
BeoCom 6000 

Οδηγός





Πριν ξεκινήσετε … 

Ο Οδηγός αυτός περιέχει οδηγίες για τον τρόπο ρύθμισης και χρήσης του 
ακουστικού BeoCom 6000 με μία βάση BeoLine. 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό και με άλλες βάσεις, 
όπως μία βάση BeoCom 6000, μία βάση BeoLine έκδοσης PSTN, ή μία βάση 
BeoLine έκδοσης ISDN. Ωστόσο, σημειώστε ότι όταν χρησιμοποιείτε το 
ακουστικό με μία από αυτές τις βάσεις, ορισμένα χαρακτηριστικά 
λειτουργούν διαφορετικά ή δεν είναι διαθέσιμα. Οι διαφορές 
περιγράφονται σε αυτόν τον Οδηγό.
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Περιεχόμενα 

Ξεκινώντας, 6 
Μάθετε πώς να συνδέετε και να ρυθμίζετε το BeoCom 6000, να χρησιμοποιείτε 
τα πλήκτρα του ακουστικού και την οθόνη. Μπορείτε επίσης να βρείτε 
πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση και τα αξεσουάρ που διατίθενται από 
τον αντιπρόσωπο της Bang & Olufsen. 

Καθημερινή χρήση, 18
Μάθετε για τον τρόπο πραγματοποίησης και απάντησης κλήσεων, ρύθμισης 
της έντασης του ήχου του ακουστικού, πραγματοποίησης κλήσεων αριθμών 
από το Ευρετήριο, από τις λίστες Αναγνώρισης Κλήσης και Επανάκλησης, 
αποθήκευσης ενός αριθμού στο Ευρετήριο μετά από την κλήση, διακοπής του 
κουδουνίσματος και κλειδώματος του πληκτρολογίου του ακουστικού. 

Προηγμένες Λειτουργίες, 30 
Μάθετε για τον τρόπο εισαγωγής, επεξεργασίας και διαγραφής ονομάτων και 
αριθμών στο Ευρετήριο, αποθήκευσης αριθμών από τις λίστες Επανάκλησης 
και Αναγνώρισης Κλήσης, διαγραφής του περιεχομένου των λιστών 
Επανάκλησης και Αναγνώρισης Κλήσης*, κλήσης και αποθήκευσης εσωτερικών 
αριθμών, και ρύθμισης της έντασης του ήχου ορισμένων προϊόντων ήχου ή 
εικόνας Bang & Olufsen. 

Προσωπικές ρυθμίσεις, 40
Το κεφάλαιο αυτό παρέχει μία γενική εικόνα του μενού Settings. Μάθετε, για 
παράδειγμα, πώς να καταχωρείτε ένα ακουστικό σε μία βάση, να ρυθμίζετε την 
ώρα και την ημερομηνία, και να επιλέγετε τις ρυθμίσεις για το κουδούνισμα. 

Χρήση του συστήματος με πολλά ακουστικά, 43 
Μάθετε πώς να ρυθμίζετε ένα ακουστικό για προσωπική ή κοινή χρήση, να 
καλείτε ένα άλλο ακουστικό, να προωθείτε εξωτερικές κλήσεις και να 
πραγματοποιείτε μία εσωτερική κλήση συνδιάσκεψης. 

Ευρετήριο, 49
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*ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Αυτό είναι δυνατό μόνο 
εάν χρησιμοποιείτε το ακουστικό με 
μία βάση BeoLine. 



Ξεκινώντας 

Φορτίστε την μπαταρία του ακουστικού 

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

Σχετικά με τη φόρτιση … 
– Ο φορτιστής πρέπει να συνδεθεί στην πρίζα. 
– Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας απαιτούνται τέσσερις ώρες. 
– Ο μέγιστος χρόνος ομιλίας ανά φόρτιση είναι κατά προσέγγιση 15 ώρες. 
– Ο χρόνος αναμονής ανά φόρτιση είναι κατά προσέγγιση 200 ώρες. 

