

nummeret på listen vises i displayet. 

Drei hjulet for å velge ønsket nummer. 

Trykk denne tasten for å vise alternativene. 

Drei hjulet og velg Lagre nummer, trykk deretter 

OK. 

Nytt navn vises i displayet, trykk OK.*1 

Drei hjulet for å velge tegn i navnet, og trykk OK 

for å lagre det valgte tegnet. 

Drei hjulet og flytt markøren til symbolet  , 

trykk deretter OK for å lagre navnet. 

Drei hjulet og velg nummertype*2, trykk deretter 

OK for å lagre oppføringen. 

>> Avanserte funksjoner 

L 1 eller L 2 

 

 
76543210 

OK 
76543210 

Anrop 

 
Lagre nummer 

OK 

OK 

 
angi navn 

76543210 

 			ABCDEFGHIJ	

OK 

 
lagre 

OK 

 
arbeid 

OK 
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Hvis du trykker OK når  i 

stavelinjen er uthevet, veksler du 

mellom store og små bokstaver 

hvis du bruker en BeoLine 2- eller 

en BeoLine-base. 

*1 Hvis du vil legge nummeret til et 

navn som allerede er lagret i 

telefonboken, velger du isteden 

Legg til navn, velger en bokstav, 

deretter et navn og en nummertype. 

*2 Det er kun mulig å lagre 

nummertypen hvis du bruker 

håndsettet med en BeoLine 2- eller 

en BeoLine-base. 



Justere volumet på lyd-/videoprodukter 

Du	kan	justere	volumet	på	Bang	&	Olufsens	lyd-	og	videoprodukter	

direkte fra håndsettet hvis du har satt AV	i	menyen	Innstillinger på 

Volum.*3	Først	velger	du	hvilken	lydkilde	(lyd	eller	video)	du	vil	justere. 

Justere volumet på et lyd- eller videosystem … 

Trykk denne tasten gjentatte ganger til ønsket 

systemtype vises i displayet. 

Drei hjulet for å skru volumet opp eller ned. 

A.V
Lyd

A.V
Video

A.V
Link audio

A.V
Link video

Link video
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Når telefonen ringer, kan du 

justere volumet på et Bang & 

Olufsen-produkt uten å trykke AV-

tasten først. Du trenger bare å dreie 

hjulet. Produktet må imidlertid 

være det samme som du justerte 

volumet med håndsettet på sist. 

*3 Hvis AV i menyen Innstillinger er 

innstilt på en av AV-utstyrstypene 

istedenfor Volum, dempes lyden 

på dette utstyret når du trykker AV. 

Lyd



Ringe opp og lagre innnvalgsnumre i telefonboken 

Dette brukes av banker og andre virksomheter med sentralbord, 

og	du	må	legge	inn	en	pause	før	innvalgsnummeret.	Lagre	

hovednummeret, pausen og innvalgsnummeret i telefonboken. 

Du kan deretter ringe opp nummeret fra telefonboken. 

Ringe et innvalgsnummer direkte … 

Legg inn hovedtelefonnummeret. 

Trykk OK for å legge inn en pause, drei hjulet for 

å velge Angi pause, og trykk OK. 

 

Legg inn innvalgsnummeret. 

Trykk  for å ringe opp nummeret, og trykk OK 

for å fortsette etter pausen. 

Trykk denne tasten for å avslutte anropet. 

>> Avanserte funksjoner 

0 – 9 

OK 
 

Angi pause 

OK 

0 – 9 

 
OK 

 

50



Lagre et innvalgsnummer i telefonboken … 

Legg inn hovedtelefonnummeret. 

Trykk denne tasten for å kunne legge inn en pause. 

Drei hjulet og velg Angi pause, trykk deretter OK. 

Legg inn innvalgsnummeret. 

Trykk denne tasten to ganger for å lagre 

oppføringen. Du kan nå gi nummeret et navn og 

en type (se side 42). 

0 – 9 
98765432 

OK 
98765432 

Lagre nummer 

 
98765432 

Angi pause 

OK 
98765432-

0 – 9 
98765432-123 

OK 
OK 
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Ringe opp et innvalgsnummer fra telefonboken ... 

Drei hjulet for å søke etter den første bokstaven 

i navn som er lagret i telefonboken. 

Trykk OK for å søke gjennom navn som begynner 

med den valgte bokstaven. 

Drei hjulet for å søke gjennom navnene. 

Trykk OK og velg nummertypen du vil ringe. Hvis 

det bare er lagret én nummertype med et navn, 

blir du bedt om å foreta anropet. Eller … 

 … drei hjulet for å velge en nummertype, og 

trykk OK. 

Hvis du har to telefonlinjer, vises gjeldende linje 

for utgående anrop i displayet. Hvis du vil bruke 

en annen linje, trykker du tasten for ønsket linje 

på et hvilket som helst nivå i telefonboken. 

