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Innan du börjar … 

Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar 

och använder luren med en BeoLine 2-basstation. 

Du kan också använda luren med andra basstationer, t.ex. en 

BeoLine- eller en BeoLine PSTN-basstation. Lägg dock märke till 

att en del funktioner fungerar annorlunda eller inte är tillgängliga 

när du använder luren med någon av dessa basstationer. 

Använda handledningen 
Följande exempel visar hur en knapp- eller statusdisplay ser ut i en 

instruktionssekvens. 

Exempel på knapparna på luren 

Hjulet 

Knappen i mitten av hjulet 

Lur på/av, som man tar emot och avslutar samtal 

med 

Sifferknapparna 

Lurens display 

Om du har valt att använda två telefonlinjer, visar 

displayen den linje som för närvarande används 

med 1 eller 2. 

En pil anger att det finns fler alternativ 

tillgängliga om du vrider hjulet medurs. 

555 123 4567 

Spara nummer 

Ringa 

Redigera 

Huvudnummer 

OK

0 – 9

3



Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, 

funktioner och deras användning! 
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Innehåll 

Komma igång, 7 

Lär dig ansluta och ställa in luren, använda knapparna på luren och 

displayen. Du hittar också information om underhåll. 

Daglig användning, 21 

Lär dig att ringa och besvara samtal, ändra lurvolymen, ringa samtal från 

telefonboken, samtalslistan, spara nummer i telefonboken efter ett 

samtal, sätta på/stänga av lurens ringsignal och låsa lurens knappar. 

Använda 2 linjer, 35 

Lär dig hantera två samtal samtidigt på samma linje, hantera två samtal 

samtidigt på båda linjerna, ringa ett konferenssamtal på 2 linjer och ett 

trepartssamtal på en linje. 

Avancerade funktioner, 41 

Lär dig att lägga till, ändra och ta bort namn och nummer i telefonboken, 

spara nummer från samtalslistan, ta bort innehållet i samtalslistan*1 ringa 

och spara anknytningsnummer samt reglera volymen på vissa av Bang & 

Olufsens audio- och videoprodukter. Det här kapitlet innehåller en översikt 

över menyn Inställningar. Du kan exempelvis lära dig hur du registrerar en 

lur till en basstation, ställer in tid och datum, och väljer inställningar för 

ringsignalen.

Systemanvändning med flera lurar, 59

Lär dig hur du kan göra en lur personlig eller gemensam, ringa en annan 

lur, vidarebefordra externa samtal och ringa ett internt konferenssamtal. 

Menyöversikt, 64

Kompatibilitet mellan lur och basstation, 65 

Viktig information om luren, 66 

Register, 67 
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*1 Detta är endast möjligt om du 

använder luren med en BeoLine 2- 

eller en BeoLine-basstation. 



6



Komma igång 

Batteriet, 8 

	 •	 Ladda	lurens	batteri	

	 •	 Batterinivå	

Luren, 10 

	 •	 Lurens	display	

	 •	 Lurens	knappar	

	 •	 Display	och	knappsatsens	bakljus	

Registrera luren till en basstation, 14 

	 •	 Förstagångsregistrering	av	luren	till	en	basstation	

	 •	 Välja	en	färg	för	luren	

	 •	 Namnge	luren	

	 •	 Ställa	in	tid	och	datum	

	 •	 Ställa	in	luren	för	användning	med	en	eller	två	linjer	

Placering, omgivningar och rengöring, 20 

Snabbstart
Vi rekommenderar att du börjar på 

följande sätt: 

1 Anslut laddaren eller 

högtalartelefonen Speaker Phone 

till uttaget enligt instruktionerna 

i handledningen till laddaren eller 

högtalartelefonen Speaker Phone, 

2 Ladda lurens batteri, 

3 Anslut BeoLine 2-basstationen 

enligt anvisningarna i 

handledningen till BeoLine 2-

basstationen, 

4 Registrera luren på basstationen. 

Se sidan 14. 

I det här kapitlet beskrivs den 

första inställningen i detalj. 
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Ladda lurens batteri 

Om luren behöver laddas sker detta automatiskt när luren sätts i 

laddaren eller i din Speaker Phone. Av säkerhetsskäl laddas inte 

batteriet	före	leverans.	Vi	rekommenderar	att	du	laddar	luren	i	

minst en timme innan du går vidare med förstagångsregistreringen 

av luren. 

Om laddning ... 

– Laddaren eller högtalartelefonen Speaker Phone måste vara ansluten 

till eluttaget. 

– Det tar ca fyra timmar att ladda batteriet helt. 

– Taltiden är upp till 12 timmar. 

– Standby-tiden är upp till 100 timmar. 

>> Komma igång 8

Luren styr laddningen av batteriet, 

så du kan alltid sätta luren i 

laddaren eller högtalartelefonen 

Speaker Phone när du har använt 

den, även om batteriet inte 

behöver laddas. Batteriets livslängd 

minskar inte om du lämnar luren i 

laddaren eller högtalartelefonen 

Speaker Phone. 



Batterinivå 

Batteriindikatorn	på	displayen	visar	lurens	laddningsnivå.	Om	

batteriet	måste	laddas	visas	ett	meddelande	på	displayen	och	en	

ljudsignal	hörs.	

Visa batterinivån ... 

Tryck när luren är i standby 

Vrid på hjulet tills Batterinivå visas och tryck på 

OK. Batterinivån visas på displayen 

Batterisymbolen indikerar en 

batterinivå på 0, 10, 25, 50, 75 

eller 100 % beroende på hur 

mycket av symbolen som är ifylld. 

OK

Batterinivå 

OK
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Lurens display 

Sätta på displayen ... 

> Lyfta upp luren. 

> Tryck på OK när luren är i vänteläge. 

> Vrid på hjulet för att visa alternativ på displayen. 

> Tryck på OK för att välja ett alternativ. 

Alternativ på huvudmenyn 
– Lås knappsats … Lås lurens knappsats. Se sidan 23.

– Ringsignal av ... Stänga av ringsignalen och batterilarmet på luren.  

Se sidan 24.

– Batterinivå ... Visar batteriets laddningsnivå. Se sidan 9.

– Radera lista … Radera innehållet i samtalslistan. Se sidan 45*. 

– Inställningar … Aktivera, justera eller avaktivera funktioner. Se sidan 54.

Visning av nya, obesvarade samtal 
När luren är aktiverad men inte används, visar displayen eventuella 

obesvarade inkomna samtal. Menyn försvinner när du har sett samtalen 

och samtalsinformationen flyttas till samtalslistan. 

”3 nya samt.” visas på displayen ... 

> Tryck på OK för att se nummer, tid och datum för det senaste samtalet. 

Om namnet finns sparat i telefonboken, visas detta namn och 

nummertypen*1 istället för numret. Om du har två telefonlinjer visas 

vilken telefonlinje som samtalet togs emot på i bakgrunden.*2 

> Vrid på hjulet för att se de andra samtalen. 

> När du har sett de nya samtalen trycker du på  för att lämna menyn, 

eller ... 

> … tryck på  för att ringa det markerade numret. 

>> Komma igång 

Exempel på information om ett 

nytt samtal. 

*1 ”Radera lista” och nummertyper 

finns bara tillgängliga om du 

använder luren med en BeoLine 2- 

eller en BeoLine-basstation. 

*2 Om du har valt en 

huvudtelefonlinje, kommer endast 

samtal från denna linje att visas. 

Om du inte vill visa information om 

nya samtal tryck på . 
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3	nya	samt.	

98765432

10:17

Ons	2	jan

3 samt.



Felsökning via displayen  
Om ett tillstånd har uppstått som hindrar eller på annat sätt påverkar 

optimal användning av telefonen visas en varning i displayen när luren är 

i standby-läge och den finns kvar så länge tillståndet gäller. 

En varning visas i displayen*3 … 

> Vrid på hjulet för att markera andra tillstånd om tillämpligt. 

> Tryck på OK för att justera nödvändiga inställningar, vid behov. 

> Vrid på hjulet för att justera inställningarna och tryck på OK för att 

spara dem. 

Meddelanden i vänteläge: 

Luren är inte registrerad till en basstation.  

Tryck på OK för att starta processen för 

förstagångsinstallation. 

Det finns ingen kontakt mellan basstationen och 

luren. 

Det finns ingen anslutning mellan basstationen 

och telefonlinjen. Denna varning är endast 

tillgänglig om du använder luren med en 

BeoLine 2- eller en BeoLine-basstation. 

Batteriet behöver laddas. 

Klockan har inte ställts in i systemet. Tryck på OK 

för att öppna menyn Tid och datum. 

När den här symbolen visas i 

vänteläget är linjen upptagen. 

Registrera lur 

till bas? 

Bas	hittades	ej	

Ingen kopplton 

Ladda batteri 

Klocka	ej	

inst. 
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*3 Om du inte vill visa varningen, 

tryck på . 



OK/MENU (mitten av hjulet) 

– Godkänn och spara poster eller 

val på displayen 

– Beroende på vilket läge luren 

befinner sig i får du tillgång till 

olika funktioner och alternativ 

när du trycker på OK. Dessa visas 

genom att du vrider på hjulet 

– Håll knappen intryckt för att 

stänga av luren och tryck på den 

en gång för att sätta på luren igen 

 Samtalslista 

Visa samtalslistan. 

C 

Radera den senaste siffran eller 

bokstaven som du angav eller den 

nuvarande posten i en lista. När du 

redigerar namn, bläddrar igenom 

telefonboken eller listor. I vänteläge, 

håll knappen intryckt för att gå till 

tyst läge. 

 Lur på/av 

Tryck för att ringa eller avsluta ett 

samtal. 

 Bakåtknapp 

Tryck för att gå tillbaka en nivå. 

Håll intryckt för att avsluta en 

funktion. 

 

Vrid på hjulet för att öppna och 

söka i telefonboken, samtalslistan 

och telefonens menysystem. Under 

ett samtal kan du justera volymen 

genom att vrida på hjulet. 

[L1], [L2] 

Tryck på [L1] eller [L2] för att välja 

telefonlinje före eller under samtal. 

Om du bara har en telefonlinje kan 

du spara ett favoritnummer för 

varje knapp. 

HOLD

Parkera ett samtal om du har två 

telefonlinjer eller sätt på/stäng av 

mikrofonen om du har en 

telefonlinje. 

0–9 (A–Z) 

Sifferknappar för att ange 

telefonnummer. 

  

Används i telefonnummer, för 

vidarebefordring av samtal och 

andra automatiska tjänster. 

Lurens knappar 

>> Komma igång 

HOLD

ABC DEF

FLASH

TUV WXYZPQRS

JKLJKL MNOGHI

21 3

54 6

87 9

0

RAV INT

L1 L2
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Luren har en dubbelsidig 

utformning, där mikrofonen och 

högtalaren sitter på motsatt sida i 

förhållande till displayen.



Display och knappsatsens bakljus 

Bakljus på luren 

–	 När	luren	är	i	viloläge	är	bakljuset	av.	

–	 När	luren	används	är	bakljuset	på.	

–	 Under	vanliga	samtal	är	bakljuset	dämpat.	

– Under samtal med handsfree, när luren är placerad i din  

Speaker	Phone	och	laddas	är	allt	bakljus	reducerat.	

–	 När	luren	sätts	i	laddaren,	är	displayens	bakljus	reducerat	och	

knappsatsens	bakljus	är	av.	

Dessutom	slås	bakljuset	på	när	du	trycker	på	en	knapp,	 

lyfter	luren	samt	när	det	ringer.	