Κατάσταση μπαταρίας

Η ένδειξη της μπαταρίας στην οθόνη εμφανίζει τη στάθμη φόρτισης της 
μπαταρίας του ακουστικού. Εάν οι μπαταρίες χρειάζονται φόρτιση, ένα 
μήνυμα στην οθόνη και ένα ηχητικό σήμα σας προειδοποιούν. 

Για εμφάνιση της κατάστασης της μπαταρίας … 
Πιέστε ενώ το ακουστικό είναι σε κατάσταση 
αναμονής 

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί 
η ένδειξη Battery status και πιέστε OK. Η τρέχουσα 
στάθμη φόρτισης εμφανίζεται στην οθόνη 

Κατά το ξεκίνημα, τηρήστε την 
ακόλουθη διαδικασία:
1 Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα 

όπως περιγράφεται στον Οδηγό 
του φορτιστή 

2 Φορτίστε την μπαταρία του 
ακουστικού 

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

4 Καταχωρήστε το ακουστικό στη 
βάση. 

25% 

50% 

75% 

Το ακουστικό ελέγχει τη φόρτιση της 
μπαταρίας, έτσι ώστε να μπορείτε ανά 
πάσα στιγμή να τοποθετήσετε το 
ακουστικό στη βάση μετά τη χρήση, 
ακόμα και όταν η μπαταρία δε 
χρειάζεται φόρτιση. Το να αφήσετε το 
ακουστικό στο φορτιστή δε μειώνει 
τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. 

OK

OK
Battery status

             

Battery status

   = = = = = = = = =

      ======

          ===
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Αντικατάσταση της μπαταρίας 

> Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας, πιέζοντάς το ελαφρά και 
σπρώχνοντάς το προς τα έξω. 

> Αφαιρέστε την μπαταρία και τραβήξτε έξω το βύσμα της μπαταρίας. 
> Τοποθετήστε το βύσμα της μπαταρίας (A) και τοποθετήστε την μπαταρία και 

τα καλώδια όπως υποδεικνύεται. 
> Τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα της μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι τα 

πτερύγια και οι εγκοπές κουμπώνουν σωστά στη θέση τους στο επάνω και το 
κάτω μέρος του καλύμματος. 

Τοποθέτηση και περιβάλλον 

Το τηλέφωνο δεν πρέπει να τοποθετείται σε σημείο με υγρασία, σκόνη ή 
ρύπανση και δεν πρέπει να εκτίθεται στην απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.  
Μην επιτρέπετε στις επαφές φόρτισης του ακουστικού να έρχονται σε 
επαφή με μέταλλα ή εξαρτήματα με υγρά. 

Καθαρισμός του BeoCom 6000 

Καθαρίστε το BeoCom 6000 χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, νωπό πανί με 
λίγες σταγόνες ήπιου απορρυπαντικού. Για να καθαρίσετε τις επαφές 
φόρτισης του φορτιστή και του ακουστικού – και μόνο αυτά τα σημεία – 
χρησιμοποιήστε ένα βαμβακερό ταμπόν με ισοπροπυλική αλκοόλη. Μη 
χρησιμοποιήσετε ισοπροπυλική αλκοόλη για να καθαρίσετε οποιοδήποτε 
άλλο μέρος του φορτιστή ή του ακουστικού! 

A
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Εάν αντικαταστήσατε την μπαταρία του 
ακουστικού, ακολουθήστε τις οδηγίες 
που συνοδεύουν τη νέα μπαταρία. 
Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικές 
μπαταρίες από το κατάστημα πώλησης 
Bang & Olufsen! 



>> Ξεκινώντας 

Καταχώρηση του ακουστικού σε μία βάση για πρώτη 
φορά 

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

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

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

8

Η βάση BeoLine. 