Trykk denne tasten for å foreta et anrop. 

Hovednummeret slås. 

Du blir bedt om å fortsette. Trykk OK for å ringe 

innvalgsnummeret. 

>> Avanserte funksjoner 

 

OK 

 

OK 
Dan Smith 

hjem 

 
OK 

L 1 eller L 2 

OK 

Fortsette?	

OK 
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Foretrukne innstillinger 

Menyen	Innstillinger inneholder flere alternativer som du kan 

bruke til å justere håndsettfunksjonene med. 

Velge innstillinger i menyen … 

Trykk denne tasten for å åpne hovedmenyen. 

Drei hjulet og velg Innstillinger, trykk deretter OK 

for å åpne menyen. 

Drei hjulet til ønsket alternativ vises,  

for eksempel Tid og dato.

Trykk denne tasten for å åpne menyen. 

 

Drei hjulet til ønsket alternativ vises,  

for eksempel Tid.

Trykk denne tasten for å åpne menyen. 

Drei hjulet og velg innstillinger, trykk deretter OK 

for å lagre. 

>> Avanserte funksjoner 

OK 

 
Innstillinger	

OK 

 
Tid og dato 

OK 
Tid og dato 

Tid

Dato

Tidsformat 

Klokkevisning

 
Tid 

OK 

 
OK 
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Hvis du vil melde opp flere 

håndsett på en base, og et eller 

flere av disse håndsettene er 

BeoCom 6000 eller BeoCom 2, må 

det eldste håndsettet meldes opp 

først. Den funksjonelle betjeningen 

vil da bli begrenset til å samsvare 

med betjeningen av det eldste 

håndsettet som er oppmeldt. Se 

Førstegangs oppmelding av 

håndsettet på en base på side 14. 

Hvis du bruker en BeoLine PSTN-

base, kan du kun melde opp seks 

håndsett. 

Sperre tast. 

Lydløs	

Batteristatus 

Slett anropsliste 

Innstillinger	



Alternativer på menyen Innstillinger 
Ringetone … Denne menyen består av to eller tre undermenyer, 

avhengig av hvor mange telefonlinjer du har: Linje (Linje 1 og Linje 2 ved 

to telefonlinjer) og Intercom. Disse menyene inneholder tre separate 

ringetoneinnstillinger: 

– R.tone på/av lar deg slå ringetonen på eller av og angi et tidsrom 

telefonen ikke skal ringe i. Hvis du slår av ringetonen, ringer ikke 

telefonen, men anropet registreres fortsatt i anropslisten. Ringetonen 

er deaktivert til du endrer innstillingen.

– Ringetonenivå lar deg innstille ringetonevolumet. Den valgte 

ringetonen spilles av etter en kort stund. 

– Ringetonemel. lar deg velge mellom åtte melodier. Den valgte 

ringetonen spilles av etter en kort stund. 

Tid og dato … Denne menyen inneholder fire separate innstillinger:

– Tid lar deg angi klokkeslett. 

– Dato lar deg angi dato. 

– Tidsformat lar deg velge tidsformat. Du kan velge mellom 12 og 24. 

– Klokkevisning gir deg mulighet til å velge visningsstil, som vist på side 18.

Favoritter	… Hvis du bare har én linje, kan du definere og fjerne to 

favorittnumre for tastene L 1 og L 2. Menyene L 1 og L 2 inneholder to 

innstillinger.

– Legg til/Endre lar deg legge til eller endre et favorittnummer. 

– Fjern lar deg slette et favorittnummer. 

Håndsett … Menyen Håndsett inneholder fire undermenyer:

– Farge  lar deg definere et fargetema for håndsettet ved hjelp av hjulet 

og OK. 

– Angi navn lar deg gi håndsettet et nytt navn ved hjelp av hjulet og OK. 

Vær oppmerksom på at denne menyen heter Endre navn når du har 

angitt et navn for håndsettet første gang. 

– Oppmelding lar deg melde opp håndsettet på en BeoLine 2-base. 

– Håndsettype lar deg innstille håndsettet som ersonlig eller felles  

(se side 61).*1 
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*1 Hvis du har et telefonsystem med 

ett eller flere håndsett som er 

definert som Personlig og de andre 

settene er definert som Felles, må 

du være oppmerksom på følgende: 

– Hvis du endrer håndsettet fra 

Personlig til Felles, erstattes den 

personlige telefonboken og 

anropslisten, de suppleres ikke,  

av felleslisten. 



Telefonbok … Denne menyen gir deg valget mellom to utforminger: 

– Standard gir deg mulighet til å bla gjennom en liste over bokstavene. 

Bare de bokstavene hvor det er lagret navn vil være oppført. 

– Stor gir deg mulighet til å bla gjennom én bokstav om gangen.  

Bare de bokstavene hvor det er lagret navn vil være oppført. 