AV	

Tryck för att justera volymen på 

audio- och videosystem från 

Bang & Olufsen. 

R	(FLASH)	

Används tillsammans med 

vidarebefordring av samtal,  

samtal väntar och andra 

automatiska tjänster. 

Kontakta din lokala tjänsteleverantör 

om du vill ha mer information om 

tillgängliga R (FLASH)-tjänster och 

hur de används.

INT 

Tryck för att ringa en intern lur. Du 

kan sedan bläddra igenom listan 

över lurar med hjulet eller välja en 

lur genom att trycka numret för 

den luren (1–8).*1 

Du kan stänga av visningen  

av obesvarade samtal på luren.  

Mer information finns under 

”Inställningar” på sidan 54. 
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*1 Om du använder en  

BeoLine PSTN-basstation, kan du 

endast registrera sex lurar. 



Förstagångsregistrering av luren till en basstation 

För	att	basstationen	och	luren	ska	kunna	kommunicera	måste	luren	

registreras till en basstation. Upp till åtta lurar kan registreras på 

samma basstation.*1 Du kan inte registrera en lur till fler än en 

basstation. 

Om du vill registrera fler än en lur till en basstation, och fler än en 

av dessa lurar är BeoCom 6000 eller BeoCom 2, ska den äldsta 

modellen registreras först. Användningen begränsas då till att 

passa	styrningen	av	den	äldsta	registrerade	luren.	

> Koppla bort basstationen från eluttaget i minst två sekunder och anslut 

den sedan igen. Indikatorlampan blinkar och basstationen är redo för 

registrering under fem minuter. 

När basstationen är redo för registrering följer du processen på följande sida. 

BeoLine 2-basstationen. 

Du kan inte använda en amerikansk 

BeoLine 2-modell på marknader 

som använder standardmodeller 

och du kan inte använda en 

BeoLine 2-standardmodell på 

marknader som använder 

amerikanska modeller. 

*1 Om du använder en BeoLine 

PSTN-basstation kan du endast 

registrera sex lurar. 

>> Komma igång 14

Indikatorlampa 



Registrera luren till en basstation ... 

Tryck för att sätta på luren. Språkmenyn visas. 

Vrid på hjulet för att välja önskat menyspråk och 

tryck på OK 

Registrera lur till bas? visas på displayen 

Tryck på OK. Luren söker efter en öppen basstation 

När den hittar en basstation visas PARK-numret*2 

för basstationen. Kontrollera numret mot 

basstationens nummer 

Om numren inte överensstämmer vrider du på 

hjulet för att stega mellan tillgängliga basstationer, 

om mer än en finns tillgänglig. Om basstationen 

inte visas öppnar du basstationen för registrering 

igen och upprepar processen 

Om numren överensstämmer, tryck för att 

registrera luren till basstationen 

Om basstationen frågar efter en pinkod anger du 

pinkoden och trycker på OK. Displayen meddelar 

när registreringen är färdig. Du kan nu tilldela 

luren en färg, enligt beskrivningen på sidan 16 

För mer information om hur du 

aktiverar, placerar och ansluter en 

BeoLine 2-basstation, se handboken 

som medföljer basstationen. 

För att öppna BeoLine 2- eller 

BeoLine-basstationen för att 

registrera flera lurar vid ett senare 

tillfälle, se s. 57. 

*2 Beroende på vilken basstation du 

har kan du hitta PARK-numret 

bakom jackets hölje, på jackets hölje 

eller på basstationens undersida. 

OK

OK

Registrera lur 

till bas? 

OK

Bas hittades

36.000077123456 

Bas hittades

36.000077234567 

OK

0 – 9
OK
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Välja en färg för luren 

När	registreringen	är	färdig	uppmanas	du	på	displayen	att	välja	en	

färg för luren. Detta är praktiskt om du har mer än en lur. Du kan 

ange denna inställning när du vill. 

Färg-menyn visas på displayen. Vrid på hjulet för 

att markera en färg 

Tryck på OK för att spara inställningen 

Tryck på OK för att fortsätta förfarandet för den 

första inställningen och namnge luren 

>> Komma igång 

Med den här luren kan du välja ett 

färgtema för lurens display, så att 

du till exempel kan se i vilket rum 

den står i eller vem som använder 

den mest. 

Funktionerna som beskrivs på 

dessa sidor går även att komma  

åt via menyn ”Inställningar”.  

Mer information finns under 

”Inställningar” på sidan 54. 

Färg	

Gul 

OK

OK
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Namnge luren 

När	displayen	på	luren	har	tilldelats	ett	färgtema,	uppmanas	du	

på	displayen	att	namnge	luren.	Detta	är	praktiskt	om	du	har	mer	

än en lur. Du kan ange denna inställning senare, om du vill.  

På displayen uppmanas du att ange ett namn. 

Tryck på OK för att göra det, eller på  om du 

vill hoppa över detta steg 

Vrid på hjulet för att välja bokstäverna i namnet. 

Du kan välja mellan stora och små bokstäver*1 

Tryck på OK för att spara den valda bokstaven 

När namnet är färdigt, vrider du på hjulet för att 

flytta markören till symbolen . spara visas i 

displayen 

Tryck på OK för att spara namnet. Nu kan du 

ställa in tid och datum 

Du kan exempelvis namnge luren 

efter det rum den står i, eller efter 

den person som använder den mest. 

Om du registrerar en lur som redan 

har ett namn till basstationen visas 

detta namn på displayen när 

registreringen är färdig. Om du vill 

använda samma namn flyttar du 

markören till symbolen  och 

trycker på OK. 

*1 Genom att trycka på OK när  i 

stavningsraden är markerad, växlar 

du mellan stora och små bokstäver 

om du använder en BeoLine 2- eller 

BeoLine-basstation. 

Ange lurens 

namn? 

OK

Kök 

 			ABCDEFGHIJ	

OK

spara 

 			ABCDEFGHIJ	

OK
Kök 

Sparad 
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>> Komma igång 

Ställa in tid och datum 

När du har registrerat den första luren och gett den ett färgtema 

och	ett	namn	uppmanas	du	på	displayen	att	ställa	in	tid	och	

datum. Tiden visas när luren inte används och när det inte finns 

någon	ny	information	på	displayen.	Tiden	och	datumet	visas	även	

med information om nummerpresentation och återuppringning. 

Ställ tid/datum? visas

Tryck på OK för att ställa in tid och datum eller 

tryck på  om du vill hoppa över detta steg 

Vrid på hjulet för att välja önskat tidsformat och 

tryck på OK 

Ställ in timme och minut genom att vrida på 

hjulet och trycka på OK 

Ställ in dag, månad och år genom att vrida på 

hjulet och trycka på OK. Nu kan du välja det 

antal telefonlinjer som du vill använda 

När luren är i vänteläge och det 

inte finns några nya samtal, visas 

klockan på displayen. Klockan kan 

visas på två sätt: med siffror eller 

med cirklar. Den lilla cirkeln visar 

timmar och den stora cirkeln visar 

minuter. På bilden ovan är klockan 

17:45 eller 5:45. Mer information 

finns på sid. 55.

Ställ tid/datum? 

OK

OK

OK

OK
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Ställa in luren för användning med en eller två linjer 

När	du	har	ställt	in	tid	och	datum,	uppmanas	du	att	välja	det	antal	

telefonlinjer	du	vill	använda.	

Telefonlinjer visas på displayen*1 

Vrid på hjulet för att välja antal linjer och tryck 

på OK för att spara 

När du har ställt in antal telefonlinjer uppmanas 

du att registrera fler lurar*2 

Tryck på OK om du har fler lurar som du vill 

registrera. Basstationen öppnas automatiskt för 

registrering. Om du inte har fler lurar, tryck på . 

Nu är registreringen färdig och basstationen är 

stängd för registrering 

Telefonlinjer	

1 

2 

OK

Registrera fler 

lurar? 

OK
Bas är öppen 

för registrering

19

*1 Det här menysteget är bara 

tillgängligt om du använder luren 

med en BeoLine 2. Om du använder 

någon annan basstation, gå vidare 

till nästa steg. 

*2 Du kan endast registrera fler lurar 

på detta sätt om du använder 

luren med en BeoLine 2- eller 

BeoLine-basstation. 



Placering och omgivning 

Telefonen får inte placeras i fuktiga, dammiga eller förorenade 

omgivningar	och	får	inte	utsättas	för	direkt	solljus	eller	vätskor.	

Undvik att låta lurens laddningskontakter vidröra metall eller 

flottiga områden. 

Rengöra luren 

Rengör	luren	med	en	mjuk	och	fuktig	trasa	med	några	droppar	

milt	rengöringsmedel.	För	att	rengöra	laddningskontakterna	på	

laddaren, Speaker Phone och luren – och endast dessa delar – 

använder	du	en	bomullstopp	och	isopropylalkohol.	Använd	inte	

isopropylalkohol	för	att	rengöra	några	andra	delar	av	laddaren,	

högtalartelefonen Speaker Phone eller luren! 
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Daglig användning 

Ringa och besvara samtal, 22 

	 •	 Ringa	

	 •	 Besvara	samtal	

	 •	 Stänga	av	ljudet	på	luren	när	den	ringer	

Låsa knappsatsen på luren, 23 

Stänga av lurens ringsignal och batterivarning, 24 

Volym och mikrofonen, 25 

Använda BeoCom 5 Speaker Phone (tillval), 26 

Spara ett nummer efter samtalet, 27 

Leta i telefonboken och ringa ett samtal, 29 

Använda samtalslistan, 30 

Spara och ringa ett favoritnummer, 32 

I det här kapitlet får du information 

om den dagliga användningen av 

luren, som till exempel att ringa och 

besvara samtal, spara ett nummer i 

telefonboken efter ett samtal och 

att använda samtalslistan. 
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Ringa och besvara samtal 

Knappen  på luren används för att besvara och avsluta samtal. 

Under samtalet visar luren hur länge samtalet har pågått och 

numret till eller namnet på den person du talar med. Om du har 

två	telefonlinjer	visas	även	den	aktiva	linjen.	Om	du	inte	vill	besvara	

ett	samtal	kan	du	stänga	av	ljudet	på	luren	när	det	ringer	med	

knappen C. 

Ringa ett samtal ... 

Om du har två telefonlinjer, visas den aktuella 

linjen på displayen, som på bilden på den här 

sidan. Om du vill använda en annan linje, tryck 

på knappen för den aktuella telefonlinjen 

Ange telefonnumret

Om du slår fel nummer, vrider du på hjulet för 

att flytta markören till den felaktiga siffran och 

trycker på C för att radera den 

Tryck för att ringa upp. Samtalstiden visas och 

om namnet är sparat i telefonboken visas även 

detta 

Tryck för att avsluta samtalet. Du kan också 

placera luren i laddaren 

Besvara ett samtal ... 

Tryck för att besvara samtalet 

Tryck för att avsluta samtalet. Du kan också 

placera luren i laddaren 

Stänga av ljudet på luren när den ringer ... 

Tryck för att stänga av ringsignalen för 

inkommande samtal. 

>> Daglig användning 

Om du har två telefonlinjer och 

väljer en huvudlinje för utgående 

samtal, enligt beskrivningen på 

sidan 40, når du denna linje om du 

trycker på . Om du inte har valt en 

huvudlinje, når du den linje för 

utgående samtal som valdes senast. 

Om du avslutar ett samtal till eller 

från ett nummer som inte finns 

sparat i telefonboken uppmanas 

du på displayen att spara numret. 

