
BeoCom 6000 

Opaskirja





Ennen kuin aloitat …

Tässä oppaassa neuvotaan, kuinka BeoCom 6000 -kuuloke 

asennetaan ja kuinka sitä käytetään BeoLine-tukiaseman kanssa. 

Kuuloketta voidaan käyttää myös muiden tukiasemien, kuten 

BeoCom 6000-, BeoLine PSTN- tai BeoLine ISDN -tukiaseman 

kanssa. Jotkin kuulokkeen toiminnot saattavat toimia eri tavalla 

tai puuttua kokonaan näiden tukiasemien kanssa käytettäessä. 

Erot kuvataan tässä opaskirjassa.
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*HUOMAA! Tämä on mahdollista 

vain, jos kuuloketta käytetään 

BeoLine-tukiaseman kanssa. 



Käytön aloittaminen

Kuulokkeen akun lataus

Kuuloke latautuu tarvittaessa automaattisesti, kun se asetetaan 

laturiin. Turvallisuussyistä akkua ei ole ladattu ennen toimitusta. 

Suosittelemme, että kuuloketta ladataan vähintään tunnin ajan 

ennen kuulokkeen ensimmäisen rekisteröinnin aloittamista. 

Tietoja lataamisesta … 

– Laturin on oltava kytkettynä pistorasiaan. 

– Akun lataaminen täyteen kestää neljä tuntia. 

– Yksi lataus antaa enimmillään noin 15 tuntia puheaikaa. 

– Yksi lataus antaa noin 200 tuntia valmiusaikaa. 

Akun tila

Näytössä oleva akun tilan ilmaisin näyttää kuulokkeen akun 

latauksen tason. Jos akut kaipaavat latausta, siitä ilmoittavat 

näyttöön ilmestyvä viesti ja äänimerkki. 

Akun tilan katsominen … 

Paina tätä näppäintä, kun kuuloke on 

valmiustilassa 

Käännä ohjainpyörää, kunnes näyttöön tulee 

teksti Akun tila, ja paina OK. Senhetkinen 

lataustaso näkyy näytössä

Aloita puhelimen käyttö 

seuraavasti:

1 Kytke laturi pistorasiaan laturin 

opaskirjan ohjeiden mukaisesti 

2 Lataa kuulokkeen akku

3 Kytke BeoLine-tukiasema 

BeoLinen opaskirjan ohjeiden 

mukaisesti 

4 Rekisteröi kuuloke tukiasemaan. 

25 % 

50 % 

75 % 

Kuuloke ohjaa akun latausta, joten 

kuuloke voidaan asettaa laturiin 

aina käytön jälkeen, vaikka akkua 

ei tarvitsisikaan ladata. Kuulokkeen 

jättäminen laturiin ei lyhennä akun 

käyttöikää. 

OK

OK
Akun tila

             

Akun tila

   = = = = = = = = =

      ======

          ===
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Akun vaihto

> Irrota akkukotelon kansi painamalla kantta kevyesti ja liu’uttamalla se 

irti. 

> Irrota akku ja vedä akun pistoke ulos. 

> Työnnä akun pistoke (A) vastakkeeseen ja aseta akku ja johdot kuvan 

osoittamalla tavalla. 

> Aseta akkukotelon kansi takaisin paikalleen. Varmista, että kielekkeet 

ja aukot napsahtavat paikoilleen oikein kannen ylä- ja alapäässä. 

Sijoituspaikka ja ympäristö

Puhelinta ei saa sijoittaa kosteisiin, pölyisiin tai likaisiin tiloihin, 

eikä sitä saa altistaa suoralle auringonvalolle tai nesteille. Älä 

anna kuulokkeiden latauskoskettimien koskettaa metallia tai 

rasvaisia pintoja. 

BeoCom 6000:n puhdistus

Puhdista BeoCom 6000 pehmeällä, kostealla liinalla, johon on 

lisätty muutama tippa mietoa puhdistusainetta. Laturin ja 

kuulokkeen latauskoskettimet – ja vain ne – puhdistetaan 

pumpulipuikolla ja isopropyylialkoholilla. Mitään muita laturin tai 

kuulokkeen osia ei saa puhdistaa isopropyylialkoholilla! 

A
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Jos kuulokkeen akku vaihdetaan 

uuteen, noudata uuden akun 

mukana toimitettuja ohjeita. Käytä 

vain alkuperäisiä, Bang & Olufsen  

-jälleenmyyjältä hankittuja akkuja! 



>> Käytön aloittaminen

Kuulokkeen ensimmäinen rekisteröinti tukiasemaan

Jotta tukiasema ja kuuloke voivat olla yhteydessä keskenään, 

kuuloke on rekisteröitävä tukiasemaan. Samaan tukiasemaan 

voidaan rekisteröidä enintään kahdeksan kuuloketta*. Yhtä 

kuuloketta ei voida rekisteröidä useampaan kuin yhteen 

tukiasemaan. 

> Irrota tukiasema sähköverkosta vähintään kahden sekunnin ajaksi ja 

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

rekisteröintiä varten viiden minuutin ajan.  

Kun tukiasema on valmis rekisteröintiä varten, noudata seuraavan sivun 

ohjeita. 
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BeoLine-tukiasema. 

*BeoCom 6000 -tukiasemaan, 

BeoLine PSTN -tukiasemaan tai 

BeoLine ISDN -tukiasemaan 

voidaan rekisteröidä vain kuusi 

kuuloketta. 

Merkkivalo



Kytke kuulokkeeseen virta painamalla tätä 

näppäintä. Näyttöön tulee teksti 

Rekisteröidäänkö tukiasemaan? 

Paina OK. Kuuloke etsii avointa tukiasemaa 

Kun tukiasema on löytynyt, näyttöön tulee 

tukiaseman PARK-numero*. Tarkista, että 

numero vastaa tukiaseman numeroa

Jos näin ei ole, selaa käytettävissä olevien 

tukiasemien numeroita kääntämällä 

ohjainpyörää. Jos haluamasi tukiaseman 

numeroa ei löydy, avaa tukiasema uudelleen 

rekisteröintiä varten ja toista menettely

Jos numerot vastaavat toisiaan, rekisteröi 

kuuloke tukiasemaan painamalla tätä näppäintä

Jos tukiasema kysyy PIN-koodia, anna PIN-koodi 

ja paina OK. Näyttö ilmoittaa, kun rekisteröinti 

on valmis. Nyt voit nimetä kuulokkeen sivun 10 

ohjeiden mukaisesti

*Käytettävän tukiaseman mukaan PARK-numeron 

sisältävä tarra sijaitsee joko liitäntäsuojuksen 

takana, liitäntäsuojuksessa tai tukiaseman 

pohjassa. 

OK
Rekisteröidäänkö 

tukiasemaan?

OK

Tukiasema   01/02

36-000077123456

Tukiasema   02/02

36-000077234567

OK

0 – 9
OK
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Nimen antaminen kuulokkeelle

Kun rekisteröinti on valmis, näyttö kehottaa antamaan 

kuulokkeelle nimen. Nimeämisestä voi olla hyötyä, jos käytössä on 

useampi kuin yksi kuuloke. Tämä asetus voidaan tehdä haluttaessa 

myöhemminkin.  

Näyttö kehottaa antamaan nimen

Paina OK, jos haluat antaa nimen, tai paina C, 

jos haluat ohittaa tämän vaiheen 

Valitse nimen kirjaimet kääntämällä ohjainpyörää. 

Voit käyttää sekä isoja että pieniä kirjaimia 

Tallenna valittu kirjain painamalla tätä näppäintä

Kun nimi on annettu, käännä ohjainpyörää, 

kunnes kohdistin on -symbolin alla. Näyttöön 

tulee teksti Nimi OK? 

Tallenna nimi painamalla tätä näppäintä. Nyt voit 

asettaa päivämäärän ja kellonajan 

>> Käytön aloittaminen

Anna kuulokkeen 

nimi? 

OK
_

 ABCDEFGHIJKL…

OK

Olohuone 

       Nimi OK?     

OK
Olohuone 

Tallennettu
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Kuulokkeelle voidaan antaa nimi 

esimerkiksi sen mukaan, missä 

huoneessa se sijaitsee tai kuka 

käyttää sitä useimmin.  

Näillä sivuilla kuvattuja toimintoja 

voidaan käyttää myös Asetukset-

valikon kautta. Lisätietoja on sivulla 

40 kohdassa Yleiset asetukset. 

Jos rekisteröit aiemmin nimetyn 

kuulokkeen tukiasemaan, näytössä 

näkyy kyseinen nimi, kun 

rekisteröinti on valmis. Jos haluat 

käyttää samaa nimeä, siirrä 

kohdistin -symbolin kohdalle ja 

paina OK. 



Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Kun olet rekisteröinyt ensimmäisen kuulokkeen ja antanut sille 

nimen, näyttö kehottaa asettamaan päivämäärän ja kellonajan. 