Hovedlinje … Hvis du har to telefonlinjer, kan du velge en hovedlinje for 

håndsettet.*1 

Autom. sperre … Du kan velge mellom På og Av. Sperring av håndsettet 

hindrer utilsiktet aktivering av tastene. Du kan fortsatt motta anrop, men 

tastaturet på håndsettet sperres automatisk igjen når du avslutter et anrop. 

AV	… Alternativene er Volum, Demp lyd, Demp video, Demp link audio 

og Demp link video. Hvis Volum er valgt, trykker du AV for å justere 

volumet på ditt Bang & Olufsen-utstyr. Hvis et av de andre alternativene 

er valgt, trykker du AV for å dempe lyden på den valgte typen AV-utstyr. 

Se Justere volumet på lyd-/videoprodukter på side 49. 

Batterivarsel … Det avgis et lydsignal når batteriet i håndsettet må 

lades. Alternativene er På, Av og Tidsavbrudd. Hvis du velger Tidsavbrudd, 

kan du bruke hjulet til å angi et tidsrom i løpet av døgnet der batterivarselet 

ikke skal avgis – for eksempel om natten. 

Autom. mottak … Du innstiller Autom. mottak på På hvis du vil svare 

på et anrop med en gang du løfter håndsettet ut av laderen, det vil si 

uten å trykke . Autom. mottak er innstilt på Av når du kjøper telefonen. 

Autom. mottak kan kun brukes hvis håndsettet er plassert i laderen. Hvis 

håndsettet ikke er plassert i laderen, må du trykke  for å svare på et anrop. 

Nyhetsind. … Nyhetsindikatoren – meldingen i displayet som viser nye, 

ubesvarte anrop – er innstilt på På fra fabrikken, slik at du kan se hvor 

mange nye anrop du har mottatt. Du kan velge mellom På og Av. 
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*1 Denne menyen er bare 

tilgjengelig hvis du bruker håndsettet 

med en BeoLine 2-base. Hvis du 

velger en hovedlinje, vil visningen 

av nye, ubesvarte anrop kun 

inneholde informasjon om anrop 

som er mottatt på denne linjen. 



Språk … Velge språk for teksten i displayet. 

Area Codes … Velge alternativer som samsvarer med kravene til din 

telefonoperatør. Area Codes inneholder to undermenyer: Ring og Area code.*2 

– Ring angir om du må ringe et retningsnummer for lokale anrop eller 

ikke. Du kan velge mellom Ja og Nei. 

– Area code 1 lar deg legge inn opptil ti retningsnumre. Når du har lagt 

inn det første retningsnummeret, vises Area code 2 osv. 

Base … Denne menyen inneholder tre undermenyer:

– Fjern håndsett avbryter oppmeldingen av et håndsett på basen. 

– Åpne base lar deg åpne basen for oppmelding av ekstra håndsett.*3 

– Endre pinkode lar deg angi en ny pinkode for basen og endre pinkoden. 

Du bruker nummertastene for å taste inn pinkoden og OK for å lagre 

den. Standard pinkode er 0000. Hvis du angir feil pinkode tre ganger, 

går håndsettet over i inaktiv modus. 

Telefonlinjer … Telefonen har to linjer, men kan innstilles slik at bare én 

linje brukes. Du kan velge mellom 1 og 2.*4 

Flashtid … Velg Lang, Kort eller Tilpasset.*3 Riktig flashtid avhenger av 

hvordan du har koblet til telefonen. Millisekundene i en valgt innstilling 

vises etter et par sekunder. Kontakt din lokale tjenesteleverandør for mer 

informasjon om de tilgjengelige flashtid-tjenestene og hvordan disse brukes.

57

Om retningsnumre: 
Telefonoperatøren stiller forskjellige 

krav når det gjelder lokale anrop. 

Innstillingene du velger i menyen 

Area Codes, bestemmes av kravene 

til din telefonoperatør. Hvis 

telefonoperatøren krever at du 

ringer: 

– 1+retningsnummer+nummer 

for alle anrop, innstiller du  

Ring på Ja og angir ikke et 

retningsnummer under Area code. 

– Retningsnummer+nummer 

for lokale anrop … innstill Ring 

på Ja. Under Area code kan du 

angi opptil ti retningsnumre for 

ditt lokale område. 

– Verken 1 eller retningsnummer 

for lokale anrop … innstill Ring 

på Nei og angi ditt eget 

retningsnummer under Area code. 

*2 Dette alternativet og 

retningsnumre generelt er ikke 

tilgjengelig i alle land. 

*3 Åpne base i menyen Base og 

Tilpasset i menyen Flashtid er kun 

tilgjengelig hvis du bruker håndsettet 

med en BeoLine 2- eller en 

BeoLine-base. 