Se ”Spara ett nummer efter 

samtalet” på sidan 27 för mer 

information. 

Om du vill få en kopplingston innan 

du slår numret trycker du på . 

L 1 eller L 2

0 – 9
98765432|

98765|432

C

98765432

0:19

23456789 

0:02 

C
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Låsa knappsatsen på luren 

Du	kan	låsa	lurens	knappsats	för	att	undvika	att	knapparna	trycks	

ned av misstag när du t.ex. har luren i fickan. Om du låser 

knappsatsen kan du fortfarande besvara samtal. Du måste dock 

låsa	upp	knappsatsen	för	att	själv	kunna	ringa	ett	samtal.	

Låsa lurens knappsats ... 

Tryck för att öppna huvudmenyn. Lås knappsats 

markeras 

Tryck för att låsa knappsatsen 

Låsa upp lurens knappsats ... 

Håll intryckt för att visa Lås upp knappar?  

Tryck därefter direkt på OK för att låsa upp 

knappsatsen 

Du kan också låsa knappsatsen 

genom att trycka och hålla ned  

när luren är i vänteläge. 

Du kan ställa in luren så att 

knappsatsen låses automatiskt när 

den inte används. Du aktiverar och 

avaktiverar funktionen via menyn 

Inställningar. På sidan 56 finns mer 

information. 

Lås upp knappar? 

OK 

OK
Lås knappsats 

OK 
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Stänga av lurens ringsignal och batterivarning 

Du kan stänga av ringsignalen på luren om du vill slippa bli störd. 

När ringsignalen stängs av ringer det inte i luren, men inkommande 

samtal	registreras	fortfarande	i	menyn	Nya	samt.	och	visas	på	

displayen,	enligt	beskrivningen	på	sidan	10.	

Stänga av lurens ringsignal ... 

Tryck för att öppna huvudmenyn 

Vrid på hjulet för att markera Ringsignal av och 

tryck på OK. En ikon visas på displayen 

Sätta på lurens ringsignal ... 

Tryck för att öppna huvudmenyn 

Vrid på hjulet för att markera Ringsignal på och 

tryck på OK. Ikonen försvinner och Ringsignal på 

visas kort på displayen 

Du kan också stänga av/sätta på 

lurens ringsignal genom att trycka 

och hålla ned C när luren är i 

vänteläge. 

>> Daglig användning 

OK

Ringsignal av 

OK

OK

Ringsignal på 

OK
Ringsignal på 
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Volym och mikrofonen 

Under	ett	samtal	kan	du	reglera	volymen	med	hjälp	av	hjulet.	 

Du kan även stänga av mikrofonen om du vill att ett samtal du  

har med en person i rummet ska vara privat. 

Höja eller sänka lurens volym ... 

Vrid på hjulet för att reglera volymen i luren 

Sätta på eller stänga av mikrofonen under ett samtal ... 

Tryck för att kunna stänga av mikrofonen. 

Mikrofon av markeras på displayen 

Tryck på OK. MIKR. AV visas på displayen och 

luren piper i korta intervall tills mikrofonen sätts 

på igen 

Tryck två gånger på OK för att sätta på 

mikrofonen igen 

Den valda volyminställningen – 

med undantag för de två högsta 

inställningarna – gäller alla 

följande samtal till dess att du 

ändrar volymen. 

Om du har stängt av mikrofonen 

och sedan parkerat ett samtal, 

sätts mikrofonen på igen när det 

parkerade samtalet återupptas. 

Om du bara har en telefonlinje kan 

du även använda HOLD-knappen 

för att växla mellan mikrofonen av 

och mikrofon på. 

OK
Mikrofon av 

OK
MIKR.	AV

OK
Mikrofon på 

OK

6
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Använda BeoCom 5 Speaker Phone (tillval) 

Om du till exempel är på ett möte och du och de andra 

mötesdeltagarna	vill	bjuda	in	en	person	som	inte	är	närvarande,	

kan du använda högtalartelefonen Speaker Phone (tillval) och ha 

ett konferenssamtal, där alla deltagarna på mötet kan prata med 

den externa parten. Denna funktion kan även användas om du 

behöver ha händerna fria för att gå igenom papper eller liknande. 

> Sätt luren i din Speaker Phone som på bilden och använd luren  

som vanligt. 

När luren sätts i din Speaker Phone och du har stängt av mikrofonen, 

avger luren en ljudsignal med korta mellanrum tills mikrofonen sätts på 

igen. Mer information om mikrofonen finns på sidan 25 under ”Volym 

och mikrofonen”. 

Du kan även koppla bort högtalartelefonen Speaker Phone från elnätet 

och ändå fortsätta konferenssamtalet, till exempel om du vill gå till ett 

annat rum. När Speaker Phone har kopplats bort från elnätet är taltiden 

upp till 5 timmar.

>> Daglig användning 26



Spara ett nummer efter samtalet 

Efter samtalet tillfrågas du om du vill spara numret i telefonboken, 

om	det	inte	redan	finns	där.	Du	kan	spara	numrets	typ	–	hem,	

arbete eller mobiltelefon*1 – och ange ett namn med numret.*2 

Du kan även lägga till nummer för namn som redan är sparade i 

telefonboken.*1 

Efter ett samtal ... 

Displayen visar numret och du uppmanas att 

spara det i telefonboken. Om ett namn togs 

emot med information för nummerpresentation 

visas namnet 

Tryck på OK för att spara numret. Nytt namn 

markeras på displayen.*2 Tryck en gång till på OK 

om numret tillhör en person som ännu inte finns 

sparad i telefonboken. Om du vill lägga till ett 

nummer till ett namn som är sparat i telefonboken 

kan du läsa på nästa sida*1 

Stavningsraden visas på displayen 

Vrid på hjulet för att välja bokstäverna i namnet 

och tryck på OK för att spara den valda 

bokstaven. Du kan välja mellan stora och små 

bokstäver och symboler och nummer*3 

Vrid på hjulet för att flytta markören till 

symbolen . spara visas i displayen 

Tryck för att spara namnet. På displayen 

uppmanas du att välja en nummertyp*1 

Vrid på hjulet för att välja antingen hem, mobil 

eller arbete och tryck på OK för att spara det 

98765432 

Spara nummer? 

OK
98765432 

Nytt	namn	

OK

_

 			ABCDEFGHIJ	

OK

spara 

 			ABCDEFGHIJ	

OK
hem 

mobil 

arbete 

OK
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*1 Du kan endast ange nummertypen 

och lägga till ett nummer till ett 

namn om du använder luren med en 

BeoLine 2- eller BeoLine-basstation. 

*2 ”Nytt namn” är endast möjligt 

om du använder luren med en 

BeoLine 2- eller BeoLine-basstation. 

Om du använder en BeoLine PSTN-

basstation, gå vidare till nästa steg. 

*3 Genom att trycka på OK när  är 

markerad i stavningsraden, växlar 

du mellan stora och små bokstäver 

om du använder en BeoLine 2- eller 

BeoLine-basstation.  



Lägga till ett nummer till ett namn i telefonboken ... 

När displayen uppmanar dig att spara ett nytt 

namn vrider du på hjulet för att välja Lägg t namn? 

och trycker på OK. Den första bokstaven i namn 

som sparats i telefonboken visas på displayen 

Vrid på hjulet för att välja den första bokstaven i 

ett namn och tryck på OK. Det första namnet som 

börjar med den valda bokstaven visas på displayen 

Vrid på hjulet för att välja namnet och tryck på 

OK för att välja en nummertyp 

Vrid på hjulet för att välja en nummertyp och 

tryck på OK för att spara den 

>> Daglig användning 

Användbara tips för att göra posterna 

i telefonboken lättare att hitta: 

Ange förnamnen i alfabetisk 

ordning när du anger namn på par. 

Ange företagsnamnet framför 

namn på kolleger. 

Ange ditt barns initial framför 

namnen på barnets vänner. 

98765432 

Lägg t namn 

OK

OK

David	Jones	

OK
David	Jones	

98765432 

hem 

arbete 

OK

Mary	&	Robert	

B&O	Michael	

L	Jane	
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Leta i telefonboken och ringa ett samtal 

När	luren	inte	används	kan	du	vrida	på	hjulet	för	att	söka	igenom	

den första bokstaven i namn i telefonboken. 

När luren inte används ... 

Vrid på hjulet för att söka igenom den första 

bokstaven i namn som sparats i telefonboken 

Tryck på OK för att söka igenom namn som 

börjar på den bokstav du valt 

Vrid på hjulet för att söka igenom namnen 

Tryck för att kunna välja en nummertyp att ringa.*1 

Om det bara finns en nummertyp sparad med 

ett namn, uppmanas du på displayen att ringa 

samtalet. I annat fall …  

 … vrid på hjulet för att välja önskad nummertyp 

och tryck på OK*2 

Om du har två telefonlinjer, anges den aktuella 

linjen för utgående samtal på displayen. Om du 

vill använda en annan linje, tryck på knappen för 

den aktuella telefonlinjen på vilken nivå som 

helst i telefonboken 

Tryck för att ringa upp 

Namn som är längre än displayens 

bredd trunkeras. Om du stannar till 

vid ett långt namn rullar namnet 

sakta fram, så att hela namnet visas. 

*1 Nummertyper är endast möjliga 

om du använder luren med en 

BeoLine 2-  eller BeoLine-basstation. 

*2 Om du har valt ett huvudnummer 

kommer detta att markeras när du 

anger namnposten. Det kommer 

även att vara det nummer som 

rings upp när du väljer ett namn 

från listan och ringer upp det 

genom att trycka på OK vid ett 

markerat namn. Se ”Att välja ett 

huvudnummer för ett namn i 

telefonboken” på sidan 43. 

OK

OK
Dan Smith 

hem 

OK

L 1 eller L 2

OK
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Använda samtalslistan 

Funktionerna	för	nummerpresentation	och	uppringning	i	samtalslistan 

sparar	de	24	senast	mottagna	och	uppringda	samtalen.	Förutom	

det	nummer	du	ringt	kan	du	även	se	typ,	tid,	datum	och	samtalslängd 

för samtalet. Om du har angett ett namn i telefonboken visas detta 

i	stället	för	numret,	även	om	din	tjänsteleverantör	tillhandahåller	

namninformation med nummerpresentation. Identiska nummer 

sparas endast en gång i listan, för det senaste samtalet. 

Ringa från samtalslistan ...  

Tryck för att komma till samtalslistan 

Vrid på hjulet för att välja ett namn eller nummer 

Tryck för att öppna samtalsposten 

Om du har två telefonlinjer, visas linjen för 

utgående samtal på displayen. Om du vill 

använda en annan linje, tryck på knappen för 

den aktuella telefonlinjen 

Tryck för att ringa upp. Om fler än en nummertyp 

finns sparad under ett namn, uppmanas du på 

displayen att välja en nummertyp istället*1 

Vrid på hjulet för att välja en nummertyp och 

tryck på OK för att ringa 

>> Daglig användning 

Du kan ringa det nummer eller 

namn som visas på displayen 

genom att trycka på  från alla 

nivåer i samtalslistan. 

Om du har valt en huvudlinje, 

enligt beskrivningen på sidan 40, 

visas endast de samtal som tagits 

emot eller ringts på huvudlinjen i 

samtalslistan. Tryck på knappen för 

den aktuella telefonlinjen när 

samtalslistan är öppen för att se 

mottagna och uppringda samtal 

på den andra linjen. Om du inte 

har valt en huvudlinje innehåller 

samtalslistan mottagna och 

uppringda samtal på båda linjerna. 