Aika näkyy, kun puhelinta ei käytetä ja kun näytössä ei ole uusia 

tietoja. Päivämäärä ja kellonaika näkyvät myös Tulleet- ja Soitetut-

tietojen yhteydessä. 

Näyttöön tulee Aseta kello? 

Paina OK, jos haluat asettaa kellonajan, tai paina 

C, jos haluat ohittaa tämän vaiheen 

Aseta vuosiluku kääntämällä ohjainpyörää

Tallenna painamalla tätä näppäintä ja siirry 

kuukauden asetukseen 

Aseta kuukausi, päivämäärä, tunti ja minuutti 

kääntämällä ohjainpyörää ja painamalla OK 

Kun olet asettanut ajan ja päivämäärän, kuuloke 

kehottaa rekisteröimään lisää kuulokkeita*.

Paina OK, jos sinulla on lisää rekisteröitäviä 

kuulokkeita. Tukiasema avautuu rekisteröintiä 

varten automaattisesti. Jos sinulla ei ole lisää 

kuulokkeita, paina C. Rekisteröinti on valmis. 

Aseta kello?

OK
Aseta vuosi

         2005         

OK

OK

Rekist. lisää

kuulokkeita?

OK
T.asema auki

rekist. varten

11

*Lisäkuulokkeita voidaan 

rekisteröidä tällä tavalla vain, jos 

kuuloketta käytetään BeoLine-

tukiaseman kanssa. 



>> Käytön aloittaminen 

TULLEET 

Avaa Tulleet-lista

SOITETUT 

Avaa Soitetut-lista

NIMET 

Avaa Nimet-lista. Käytetään myös 

nimien ja numeroiden 

tallentamiseen Nimet-listaan 

 

Selaa Nimet-, Soitetut- ja Tulleet-

listoja ja puhelimen valikoita 

kääntämällä ohjainpyörää. Puhelun 

aikana voit säätää 

äänenvoimakkuutta kääntämällä 

ohjainpyörää

OK (ohjainpyörän keskellä) 

– Hyväksy ja tallenna näytössä 

näkyvät nimet, numerot tai 

valinnat 

– Tietyissä puhelimen tiloissa OK-

näppäintä painamalla voidaan 

avata lisätoimintoja tai  

-vaihtoehtoja, joita voidaan 

tarkastella kääntämällä 

ohjainpyörää 

– Sammuta virta painamalla 

näppäintä pitkään ja kytke virta 

uudelleen painamalla näppäintä 

kerran 

C 

Poista viimeksi annettu tieto 

painamalla tätä näppäintä. Poistu 

toiminnosta painamalla näppäintä 

ja pitämällä se painettuna

 

Soita ja lopeta puhelu painamalla 

tätä näppäintä 

A.V 

Paina tätä näppäintä, jos haluat 

säätää Bang & Olufsenin audio- ja 

videojärjestelmien 

äänenvoimakkuutta

INT 

Paina tätä näppäintä, jotta voit 

soittaa sisäiseen kuulokkeeseen. 

Tämän jälkeen voit selata 

kuulokeluetteloa ohjainpyörällä tai 

valita kuulokkeen painamalla sen 

numeroa (1–8*) 

R 

Käytetään yhdessä soitonsiirron, 

koputuksen ja muiden 

automaattisten palvelujen kanssa 

0 – 9 

Numeronäppäimet 

puhelinnumeroiden valitsemista 

varten

  

Käytetään puhelinnumeroissa sekä 

soitonsiirtoon ja muihin 

automaattisiin palveluihin 

*BeoCom 6000 -tukiasemaan, 

BeoLine PSTN -tukiasemaan tai 

BeoLine ISDN -tukiasemaan 

voidaan rekisteröidä vain kuusi 

kuuloketta. 

Kuulokkeen näppäimet

R

A•V

INT

C

CALLER ID REDIAL PHONEBOOK

1

0

2 3

4 5 6

7 8 9

1:
09:51   20 Jan
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Kun puhelinta ei käytetä, näytössä 

näkyy kuulokkeen numero (1:) ja 

nimi, jos kuulokkeelle on annettu 

nimi. 



Puhelimen palaute – merkkivalot 

Kuulokkeen merkkivalo
Merkkivalo vilkkuu punaisena, kun …

– puhelin on irti tukiasemasta 

– puhelin soi

– vastaamattomia puheluita on rekisteröity 

– puhelinta ei olosuhteiden takia voida käyttää parhaalla mahdollisella 

tavalla. Lisätietoja on sivulla 15. 

Merkkivalo palaa vihreänä, kun kuuloke on laturissa eikä mikään yllä 

mainituista tilanteista ole voimassa. 

Kuulokemikrofonin kytkentä ja käyttö

Kytke kuulokemikrofoni kuulokkeen liitäntään kuvan mukaisesti. 

Saapuviin puheluihin voidaan tämän jälkeen vastata painamalla  

tai mitä tahansa kuulokkeen numeronäppäintä. Soita puhelu 

sivulla 18 kuvatulla tavalla.

Kuulokemikrofoni (lisävaruste) voidaan hankkia lähimmältä Bang & 

Olufsen -jälleenmyyjältä. 
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Kuulokkeen vastaamattomien 

puheluiden ilmoitus voidaan 

poistaa käytöstä. Lisätietoja on 

sivulla 40 kohdassa ”Yleiset 

asetukset”. 

Merkkivalo

Kun kuulokemikrofoni kytketään, 

näyttöön tulee hetkeksi teksti 

”Kuulokkeet kytketty”. 



>> Käytön aloittaminen 

Kuulokkeen näyttö

Näytön avaaminen … 

> Paina OK, kun kuuloke on valmiustilassa. 

> Selaa näytön vaihtoehtoja kääntämällä ohjainpyörää. 

> Valitse vaihtoehto painamalla OK. 

Päävalikon vaihtoehdot
– Lukitse näpp.? … Lukitse kuulokkeen näppäimistö. Lisätietoja on  

sivulla 19.

– Vaienna? … Vaienna kuulokkeen soittoääni ja akun merkkiääni. 

Lisätietoja on sivulla 20.

– Akun tila … Tarkista akun lataustaso. 

– Poista listoja … Poista Soitetut- tai Tulleet-listan sisältö. Lisätietoja on 

sivulla 33*. 

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

käytöstä. Lisätietoja on sivulla 40.

Uusien, vastaamattomien puheluiden näyttö
Kun kuuloke on valmiustilassa, näyttö ilmoittaa vastaamattomista 

puheluista. Valikko poistuu, kun olet katsonut puhelutiedot, minkä 

jälkeen tiedot siirtyvät Tulleet-listaan. 

Näyttöön tulee ”3 uutta puh.” … 

> Paina OK, jolloin näyttöön tulee viimeisimmän puhelun soittajan 

numero, kellonaika ja päivämäärä. Jos nimi on tallennettu Nimet-

listaan, se näkyy näytössä numeron sijaan. 

> Kääntämällä ohjainpyörää näet muut puhelut. 

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

*Tämä on mahdollista vain, jos kuuloketta käytetään BeoLine-tukiaseman 

kanssa. 

    3 uutta puh.  

Näytä?

98765432 

        Soita?        
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Jos et halua katsoa uusien 

puheluiden tietoja, käännä 

ohjainpyörää. 

Musta nuoli ilmoittaa, että muita 

vaihtoehtoja on käytettävissä 

ohjainpyörää kääntämällä – 

myötäpäivään oikealle ja 

vastapäivään vasemmalle. Harmaa 

nuoli ilmaisee, että muita 

vaihtoehtoja ei ole käytettävissä.  



Vianetsintä näytön kautta – Hälytys-valikko 
Jos puhelinta ei olosuhteiden takia voida käyttää parhaalla mahdollisella 

tavalla, näytössä näkyy Hälytys, kun puhelin on valmiustilassa. Teksti 

pysyy näytössä niin kauan kuin haitalliset olosuhteet vallitsevat. 

Näyttöön tulee teksti ”Hälytys” … 

> Paina OK, jolloin voit katsoa hälytyksen syyn

> Käännä ohjainpyörää ja katso muut mahdollisesti vallitsevat olosuhteet 

> Paina OK, jolloin voit säätää asiaan mahdollisesti liittyviä asetuksia 

> Säädä asetukset kääntämällä ohjainpyörää ja tallenna ne painamalla 

OK 

Jos et halua nähdä hälytystä, käännä ohjainpyörää. 

Rekisteröidäänkö 

tukiasemaan?

1:Olohuone

Vaiennettu 

1:Olohuone

Linja varattu

Ei yhteyttä

tukiasemaan
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Muita valmiustilan viestejä: 

Kuuloketta ei ole rekisteröity 

mihinkään tukiasemaan. Aloita 

ensimmäisten asetusten 

määrittäminen painamalla OK. 