*4 Menyen Telefonlinjer er kun 

tilgjengelig hvis du bruker 

håndsettet med en BeoLine 2-base. 
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Bruk av systemet med flere håndsett 

Ringe opp et annet håndsett, 60 

Innstille et håndsett som "personlig" eller "felles", 61 

Sette over eksterne anrop, 62 

Foreta et internt konferanseanrop, 63 

Hvis du har flere håndsett som er 

oppmeldt på samme base, kan du 

lage ditt eget telefonsystem. Alle 

håndsettene kan motta eksterne 

anrop, også under interne anrop 

mellom håndsett. Et internt anrop 

kan imidlertid ikke settes på vent. 

Håndsettene i systemet er nummerert 

fra 1 til 8 og kan også navngis. 

Du vil kanskje holde private og 

jobbrelaterte anrop atskilt i et 

system. Du gjør dette ved å velge 

en hovedlinje. Når du velger en 

hovedlinje, kan du også ha separate 

anropslister. Du finner mer 

informasjon om dette på side 40. 
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Ringe opp et annet håndsett 

Du kan ringe opp ett håndsett eller ringe opp alle håndsettene 

samtidig. Hvis du ringer opp alle håndsettene, vil det håndsettet 

som	svarer	først,	motta	anropet.	Hvis	det	interne	anropet	ikke	kan	

foretas,	hører	du	et	opptattsignal.	

Ringe opp et håndsett … 

Trykk denne tasten for å foreta et internt anrop. 

Trykk nummeret på håndsettet. Anropet skjer 

automatisk. Du kan også ... 

… dreie hjulet for å søke gjennom den interne 

listen over håndsett, og trykke  for å foreta 

anropet. 

Ringe opp alle håndsettene …

Trykk denne tasten for å foreta et internt anrop. 

Trykk denne tasten for å ringe opp alle 

håndsettene. 

Avslutte et anrop …

Trykk denne tasten for å avslutte et anrop. 

>> Bruk av systemet med flere håndsett 

INT 

1 – 8 

 
3	Kjøkken	

 

INT 
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Med dette telefonsystemet kan et 

internt anrop og et eller to eksterne 

anrop finne sted samtidig, men 

dette avhenger av om du bruker en 

eller to linjer. 

Høyst fire håndsett kan være aktive 

samtidig. 

Du kan bruke tre forskjellige 

ringetoner for å identifisere anrop 

på linje 1, linje 2 og interne anrop. 

Hvis du vil ha mer informasjon om 

dette, kan du se Foretrukne 

innstillinger på side 54. 

Hvis du har forlagt håndsettet, kan 

du finne det ved å ringe det opp. 



Stille inn et håndsett som "personlig" eller "felles" 

Du	kan	stille	inn	håndsettet	som	"personlig"	istedenfor	"felles".	

Telefonboksen	og	anropslisten	for	et	"personlig"	håndsett	

befinner seg i håndsettet, og ikke i basen. 

Trykk denne tasten for å åpne hovedmenyen. 

Drei hjulet og velg menyen Innstillinger, trykk OK 

for å åpne menyen. 

Drei hjulet og velg menyen Håndsett, trykk OK 

for å åpne menyen. 

Drei hjulet og velg Håndsettype, trykk deretter OK. 

Drei hjulet og velg Personlig eller Felles, trykk 

deretter OK for å lagre innstillingene. 

OK 

 
Innstillinger	

OK 

 
Håndsett 

OK 

 
Håndsettype	

OK 

 
Felles	

OK 
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I utgangspunktet er hvert håndsett 

innstilt som felles. Dette betyr at 

både telefonboken og anropslisten 

oppdateres av basen og deles med 

andre håndsett i systemet. Hvis du 

ønsker en egen telefonbok og 

anropsliste i et bestemt håndsett, 

må håndsettet innstilles som 

personlig. 

Hvis du har et telefonsystem med 

et eller flere håndsett som er 

innstilt som personlig og de andre 

som felles, må du være oppmerksom 

på følgende:

– Hvis du endrer håndsettet fra 

personlig til felles, erstattes den 

personlige telefonboken og 

anropslisten, de suppleres ikke, 

av felleslisten. Oppdateringen av 

telefonboken og anropslisten 

kan ta noen minutter. 



>> Bruk av systemet med flere håndsett 

Sette over eksterne anrop 

Du kan sette over et eksternt anrop til et annet håndsett eller til 

alle håndsettene. Du kan snakke med personen som svarer på det 

interne	håndsettet,	før	du	setter	over	anropet.	Når	du	setter	over	

et eksternt anrop til alle håndsettene, går anropet til det håndsettet 

som	svarer	først.	

Sette over et eksternt anrop … 

Trykk denne tasten for å foreta et internt anrop. 

Trykk nummeret på håndsettet. Anropet skjer 

automatisk. Du kan også ... 

… dreie hjulet for å søke gjennom den interne 

listen over håndsett, og trykke  for å foreta 

anropet. Hvis det interne anropet ikke kan 

foretas, hører du et opptattsignal. 