Återuppringningsfunktionen delas 

endast av lurar som ställts in som 

gemensam. Se ”Göra en lur 

'personlig' eller 'gemensam'” på 

sidan 61 för mer information. 

*1 Nummertyper är endast möjliga 

om du använder luren med en 

BeoLine 2- eller BeoLine-basstation. 

David	Jones	

OK 

L 1 eller L 2

OK 

David	Jones	

hem 

OK
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Se samtalsinformation för ett valt samtal ... 

Tryck för att se alternativen 

Vrid på hjulet för att markera Information på 

displayen 

Tryck på OK. Samtalstyp, namn, nummertyp*1, 

tid, datum och samtalslängd visas

Radera ett visst nummer från samtalslistan ... 

Tryck för att komma till samtalslistan 

Vrid på hjulet för att välja namnet eller numret 

Tryck för att se alternativen 

Vrid på hjulet för att markera Radera samtal på 

displayen 

Tryck för att radera den markerade posten 

Du kan spara telefonnummer från 

samtalslistan direkt i telefonboken. 

Se ”Spara nummer från samtalslistan” 

på sidan 48 för mer information. 

Nummerpresentationen kräver att 

du har ett abonnemang med 

nummerpresentation hos din 

tjänsteleverantör. 

Även om du har ett abonnemang 

med nummerpresentation kan det 

hända att denna information inte 

är tillgänglig för ett visst samtal. 

Följande är exempel på information 

som kan visas på displayen vid ett 

inkommande samtal: 

– Dolt nummer ... Samtal från 

skyddade nummer, 

– Kan ej visa nr … 

Nummerpresentation stöds ej av 

tjänsteleverantören, 

– Utländskt nummer  … 

Informationen är inte tillgänglig 

för utlandssamtal. 

OK
David	Jones	

Ringa 

David	Jones	

Information 

OK

12345678 

OK
12345678 

Ringa 

12345678 

Radera samtal 

OK
12345678 

Samtal raderat 
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Spara och ring ett favoritnummer 

Om	du	bara	har	en	telefonlinje	kan	du	konfigurera	två	nummer	

som redan är sparade i telefonboken som dina favoritnummer. 

Spara ett favoritnummer … 

Vrid på hjulet för att markera Inställningar*1 och 

tryck på OK 

Vrid på hjulet för att markera Favoriter och tryck 

på OK 

Vrid på hjulet för att markera L 1 eller L 2 och 

tryck på OK 

Tryck på OK en gång till för att söka igenom den 

första bokstaven i namn som sparats i telefonboken 

Tryck på OK för att söka igenom namn som 

börjar på den bokstav du valt 

Vrid på hjulet för att markera det önskade 

namnet och tryck på OK 

Vrid på hjulet för att välja en nummertyp*2 och 

tryck på OK för att spara 

Ringa ett favoritnummer … 

Tryck på L 1 eller L 2 beroende på vilket 

favoritnummer du vill ringa, tryck sedan på  

>> Daglig användning 

L 1 eller L 2 
 

OK

 
OK

 
OK

OK 
 

OK 

OK 

OK 
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*¹ Om du inte redan har sparat ett 

favoritnummer, kan du skapa en 

genväg för att spara ett 

favoritnummer genom att trycka på 

L 1 eller L 2 före numret.

*2 Nummertyper finns endast om du 

använder luren med en BeoLine 2- 

eller BeoLine-basstation. 



Ta bort ett favoritnummer … 

Vrid på hjulet för att markera Inställningar och 

tryck på OK 

Vrid på hjulet för att markera Favoriter och tryck 

på OK 

Vrid på hjulet för att markera L 1 eller L 2 och 

tryck på OK 

Vrid på hjulet för att markera Ta bort och tryck 

på OK för att ta bort favoriten

OK

 
OK

 
OK

 
OK

33
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Växla mellan två samtal, 36 

	 •	 Samtal	på	separata	linjer	

	 •	 Samtal	på	samma	linje	–	samtal	väntar	

Konferenssamtal, 38 

	 •	 Konferenssamtal	på	2	linjer	

	 •	 Konferenssamtal	på	en	linje	–	trepartssamtal	

Välja en huvudlinje, 40 

Använda 2 linjer 

Tillsammans med BeoLine 2-

basstationen kan luren fungera 

som en telefon med 2 linjer, och 

kan hantera upp till fyra samtal – 

två på varje linje – samtidigt. 

En annan fördel med två-linje-

systemet är friheten att kunna ha 

en linje för ett särskilt syfte, till 

exempel om du vill skilja på privata 

och arbetsrelaterade samtal. Det 

gör du genom att välja en huvudlinje. 

Genom att välja en huvudlinje får 

du även skilda samtalslistor. 

I det här kapitlet kan du läsa om 

hur du växlar mellan samtal, 

parkerar samtal, kombinerar dem 

till ett konferenssamtal eller ett 

trepartssamtal samt väljer en 

huvudlinje för luren. 
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Växla mellan samtal på olika linjer 

Luren	gör	det	möjligt	att	hantera	samtal	på	olika	linjer	samtidigt.	

På	displayen	visas	vilken	linje	som	är	aktiv	och	om	ett	samtal	på	en	

annan	linje	är	parkerat	eller	inte.	

Hantera två samtal på olika linjer samtidigt … 

Du har ett aktivt samtal på linje 1 

Displayen och en dämpad ringsignal från lurens 

högtalare informerar dig om inkommande samtal 

på linje 2 

Tryck för att parkera det aktiva samtalet. I det 

här exemplet visas på displayen att det finns ett 

parkerat samtal på linje 1 och ett inkommande 

samtal på linje 2. Om du vill avsluta det aktiva 

samtalet innan du besvarar det inkommande 

samtalet, kan du hoppa över detta steg 

Besvara det inkommande samtalet på linje 2 

Tryck för att avsluta det aktiva samtalet 

Därefter kan du trycka på knappen för aktuell 

telefonlinje för att återuppta det parkerade samtalet 

>> Använda 2 linjer 

John	Smith	

arbete 

0:35 

David	Jones	

5551212 

INK. SAMTAL 

HOLD 
John	Smith	

arbete 

PARKERAD 

David	Jones	

5551212 

INK. SAMTAL 

L 2 

 

L 1 
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Observera att om du har ett aktivt 

samtal och växlar till en inaktiv linje 

utan att parkera det aktiva samtalet 

först, avslutas det aktiva samtalet! 

Om du har inkommande samtal på 

båda linjerna samtidigt, tryck på 

knappen för den aktuella 

telefonlinjen för att välja linje innan 

du besvarar ett samtal. 

Om du har parkerat ett samtal i 

över tre minuter, piper luren var 

30:e sekund för att påminna dig 

om det parkerade samtalet. Ett 

samtal som har varit parkerat i över 

10 minuter avslutas automatiskt. 

Ett samtal som är parkerat avslutas 

inte genom att du sätter luren i 

laddaren. 

John	Smith

arbete

3:46

David	Jones

hem

INK. SAMTAL



Växla mellan samtal på samma linje – samtal väntar 

Använd knappen OK för att parkera ett samtal medan du besvarar 

ett	inkommande	samtal	och	R	/	FLASH-knappen	för	att	växla	

mellan två samtal. 

Hantera två samtal på samma linje samtidigt … 

Du kan ha ett aktivt samtal på linje 1 

Displayen och ett pip från luren informerar dig 

om inkommande samtal på samma linje 

Tryck om du inte vill besvara det inkommande 

samtalet. I annat fall …  

… tryck för att parkera det första samtalet och 

besvara det inkommande samtalet. Det första 

samtalet visas alltid högst upp på displayen. I vissa 

fall kan du behöva trycka på R / FLASH i stället 

för OK 

Tryck för att växla mellan samtal 

Tryck för att avsluta ett samtal 

John	Smith	

hem 

0:35 

David	Jones	

arbete 

Svara? 

 

OK 
John	Smith	

David	Jones	

R / FLASH 
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För att kunna parkera ett samtal 

på det här sättet måste du ha ett 

abonnemang med tjänsten Samtal 

väntar. 

För information om fler 

användningsmöjligheter,  

se instruktionerna från din 

tjänsteleverantör. 



Konferenssamtal på 2 linjer 

När	du	har	samtal	på	både	linje	1	och	linje	2	samtidigt	kan	du	

koppla ihop samtalen och skapa ett konferenssamtal. 

Du har samtal på båda linjerna samtidigt … 

På displayen visas det aktiva samtalet på linje 1 

och ett eller flera parkerade samtal på linje 2 

Tryck för att skapa ett konferenssamtal 

Tryck för att bekräfta 

Dela upp samtalen i en konferens … 

Tryck för att dela upp samtalen i en konferens 

Avsluta ett av samtalen i en konferens … 

Tryck på knappen för den telefonlinje som du vill 

fortsätta samtalet från 

Avsluta ett konferenssamtal ... 

Tryck för att avsluta ett konferenssamtal 

>> Använda 2 linjer 

John	Smith	

0:35 

David	Jones	

PARKERAD 

OK 
Konferens 

OK 
John	Smith	

0:40 

David	Jones	

 

L 1 eller L 2 

HOLD 
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Observera att externa parter i ett 

konferenssamtal som är placerade 

långt ifrån växeln bara kan höra 

varandra svagt. Detta problem med 

det publika telefonnätet kan 

minskas genom ett abonnemang 

med trepartssamtalstjänsten från 

din tjänsteleverantör. 

John	Smith

3:46

David	Jones



Konferenssamtal på en linje – trepartssamtal 

När du skapar ett trepartssamtal, kan det första samtalet vara 

inkommande eller utgående men du måste ringa det andra 

samtalet	själv.	Kontakta	din	tjänsteleverantör	för	mer	information	

om	trepartssamtalstjänsten.	

Du har ett samtal på linje 1 … 

Tryck för att parkera det aktiva samtalet

Ring till den tredje parten i trepartssamtalet 

genom att slå numret 

Tryck för att upprätta trepartssamtalet när den 

tredje parten besvarar samtalet

Tryck för att avsluta samtalet helt 

R / FLASH
John	Smith	

| 

0 – 9

R / FLASH
John	Smith	

98765432 

2:26
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För att kombinera samtal  

på samma linje måste du  

ha ett abonnemang för 

trepartssamtalstjänsten hos din 

tjänsteleverantör för den linjen. 

Observera att om du vill inkludera 

ett trepartssamtal i ett större 

konferenssamtal, måste du ringa 

alla samtal i trepartssamtalet. 

För information om fler 

användningsmöjligheter,  

se instruktionerna från din 

tjänsteleverantör.

John	Smith

David	Jones

3:46



Välja en huvudlinje

Att	välja	en	huvudlinje	för	utgående	samtal	ger	många	möjligheter.	

Varje	linje	kan	ha	ett	särskilt	syfte,	t.ex.	en	för	privata	och	en	för	

arbetsrelaterade samtal. Du kan också få separata samtalslistor. 

Information	om	nya,	obesvarade	samtal	får	du	bara	för	samtal	

mottagna	på	huvudlinjen.	

Välja en huvudlinje ...

Tryck för att öppna huvudmenyn 

Vrid på hjulet för att markera Inställningar  och 

tryck på OK 

Vrid på hjulet för att markera Huvudlinje och 

tryck på OK 

Vrid på hjulet för att välja Linje 1, Linje 2 eller Ingen 

Tryck för att spara inställningen 

>> Använda 2 linjer 

OK

Inställningar 

OK

Huvudlinje	

OK

Linje	2	

OK
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Om du väljer att inte ha en huvudlinje 

utan väljer Ingen, kommer 

samtalslistan att innehålla samtal 

som mottagits på båda linjerna. 