Kuuloke on vaiennettu. Poista 

vaiennustoiminto käytöstä 

painamalla OK. 

Linja on varattu. Paina  ja sitten 

OK, jos haluat ”keskeyttää” 

puhelun. Tämä on mahdollista vain, 

jos kuuloketta käytetään BeoLine-

tukiaseman kanssa. 

Kuulokkeen ja tukiaseman välillä ei 

ole yhteyttä. 



>> Käytön aloittaminen

Pidikkeen kiinnitys

Pidikkeen avulla kuuloke voidaan kiinnittää taskuun. Kiinnitä 

pidike kuulokkeen taakse: 

Pidikkeen kiinnittäminen … 

> Liu’uta liuskat alas kuulokkeen sivuilla oleviin uriin. 

> Kun pidike on oikealla kohdalla, noin 4,5 cm kuulokkeen yläreunasta, 

se napsahtaa paikalleen. Varmista, että pidikkeen kiinnitys on tukeva 

kuulokkeen molemmilla puolilla. 

Pidikkeen irrottaminen … 

> Vedä vasenta liuskaa (B) ulos vasemmalle litteällä esineellä. 

> Kun vasen liuska on irronnut urasta, vedä pidikettä taakse – varo 

naarmuttamasta kuuloketta pidikkeellä. 

BeoCom 6000:tta voidaan käyttää 

vain kuvassa näkyvien Bang & 

Olufsen -lisävarusteiden kanssa: 

Lisäkuuloke, EarSet 1 Home, pidike, 

pöytälaturi, seinälaturi. 

CLICK

CLICK

1

2

B
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Päivittäinen käyttö

Puhelujen soittaminen ja niihin vastaaminen

Puhelut aloitetaan ja lopetetaan BeoCom 6000:n  -näppäimellä. 

Puhelin näyttää puhelun aikana puhelun keston sekä puhelun 

vastaanottajan nimen tai numeron. Jos et halua vastata puheluun, 

voit mykistää soittoäänen. 

Puhelun soittaminen … 

Näppäile puhelinnumero

Jos teet virheen, siirrä kohdistin virheellisen 

numeron kohdalle kääntämällä ohjainpyörää, ja 

poista numero painamalla C 

Muodosta puhelu painamalla tätä näppäintä. 

Näytössä näkyy puhelun aika ja vastaanottajan 

nimi, jos se on tallennettu Nimet-listaan 

Lopeta puhelu painamalla tätä näppäintä tai 

asettamalla kuuloke laturiin 

Puheluun vastaaminen … 

Vastaa puheluun painamalla tätä näppäintä 

Lopeta puhelu painamalla tätä näppäintä tai 

asettamalla kuuloke laturiin 

Kuulokkeen soittoäänen mykistäminen …

Mykistä saapuvan puhelun soittoääni painamalla 

tätä näppäintä. Kuulokkeen merkkivalo vilkkuu, 

kunnes soittaja sulkee puhelimen 

0 – 9
98765432_

98765432

C

98765432

Aika:              0 :19

23456789

Aika:             0 :02

C
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Jos lopetat puhelun, jonka toisen 

osapuolen numeroa ei ole aiemmin 

tallennettu Nimet-listaan, näyttö 

kehottaa tallentamaan sen. 

Lisätietoja on sivulla 22 kohdassa 

Numeron tallennus puhelun 

jälkeen. 

Jos haluat valintaäänen ennen 

numeron valitsemista, paina 



Kuulokkeen näppäimistön lukitus 

Kuulokkeen näppäimistö voidaan lukita, jotta näppäimiä ei voida 

painaa vahingossa esimerkiksi silloin, kun kuuloketta kannetaan 

taskussa. Jos kuulokkeen näppäimistö lukitaan, puheluihin 

voidaan edelleen vastata, mutta puhelujen soittamista varten 

näppäimistön lukitus on poistettava. 

Kuulokkeen näppäimistön lukitseminen … 

Paina tätä näppäintä, kun kuuloke on 

valmiustilassa 

Paina OK. Näyttöön tulee hetkeksi teksti Näpp. 

lukittu 

Kuulokkeen näppäimistön lukituksen 

poistaminen … 

Poista näppäimen lukitus painamalla tätä 

näppäintä. Näyttöön tulee teksti Avaa – Ei? 

Käännä ohjainpyörää, kunnes näyttöön tulee 

teksti Avaa – Kyllä?, ja paina OK

OK
  Lukitse näpp.? 

OK
Näpp. lukittu 

OK
Avaa

           Ei?          

Avaa

        Kyllä?         

OK
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Kuulokkeen näppäimistö voidaan 

lukita myös painamalla pitkään  

-näppäintä. 

Kuuloke voidaan asettaa 

lukittumaan automaattisesti, kun 

se ei ole käytössä. Tämä toiminto 

otetaan käyttöön ja pois käytöstä 

Asetukset-valikon kautta. 

Lisätietoja on sivulla 40. 



>> Päivittäinen käyttö

Kuulokkeen soittoäänen ja akun merkkiäänen 
vaiennus

Kuulokkeen soittoääni voidaan vaientaa, jos et halua puhelimen 

häiritsevän. Kun kuuloke on vaiennettu, soittoääntä ei kuulu, 

mutta saapuvat puhelut rekisteröityvät silti Uudet puhelut  

-valikkoon, kuten sivulla 14 on kuvattu.

Kuulokkeen soittoäänen vaientaminen … 

Avaa päävalikko painamalla tätä näppäintä 

Käännä ohjainpyörää, kunnes näyttöön tulee 

teksti Vaienna?, ja paina OK. Näyttöön tulee 

hetkeksi teksti Vaiennus valittu ja sen jälkeen 

Vaiennettu, kun puhelin palautuu valmiustilaan

Kuulokkeen soittoäänen palauttaminen … 

Palauta soittoääni painamalla tätä näppäintä. 

Näyttöön tulee teksti Vaiennus pois? 

Paina OK. Soittoääni on jälleen käytössä. 

Näyttöön tulee hetkeksi teksti Vaiennus pois – 

valittu ja puhelin palautuu valmiustilaan 

OK

      Vaienna?     

OK
Vaiennus 

valittu 

1:Olohuone

Vaiennettu 

OK
  Vaiennus pois? 

OK
Vaiennus pois

valittu 

1:Olohuone

12:15      24 lok
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Äänenvoimakkuus ja mikrofoni

 

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää puhelun aikana ohjainpyörän 

avulla. Mikrofoni voidaan myös kytkeä pois käytöstä, jos 

puhelimessa olevan henkilön ei haluta kuulevan keskustelua 

huoneessa olevan henkilön kanssa. 

Kuulokkeen äänenvoimakkuuden 

säätäminen … 

Säädä kuulokkeen äänenvoimakkuutta 

kääntämällä ohjainpyörää 

Mikrofonin kytkeminen päälle tai pois 

päältä puhelun aikana … 

Paina tätä näppäintä, kun haluat kytkeä 

mikrofonin pois päältä. Näyttöön tulee teksti 

Mikr. pois? 

Paina OK. Näyttöön tulee teksti Mikrofoni pois, 

ja kuuloke antaa äänimerkin lyhyin väliajoin, 

kunnes mikrofoni kytketään jälleen päälle

Kun haluat kytkeä mikrofonin päälle, paina kaksi 

kertaa OK 

 

Äänenvoimakkuus

     = = = = = = =     

OK
Mikr. pois?

OK
Mikrofoni pois

OK
Mikr. päälle?

OK
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Valittu äänenvoimakkuuden asetus 

– kahta voimakkainta asetusta 

lukuun ottamatta – on käytössä 

kaikissa seuraavissa puheluissa 

siihen saakka, kunnes 

voimakkuutta säädetään 

uudelleen. 

Jos kuulokkeeseen on kytketty 

kuulokemikrofoni ja mikrofoni 

kytketään pois päältä, puhelin ei 

anna äänimerkkiä. 



>> Päivittäinen käyttö

Numeron tallennus puhelun jälkeen

Puhelun jälkeen sinulta kysytään haluatko tallentaa numeron 

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

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

lisätä numeroita myös Nimet-listaan jo tallennetuille nimille. 

Puhelun jälkeen … 

Numero näkyy näytössä, ja sinua kehotetaan 

tallentamaan numero Nimet-listaan. Jos soittajan 

tunnistustiedot sisälsivät nimen, näytössä näkyy 

kyseinen nimi 

Tallenna numero painamalla tätä näppäintä. 

Näyttöön tulee teksti Uusi nimi? Jos haluat lisätä 

numeron Nimet-listaan tallennettuun nimeen*, 

katso ohjeet seuraavalta sivulta

Paina tätä näppäintä, jos numero tulee nimeen, 

jota ei ole vielä tallennettu Nimet-listaan. 