Hvis det interne anropet besvares*1 …

Du blir bedt om å sette over anropet. 

Trykk denne tasten for å angi valget ditt. 

Hente tilbake det eksterne anropet hvis det interne anropet ikke 

besvares ... 

Trykk OK eller  for å hente tilbake det ventende 

eksterne anropet. 

INT 

1 – 8 

 
3 Stue 

 

Overfør	

OK 

Hente? 

OK 
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Hvis du har et aktivt anrop og et 

annet håndsett et annet sted i 

systemet bryter inn på linjen, avgir 

ditt håndsett én kort pipelyd for å 

varsle om at en tredjepart nå er 

inne i samtalen. Dette skjer 

imidlertid kun hvis håndsettene  

i systemet bruker samme linje 

samtidig. Hvis det første håndsettet 

legger på, settes anropet over til 

håndsettet som bryter inn. 

Hvis det er et anrop på vent på et 

annet håndsett, kan alle håndsettene 

ta over anropet ved å trykke  og 

deretter OK. 

*1 Når det interne anropet er 

besvart, kan det oppringte 

håndsettet også avslutte det interne 

anropet ved å trykke OK eller . 



Foreta et internt konferanseanrop 

Under et eksternt anrop kan du ringe opp et annet håndsett i 

systemet	for	å	opprette	en	konferanse.	Hvis	en	av	partene	legger	

på, fortsetter samtalen mellom de gjenværende partene. 

Opprette en konferanse med en intern og en ekstern part … 

Under et eksternt anrop trykker du denne tasten 

for å foreta et internt anrop. 

Trykk nummeret på håndsettet. Anropet skjer 

automatisk. Du kan også ... 

… dreie hjulet for å søke gjennom den interne 

listen over håndsett, og trykke  for å foreta 

anropet. Hvis det interne anropet ikke kan 

foretas, hører du et opptattsignal. 

Hvis det interne anropet besvares ... 

Drei hjulet og velg Konferanse, trykk deretter OK 

for å starte konferansen. 

Trykk denne tasten for å avslutte konferansen. 

Hente tilbake det eksterne anropet hvis det interne anropet ikke 

besvares ... 

Trykk OK eller  for å hente tilbake det ventende 

eksterne anropet. 

 
Konferanse 

OK 

 

Hente? 

OK 

INT 

1 – 8 

 
3	Kjøkken	
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Hvis du bruker en BeoLine 2- eller 

en BeoLine-base, kan du også 

opprette en intern konferanse ved 

å "bryte inn" i en samtale som 

pågår. Trykk  fra inaktiv modus, 

og trykk deretter OK. Se side 11 

hvis du vil ha mer informasjon. 



Menyoversikt 

 Sperre tast.

	 Lydløs/Slå	av	lydløs

 Batteristatus

 Slett anropsliste

  Linje 1*1 

  Linje 2*1 

	 Innstillinger	

  Ringetone 

   Linje 1*2 

   Linje 2*2 

	 	 	 Intercom	

  Tid og dato 

   Tid 

   Dato 

   Tidsformat 

   Klokkevisning

	 	 Favoritter*3 

   L1 

   L2 

  Håndsett 

	 	 	 Farge

   Angi/Endre navn

   Oppmelding

	 	 	 Håndsettype

  Telefonbok

  Hovedlinje*4 

  Autom. sperre 

	 	 AV	

  Batterivarsel

  Autom. mottak

	 	 Nyhetsind.

  Språk

  Base

	 	 	 Fjern	håndsett

   Åpne base

   Endre pinkode

  Telefonlinjer

	 	 Flashtid

 Sperre tast.

	 Lydløs/Slå	av	lydløs

 Batteristatus

 Slett anropsliste

  Linje 1*1 

  Linje 2*1 

	 Innstillinger	

  Ringetone 

   Linje 1*2 

   Linje 2*2 

	 	 	 Intercom	

  Tid og dato

   Tid

   Dato

   Tidsformat 

   Klokkevisning

	 	 Favoritter*3 

   L1 

   L2 

  Håndsett 

	 	 	 Farge

   Angi/Endre navn

   Oppmelding

	 	 	 Håndsettype

  Telefonbok

  Hovedlinje*4 

  Autom. sperre

	 	 AV

  Batterivarsel

  Autom. mottak

	 	 Nyhetsind.

	 	 Area	codes	

   Ring 

	 	 	 Area	code	1*5 

   … 

	 	 	 Area	code	10

  Språk

  Base 

	 	 	 Fjern	håndsett

   Åpne base

   Endre pinkode 

  Telefonlinjer

	 	 Flashtid
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Standardversjon USA-versjon 

*1 Denne menyen er kun tilgjengelig 

hvis du har to telefonlinjer og har 

definert en hovedlinje. 

*2 Hvis du kun har én telefonlinje, er 

alternativet Linje tilgjengelig 

istedenfor Linje 1 og Linje 2. 