Avancerade funktioner 

Ange nytt namn och nummer i telefonboken, 42 

Radera namn och nummer i telefonboken, 44 

Radera innehållet i samtalslistan, 45 

Redigera namn eller nummer i telefonboken, 46 

Spara nummer från samtalslistan, 48 

Justera volymen på audio-/videoprodukter, 49 

Ringa och spara anknytningsnummer i telefonboken, 50 

Inställningar, 54 

I det här kapitlet kan du läsa om 

hur du använder lurens mer 

avancerade funktioner. Det är 

funktioner som du kanske inte 

använder så ofta men som gör att 

du får större användning och mer 

nöje av din telefon. 

Du kan till exempel läsa om hur du 

redigerar poster i telefonboken, 

sparar nummer från samtalslistan 

och reglerar volymen på Bang & 

Olufsens audio- och videoprodukter. 

Många av lurens funktioner kan 

aktiveras, justeras och avaktiveras 

för att hjälpa dig att anpassa luren 

efter hur du vill använda den. Det 

gör du i huvudsak från  menyn 

Inställningar. 
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Ange nytt namn och nummer i telefonboken 

Du	kan	när	som	helst	spara	ett	nytt	namn	och	nummer	i	

telefonboken,	eller	lägga	till	ett	nytt	nummer	till	ett	befintligt	

namn. Ett nummer kan innehålla upp till 48 siffror och ett namn 

upp till 25 tecken.*1 Du kan spara upp till 400 poster.*2 

Ange ett namn och ett nummer ... 

Ange telefonnumret och tryck på OK för att 

spara numret. Spara nummer markeras på 

displayen 

Tryck för att kunna spara numret. Nytt namn 

markeras på displayen. Om du vill lägga till ett 

nummer till ett namn som är sparat i 

telefonboken, se nästa sida*1 

Tryck för att kunna spara ett nytt namn. 

Stavningsraden visas på displayen 

Vrid på hjulet för att välja bokstäver för namnet 

och tryck för att spara den önskade bokstaven. 

Du kan välja mellan stora och små bokstäver*3 

Tryck på sifferknapparna för att ange siffror 

Vrid på hjulet för att flytta markören till 

symbolen . spara visas på displayen 

Tryck för att spara namnet. På displayen 

uppmanas du att välja en nummertyp*1 

Vrid på hjulet för att välja antingen hem, mobil 

eller arbete och tryck på OK för att spara det 

>> Avancerade funktioner 

0 – 9 
OK 

98765432 

Spara nummer 

OK 
98765432 

Nytt	namn	

OK 
 			ABCDEFGHIJ	

 
OK 

D| 
 			abcdefghijkl	

0 – 9 

 
David	Jones| 
spara 

OK 
David	Jones	

hem 

 
OK
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Namn och nummer delas av alla 

lurar som är inställda som 

gemensam. Se "Göra en lur 

'personlig' eller 'gemensam'” på 

sidan 61 för mer information. 

*1 Om du använder en annan 

basstation än en BeoLine 2 eller 

BeoLine … 

– Namn kan endast innehålla upp 

till 16 tecken 

– Nummertyper är inte tillgängliga 

– Du kan inte lägga till ett nummer 

till ett namn som sparats i 

telefonboken 

*2 Om du använder en annan 

basstation än en BeoLine 2 … 

– Telefonboken har bara 200 poster 

*3 Genom att trycka på OK när  är 

markerad i stavningsraden, växlar 

du mellan stora och små bokstäver, 

om du använder en BeoLine 2- eller 

BeoLine-basstation.  



Lägga till ett nummer till ett namn i telefonboken ... 

När displayen uppmanar dig att spara ett nytt 

namn vrider du på hjulet för att välja Lägg t 

namn och trycker på OK. De första bokstäverna i 

namn som sparats i telefonboken visas på displayen 

Vrid på hjulet för att välja den första bokstaven i 

ett namn och tryck på OK. Det första namnet som 

börjar med den valda bokstaven visas på displayen 

Vrid på hjulet för att välja namnet och tryck på 

OK för att kunna välja en nummertyp 

Vrid på hjulet för att välja en nummertyp och 

tryck på OK för att spara den 

Lägga till ett huvudnummer till ett namn i telefonboken ... 

När du har valt ett namn i telefonboken, vrider 

du på hjulet för att markera nummertypen som 

du vill ha som huvudnummer för det valda 

namnet och trycker sedan på OK 

Vrid på hjulet för att markera Huvudnummer och 

tryck på OK 

 
98765432 

Lägg t namn 

OK 

 
OK 

 
David	Jones	

OK 
David	Jones	

hem 

 
arbete 

OK 
David	Jones	

98765432 

arbete 

Sparad 

 
mobil 

OK 

 
Huvudnummer 

OK 

43

Om du har valt ett huvudnummer 

kommer detta att markeras när du 

anger namnposten. Det kommer 

även att vara det nummer som 

rings upp när du väljer ett namn 

från namnlistan och ringer upp det 

genom att trycka på  vid ett 

markerat namn. 



>> Avancerade funktioner 

Radera ett namn och nummer i telefonboken 

Du kan radera namn och nummer som sparats i telefonboken. 

Vrid på hjulet för att öppna telefonboken,  

välj första bokstaven och tryck på OK 

Vrid på hjulet för att välja ett namn och tryck på OK 

Vrid på hjulet för att välja en post och tryck på 

OK*1 

Vrid på hjulet för att markera Radera på displayen 

och tryck på OK för att radera posten 

 
OK 

 
David	Jones	

OK 

 
David	Jones	

mobil 

OK 

 
David	Jones	

mobil 

Radera 

OK 
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Förutsatt att du använder luren 

med en BeoLine 2- eller BeoLine-

basstation raderas endast numret 

(hem, mobil eller arbete) som du 

har valt när du väljer Radera. Andra 

nummer som har sparats med 

samma namn påverkas inte, inte 

heller själva namnet. Om det däremot 

endast finns ett nummer sparat 

med ett namn tas även namnet 

bort om detta nummer tas bort. 

Du kan också radera ett markerat 

nummer genom att trycka på C 

och därefter på OK. 

*1 Om du använder någon annan 

basstation än en BeoLine 2- eller 

BeoLine-basstation, är inte detta 

steg tillgängligt och du kan gå 

vidare till nästa steg. 



Radera innehållet i samtalslistan 

Du kan när som helst ta bort innehållet från samtalslistan om du 

använder luren med en BeoLine 2- eller BeoLine-basstation. 

Radera innehållet i en lista ... 

Tryck för att öppna huvudmenyn 

Vrid på hjulet för att markera Radera lista och 

tryck på OK 

Om du har två telefonlinjer och har valt en 

huvudlinje, kommer du att få välja vilken 

samtalslista du vill radera. Vrid på hjulet för att 

markera Linje 1 eller Linje 2 och tryck på OK 

Radera? visas på displayen. Tryck på OK för att 

radera innehållet i listan*2 

OK 

 
Radera lista 

OK 

 
Linje	1	

OK 

Radera? 

OK 
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Om du har luren inställd på personlig 

enligt beskrivningen på sidan 61, 

gäller raderingen av en lista endast 

för luren. Om du har luren inställd 

på gemensam raderas listan för alla 

lurar som är inställda på gemensam. 

*2 När du raderar en samtalslista 

raderas även listan över nya samt. 



Redigera namn eller nummer i telefonboken 

Du kan när som helst redigera en telefonbokspost, som normalt 

innehåller ett namn och minst ett nummer*1. 

Redigera ett nummer i telefonboken ...

Vrid på hjulet för att välja ett namn och tryck på OK 

Vrid på hjulet för att välja en nummertyp och 

tryck på OK 

Tryck för att se alternativen 

Vrid på hjulet för att markera Redigera och tryck 

på OK för att kunna redigera numret 

Vrid på hjulet för att flytta markören till den 

siffra du vill redigera 

Tryck för att radera siffran 

Ange den siffra som ska ersätta den som du 

raderade 

Upprepa de tre stegen ovanför varje siffra du vill 

redigera 

Tryck på OK när du är klar och vrid på hjulet för 

att markera en nummertyp 

Tryck för att spara 

>> Avancerade funktioner 

 
OK 

 
David	Jones	

hem 

OK 
Ringa 

 
Redigera 

OK 
98768432| 

 
98768|432 

C 

0 – 9 
98765432 

OK 
 

OK 
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Menysekvenserna på de här två 

sidorna är bara tillgängliga om du 

använder en BeoLine 2- eller 

BeoLine-basstation. Om du 

använder någon annan basstation 

gör menyn Redigera i en 

telefonbokspost att du först kan 

redigera numret, sedan namnet. 

*1Du kan bara spara nummertyper 

och flera nummer till ett namn  

om du använder luren med en 

BeoLine 2- eller BeoLine-basstation.



Redigera ett namn ... 

Vrid på hjulet för att välja ett namn och tryck på OK 

Vrid på hjulet för att markera namnet och tryck 

på OK

Vrid på hjulet för att markera Döp om och tryck 

på OK 

Vrid på hjulet för att välja bokstäverna i namnet 

Tryck för att spara den valda bokstaven eller ... 

 … tryck för att radera bokstäver 

Redigera färdigt namnet 

Vrid på hjulet för att flytta markören till 

symbolen  och tryck på OK för att spara namnet 

 
OK 

 
OK 

David	Jones	

Döp om 

OK 

 
David	Jones| 
 			abcdefghijkl	

OK 

C 

 
David	Jones| 
spara 

OK 
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Genom att trycka på OK när  är 

markerad i stavningsraden, växlar 

du mellan stora och små bokstäver, 

om du använder en BeoLine 2- eller 

BeoLine-basstation. 



Spara nummer från samtalslistan  

Telefonnummer från samtalslistan kan sparas och namnges i 

telefonboken. 

Om du har två telefonlinjer och har valt en 

huvudlinje, tryck först på L 1 eller L 2 för att välja 

vilken linjes samtalslista du vill komma åt 

Tryck för att ta fram samtalslistan. Det sista 

numret i listan visas på displayen 

Vrid på hjulet för att välja önskat nummer 

Tryck för att se alternativen 

Vrid på hjulet för att markera Spara nummer och 

tryck på OK 

Nytt namn markeras på displayen, press OK*1 

Vrid på hjulet för att välja tecken för namnet och 

tryck på OK för att spara tecknen 

Vrid på hjulet för att flytta markören till 

symbolen  och tryck på OK för att spara namnet 

Vrid på hjulet för att välja nummertypen*2 och 

tryck på OK för att spara posten 

>> Avancerade funktioner 

L 1 eller L 2 

 

 
76543210 

OK 
76543210 

Ringa 

 
Spara nummer 

OK 

OK 

 
ange namn 

76543210 

 			ABCDEFGHIJ	

OK 

 
spara 

OK 

 
arbete 

OK 
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Genom att trycka på OK när  är 

markerad i stavningsraden, växlar 

du mellan stora och små bokstäver, 

om du använder en BeoLine 2- eller 

BeoLine-basstation. 

*1 Om du vill lägga till numret till ett 

namn som redan finns sparat i 

telefonboken, välj ”Lägg t namn” 

istället, välj en bokstav, därefter ett 

namn och en nummertyp. 

*2 Det är bara möjligt att spara 

nummertyp om du använder luren 

med en BeoLine 2- eller BeoLine-

basstation. 