Ensimmäinen rivi tulee näyttöön 

Valitse nimen kirjaimet kääntämällä ohjainpyörää 

ja tallenna valitsemasi kirjain painamalla OK. Voit 

käyttää sekä isoja että pieniä kirjaimia 

Jos haluat lisätä nimeen numeroita, käytä 

numeronäppäimiä 

Käännä ohjainpyörää, kunnes kohdistin on -

symbolin alla. Näyttöön tulee teksti ”Nimi OK?”

Tallenna nimi painamalla tätä näppäintä. Näyttö 

kehottaa valitsemaan numeron tyypin

Valitse Koti, Matkapuhelin tai Työ kääntämällä 

ohjainpyörää, ja tallenna valinta painamalla OK

Marja & Risto

98765432

Tall. numero?

OK
98765432

      Uusi nimi?    

OK
_

 ABCDEFGHIJKL…

OK
D_

 abcdefghijklm…

0 – 9

Daniel Jouppila 

      Nimi OK?     

OK
Numeron tyyppi 

         Koti?        

OK

B&O Mikko

L Janne
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Seuraavassa on muutamia vinkkejä, 

joiden avulla Nimet-listan käyttöä 

voidaan helpottaa: 

Kun kirjoitat pariskuntien nimiä, 

pane etunimet aakkosjärjestykseen.

Kun kirjoitat työtovereiden nimiä, 

kirjoita ensin yrityksen nimi.

Kun kirjoitat lasten kavereiden 

nimiä, lisää alkuun lapsesi 

etunimen alkukirjain. 



Numeron lisääminen Nimet-listaan 

tallennettuun nimeen …

Kun näyttö kehottaa tallentamaan uuden nimen, 

valitse ohjainpyörää kääntämällä Lisää nimeen? 

ja paina OK. Nimet-listaan tallennettujen nimien 

ensimmäiset kirjaimet tulevat näyttöön 

 

Valitse nimen ensimmäinen kirjain kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina OK. Ensimmäinen valitulla 

kirjaimella alkava nimi tulee näyttöön 

Valitse nimi kääntämällä ohjainpyörää ja paina 

OK, jotta voit valita numeron tyypin

Valitse numeron tyyppi kääntämällä 

ohjainpyörää ja tallenna se painamalla OK

98765432

  Lisää nimeen?  

OK
1. kirjain:

ADFHJ

1. kirjain:

ADFHJ

OK

Daniel Jouppila 

OK
Numeron tyyppi 

         Koti?        

          Työ?         

OK
 Daniel Jouppila 

 Tallennettu
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*Voit antaa numerotyypin ja lisätä 

nimeen numeroon vain, jos 

kuuloketta käytetään BeoLine-

tukiaseman kanssa. 



Numeron haku Nimet-listasta ja soittaminen 
numeroon

Kun puhelin ei ole käytössä, Nimet-listan kaikkia nimiä ja niiden 

numerotyyppejä voidaan selata kääntämällä ohjainpyörää*. 

Kun puhelin ei ole käytössä … 

Selaa Nimet-listaa kääntämällä ohjainpyörää ja 

soita numeroon painamalla -näppäintä. Tämä 

on nopein tapa, jos Nimet-listassa on vain 

vähän nimiä

Jos Nimet-listassa on paljon nimiä, avaa se 

painamalla NIMET. Näytössä näkyvät kirjaimet 

vastaavat Nimet-listan nimien ensimmäisiä 

kirjaimia

Valitse ensimmäinen kirjain kääntämällä 

ohjainpyörää  

Aloita valitsemallasi kirjaimella alkavien nimien 

selaaminen painamalla tätä näppäintä 

Selaa nimiä kääntämällä ohjainpyörää 

Muodosta puhelu painamalla tätä näppäintä 

>> Päivittäinen käyttö

Daniel Jouppila 

Koti

NIMET
1. kirjain:

ABDEFHIK

1. kirjain:

ABDEFHIK

OK
Dan Saarinen

Koti

Daniel Jouppila 

Matkapuhelin
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Jos kuuloketta käytetään 

BeoLine-tukiaseman kanssa …

Jos nimen kohdalle pysähdytään 

Nimet-listaa selattaessa, numeron 

tyyppi ja itse numero alkavat 

vaihdella näytössä. Kun haluat 

jatkaa selaamista, käännä 

ohjainpyörää. 

Yli 16 merkin pituiset nimet 

lyhennetään. Pitkän nimen 

kohdalle pysähdyttäessä nimi alkaa 

vieriä hitaasti edestakaisin, jotta 

koko nimi näkyy. 

*Numerotyypit ovat käytettävissä 

vain, jos kuuloketta käytetään 

BeoLine-tukiaseman kanssa. 



25



>> Päivittäinen käyttö

Soitetut-toiminnon käyttö

Soitetut-toiminto tallentaa 24 viimeisintä soitettua numeroa. 

Soitetun numeron lisäksi nähtävissä on myös puhelun kellonaika, 

päivämäärä ja kesto. Jos olet tallentanut Nimet-listaan nimen, se 

näkyy numeron sijaan. Sisäisiä puheluita ei rekisteröidä Soitetut-

listaan. 

Soittaminen Soitetut-listasta …

Avaa Soitetut-lista painamalla tätä näppäintä 

Valitse nimi tai numero kääntämällä 

ohjainpyörää. Jos pysähdyt numeron kohdalle, 

nimi ja numeron tyyppi alkavat vaihdella 

näytössä* 

Valitse numerotyyppi, johon soitetaan, 

painamalla tätä näppäintä. Jos nimelle on 

tallennettu vain yksi numerotyyppi, näyttö kysyy, 

soitetaanko numeroon. Muussa tapauksessa … 

… valitse haluamasi numerotyyppi kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina OK

 

Muodosta puhelu painamalla tätä näppäintä 

uudelleen. 

Soitetun puhelun tietojen katsominen …

Selaa vaihtoehtoja painamalla tätä näppäintä 

 

Käännä ohjainpyörää, kunnes näytössä näkyy 

Tiedot? 

Paina OK. Näyttöön tulee puhelinnumero ja 

puhelun kesto 

SOITETUT

Daniel Jouppila 

11:51          10 jou

OK
Daniel Jouppila 

        Soita?         

Daniel Jouppila 

         Koti?        

OK

OK

OK
Daniel Jouppila 

        Soita?         

Daniel Jouppila 

       Tiedot?       

OK
Daniel Jouppila 

Aika:        1:02:14
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Voit soittaa näytössä olevaan 

numeroon suoraan painamalla 

Puhelinnumeroita voidaan tallentaa 

Soitetut-listasta suoraan Nimet-

listaan. Lisätietoja on sivulla 36 

kohdassa Soitetut- ja Tulleet-

listojen numeroiden tallennus. 

Soitetut-lista on vain ”yleisiksi” 

asetettujen kuulokkeiden 

käytettävissä. Lisätietoja on  

sivulla 45 kohdassa Kuulokkeen 

asettaminen ”henkilökohtaiseksi” 

tai ”yleiseksi”. 

*Numerotyypit ovat käytettävissä 

vain, jos kuuloketta käytetään 

BeoLine-tukiaseman kanssa. 



Tietyn numeron poistaminen Soitetut-

listasta …

Avaa Soitetut-lista painamalla tätä näppäintä 

Valitse nimi tai numero kääntämällä 

ohjainpyörää

 

Selaa vaihtoehtoja painamalla tätä näppäintä

Käännä ohjainpyörää, kunnes näytössä näkyy 

Poista?  

Poista valittu nimi/numero painamalla tätä 

näppäintä 

SOITETUT

12345678

11:51          10 jou

OK
12345678

        Soita?        

12345678

        Poista?       

OK
12345678

Poistettu 
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>> Päivittäinen käyttö

Tulleet-toiminnon käyttö

Tulleet-lista sisältää 24 viimeisimmän vastaanotetun puhelun 

numerot. Jos numerolle on tallennettuna nimi Nimet-listassa, 

tämä nimi näkyy näytössä, vaikka puhelinyhtiö toimittaisikin 

soittajan nimitiedot. Sama numero tallentuu listaan vain kerran, 

eli listassa näkyy vain viimeisin puhelu. 

Soittaminen Tulleet-listasta …

Avaa Tulleet-lista painamalla tätä näppäintä 

Valitse nimi tai numero kääntämällä 

ohjainpyörää. Jos pysähdyt numeron kohdalle, 

nimi ja numeron tyyppi alkavat vaihdella 

näytössä

Valitse numerotyyppi, johon soitetaan, 

painamalla tätä näppäintä. Jos nimelle on 

tallennettu vain yksi numerotyyppi, näyttö kysyy, 

soitetaanko numeroon. Muussa tapauksessa … 

… valitse haluamasi numerotyyppi kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina OK

 

Muodosta puhelu painamalla tätä näppäintä 

uudelleen. 

Valitun puhelun tietojen katsominen …

Selaa vaihtoehtoja painamalla tätä näppäintä 

 

Käännä ohjainpyörää, kunnes näytössä näkyy 

Tiedot?