*Εάν χρησιμοποιείτε μία βάση  
BeoCom 6000 , μία βάση BeoLine PSTN 
ή μία βάση BeoLine ISDN, μπορείτε να 
καταχωρήσετε μόνο έξι ακουστικά. 

Ενδεικτική λυχνία 



 
Πιέστε για ενεργοποίηση του ακουστικού. Το μήνυμα 
Register handset to base? εμφανίζεται στην οθόνη 

Πιέστε OK. Το ακουστικό αναζητά μία ανοικτή βάση 

Μόλις εντοπιστεί μια βάση, εμφανίζεται ο αριθμός* 
PARK για τη βάση που εμφανίζεται. Συγκρίνετε τον 
αριθμό με τον αριθμό στη βάση 

Εάν οι αριθμοί δεν ταιριάζουν, γυρίστε το στρογγυλό 
πλήκτρο για να δείτε τις διαθέσιμες βάσεις. Εάν η 
βάση σας δεν εμφανίζεται, ανοίξτε ακόμα μια φορά 
τη βάση που είναι προς καταχώρηση και 
επαναλάβετε τη διαδικασία 

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

Εάν η βάση σας ζητήσει κωδικό PIN, εισάγετε τον 
κωδικό PIN και πιέστε OK. Η οθόνη σας ενημερώνει 
όταν ολοκληρωθεί η καταχώρηση. Μπορείτε στη 
συνέχεια να ονομάσετε το ακουστικό, όπως 
περιγράφεται στη σελίδα 10  

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

 
OK
Register 

handset to base?

OK

Base            01/02

36-000077123456

Base            02/02

36-000077234567

OK

0 – 9
OK
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Καταχώρηση ονομασίας ακουστικού 

Μόλις ολοκληρωθεί η καταχώρηση, η οθόνη σας προτρέπει να ονομάσετε 
το ακουστικό. Αυτό είναι πρακτικό εάν διαθέτετε περισσότερα από ένα 
ακουστικά. Εφόσον θέλετε, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση 
αυτή αργότερα.  

Η οθόνη σας προτρέπει να εισάγετε ένα όνομα 

Πιέστε OK για να μπορέσετε να εισάγετε ένα όνομα, 
ή πιέστε C εάν θέλετε να παραλείψετε αυτό το βήμα

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε 
γράμματα για το όνομα. Τόσο τα κεφαλαία, όσο και 
τα μικρά γράμματα είναι διαθέσιμα 

Πιέστε για να αποθηκεύσετε το γράμμα που έχετε 
επιλέξει

Όταν ολοκληρώσετε το όνομα, γυρίστε το 
στρογγυλό πλήκτρο για να μετακινήσετε τον 
κέρσορα στο σύμβολο . Στην οθόνη εμφανίζεται το 
μήνυμα Name OK? 

Πιέστε για αποθήκευση του ονόματος. Μπορείτε 
τώρα να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία 

>> Ξεκινώντας 

Enter handset 

name? 

OK
_

 ABCDEFGHIJKL…

OK

Living Room 

     Name OK?     

OK
Living Room 

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

Η πρόσβαση στις λειτουργίες που 
περιγράφονται σε αυτές τις σελίδες 
είναι επίσης δυνατή μέσω του μενού 
Settings. Για περισσότερες 
πληροφορίες, παρακαλούμε 
ανατρέξτε στο κεφάλαιο Προσωπικές 
ρυθμίσεις στη σελίδα 40. 

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



Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας 

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

Εμφανίζεται το μήνυμα Set clock? 

Πιέστε OK για να μπορέσετε να ρυθμίσετε το ρολόι, 
ή πιέστε C εάν θέλετε να παραλείψετε αυτό το βήμα 

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να ρυθμίσετε το 
έτος 

Πιέστε για αποθήκευση και μετακίνηση στη ρύθμιση 
του μήνα 

Ρυθμίστε το μήνα, την ημέρα, την ώρα και τα λεπτά 
γυρίζοντας το στρογγυλό πλήκτρο και πιέζοντας OK 

Μόλις ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία, το 
ακουστικό σας προτρέπει να καταχωρήσετε 
περισσότερα ακουστικά*.