Justera volymen på audio-/videoprodukter 

Du	kan	justera	volymen	på	dina	Bang	&	Olufsen	audio-	och	

videoprodukter direkt med luren om du har ställt in AV	i	menyn	

Inställningar till Volym.*3	Välj	först	vilken	ljudkälla,	audio	eller	

video,	som	du	vill	justera.	

Justera volymen på ett audio- eller videosystem ... 

Tryck flera gånger tills det önskade systemet 

visas på displayen 

Vrid på hjulet för att höja eller sänka volymen 

A.V
Audio

A.V
Video

A.V
Link audio

A.V
Link video

Link video
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När telefonen ringer kan du justera 

volymen på en Bang & Olufsen-

produkt utan att trycka på 

knappen AV först. Vrid bara på 

hjulet. Det måste dock vara samma 

produkt som du senast justerade 

volymen på med hjälp av luren. 

*3 Om ”AV” i menyn ”Inställningar” 

är inställd på en av AV-

utrustningstyperna istället för på 

”Volym”, kommer ljudet på 

produkten att stängas av när du 

trycker på AV. 

Audio



Ringa och spara nummer med anknytning i 
telefonboken 

Om	du	ska	ringa	till	ett	nummer	med	anknytning	som	används	av	

banker och andra företag med växlar, måste en paus infogas före 

anknytningen.	Spara	huvudnumret,	pausen	och	anknytningen	i	

telefonboken. Du kan sedan ringa numret från telefonboken. 

Ringa direkt till ett nummer med anknytning ... 

Ange huvudtelefonnumret 

Tryck på OK för att infoga en paus, vrid på hjulet 

för att markera Infoga paus och tryck på OK 

 

Ange anknytningsnumret 

Tryck på  för att ringa numret och tryck på OK 

för att fortsätta efter pausen 

Tryck för att avsluta samtalet 

>> Avancerade funktioner 

0 – 9 

OK 
 

Infoga paus 

OK 

0 – 9 

 
OK 
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Spara ett nummer med anknytning i telefonboken ... 

Ange huvudnumret 

Tryck för att infoga en paus 

Vrid på hjulet för att markera Infoga paus och 

tryck på OK 

Knappa in anknytningsnumret 

Tryck två gånger för att spara posten. Du kan nu 

ge numret ett namn och en typ enligt 

beskrivningen på sidan 42 

0 – 9 
98765432 

OK 
98765432 

Spara nummer 

 
98765432 

Infoga paus 

OK 
98765432-

0 – 9 
98765432-123 

OK 
OK 
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Ringa ett nummer med anknytning i telefonboken ... 

Vrid på hjulet för att söka igenom den första 

bokstaven i namn som sparats i telefonboken 

Tryck på OK för att söka igenom namn som 

börjar på den bokstav du valt 

Vrid på hjulet för att söka igenom namnen 

Tryck för att välja en nummertyp att ringa.  

Om det bara finns en nummertyp sparad under 

ett namn, uppmanas du på displayen att ringa.  

I annat fall … 

 ... vrid på hjulet för att välja önskat nummer och 

tryck på OK 

Om du har två telefonlinjer, visas linjen för 

utgående samtal på displayen. Om du vill 

använda en annan linje, tryck på knappen för 

den aktuella telefonlinjen på vilken nivå som 

helst i telefonboken 

Tryck för att ringa upp. Huvudnumret slås 

På displayen uppmanas du att fortsätta. Tryck på 

OK för att ringa upp anknytningsnumret 

>> Avancerade funktioner 

 

OK 

 

OK 
Dan Smith 

hem 

 
OK 

L 1 eller L 2 

OK 

Fortsätt?	

OK 
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Inställningar 

Menyn	Inställningar innehåller	flera	alternativ	som	gör	det	möjligt	

för	dig	att	justera	lurens	funktioner.	

Välja inställningar på menyn ... 

Tryck för att öppna huvudmenyn 

Vrid på hjulet för att markera Inställningar och 

tryck på OK för att öppna menyn 

Vrid på hjulet tills önskat alternativ visas, t.ex. Tid 

och datum 

Tryck för att visa menyn 

 

Vrid på hjulet tills önskat alternativ visas, t.ex. Tid 

Tryck för att visa menyn 

Vrid på hjulet för att välja inställningarna och 

tryck på OK för att spara dem 

>> Avancerade funktioner 

OK 

 
Inställningar 

OK 

 
Tid och datum 

OK 
Tid och datum 

Tid 

Datum 

Tidsformat 

Visning	av	klocka

 
Tid 

OK 

 
OK 
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Om du vill registrera fler än en lur 

till en basstation, och fler än en av 

dessa lurar är en BeoCom 6000 

eller BeoCom 2, ska den äldsta 

modellen registreras först. 

Användningen begränsas då till  

att passa användningen av den 

äldsta registrerade luren. Se 

”Förstagångsregistrering av luren till 

en basstation” på sidan 14. 

Om du använder en  

BeoLine PSTN-basstation, kan du 

endast registrera sex lurar. 

Lås knappsats 

Ringsignal av 

Batterinivå 

Radera lista 

Inställningar 



Alternativ på menyn Inställningar 
Ringsignal … Denna meny består av två eller tre undermenyer, 

beroende på hur många telefonlinjer du har: Linje (Linje 1 och Linje 2 för 

två telefonlinjer) och snabbtelefon. De här menyerna innehåller tre olika 

inställningar för ringsignalen: 

– Rings. på/av gör det möjligt att sätta på och stänga av ringsignalen, 

och ange en tidsperiod då telefonen inte ska ringa. Om du stänger av 

ringsignalen ringer inte telefonen, men den registrerar inkommande 

samtal i samtalslistan. Ringsignalen är avstängd tills du ändrar inställningen.

– Ringsignalvol. gör det möjligt att ställa in ringsignalens volym. Den 

valda ringsignalen spelas upp efter ett ögonblick. 

– Ringmelodi låter dig välja mellan åtta melodier. Den valda ringsignalen 

spelas upp efter ett ögonblick. 

Tid och datum … Den här menyn innehåller fyra olika inställningar: 

– Med menyn Tid anger du tiden. 

– Med menyn Datum anger du datum. 

– Med menyn Tidsformat väljer du tidsformat. Alternativen är 12 och 24. 

– Med menyn Visning av klocka väljer du utseende på klock-displaybilden 

så som visas på sid. 18.

Favoriter	… Om du bara har en linje kan du ställa in och ta bort två 

favoritnummer för knapparna L 1 och L 2. Menyerna L 1 ochL 2 innehåller 

två inställningar.

– Med menyn Lägg till/Ändra kan du lägga till eller ändra ett favoritnummer. 

– Med menyn Ta bort kan du radera ett favoritnummer. 

Lur ... Menyn Lur innehåller fyra undermenyer:

– Färg gör det möjligt att välja ett färgtema för luren genom att använda 

hjulet och knappen OK. 

– Ange namn gör det möjligt att namnge luren genom att använda 

hjulet och knappen OK. Observera att denna meny heter Ändra namn 

efter att du har angett ett namn för luren första gången. 

– Registrera gör det möjligt att registrera luren till BeoLine 2-basstationen. 

– Lurtyp gör det möjligt att ställa in luren som Personlig eller Gemensam, 

enligt beskrivningen på sidan 61.*1 
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*1 Om du har ett telefonsystem 

med en eller flera lurar som är 

inställda som personlig och de 

andra är inställda som gemensam, 

observera följande: 

– Om du ändrar en lur från 

Personlig till Gemensam kommer 

telefonboken och samtalslistan 

att ersättas, inte kompletteras,  

av de gemensamma listorna. 



Telefonbok … Med den här menyn kan du välja mellan två visningslägen:

– Med Standard kan du bläddra i en lista med bokstäver. Endast bokstäver 

där du har sparat namn visas i listan.

– Med Stor kan du leta igenom en bokstav i taget. Endast bokstäver där 

du har sparat namn visas i listan.

Huvudlinje	… Om du har två telefonlinjer, kan du välja en huvudlinje för 

luren.*1 

Autolås … Alternativen är På och Av. Genom att låsa luren förhindrar du 

att knapparna oavsiktligt trycks ned. Du kan fortfarande besvara samtal, 

men knappsatsen låses automatiskt när samtalet avslutats. 

AV	… Alternativen är Volym, audio ljudlös, video ljudlös, link aud ljudlös 

och link vid ljudlös. Om du väljer Volym, kan du justera volymen hos din 

utrustning från Bang & Olufsen genom att trycka på AV. Om du väljer 

något av de andra alternativen, kan du stänga av den valda typen av AV-

utrustning genom att trycka på AV. Se ”Justera volymen på audio-/

videoprodukter” på sidan 49. 

Batterivarning ... Varnar med en ljudsignal när lurens batteri behöver 

laddas. Alternativen är På, Av och Avstängd. Om du väljer Avstängd kan 

du använda hjulet för att ställa in en tidsperiod då batterivarningen inte 

ska ljuda, t.ex. på natten. 

Direktsvar … Ställ in Direktsvar på På om du vill besvara samtal så fort 

luren lyfts från laddaren, d.v.s. utan att först behöva trycka på . 

Fabriksinställningen för Direktsvar är Av. Direktsvar kan endast användas 

om luren är placerad i laddaren. Om luren inte är placerad i laddaren 

måste du trycka på  för att besvara samtal. 

Nyheter ... Fabriksinställningen för nyheter, meddelandet på displayen 

som anger att det finns nya, obesvarade samtal, är På, så att du kan se 

hur många nya samtal du har tagit emot. Alternativen är På och Av. 
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*1 Denna meny är endast tillgänglig 

om du använder luren med en 

BeoLine 2-basstation. Om du väljer 

en huvudlinje visas information  

om nya, obesvarade samtal som 

mottagits på den linjen på displayen. 



Språk ... Välj språk för texten på displayen. 

Area Codes … Välj alternativ som passar kraven från din 

tjänsteleverantör. Area Codes innehåller två undermenyer:  

Ange riktnummer och Area code.*2 

– I menyn Ange riktnummer visas om du måste ange riktnummer för 

lokalsamtal. Alternativen är Ja och Nej. 

– I menyn Area code 1 kan du ange upp till tio riktnummer. När du har 

angett det första riktnumret, visas Area code 2 o.s.v. 

Bas ... Menyn Bas innehåller tre undermenyer:

– Ta bort lur avbryter registreringen av en lur till basstationen. 

– Öppna bas gör det möjligt att öppna basstationen för att registrera 

ytterligare lurar.*3 

– Ändra pinkod gör det möjligt för dig att ange en ny pinkod för basstationen 

och ändra pinkoden. Använd sifferknapparna för att ange pinkoden 

och knappen OK för att spara den. Den fabriksinställda pinkoden är 

0000. Om fel pinkod anges tre gånger, återgår luren till vänteläge. 

Telefonlinjer … Telefonen har två linjer, men kan ställas in för 

användning av endast en linje. Alternativen är 1 och 2.*4 

Flashtid … Välj Lång, Kort eller Anpassad.*3 Rätt flashtid beror på hur du 

har anslutit telefonen. Flashtiden anges i millisekunder i den markerade 

inställningen efter några få sekunder. Kontakta din lokala tjänsteleverantör 

om du vill ha mer information om tillgängliga flashtid-tjänster och hur de 

används.
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Angående riktnummer: 
Telefonbolagen har olika krav på 

hur man ringer ett lokalsamtal. 