Paina OK. Puhelujen kesto ja lukumäärä näkyvät 

näytössä 

TULLEET

Daniel Jouppila 

12:41          12 jou

OK
Daniel Jouppila 

        Soita?         

Daniel Jouppila 

         Koti?         

OK

OK

OK
Daniel Jouppila 

        Soita?         

Daniel Jouppila 

       Tiedot?      

OK
Daniel Jouppila 

Aika:        1:02:14
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Tämä toiminto edellyttää Tulleet-

palvelun tilaamista puhelinyhtiöltä. 

Puhelinnumeroja voidaan tallentaa 

Tulleet-listasta suoraan Nimet-

listaan. Lisätietoja on sivulla 36 

kohdassa Soitetut- ja Tulleet-

listojen numeroiden tallennus. 

Vaikka Tulleet-palvelu on tilattu, 

soittajan tiedot eivät silti 

välttämättä näy kaikissa puheluissa. 

Saapuvan puhelun aikana näytössä 

saattaa näkyä jokin seuraavista*: 

– ”Tuntematon” … Puhelut 

salaisista numeroista

– ”Tulleet ei mahdollinen” … 

Palveluntarjoaja ei tue Tulleet-

toimintoa

– ”Ulkomainen” … 

Ulkomaanpuheluiden tiedot eivät 

ole käytettävissä. 

*Palveluntarjoaja saattaa lähettää 

myös muita kuin yllä kuvattuja 

tietoja. 



Tietyn numeron poistaminen  

Tulleet-listasta …

Avaa Tulleet-lista painamalla tätä näppäintä 

Valitse nimi tai numero kääntämällä 

ohjainpyörää 

Selaa vaihtoehtoja painamalla tätä näppäintä

Käännä ohjainpyörää, kunnes näytössä näkyy 

Poista? 

Poista valittu nimi/numero painamalla tätä 

näppäintä 

TULLEET
Daniel Jouppila 

12:41          12 jou

Juha Salo

11:51          10 jou

OK
Juha Salo

         Soita?        

Juha Salo

        Poista?       

OK
Juha Salo

Poistettu 
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Lisätoiminnot

Uuden nimen ja numeron lisääminen Nimet-listaan

Nimet-listaan voidaan tallentaa nimiä ja numeroita, ja numeroita 

voidaan lisätä valmiiksi tallennettuihin nimiin koska tahansa. 

Numero voi sisältää enintään 48 merkkiä, ja nimi enintään 25 

merkkiä. Listaan voidaan tallentaa enintään 200 nimeä ja 

numeroa. 

Uuden nimen ja numeron tallentaminen …

Anna puhelinnumero ja tallenna numero 

painamalla OK. Näyttöön tulee teksti Tall. 

numero? 

 

Tallenna numero painamalla tätä näppäintä. 

Näyttöön tulee teksti Uusi nimi? Jos haluat lisätä 

numeron Nimet-listaan tallennettuun nimeen, 

katso ohjeet seuraavalta sivulta

Aloita uuden nimen tallennus painamalla tätä 

näppäintä. Ensimmäinen rivi tulee näyttöön 

Valitse nimen kirjaimet kääntämällä ohjainpyörää 

ja tallenna valitsemasi kirjain painamalla tätä 

näppäintä. Voit käyttää sekä isoja että pieniä 

kirjaimia 

 

Jos haluat lisätä nimeen numeroita, käytä 

numeronäppäimiä 

Käännä ohjainpyörää, kunnes kohdistin on  

-symbolin alla. Näyttöön tulee teksti ”Nimi OK?”

Tallenna nimi painamalla tätä näppäintä. Näyttö 

kehottaa valitsemaan numeron tyypin

Valitse Koti, Matkapuhelin tai Työ kääntämällä 

ohjainpyörää ja tallenna se painamalla OK

0 – 9
OK
98765432

Tall. numero?

OK
98765432

     Uusi nimi?    

OK
_

 ABCDEFGHIJKL…

OK
D_

 abcdefghijklm…

0 – 9

Daniel Jouppila 

      Nimi OK?     

OK
Numeron tyyppi 

          Koti?        

OK
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Nimet ja numerot ovat kaikkien 

”yleisiksi” asetettujen kuulokkeiden 

käytettävissä. Lisätietoja on sivulla 

45 kohdassa Kuulokkeen 

asettaminen ”henkilökohtaiseksi” 

tai ”yleiseksi”. 

Jos käytät muuta kuin BeoLine-

tukiasemaa … 

– Numeron pituus on enintään 24 

merkkiä

– Numerotyypit eivät ole 

käytettävissä

– Nimet-listaan tallennettuun 

nimeen ei voida lisätä numeroa 



Numeron lisääminen Nimet-listaan 

tallennettuun nimeen …

Kun näyttö kehottaa tallentamaan uuden nimen, 

valitse ohjainpyörää kääntämällä Lisää nimeen? 

ja paina OK. Nimet-listaan tallennettujen nimien 

ensimmäiset kirjaimet tulevat näyttöön

Valitse nimen ensimmäinen kirjain kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina OK. Ensimmäinen valitulla 

kirjaimella alkava nimi tulee näyttöön 

Valitse nimi kääntämällä ohjainpyörää ja paina 

OK, jotta voit valita numeron tyypin

Valitse numeron tyyppi kääntämällä 

ohjainpyörää ja tallenna se painamalla OK

98765432

  Lisää nimeen?  

OK
1. kirjain:

ADFHJ

1. kirjain:

ADFHJ

OK

Daniel Jouppila 

OK
Numeron tyyppi 

         Koti?        

          Työ?         

OK
 Daniel Jouppila 

 Tallennettu

31



Nimen ja numeron poisto Nimet-listasta

Nimet-listaan tallennettuja nimiä ja numeroita voidaan poistaa. 

Paina NIMET 

Valitse ensimmäinen kirjain kääntämällä 

ohjainpyörää ja paina OK 

Valitse nimi ja numero kääntämällä ohjainpyörää 

ja paina OK 

 

Käännä ohjainpyörää, kunnes näytössä näkyy 

Poista?, ja poista nimi ja numero painamalla OK

>> Lisätoiminnot 

NIMET

1. kirjain:

ADHJK

OK

Daniel Jouppila 

Matkapuhelin

OK

Daniel Jouppila 

        Poista?       

OK
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Jos kuuloketta käytetään BeoLine-

tukiaseman kanssa, Poista-

vaihtoehdon valitseminen poistaa 

vain valitun numero (koti-, työ- tai 

matkapuhelinnumeron). Muut 

samaan nimeen tallennetut 

numerot pysyvät ennallaan, samoin 

kuin itse nimi. Jos nimeen on 

tallennettu vain yksi numerotyyppi, 

numeron poistaminen poistaa 

myös nimen. 



Tulleet-listan tai Soitetut-listan sisällön poisto 

Molemmat listat voidaan tyhjentää koska tahansa. 

Listan sisällön poistaminen …

Avaa päävalikko painamalla tätä näppäintä 

Käännä ohjainpyörää, kunnes näyttöön tulee 

teksti Poista listoja?, ja paina OK 

Käännä ohjainpyörää ja valitse Tulleet-lista? tai 

Soitet.-lista? ja poista listan sisältö painamalla OK 

OK

  Poista listoja?  

OK

  Soitet.-lista?  

OK
Poistettu 

Soitet.-lista
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Jos kuulokkeen asetus on 

Henkilökoht. (katso sivu 45), listan 

sisältö poistetaan vain kyseisestä 

kuulokkeesta. Jos kuulokkeen 

asetus on Yleinen, listan sisältö 

poistetaan kaikista kuulokkeista, 

joiden asetus on Yleinen. 

Listan sisältö voidaan poistaa tällä 

tavalla vain, jos kuuloketta 

käytetään BeoLine-tukiaseman 

kanssa. 



>> Lisätoiminnot 

Nimet-listassa olevan nimen tai numeron muokkaus

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

Nimet-listassa olevan numeron muokkaaminen …

Valitse nimi/numero kääntämällä ohjainpyörää

Selaa vaihtoehtoja painamalla tätä näppäintä

Käännä ohjainpyörää, kunnes näytössä näkyy 

teksti Muokkaa? 

Aloita numeron muokkaaminen painamalla tätä 

näppäintä 

Jos haluat muokata vain nimeä, paina OK ja jatka 

seuraavalle sivulle. Muussa tapauksessa … 

… valitse ohjainpyörää kääntämällä merkki, jota 

haluat muokata 

Poista merkki painamalla tätä näppäintä 

Näppäile poistamasi merkin tilalle uusi merkki  

Toista edelliset kolme vaihetta jokaiselle merkille, 

jota haluat muokata 

Paina tätä näppäintä, kun numero on muokattu. 

Nyt voit muokata nimeä seuraavan sivun 

ohjeiden mukaisesti 

Daniel Jouppila 

Koti

OK
        Soita?         