Πιέστε OK εάν έχετε να καταχωρήσετε περισσότερα 
ακουστικά. Η βάση ανοίγει αυτόματα για 
καταχώρηση.  Εάν δεν έχετε άλλα ακουστικά, πιέστε 
C και η καταχώρηση ολοκληρώνεται. 

Set clock?

OK
Set year

         2005         

OK

OK

Register more

handsets?

OK
Base is open

for registration
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*Μπορείτε να προσθέσετε πρόσθετα 
ακουστικά με αυτό τον τρόπο μόνο 
εάν χρησιμοποιείτε το ακουστικό με 
μία βάση BeoLine. 



>> Ξεκινώντας 

CALLER ID 
Πρόσβαση στη Λίστα Αναγνώρισης 
κλήσεων 

REDIAL 
Πρόσβαση στη Λίστα Επανάκλησης 

PHONEBOOK 
Πρόσβαση στο Ευρετήριο. 
Χρησιμοποιείται επίσης για την 
αποθήκευση ονομάτων και αριθμών 
στο Ευρετήριο 

 
Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για 
αναζήτηση στο Ευρετήριο, τις λίστες 
Επανάκλησης και Αναγνώρισης 
κλήσεων, και στο σύστημα μενού του 
τηλεφώνου.  Κατά τη διάρκεια μίας 
κλήσης, γυρίστε το στρογγυλό 
πλήκτρο για να ρυθμίσετε την ένταση 
του ήχου 

OK (κέντρο στρογγυλού πλήκτρου) 
– Αποδοχή και αποθήκευση 

καταχωρήσεων ή επιλογών στην 
οθόνη 

– Ανάλογα με την κατάσταση του 
τηλεφώνου, πιέζοντας OK σας 
παρέχεται η δυνατότητα 
πρόσβασης σε πρόσθετες 
λειτουργίες ή επιλογές, τις οποίες 
μπορείτε να δείτε γυρίζοντας το 
στρογγυλό πλήκτρο 

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

C 
Πιέστε για να διαγράψετε την 
τελευταία καταχώρηση. Πιέστε και 
κρατήστε πιεσμένο για να βγείτε από 
μια λειτουργία 

 
Πιέστε για να πραγματοποιήσετε και 
να τερματίσετε μία κλήση 

A.V 
Πιέστε για να μπορέσετε να ρυθμίσετε 
την ένταση ήχου συστημάτων ήχου 
και εικόνας Bang & Olufsen 

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

R 
Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την 
Προώθηση κλήσης, την Αναμονή 
κλήσεων και άλλες αυτοματοποιημένες 
υπηρεσίες 

0 – 9 
Αριθμητικά πλήκτρα για 
πληκτρολόγηση τηλεφωνικών αριθμών 

  
Χρησιμοποιούνται στους 
τηλεφωνικούς αριθμούς, για τη 
λειτουργία προώθησης κλήσης και 
άλλες αυτοματοποιημένες υπηρεσίες 

Πλήκτρα ακουστικού 

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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Όταν το τηλέφωνο παραμένει ανενεργό, 
η οθόνη εμφανίζει τον αριθμό του 
ακουστικού (1:) και το όνομά του, εφόσον 
το έχετε ονομάσει. 

*Εάν χρησιμοποιείτε μία βάση  
BeoCom 6000 , μία βάση BeoLine PSTN 
ή μία βάση BeoLine ISDN, μπορείτε να 
καταχωρήσετε μόνο έξι ακουστικά. 