Inställningarna du väljer i menyn 

Area code bestäms av kraven från 

din tjänsteleverantör. Om din 

tjänsteleverantör kräver att du slår 

– 1 + riktnummer + nummer för 

alla samtal … ställ in Ange 

riktnummer på Ja och ange inget 

riktnummer för alternativet Area 

code, 

– riktnummer + nummer för 

lokalsamtal … ställ in Ange 

riktnummer på Ja. För Area code 

kan du ange upp till tio riktnummer, 

– varken 1 eller riktnummer vid 

lokalsamtal … ställ in Ange 

riktnummer tíll Nej och ange ditt 

eget riktnummer som Area code. 

*2 Det här alternativet och allmänna 

riktnummer är inte tillgängliga i 

alla länder. 

*3 ”Öppna bas” i menyn ”Bas” och 

”Anpassad” i menyn ”Flashtid” är 

endast tillgängliga om du använder 

luren med en BeoLine 2- eller 

BeoLine-basstation. 

*4 Menyn ”Telefonlinjer” är endast 

tillgänglig om du använder luren 

med BeoLine 2-basstation. 
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Systemanvändning med flera lurar 

Ringa en annan lur, 60 

Göra en lur ”personlig” eller ”gemensam”, 61 

Koppla externa samtal, 62 

Ringa ett internt konferenssamtal, 63 

När flera lurar är registrerade till en 

basstation kan du skapa ditt eget 

telefonsystem. Alla lurarna kan ta 

emot externa samtal, även under 

interna samtal mellan lurar. Interna 

samtal kan dock inte parkeras. 

Lurarna i systemet är numrerade 

med 1–8 och kan även namnges. 

Du kan till exempel skilja på privata 

och arbetsrelaterade samtal i ett 

system. Det gör du genom att välja 

en huvudlinje. Genom att välja en 

huvudlinje kan du även skilja på 

samtalslistor. På sidan 40 finns mer 

information. 
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Ringa en annan lur 

Du kan ringa en lur eller ringa alla lurar samtidigt. Om du ringer 

alla lurar är det den lur som svarar först som tar emot samtalet. 

Om det inte går att ringa det interna samtalet hör du en 

upptagetsignal. 

Ringa en lur ... 

Tryck för att ringa ett internt samtal 

Tryck lurens nummer så rings samtalet 

automatiskt. Alternativt ... 

... vrid på hjulet för att söka igenom den interna 

listan över lurar och tryck på  för att ringa upp 

Ringa alla lurar ... 

Tryck för att ringa ett internt samtal 

Tryck för att ringa upp alla lurar 

Avsluta ett samtal ...

Tryck för att avsluta ett samtal 

>> Systemanvändning med flera lurar 

INT 

1 – 8 

 
3 Kök 

 

INT 
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Telefonsystemet tillåter att ett 

internt samtal och ett eller två 

externa samtal pågår samtidigt, 

beroende på om du använder en 

eller två linjer. 

Annars kan maximalt fyra lurar 

vara aktiva samtidigt. 

Du kan använda tre olika 

ringsignaler för att känna igen 

samtal på linje 1, samtal på linje 2, 

och interna samtal. Mer information 

finns i avsnittet ”Inställningar” på 

sidan 54. 

Om du inte hittar en lur kan du leta 

reda på den genom att ringa den 

luren. 



Göra en lur ”personlig” eller ”gemensam” 

Du kan ställa in din lur så att den är ”personlig” istället för 

”gemensam”. Telefonboken och samtalslistan för en personlig lur 

finns i luren och inte i basstationen. 

Tryck för att öppna huvudmenyn 

Vrid på hjulet för att visa menyn Inställningar och 

tryck på OK för att visa menyn 

Vrid på hjulet för att välja menyn Lur och tryck 

på OK för att visa menyn 

Vrid på hjulet för att välja Lurtyp och tryck på OK 

Vrid på hjulet för att välja Personlig  eller 

Gemensam. Tryck på OK för att spara inställningen 

OK 

 
Inställningar 

OK 

 
Lur 

OK 

 
Lurtyp	

OK 

 
Gemensam 

OK 
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Varje lur är till en början inställd 

som gemensam. Detta innebär att 

telefonboken och samtalslistan 

uppdateras via basstationen och 

delas med andra lurar i systemet. 

Om du vill att din lur ska ha en 

egen telefonbok och samtalslista, 

kan du göra den personlig istället. 

Om du har ett telefonsystem med 

en eller flera lurar som är inställda 

som personlig och de andra är 

inställda som gemensam, bör du 

lägga märke till följande:

– Om du ändrar en lur från 

Personlig till Gemensam kommer 

telefonboken och samtalslistan 

att ersättas och inte kompletteras 

av de gemensamma listorna. Det 

kan ta några minuter att uppdatera 

telefonboken och samtalslistan. 



>> Systemanvändning med flera lurar 

Koppla externa samtal 

Du kan koppla ett externt samtal till en annan lur eller till alla 

lurar. Du kan prata med personen som svarar i den interna luren 

innan du kopplar samtalet. När du kopplar externa samtal till alla 

lurar går samtalet till den lur som svarar först. 

Koppla ett externt samtal ... 

Tryck för att ringa ett internt samtal 

Tryck lurens nummer så rings samtalet 

automatiskt. Alternativt ... 

... vrid på hjulet för att söka igenom den interna 

listan över lurar och tryck på  för att ringa upp. 

Om det inte går att ringa det interna samtalet 

hör du en upptagetsignal 

Om det interna samtalet besvaras*1 … 

Displayen uppmanar dig att koppla samtalet 

Tryck för att ange ditt val 

Hämta tillbaka det externa samtalet om det interna samtalet inte 

besvaras ... 

Tryck på OK eller  för att hämta tillbaka det 

externa samtalet som väntar 

INT 

1 – 8 

 
3	Vardagsrum	

 

Överför 

OK 

Hämta? 

OK 
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Om du har ett aktivt samtal och en 

lur någon annanstans i systemet 

bryter in på linjen, avger din lur ett 

kort pip för att meddela att en 

tredje part har kopplats in i 

samtalet. Detta händer dock bara 

om lurarna i systemet använder 

samma linje samtidigt. Om den 

första luren lägger på, överförs 

samtalet till den lur som bröt in. 

Om ett samtal väntar i en annan 

lur, kan detta samtal tas över av 

alla lurar genom att trycka på  och 

därefter på OK. 

*1 När det interna samtalet har 

besvarats, kan man avsluta det 

interna samtalet med den 

uppringda luren genom att trycka 

på OK eller på . 



Ringa ett internt konferenssamtal 

Under	ett	externt	samtal	kan	du	ringa	en	annan	lur	i	systemet	för	

att upprätta ett konferenssamtal. Om en av deltagarna lägger på 

fortsätter samtalet med de kvarvarande. 

Starta ett konferenssamtal med en intern och en extern part … 

Tryck för att ringa ett internt samtal under ett 

externt samtal 

Tryck lurens nummer så rings samtalet 

automatiskt. Alternativt ... 

... vrid på hjulet för att söka igenom den interna 

listan över lurar och tryck på  för att ringa upp. 

Om det inte går att ringa det interna samtalet 

hör du en upptagetsignal 

Om det interna samtalet besvaras ... 

Vrid på hjulet för att välja Konferens. Tryck sedan 

på OK för att inleda konferenssamtalet 

Tryck för att avsluta samtalet 

Hämta tillbaka det externa samtalet om det interna samtalet inte 

besvaras ... 

Tryck på OK eller  för att hämta tillbaka det 

externa samtalet som väntar 

 
Konferens 

OK 

 

Hämta? 

OK 

INT 

1 – 8 

 
3 Kök 
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Om du använder en BeoLine 2- 

eller BeoLine-basstation, kan du 

även skapa ett internt 

konferenssamtal genom att ”bryta 

in” i ett pågående samtal. Tryck på 

 i vänteläge, därefter på OK. Mer 

information finns på sid. 11. 



Menyöversikt 

 Lås knappsats 

 Ringsignal av/på 

 Batterinivå 

 Radera lista 

	 	 Linje	1*1 

	 	 Linje	2*1 

 Inställningar 

  Ringsignal 

	 	 	 Linje	1*2 

	 	 	 Linje	2*2 

   Snabbtelefon 

  Tid och datum 

   Tid 

   Datum 

   Tidsformat 

	 	 	 Visning	av	klocka

	 	 Favoriter*3 

   L1 

   L2 

  Lur 

	 	 	 Färg	

   Ange/Ändra namn 

   Registrera 

	 	 	 Lurtyp	

  Telefonbok

	 	 Huvudlinje*4 

  Autolås 

	 	 AV	

  Batterivarning 

  Direktsvar 

	 	 Nyheter	

  Språk 

  Bas 

   Ta bort lur 

   Öppna bas 

   Ändra pinkod 

	 	 Telefonlinjer	

	 	 Flashtid	

 

 Lås knappsats 

 Ringsignal av/på 

 Batterinivå

 Radera lista 

	 	 Linje	1*1

	 	 Linje	2*1 

 Inställningar 

  Ringsignal 

	 	 	 Linje	1*2 

	 	 	 Linje	2*2 

   Snabbtelefon 

  Tid och datum 

   Tid 

   Datum 

   Tidsformat 

	 	 	 Visning	av	klocka

	 	 Favoriter*3 

   L1 

   L2 

  Lur 

	 	 	 Färg	

   Ange/Ändra namn 

   Registrera 

	 	 	 Lurtyp	

  Telefonbok

	 	 Huvudlinje*4 

  Autolås 

	 	 AV	

  Batterivarning 

  Direktsvar 

	 	 Nyheter	

  Area code 

   Ange riktnummer 

   Area code 1*5 

   … 

   Area code 10

  Språk 

  Bas 

   Ta bort lur 

   Öppna bas 

   Ändra pinkod 

	 	 Telefonlinjer	

	 	 Flashtid	
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Standardversion Amerikansk version 

*1 Den här menyn är endast 

tillgänglig om du har två telefonlinjer 

och har ställt in en huvudlinje. 

*2 Om du bara har en telefonlinje är 

alternativet ”Linje” tillgängligt 

istället för ”Linje 1” och ”Linje 2”. 

*3 Menyn ”Favoriter” är endast 

tillgänglig om du har en telefonlinje. 

*4 Den här menyn är endast 

tillgänglig om du har valt två 

telefonlinjer. 

*5 Om ”Ange riktnummer” är inställt 

på ”Nej”, kallas ”Area code 1” för 

”Area code” och ”Area code 2” till 

”Area code 10” finns inte 

tillgängliga i menyn. 



Kompatibilitet mellan lur och basstation  

På europeiska marknader och andra marknader utanför USA, där standardmodellen för 

BeoLine	2-basstationen	används,	har	du	möjlighet	att	kombinera	olika	typer	av	lurar	och	basstationer.	

I tabellerna på den här sidan kan du se vilka baser du kan använda med BeoCom 5 och vilka lurar du 

kan	använda	med	BeoLine	2.	Observera	att	menyerna	och	funktionerna	alltid	är	begränsade	till	dem	

som finns tillgängliga i den äldsta luren som är registrerad till basstationen. 
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Du kan använda luren med olika 

Bang & Olufsen-basstationer. 

Observera att funktionerna kan 

vara begränsade om du använder 

luren med andra basstationer än 

BeoLine 2. 

Du kan använda BeoLine 2-

basstationen med olika lurar från 

Bang & Olufsen. Observera att 

funktionerna kan vara begränsade 

om du använder BeoLine 2 med 

andra lurar än BeoCom 5. 

BeoCom 5 – kompatibilitet med basstationer från Bang & Olufsen: 
Komplett funktion. 