     Muokkaa?     

OK
98768432 

OK

98768432 

C
9876432 

0 – 9
98765432 

 

OK
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Nimeen voidaan tallentaa useita 

numeroja vain, jos kuuloketta 

käytetään BeoLine-tukiaseman 

kanssa. 



Nimen muokkaaminen … 

Näyttö kehottaa vahvistamaan, että numero on 

oikein 

Vahvista painamalla tätä näppäintä 

Näyttö kehottaa vahvistamaan, että nimi on 

oikein

Jos nimi on oikein, paina OK. Muussa 

tapauksessa … 

… valitse nimen kirjaimet kääntämällä 

ohjainpyörää 

Tallenna valitsemasi kirjain painamalla tätä 

näppäintä tai … 

… poista kirjaimia painamalla tätä näppäintä 

Lopeta nimen muokkaaminen 

Siirrä kohdistin ohjainpyörää kääntämällä  

-symbolin kohdalle ja tallenna nimi painamalla OK 

Valitse numeron tyyppi* kääntämällä 

ohjainpyörää ja tallenna se painamalla OK

98765432_

    Numero OK?  

OK
Daniel Jouppila_

      Nimi OK?      

OK

Daniel Jouppila_

 ABCDEFGHIJKL…

OK

C

Daniel Jouppila_

      Nimi OK?      

OK

Daniel Jouppila 

 Matkapuhelin? 

OK
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*Numerotyyppi voidaan tallentaa 

vain, jos kuuloketta käytetään 

BeoLine-tukiaseman kanssa. 



>> Lisätoiminnot 

Soitetut- ja Tulleet-listojen numeroiden tallennus

Soitetut- ja Tulleet-listojen puhelinnumeroita voidaan tallentaa 

Nimet-listaan ja ne voidaan nimetä. 

Paina SOITETUT tai TULLEET. Listan viimeinen 

numero näkyy näytöllä

Valitse haluamasi numero kääntämällä 

ohjainpyörää 

Selaa vaihtoehtoja painamalla tätä näppäintä

Käännä ohjainpyörää, kunnes näytössä näkyy 

teksti Tall. numero?, ja paina OK 

Valitse nimen merkit kääntämällä ohjainpyörää ja 

tallenna valitsemasi merkki painamalla OK  

Siirrä kohdistin ohjainpyörää kääntämällä  

-symbolin kohdalle ja tallenna nimi painamalla 

OK  

 

Valitse numeron tyyppi* kääntämällä 

ohjainpyörää ja tallenna numero ja nimi 

painamalla OK

SOITETUT
TULLEET

76543210

OK
76543210

         Soita?        

   Tall. numero?  

OK

_

 ABCDEFGHIJKL…

OK

      Nimi OK?      

OK

           Työ?        

OK

36

*Numerotyyppi voidaan tallentaa 

vain, jos kuuloketta käytetään 

BeoLine-tukiaseman kanssa. 



Audio- ja videolaitteiden äänenvoimakkuuden säätö 

Bang & Olufsenin audio- ja videolaitteiden äänenvoimakkuutta 

voidaan säätää suoraan kuulokkeen avulla. Valitse ensin audio- tai 

videolaite, jonka äänenvoimakkuutta haluat säätää. 

Audio- tai videojärjestelmän 

äänenvoimakkuuden säätäminen … 

Paina tätä näppäintä toistuvasti, kunnes 

näytössä näkyy haluamasi järjestelmän tyyppi 

Säädä äänenvoimakkuutta kääntämällä 

ohjainpyörää 

A.V
Äänenvoimakkuus

Audio

A.V
Video

A.V
Audiolinkki

A.V
Videolinkki

Lisää voim.

Videolinkki
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Kun puhelin soi, voit säätää  

Bang & Olufsen -laitteen 

äänenvoimakkuutta painamatta 

ensin A.V-näppäintä. Käännä vain 

ohjauspyörää. Laitteen on 

kuitenkin oltava sama, jonka 

äänenvoimakkuutta viimeksi 

säädettiin kuulokkeella. 



>> Lisätoiminnot 

Alaliittymänumeroihin soittaminen ja niiden 
tallentaminen Nimet-listaan

Jos haluat soittaa alaliittymänumeroon, joita on esimerkiksi 

pankeissa ja muissa puhelinvaihdetta käyttävissä yrityksissä, 

liittymänumeron eteen on lisättävä tauko. Tallenna päänumero, 

tauko ja alaliittymän numero Nimet-listaan. Tämän jälkeen 

numeroon voidaan soittaa Nimet-listasta. 

Alaliittymänumeroon soittaminen suoraan … 

Valitse pääliittymän puhelinnumero

Muodosta puhelu painamalla tätä näppäintä. 

Odota, että yhteys muodostuu 

Anna alaliittymän numero

Lopeta puhelu painamalla tätä näppäintä

Alaliittymänumeron tallentaminen Nimet-

listaan … 

Valitse pääliittymän puhelinnumero 

Paina tätä näppäintä, jotta voit lisätä tauon 

Käännä ohjainpyörää, kunnes näytössä näkyy 

teksti Lisää tauko?, ja paina OK 

Anna alaliittymän numero 

Tallenna nimi/numero painamalla tätä näppäintä 

kahdesti. Nyt voit antaa numerolle nimen sivun 

30 ohjeiden mukaisesti 

0 – 9

 

0 – 9

0 – 9
98765432

OK
98765432

  Tall. numero?  

98765432

    Lisää tauko?  

OK
98765432-

0 – 9
98765432-123

OK
OK
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Alaliittymänumeroon soittaminen Nimet-

listasta … 

Selaa Nimet-listaa kääntämällä ohjainpyörää 

Muodosta puhelu painamalla tätä näppäintä. 

Päänumeroon soitetaan 

Näyttö kehottaa jatkamaan. Soita alaliittymään 

painamalla OK 

 

Jatka?

OK
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Yleiset asetukset

Asetukset-valikko sisältää useita asetuksia, joiden avulla  

BeoCom 6000:n toimintoja voidaan säätää. 

Asetuksien valitseminen valikosta … 

Avaa päävalikko painamalla tätä näppäintä 

Käännä ohjainpyörää, kunnes näytössä näkyy 

teksti Asetukset, ja avaa valikko painamalla OK 

Käännä ohjainpyörää, kunnes näytössä näkyy 

haluamasi asetus, esimerkiksi Kello

Avaa valikko painamalla tätä näppäintä 

Valitse asetus kääntämällä ohjainpyörää ja 

tallenna se painamalla OK 

Asetukset-valikon vaihtoehdot 
Soittoääni … Tässä valikossa on kolme erillistä 

soittoääniasetusta: 

– Ääni pääl/pois -asetuksella voidaan ottaa 

soittoääni käyttöön tai pois käytöstä ja 

määrittää aika, jolloin puhelin ei soi. Jos 

soittoääni otetaan pois käytöstä, puhelin ei soi, 

mutta se rekisteröi saapuvat puhelut Tulleet-

listaan. Soittoääni on pois käytöstä, kunnes 

asetusta muutetaan.

– Soiton voimakk -asetuksella voidaan asettaa 

soittoäänen voimakkuus. Vaihtoehdot ovat 

Eritt. alh., Alhainen, Keskitaso ja Voimakas. 

Valittu soittoääni kuuluu hetken päästä. 

– Soittoääni-asetuksella voidaan valita jokin 

kahdeksasta soittoäänestä. Valittu soittoääni 

kuuluu hetken päästä. 

OK

     Asetukset     

OK

         Kello         

OK
Aseta vuosi

         2005         

OK
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Asetukset-valikkoa selattaessa 

näytössä näkyy kunkin 

vaihtoehdon senhetkiset asetukset. 

Esimerkiksi Kello-vaihtoehtoa 

selattaessa näytön toisella rivillä 

näkyy senhetkinen aika ja 

päivämäärä. 



Kello … Anna aika ja päivämäärä. 

Automaattinen lukko … Vaihtoehdot ovat Päällä ja Pois. Kuulokkeen 

näppäimistön lukitseminen estää näppäinten tahattoman käytön. 

Puheluja voidaan vastaanottaa, mutta kuulokkeen näppäimistö lukittuu 

automaattisesti uudestaan puhelun lopettamisen jälkeen. 

Uutisilmaisin … Uutisilmaisimen – punainen vilkkuva valo kuulokkeessa 

ja näyttöviesti, joka ilmaisee uudet, vastaamattomat puhelut – 

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

saanut. Vaihtoehdot ovat Päällä ja Pois. 

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

Vaihtoehdot ovat Päällä, Pois ja Aikakatkaisu. Jos valittuna on 

Aikakatkaisu, ohjainpyörällä voidaan asettaa päivittäinen ajanjakso, jolloin 

akun hälytystä ei anneta – esimerkiksi yöllä. 