*3 Menyen Favoritter er kun 

tilgjengelig hvis du har én 

telefonlinje. 

*4 Denne menyen er kun tilgjengelig 

når du har valgt to telefonlinjer. 

*5 Hvis Ring er innstilt på Nei, kalles 

Area code 1 for Area code og Area 

code 2 til Area code 10 er ikke 

tilgjengelig i menyen. 



Håndsett- og basekompatibilitet 

På europeiske markeder og andre markeder utenfor USA som bruker standardmodellen av BeoLine 2-

basen,	har	du	mulighet	til	å	kombinere	forskjellige	typer	håndsett	og	baser.	I	tabellene	på	denne	

siden kan du se hvilke baser du kan bruke sammen med BeoCom 5 og hvilke håndsett du kan bruke 

sammen	med	BeoLine	2.	Vær	oppmerksom	på	at	menyene	og	funksjonene	alltid	vil	være	begrenset	

til de som er tilgjengelig i det eldste håndsettet som er oppmeldt på en base. 

65

Du kan bruke håndsettet med 

forskjellige Bang & Olufsen-baser. 

Du må imidlertid være oppmerksom 

på at noen funksjoner kan være 

begrenset hvis håndsettet brukes 

med andre baser enn BeoLine 2. 

Du kan bruke BeoLine 2-basen 

med forskjellige Bang & Olufsen-

håndsett. Du må imidlertid være 

oppmerksom på at noen funksjoner 

kan være begrenset hvis BeoLine 2 

brukes med andre håndsett enn 

BeoCom 5. 

BeoCom 5 – kompatibilitet med Bang & Olufsen-baser: 
Fullt ut funksjonelt. 

Kun én linje hvis håndsettet er i et system som 

også inneholder BeoCom 6000 MKII- eller 

BeoCom 2 MKII-håndsett. 

Kun én linje. Begrenset funksjonalitet. 

Kun én linje. Begrenset funksjonalitet.  

BeoLine 2 – kompatibilitet med Bang & Olufsen-håndsett: 
Fullt ut funksjonelt. 

Kun én linje hvis håndsettet er i et system som 

også inneholder BeoCom 6000 MKII- eller 

BeoCom 2 MKII-håndsett. 

Kun én linje. Begrenset funksjonalitet. 

Kun én linje. 

Kun én linje. Begrenset funksjonalitet. 

Kun én linje. 

BeoLine 2 

BeoLine 

BeoLine PSTN 

BeoCom 5 

BeoCom 6000 MKI 

BeoCom 6000 MKII 

BeoCom 2 MKI 

BeoCom 2 MKII 



Antall håndsett per base: 8 

Taletid	per	ladesyklus: Opptil 12 timer.

Standbytid	per	ladesyklus: Opptil 100 timer.

Ladetid: 4 timer.

Rekkevidde: Håndsettet har en innendørs rekkevidde på cirka 50 meter, 

og en utendørs rekkevidde på cirka 300 meter. Begge disse tallene 

avhenger imidlertid av de lokale forholdene.

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

Strømforsyning: Litium-ion-batteri, 830 mAh. 

Effekt: (EIRP) 250 mW/10 mW. 

Temperatur og fuktighet: Telefonen må plasseres i omgivelser med 

en omgivelsestemperatur på 5–40 °C og en relativ fuktighet på 15–95 %. 

Display: 176 × 220 piksler. Farge-LCD. 

FCC	SAR-grense: 1,6 mW/g. Den maksimale SAR-verdien som er blitt 

målt for DECT (Europa) var 0,043 mW/g, og verdiene for DECT 6.0 

(USA) var: SAR (kropp) 0,015 mW/g og SAR (hode) 0,012 mW/g.

Telefonen er beregnet på bruk i det 

offentlige analoge nettet. Den 

støtter nummervisning, under 

forutsetning av at du abonnerer på 

dette hos telefonoperatøren. Ikke 

alle tilleggstjenester som tilbys av 

de forskjellige telefonoperatørene, 

er tilgjengelig i alle land. 

Telefonen kan kun forventes å 

fungere i landet den er produsert 

for, siden overføringssystemer, 

lovfestede krav og automatiserte 

tjenester kan variere fra land til 

land. Landet som håndsettet er 

produsert for, er angitt på 

emballasjen. De nasjonale ID-

bokstavene er angitt over den 

nederste strekkoden på etiketten. 

Hvis du er i tvil om bruken av 

håndsettet, bør du ta kontakt med 

forhandleren. 

Hvis du bruker en BeoLine PSTN-base, 

kan du kun melde opp seks håndsett. 