Endast en linje om luren är i ett system som 

även omfattar lurarna BeoCom 6000 MKII 

eller BeoCom 2 MKII. 

Endast en linje. Begränsade funktioner. 

Endast en linje. Begränsade funktioner.  

BeoLine 2 – kompatibilitet med basstationer från Bang & Olufsen: 
Komplett funktion. 

Endast en linje om luren är i ett system som 

även omfattar lurarna BeoCom 6000 MKII 

eller BeoCom 2 MKII. 

Endast en linje. Begränsade funktioner. 

Endast en linje. 

Endast en linje. Begränsade funktioner. 

Endast en linje. 

BeoLine 2 

BeoLine 

BeoLine PSTN 

BeoCom 5 

BeoCom 6000 MKI 

BeoCom 6000 MKII 

BeoCom 2 MKI 

BeoCom 2 MKII 



Antal lurar per basstation: 8 

Taltid per laddning: Upp till 12 timmar 

Standbytid	per	laddning: Upp till 100 timmar

Laddningstid: 4 timmar 

Räckvidd: Lurens räckvidd inomhus är cirka 50 meter och utomhus 

cirka 300 meter. Båda siffrorna beror dock på omständigheterna 

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

Strömförsörjning: Litiumjonbatteri, 830 mAh 

Uteffekt: (EIRP) 250 mW/10 mW 

Temperatur och fuktighet: Telefonen bör placeras i omgivningar 

med en temperatur på 5–40 °C och en relativ fuktighet på 15–95 % 

Display: 176 × 220 pixlar. LCD-färgskärm 

FCC:s	SAR-gräns: 1,6 mW/g. Det högsta uppmätta SAR-värdet för 

DECT (Europa) var 0,043 mW/g. Det högsta uppmätta värdet för DECT 

6.0 (USA) var 0,015 mW/g för kropp och 0,012 mW/g för huvud. 

Telefonen är tänkt att användas i 

det publika analoga nätet. Det stöder 

nummerpresentation, förutsatt att 

du har det rätta abonnemanget 

hos din tjänsteleverantör. Alla 

tilläggstjänster som erbjuds av 

olika tjänsteleverantörer finns inte 

tillgängliga i alla länder. 

Man kan bara utgå från att 

telefonen fungerar i det land  

den tillverkades för, eftersom 

sändningssystem, juridiska krav 

och automatiska tjänster kan 

variera från land till land. På 

förpackningen anges vilket land 

din lur är tillverkad för. Du hittar 

landskoden ovanför streckkoden 

längst ned på etiketten. 

Om du är osäker på hur du 

använder din lur, kontakta din 

återförsäljare för mer information. 

Om du använder en  

BeoLine PSTN-basstation, kan du 

endast registrera sex lurar. 

Viktig information 

Tekniska data 
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Register 

Anknytningsnummer 

Ringa	och	spara	anknytningsnummer	i	

telefonboken, 50 

Bakljus 

Display	och	knappsatsens	bakljus,	13 

Basstation 

Avbryta	registrering	av	en	lur,	57 

BeoLine 2-basstationen, 14 

Förstagångsregistrering	av	luren	till	en	

basstation, 14 

Göra en lur ”personlig” eller ”gemensam”, 61 

Kompatibilitet mellan lur och basstation, 65 

Manuell registrering av en lur, 14 

Menyn	Bas, 57 

PARK-nummer, 15 

Öppna en basstation för registrering, 57 

Batteri 

Batterinivå, 9 

Ladda lurens batteri, 8 

Menyn	Batterivarning, 56 

Stänga av lurens ringsignal och 

batterivarning, 24 

BeoLink 

Justera	volymen	på	audio-/videoprodukter,	49 

Displayer och menyer 

Alternativ	på	huvudmenyn,	10 

Batterinivå, 9 

Display	och	knappsatsens	bakljus,	13 

Felsökning	via	displayen,	11 

Lurens	display,	10 

Menyöversikt,	64

Se samtalsinformation för ett valt utgående 

samtal, 31 

Visning	av	nya,	obesvarade	samtal,	10 

Favoriter 

Menyn	Favoriter, 55 

Ringa ett favoritnummer, 32 

Ta bort ett favoritnummer, 33 

Spara ett favoritnummer, 32 

Inställningar 

Göra en lur ”personlig” eller ”gemensam”, 61 

Justera	volymen	på	audio-/videoprodukter,	49 

Låsa knappsatsen på luren, 23 

Menyn	Area Codes, 57 

Menyn	Autolås, 56 

Menyn	AV, 56 

Menyn	Bas, 57 

Menyn	Batterivarning, 56 

Menyn	Direktsvar, 56 

Menyn	Favoriter, 55 

Menyn Flashtid, 57 

Menyn Huvudlinje, 56 

Menyn	Lur, 55 

Menyn	Nyheter, 56 

Menyn	Ringsignal, 55 

Menyn	Språk, 57 

Menyn Telefonlinjer, 57 

Menyn	Tid och datum, 55 

Namnge luren, 17 
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Ställa in luren för användning med en eller två 

linjer,	19 

Ställa in tid och datum, 18 

Stänga av lurens ringsignal och 

batterivarning, 24 

Volym	och	mikrofonen,	25 

Välja	en	färg	för	luren,	16 

Välja	en	huvudlinje,	40 

Klocka

Ställa in tid och datum, 18

Välja	visning	av	klocka, 18 och 55

Knappsats 

Display	och	knappsatsens	bakljus, 13 

Knapparna på lurens, 12 

Låsa knappsatsen på luren, 23 

Konferenssamtal 

Konferenssamtal	på	2	linjer,	38 

Konferenssamtal	på	en	linje	–	trepartssamtal,	39 

Ringa ett internt konferenssamtal, 63 

Koppla samtal 

Koppla externa samtal, 62 

Ladda 

Batterinivå, 9 

Ladda lurens batteri, 8 

Lur 
Display	och	knappsatsens	bakljus,	13 

Förstagångsregistrering	av	luren	till	en	

basstation, 14 

Göra en lur ”personlig” eller ”gemensam”, 61 

Knapparna på luren, 12 

Kompatibilitet mellan lur och basstation, 65 

Ladda lurens batteri, 8 

Lurens	display,	10 

Låsa knappsatsen på luren, 23 

Menyn	Lur, 55 

Namnge luren, 17 

Ringa en annan lur, 60 

Ställa in tid och datum, 18 

Stänga av lurens ringsignal och 

batterivarning, 24 

Sätta på eller stänga av, 10 

Välj	en	färg	för	luren,	16 

Mikrofon 

Volym	och	mikrofonen,	25 

Nummerpresentation 

Använda samtalslistan, 30 

Radera ett visst nummer från samtalslistan, 31 

Radera innehållet i samtalslistan, 45 

Ringa från samtalslistan, 30 

Spara nummer från samtalslistan, 48 

PIN-kod 

Ändra basstationens PIN-kod, 57 

Placering 

Placering och omgivning, 20 
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Radera 

Radera ett visst nummer från samtalslistan, 31 

Radera innehållet i samtalslistan, 45 

Radera namn och nummer i telefonboken, 44 

Redigera 

Ange	ett	nytt	namn	och	nummer	i	

telefonboken, 42 

Radera ett namn och nummer i telefonboken, 44 

Redigera ett namn eller nummer i 

telefonboken, 46 

Välja	ett	huvudnummer	för	ett	namn	i	

telefonboken, 43 

Registrering 

Avbryta	registrering	av	en	lur,	57 

Förstagångsregistrering	av	luren	till	en	

basstation, 14 

Manuell registrering av en lur, 14 

PARK-nummer, 15 

Öppna en bas för registrering, 57 

Ringsignal 

Menyn	Ringsignal, 55 

Stänga av lurens ringsignal och 

batterivarning, 24 

Samtal 

Konferenssamtal	på	2	linjer,	38 

Konferenssamtal	på	en	linje	–	trepartssamtal,	39 

Koppla externa samtal, 62 

Leta i telefonboken och ringa ett samtal, 29 

Nya	samtalslistor,	10 

Ringa en annan lur, 60 

Ringa ett internt konferenssamtal, 63 

Ringa från samtalslistan, 30 

Ringa och besvara samtal, 22 

Ringa	och	spara	anknytningsnummer	i	

telefonboken, 50 

Spara ett nummer efter samtalet, 27 

Växla	mellan	samtal	på	olika	linjer,	36 

Växla	mellan	samtal	på	samma	linje	–	samtal	

väntar, 37 

Samtal väntar 

Växla	mellan	samtal	på	samma	linje	–	samtal	

väntar, 37 

Snabbtelefon 

Koppla externa samtal, 62 

Ringa en annan lur, 60 

Ringa ett internt konferenssamtal, 63 

Speaker Phone 

Använda högtalartelefonen Speaker Phone 

(tillval), 26 
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System 

Göra en lur ”personlig” eller ”gemensam”, 61 

Koppla externa samtal, 62 

Ringa en annan lur, 60 

Ringa ett internt konferenssamtal, 63 

Sök 

Bläddra i telefonboken och ringa ett samtal, 29 

Ringa från samtalslistan, 30 

Tekniska data 

Specifikationer för luren, 66 

Telefonbok 

Ange	ett	nytt	namn	och	nummer	i	

telefonboken, 42 

Bläddra i telefonboken och ringa ett samtal, 29 

Radera ett namn och nummer i telefonboken, 44 

Redigera ett namn eller nummer i 

telefonboken, 46 

Ringa	och	spara	anknytningsnummer	i	

telefonboken, 50 

Spara ett nummer efter samtalet, 27 

Spara nummer från samtalslistan, 48 

Välja	ett	huvudnummer	för	ett	namn	i	

telefonboken, 43 

Välja	utseende	för	telefonbok, 56

Underhåll 

Rengöra luren, 20 

Volym 

Justera	volymen	på	audio-/videoprodukter,	49 

Volym	och	mikrofonen,	25 

Växel 

Menyn Flashtid, 57 

Ringa	och	spara	anknytningsnummer	i	

telefonboken, 50 

Återuppringning 

Använda samtalslistan, 30 

Radera ett visst nummer från samtalslistan, 31 

Radera innehållet i samtalslistan, 45 

Ringa från samtalslistan, 30 

Se samtalsinformation för ett valt utgående 

samtal, 31 

Spara nummer från samtalslistan, 48 

>> Register 
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Elektriska och elektroniska 

produkter, delar och batterier 

försedda med den här symbolen 

får inte slängas med vanligt 

hushållsavfall. Alla elektriska och 

elektroniska produkter, delar och 

batterier måste samlas in och slängas 

separat. Om en produkt är för liten 

för att förses med symbolen, visas 

den i handledningen eller på 

förpackningen.

Genom att kassera elektriska och 

elektroniska produkter och batterier 

via de insamlingssystem som finns i 

ditt land skyddar du miljön och 

människors hälsa och bidrar till en 

klok och förnuftig användning av 

naturresurserna. Insamling av 

elektriska och elektroniska produkter, 

batterier och avfall minskar risken 

för nedsmutsning av naturen med 

skadliga ämnen som kan finnas i 

elektriska och elektroniska produkter 

och utrustning. Din Bang & Olufsen-

återförsäljare kan ge dig råd om 

korrekt kassering i ditt land.

Avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter (WEEE) 
– Miljöskydd 

Produkten är förenlig med 

bestämmelserna i direktiven 

1999/5/EG och 2006/95/EG. 

Glöm inte att återvinna använda 

batterier. 
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