Suoravastaus … Aseta suoravastauksen asetukseksi Päälle, jos haluat 

vastata puheluun heti, kun nostat kuulokkeen laturista – eli painamatta  

-näppäintä. Suoravastauksen oletusasetuksena on Pois. Suoravastausta 

voidaan käyttää vain, kun kuuloke on laturissa. Jos kuuloke ei ole 

laturissa, puheluihin on vastattava painamalla -näppäintä. 

Kuuloke … Kuuloke-valikossa on kolme alivalikkoa:

– Anna nimi -valikossa kuulokkeelle voidaan antaa uusi nimi 

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

Muuta nimi sen jälkeen, kun kuulokkeelle on annettu nimi 

ensimmäisen kerran. 

– Rekisteröi-valikossa kuuloke voidaan rekisteröidä BeoLine-tukiasemaan. 

– Kuuloketyyppi-valikossa kuulokkeen tyypiksi voidaan asettaa 

Henkilökoht. tai Yleinen sivulla 45 kuvatulla tavalla. 

Tukiasema … Tukiasema-valikossa on kolme alivalikkoa:

– Poista kuuloke peruuttaa kuulokkeen rekisteröinnin tukiasemaan. 

– Avaa tukiasema rekist. varten avaa tukiaseman uusien kuulokkeiden 

rekisteröimistä varten*. 

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

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

OK-näppäimellä. PIN-koodin oletus on 0000.
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*Tämä valikko on käytettävissä vain, 

jos kuuloketta käytetään BeoLine-

tukiaseman kanssa. 



>> Yleiset asetukset 

Kieli … Valitse näytön tekstien kieli. 

Keskus* … Aseta BeoCom 6000 käyttämään keskusta. Vaihtoehdot ovat 

Kyllä ja Ei. Jos valitset Kyllä, valitse etuliite numeronäppäimillä ja valitse 

tauon pituus kääntämällä ohjainpyörää. Tauon pituus voi olla 0–12 

sekuntia. Voit valita myös asetuksen Odota. Huomaa, että etuliitteet on 

annettava manuaalisesti, kun puhelinnumeroita tallennetaan Nimet-

listaan. 

Välähdysaika … Valitse Pitkä, Lyhyt tai Oma. Välähdysaika asetetaan 

sen mukaan, miten puhelin on kytketty. 
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*Tämä vaihtoehto on käytettävissä 

vain, jos kuuloketta käytetään 

muiden tukiasemien, kuten 

BeoCom 6000-, BeoLine PSTN- tai 

BeoLine ISDN -tukiaseman kanssa. 



Useita kuulokkeita sisältävän järjestelmän 
käyttö

Kun yhteen tukiasemaan on rekisteröity useita kuulokkeita, voit 

luoda oman puhelinjärjestelmän. Kaikki kuulokkeet voivat 

vastaanottaa ulkoa saapuvia puheluja myös sisäisten, 

kuulokkeiden välisten puhelujen aikana. Järjestelmän kuulokkeet 

on numeroitu 1–8*, ja ne voidaan myös nimetä. 

Jokainen kuuloke on asetettu oletusarvoisesti ”yleiseksi”. Tämä 

tarkoittaa, että tukiasema päivittää Nimet-, Tulleet- ja Soitetut-

listat, ja että ne ovat kaikkien järjestelmän kuulokkeiden käytössä. 

Jos haluat yksittäiseen kuulokkeeseen omat Nimet-, Tulleet- ja 

Soitetut-listat, aseta kuuloke ”henkilökohtaiseksi”.

Lisätietoja puhelinjärjestelmän tarjoamista mahdollisuuksista on 

seuraavilla sivuilla.

*BeoCom 6000 -tukiasemaan, BeoLine PSTN -tukiasemaan tai BeoLine 

ISDN -tukiasemaan voidaan rekisteröidä vain kuusi kuuloketta.
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>> Useita kuulokkeita sisältävän järjestelmän käyttö

Toiseen kuulokkeeseen soittaminen

On mahdollista soittaa yhteen kuulokkeeseen tai kaikkiin 

kuulokkeisiin samanaikaisesti. Jos soitat kaikkiin kuulokkeisiin, 

ensimmäisenä vastaava kuuloke vastaanottaa puhelun. Jos soitat 

yhteen kuulokkeeseen, näyttö ilmoittaa, mihin kuulokkeeseen on 

soitettu. 

Yhteen kuulokkeeseen soittaminen … 

Soita sisäinen puhelu painamalla tätä näppäintä 

Kuulokkeeseen voidaan soittaa automaattisesti 

painamalla kuulokkeen numeroa. Tai …

… selaa sisäisten kuulokkeiden luetteloa 

kääntämällä ohjainpyörää ja soita painamalla  

-näppäintä. Jos sisäistä puhelua ei voida soittaa, 

kuulet varattu-äänen 

Kaikkiin kuulokkeisiin soittaminen …

Soita sisäinen puhelu painamalla tätä näppäintä 

Soita kaikkiin kuulokkeisiin painamalla tätä 

näppäintä 

Puhelun lopettaminen …

Lopeta puhelu painamalla tätä näppäintä 

INT

1 – 8

3:Keittiö

INT
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Puhelinjärjestelmässä voi samaan 

aikaan olla käynnissä yksi sisäinen 

ja yksi ulkoinen puhelu. 

Jos kuuloke katoaa, sen voi 

paikantaa soittamalla kyseiseen 

kuulokkeeseen. 

BeoCom 6000 -tukiasemaan, 

BeoLine PSTN -tukiasemaan tai 

BeoLine ISDN -tukiasemaan 

voidaan rekisteröidä vain kuusi 

kuuloketta.



Kuulokkeen asettaminen ”henkilökohtaiseksi” tai 
”yleiseksi”

Kuuloke voidaan asettaa ”yleisen” sijasta ”henkilökohtaiseksi”. 

Henkilökohtaisen kuulokkeen Nimet-, Soitetut- ja Tulleet-listat on 

tallennettu kuulokkeeseen, ei tukiasemaan. 

Avaa päävalikko painamalla tätä näppäintä 

Käännä ohjainpyörää, valitse Asetukset-valikko ja 

avaa se painamalla OK

Käännä ohjainpyörää, valitse Kuuloke-valikko ja 

avaa se painamalla OK

Käännä ohjainpyörää, valitse Kuuloketyyppi ja 

paina OK 

Käännä ohjainpyörää, valitse Henkilökoht. tai 

Yleinen ja tallenna asetukset painamalla OK 

OK

     Asetukset      

OK

       Kuuloke      

OK

 Kuuloketyyppi 

OK

       Yleinen?     

OK
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Jos puhelinjärjestelmässäsi on yksi 

tai useampi kuuloke, jonka 

asetuksena on Henkilökoht. ja 

muiden kuulokkeiden asetuksena 

on Yleinen, huomaa seuraava:

– Jos kuulokkeen asetus muutetaan 

asetuksesta Henkilökoht. 

asetukseksi Yleinen, 

henkilökohtaiset Nimet, Tulleet- 

ja Soitetut-listat korvataan 

yleisillä listoilla, eli niitä ei lisätä 

yleisiin listoihin. Nimet-, Tulleet- 

ja Soitetut-listojen päivitys 

saattaa kestää muutaman 

minuutin. 



>> Useita kuulokkeita sisältävän järjestelmän käyttö

Ulkoisten puhelujen siirto

Ulkoinen puhelu voidaan siirtää yhteen kuulokkeeseen tai kaikkiin 

kuulokkeisiin. Käyttäjä voi puhua sisäiseen kuulokkeeseen 

vastaavan henkilön kanssa ennen puhelun siirtämistä. Kun 

ulkoinen puhelu siirretään kaikkiin kuulokkeisiin, soitto siirtyy 

ensin vastaavaan kuulokkeeseen. 

Ulkoisen puhelun siirtäminen … 

Soita sisäinen puhelu painamalla tätä näppäintä 

Kuulokkeeseen voidaan soittaa automaattisesti 

painamalla kuulokkeen numeroa. Tai …

… selaa sisäisten kuulokkeiden luetteloa 

kääntämällä ohjainpyörää ja soita painamalla  

-näppäintä. Jos sisäistä puhelua ei voida soittaa, 

kuulet varattu-äänen 

Jos sisäiseen puheluun vastataan … 

Näyttö kehottaa siirtämään puhelun

Tallenna valinta painamalla tätä näppäintä

Ulkoiseen puheluun palaaminen, jos 

sisäiseen puheluun ei vastata … 

Palaa pidossa olevaan ulkoiseen puheluun 

painamalla OK tai         

INT

1 – 8

3:Olohuone

        Siirrä?       

OK

        Palaa?        

OK
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BeoCom 6000 -tukiasemaan, 

BeoLine PSTN -tukiasemaan tai 

BeoLine ISDN -tukiasemaan 

voidaan rekisteröidä vain kuusi 

kuuloketta. 