Viktig informasjon 

Tekniske data 
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Stikkordregister 

Anrop 

Foreta	et	internt	konferanseanrop,	63 

Foreta	og	svare	på	anrop,	22 

Konferanseanrop med én linje – ”3 på linjen”, 39 

Konferanseanrop med to linjer, 38 

Lagre et nummer etter et anrop, 27 

Listen	Nye	anrop,	10 

Ringe opp et annet håndsett, 60 

Ringe opp et nummer fra anropslisten, 30 

Ringe opp og lagre innvalgsnumre i 

telefonboken, 50 

Sette over eksterne anrop, 62 

Søke	i	telefonboken	og	foreta	et	anrop,	29 

Veksle	mellom	anrop	på	forskjellige	linjer,	36 

Veksle	mellom	anrop	på	samme	linje	–	anrop	

venter, 37 

Anrop venter 

Veksle	mellom	anrop	på	samme	linje	–	anrop	

venter, 37 

Bakgrunnslys 

Bakgrunnslys	for	display	og	tastatur,	13 

Base 

Avbryte	oppmelding	av	et	håndsett,	57 

BeoLine 2-basen, 14 

Førstegangs	oppmelding	av	håndsettet	på	en	

base, 14 

Håndsett- og basekompatibilitet, 65 

Innstille	et	håndsett	som	"personlig"	eller	

"felles",	61 

Manuell oppmelding av et håndsett, 14 

Menyen	Base, 57 

PARK-numre, 15 

Åpne en base for oppmelding, 57 

Batteri 

Batteristatus, 9 

Lade batteriet i håndsettet, 8 

Menyen	Batterivarsel, 56 

Slå av håndsettets ringetone og batterivarsel, 24 

BeoLink 

Justere	volumet	på	lyd-/videoprodukter,	49 

Displayer og menyer 

Alternativer	i	hovedmenyen,	10 

Bakgrunnslys	for	display	og	tastatur,	13 

Batteristatus, 9 

Displayet	på	håndsettet,	10 

Feilsøking	via	displayet,	11 

Menyoversikt,	64 

Vise	anropsinformasjon	for	et	valgt	utgående	

anrop, 31 

Visning	av	nye,	ubesvarte	anrop,	10 

Favoritter 

Fjerne	et	favorittnummer,	33 

Lagre et favorittnummer, 32 

Menyen	Favoritter, 55 

Ringe opp et favorittnummer, 32 
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Håndsett 

Bakgrunnslys	for	display	og	tastatur,	13 

Displayet	på	håndsettet, 10 

Førstegangs	oppmelding	av	håndsettet	på	en	

base, 14 

Gi	håndsettet	et	navn,	17 

Håndsett- og basekompatibilitet, 65 

Innstille	dato	og	klokkeslett,	18 

Innstille	et	håndsett	som	”personlig”	eller	

”felles”, 61 

Lade batteriet i håndsettet, 8 

Menyen	Håndsett, 55 

Ringe opp et annet håndsett, 60 

Sperre tastaturet på håndsettet, 23 

Slå av håndsettets ringetone og batterivarsel, 24 

Slå på eller av, 10 

Taster på håndsettet, 12 

Velge	en	farge	for	håndsettet,	16 

Innstillinger 

Gi	håndsettet	et	navn,	17 

Innstille	dato	og	klokkeslett,	18 

Innstille	et	håndsett	som	”personlig”	eller	

”felles”, 61 

Innstille	håndsettet	for	bruk	med	en	eller	to	

linjer, 19 

Justere	volumet	på	lyd-/videoprodukter,	49 

Menyen	Area Codes, 57 

Menyen	Autom. mottak, 56 

Menyen	Autom. sperre, 56 

Menyen	AV, 56 

Menyen	Base, 57 

Menyen	Batterivarsel, 56 

Menyen	Favoritter, 55 

Menyen	Flashtid, 57 

Menyen	Hovedlinje, 56 

Menyen	Håndsett, 55 

Menyen	Nyhetsind., 56 

Menyen	Ringetone, 55 

Menyen	Språk, 57 

Menyen	Telefonlinjer, 57 

Menyen	Tid og dato, 55 

Slå av håndsettets ringetone og batterivarsel, 24 

Sperre tastaturet på håndsettet, 23 

Velge	en	farge	for	håndsettet,	16 

Velge	en	hovedlinje,	40 

Volum	og	mikrofon,	25 

Innvalgsnumre 

Ringe opp og lagre innvalgsnumre i 

telefonboken, 50 

Intercom 

Foreta	et	internt	konferanseanrop, 63 

Ringe opp et annet håndsett, 60 

Sette over eksterne anrop, 62 
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Klokke

Still inn dato og klokkeslett, 18

Velg	klokkevisning, 18 og 55

Konferanseanrop 

Foreta	et	internt	konferanseanrop,	63 

Konferanseanrop med to linjer, 38 

Konferanseanrop med én linje – ”3 på linjen”, 39 

Lading 

Batteristatus, 9 

Lade batteriet i håndsettet, 8 

Mikrofon 

Volum	og	mikrofon,	25 

Nummervisning 

Bruke anropslisten, 30 

Lagre numre fra anropslisten, 48 

Ringe opp et nummer fra anropslisten, 30 

Slette et bestemt nummer fra listen, 31 

Slette innholdet i anropslisten, 45 

Oppmelding 

Avbryte	oppmelding	av	et	håndsett,	57 

Førstegangs	oppmelding	av	håndsettet	på	en	

base, 14 

Manuell oppmelding av et håndsett, 14 

PARK-numre, 15 

Åpne en base for oppmelding, 57 

Pinkode 

Endre pinkoden for basen, 57 

Plassering 

Plassering og omgivelser, 20 

Redigere 

Legge	inn	et	nytt	navn	og	nummer	i	

telefonboken, 42 

Redigere et navn eller nummer i 

telefonboken, 46 

Slette et navn og nummer i telefonboken, 44 

Velge	et	hovednummer	for	et	navn	i	

telefonboken, 43 

Repetere nummer 

Bruke anropslisten, 30 

Lagre numre fra anropslisten, 48 

Ringe opp et nummer fra anropslisten, 30 

Slette et bestemt nummer fra listen, 31 

Slette innholdet i anropslisten, 45 

Vise	anropsinformasjon	for	et	valgt	utgående	

anrop, 31 

69



Ringetone 

Menyen	Ringetone, 55 

Slå av håndsettets ringetone og batterivarsel, 24 

Sentral 
Menyen	Flashtid, 57 

Ringe opp og lagre innvalgsnumre i 

telefonboken, 50  

Sette over anrop 

Sette over eksterne anrop, 62 

Slette  

Slette et bestemt nummer fra listen, 31 

Slette et navn og nummer i telefonboken, 44 

Slette innholdet i anropslisten, 45 

Speaker Phone 

Bruke den valgfrie Speaker Phone, 26 

System 

Foreta	et	internt	konferanseanrop,	63 

Innstille	et	håndsett	som	”personlig”	eller	

”felles”, 61 

Ringe opp et annet håndsett, 60 

Sette over eksterne anrop, 62 

Søke 

Ringe opp et nummer fra anropslisten, 30 

Søke	i	telefonboken	og	foreta	et	anrop,	29 

Tastatur 

Bakgrunnslys	for	display	og	tastatur, 13 

Sperre tastaturet på håndsettet, 23 

Taster på håndsettet, 12 

Telefonbok 

Lagre et nummer etter et anrop, 27 

Lagre numre fra anropslisten, 48 

Legge	inn	et	nytt	navn	og	nummer	i	

telefonboken, 42 

Redigere et navn eller nummer i 

telefonboken, 46 

Ringe opp og lagre innvalgsnumre i 

telefonboken, 50 

Slette et navn og nummer i telefonboken, 44 

Søke	i	telefonboken	og	foreta	et	anrop,	29 

Velge	et	hovednummer	for	et	navn	i	

telefonboken, 43 

Velg	utforming	av	telefonboken, 56

Tekniske data 

Spesifikasjoner for håndsettet, 66 

Vedlikehold 

Rengjøre	håndsettet,	20 

Volum 

Justere	volumet	på	lyd-/videoprodukter,	49 

Volum	og	mikrofon,	25 
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Elektrisk og elektronisk utstyr, deler 

og batterier som er merket med dette 

symbolet må ikke kastes sammen 

med vanlig husholdningsavfall; alt 

elektrisk og elektronisk utstyr, deler 

og batterier må oppsamles og 

kastes separat. Hvis selve produktet 

er for lite til å bli merket med dette 

symbolet, vil symbolet i stedet 

være å finne i brukerveiledningen 

eller på emballasjen.

Batterier, og elektronisk eller 

elektrisk avfall (EE-avfall) leveres til 

mottak for slikt avfall eller til 

forhandlere av EE-produkter.

På denne måten bidrar du til å 

verne om miljø og helse, og sikre 

bærekraftig håndtering av 

naturressursene. Ved korrekt 

avfallshåndtering unngår man at 

naturen forurenses med potensielt 

skadelige substanser som kan være 

til stede i batterier, eller elektrisk 

og elektronisk utstyr. Kontakt din 

lokale Bang & Olufsen-forhandler 

for nærmere informasjon om 

innlevering av EE-avfall.

Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE) – Miljøvern 

Dette produktet samsvarer med 

bestemmelsene i direktivene 

1999/5/EF og 2006/95/EF 

Batteriene må gjenvinnes. 
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Til det norske marked! 

Mekaniske og elektroniske 

komponenter i produktene slites 

ved bruk. Det må derfor påregnes 

reparasjoner og utskiftning av 

komponenter innenfor kjøpslovens 

reklama sjonstid, som må regnes 

som vedlikehold av produktene. 

Slik vedlikehold gir ikke grunn lag 

for å rette mangels krav mot 

forhandler eller leverandør, og må 

bekostes av kjøper. 
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