Sisäisen neuvottelupuhelun muodostus 

Ulkoisen puhelun aikana voit muodostaa neuvottelupuhelun 

soittamalla toiseen kuulokkeeseen. Jos yksi osapuoli katkaisee 

puhelun, puhelu jatkuu jäljelle jääneiden osapuolten välillä. 

Neuvottelupuhelun muodostaminen yhden 

sisäisen ja yhden ulkoisen osapuolen  

kanssa … 

Soita sisäinen puhelu ulkoisen puhelun aikana 

painamalla tätä näppäintä 

Kuulokkeeseen voidaan soittaa automaattisesti 

painamalla kuulokkeen numeroa. Tai …

… selaa sisäisten kuulokkeiden luetteloa 

kääntämällä ohjainpyörää ja soita painamalla  

-näppäintä. Jos sisäistä puhelua ei voida soittaa, 

kuulet varattu-äänen 

Jos sisäiseen puheluun vastataan … 

Valitse Neuvottelu? kääntämällä ohjainpyörää ja 

aloita neuvottelupuhelu painamalla OK

Lopeta neuvottelupuhelu painamalla tätä 

näppäintä 

Ulkoiseen puheluun palaaminen, jos 

sisäiseen puheluun ei vastata … 

Palaa pidossa olevaan ulkoiseen puheluun 

painamalla OK tai      

INT

1 – 8

3:Keittiö

    Neuvottelu?   

OK

        Palaa?        

OK
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BeoCom 6000 -tukiasemaan, 

BeoLine PSTN -tukiasemaan tai 

BeoLine ISDN -tukiasemaan 

voidaan rekisteröidä vain kuusi 

kuuloketta. 

Sisäinen neuvottelupuhelu voidaan 

muodostaa ”keskeyttämällä” 

meneillään oleva puhelu. Katso 

lisätietoja sivulta 15.
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Akku

Akun tila, 6

Kuulokkeen akun lataus, 6

Akun vaihto, 7

Kuulokkeen soittoäänen ja akun merkkiäänen 

vaiennus, 20

Akun hälytys -valikko, 41

Alaliittymänumerot

Alaliittymänumeroihin soittaminen ja niiden 

tallentaminen Nimet-listaan, 38

Asetukset 

Akun hälytys -valikko, 41

Audio- ja videolaitteiden äänenvoimakkuuden 

säätö, 37

Autom. lukko -valikko, 40

Kello-valikko, 40

Kieli-valikko, 41 

Kuuloke-valikko, 41 

Kuulokkeen asettaminen ”henkilökohtaiseksi” 

tai ”yleiseksi”, 45

Kuulokkeen näppäimistön lukitus, 19

Kuulokkeen soittoäänen ja akun merkkiäänen 

vaiennus, 20

Nimen antaminen kuulokkeelle, 10

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen, 11

Soittoääni-valikko, 40 

Suoravastaus-valikko, 41

Tukiasema-valikko, 41

Uutisilmaisin-valikko, 41 

Välähdysaika-valikko, 42 

Äänenvoimakkuus ja mikrofoni, 21 

BeoLine

BeoLine-tukiasema, 8

Kuulokkeen rekisteröinti tukiasemaan, 8

BeoLink

Audio- ja videolaitteiden äänenvoimakkuuden 

säätö, 37

Haku

Numeron haku Nimet-listasta ja soittaminen 

numeroon, 24

Soittaminen Soitetut-listasta, 26

Soittaminen Tulleet-listasta, 28

Hoito 

Akun vaihto, 7

BeoCom 6000:n puhdistus, 7

Järjestelmä

Kuulokkeen asettaminen ”henkilökohtaiseksi” 

tai ”yleiseksi”, 45

Sisäisen neuvottelupuhelun muodostus, 47

Toiseen kuulokkeeseen soittaminen, 44

Ulkoisten puhelujen siirto, 46 

Hakemisto 49



Kuuloke

Kuuloke-valikko, 41 

Kuulokkeen akun lataus, 6

Kuulokkeen asettaminen ”henkilökohtaiseksi” 

tai ”yleiseksi”, 45

Kuulokkeen ensimmäinen rekisteröinti 

tukiasemaan, 8

Kuulokkeen näppäimet, 12

Kuulokkeen näppäimistön lukitus, 19

Kuulokkeen näyttö, 14

Kuulokkeen soittoäänen ja akun merkkiäänen 

vaiennus, 20

Kuulokkeen soittoäänen mykistäminen, 18 

Nimen antaminen kuulokkeelle, 10

Puhelimen palaute – merkkivalot, 13

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen, 11

Toiseen kuulokkeeseen soittaminen, 44

Kuulokemikrofoni

Kuulokemikrofonin kytkentä ja käyttö, 13 

Lataus

Akun tila, 6

Kuulokkeen akun lataus, 6

Lisävarusteet

BeoCom 6000:n lisävarusteet, 13

Pidikkeen kiinnitys, 16

Merkkivalot

Puhelimen palaute – merkkivalot, 13

Mikrofoni

Äänenvoimakkuus ja mikrofoni, 21 

Muokkaus

Nimet-listassa olevan nimen tai numeron poisto, 

32

Nimet-luettelossa olevan nimen tai numeron 

muokkaaminen, 34

Uuden nimen ja numeron lisääminen Nimet-

listaan, 30

Neuvottelupuhelut

Sisäisen neuvottelupuhelun muodostus, 47

Nimet-lista

Alaliittymänumeroihin soittaminen ja niiden 

tallentaminen Nimet-listaan, 38

Nimet-listassa olevan nimen tai numeron poisto, 

32

Nimet-luettelossa olevan nimen tai numeron 

muokkaaminen, 34

Numeron haku Nimet-listasta ja soittaminen 

numeroon, 24

Numeron tallentaminen puhelun jälkeen, 22

Soitetut- ja Tulleet-listan numeroiden tallennus, 

36

Uuden nimen ja numeron lisääminen Nimet-

listaan, 30

>> Hakemisto 



Näytöt ja valikot

Akun tila, 6

Kuulokkeen näyttö, 14

Päävalikon vaihtoehdot, 14

Soitetun puhelun tietojen katsominen, 27 

Uusien, vastaamattomien puhelujen näyttö, 14

Vianetsintä näytön kautta – Hälytys-valikko, 15

Poisto

Nimet-listassa olevan nimen tai numeron poisto, 

32

Tietyn numeron poistaminen Soitetut-listasta, 27 

Tietyn numeron poistaminen Tulleet-listasta, 29

Tulleet-listan tai Soitetut-listan sisällön poisto, 33

Puhelut

Alaliittymänumeroihin soittaminen ja niiden 

tallentaminen Nimet-listaan, 38

Numeron haku Nimet-listasta ja soittaminen 

numeroon, 24

Numeron tallentaminen puhelun jälkeen, 22

Puhelujen soittaminen ja niihin vastaaminen, 18

Sisäisen neuvottelupuhelun muodostus, 47

Soittaminen Soitetut-listasta, 26

Soittaminen Tulleet-listasta, 28

Toiseen kuulokkeeseen soittaminen, 44

Ulkoisten puhelujen siirto, 46 

Rekisteröinti

Kuulokkeen rekisteröinti tukiasemaan, 8

Sijoituspaikka 

Sijoituspaikka ja ympäristö, 7

Soitetut

Soitetun puhelun tietojen katsominen, 28 

Soitetut- ja Tulleet-listan numeroiden tallennus, 

36

Soitetut-toiminnon käyttö, 26

Soittaminen Soitetut-listasta, 26

Tietyn numeron poistaminen Soitetut-listasta, 27 

Tulleet-listan tai Soitetut-listan sisällön poisto, 33

Soittoääni

Kuulokkeen soittoäänen ja akun merkkiäänen 

vaiennus, 20

Kuulokkeen soittoäänen mykistäminen, 18 

Soittoääni-valikko, 40 

Tukiasema

BeoLine-tukiasema, 8

Kuulokkeen asettaminen ”henkilökohtaiseksi” 

tai ”yleiseksi”, 45

Kuulokkeen rekisteröinti tukiasemaan, 8

Tukiasema-valikko, 41

Tulleet

Soitetut- ja Tulleet-listan numeroiden tallennus, 

36

Soittaminen Tulleet-listasta, 28

Tietyn numeron poistaminen Tulleet-listasta, 28

Tulleet-listan tai Soitetut-listan sisällön poisto, 33

Tulleet-toiminnon käyttö, 28

Äänenvoimakkuus

Audio- ja videolaitteiden äänenvoimakkuuden 

säätö, 37

Äänenvoimakkuus ja mikrofoni, 21 
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Tämä tuote täyttää ETY-

direktiivien 89/336 ja 

73/23 määräykset.

Oikeus teknisten tietojen, 

ominaisuuksien ja niiden 

käyttötapojen muutoksiin ilman 

ennakkoilmoitusta pidätetään. 
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