Ανάδραση τηλεφώνου – ενδεικτικές λυχνίες 

Ενδεικτική λυχνία στο ακουστικό 
Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει κόκκινη όταν … 

– Το ακουστικό είναι σηκωμένο 
– Το τηλέφωνο καλεί 
– Έχουν καταχωρηθεί αναπάντητες κλήσεις 
– Υφίστανται συνθήκες που εμποδίζουν ή επηρεάζουν τη βέλτιστη χρήση του 

τηλεφώνου σας. Ανατρέξτε στη σελίδα 15 για περισσότερες πληροφορίες. 

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει πράσινη όταν το ακουστικό βρίσκεται στο 
φορτιστή και δεν υφίσταται καμία από τις καταστάσεις που περιγράφηκαν 
παραπάνω. 

Σύνδεση και χρήση ενός ακουστικού-μικροφώνου 

Συνδέστε ένα ακουστικό-μικρόφωνο στην υποδοχή του ακουστικού όπως 
υποδεικνύεται. Μπορείτε στη συνέχεια να απαντήσετε στις εισερχόμενες 
κλήσεις πιέζοντας  ή οποιοδήποτε αριθμητικό πλήκτρο στο πληκτρολόγιο 
του ακουστικού. Πραγματοποιήστε μία κλήση όπως περιγράφεται στη 
σελίδα 18. 

Μπορείτε να αγοράσετε ένα προαιρετικό ακουστικό-μικρόφωνο από το 
κατάστημα πώλησης Bang & Olufsen. 
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Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την 
ένδειξη αναπάντητων κλήσεων του 
ακουστικού. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 

“Προσωπικές ρυθμίσεις” στη σελίδα 40. 

Ενδεικτική λυχνία 

Όταν συνδέετε ένα ακουστικό-
μικρόφωνο, το μήνυμα “Headset 
connected” εμφανίζεται σύντομα στην 
οθόνη. 



>> Ξεκινώντας 

Η οθόνη του ακουστικού 

Άνοιγμα της οθόνης … 
> Πιέστε OK ενώ το ακουστικό είναι σε κατάσταση αναμονής. 
> Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να δείτε τις επιλογές στην οθόνη. 
> Πιέστε OK για να επιλέξετε μία ρύθμιση. 

Επιλογές στο κυρίως μενού 
– Lock keypad? … Κλείδωμα του πληκτρολογίου του ακουστικού. Ανατρέξτε 

στη σελ. 19.
– Silence? … Σίγαση του κουδουνίσματος του ακουστικού και του συναγερμού 

μπαταρίας. Ανατρέξτε στη σελ. 20.
– Battery status … Εμφάνιση της στάθμης φόρτισης της μπαταρίας. 
– Delete lists … Διαγραφή των περιεχομένων της λίστας Επανάκλησης ή 

Αναγνώρισης Κλήσης. Ανατρέξτε στη σελ. 33*. 
– Settings … Ενεργοποίηση, ρύθμιση, ή απενεργοποίηση λειτουργιών. 

Ανατρέξτε στη σελ. 40.

Προβολή των νέων, αναπάντητων κλήσεων 
Ενώ το ακουστικό είναι σε αναμονή, η οθόνη σας πληροφορεί για 
οποιεσδήποτε αναπάντητες κλήσεις έχετε δεχτεί. Το μενού εξαφανίζεται μόλις 
δείτε όλες τις κλήσεις, και οι πληροφορίες κλήσεων μεταφέρονται στη λίστα 
Αναγνώρισης Κλήσης. 

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

τελευταίας κλήσης. Εάν το όνομα έχει αποθηκευτεί στο Ευρετήριο, στην 
οθόνη εμφανίζεται το όνομα αντί του αριθμού. 

> Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να δείτε τις άλλες κλήσεις. 
> Όταν έχετε δει τις νέες κλήσεις, πιέστε C για να εγκαταλείψετε το μενού. 

*Αυτό είναι δυνατό μόνο εάν χρησιμοποιείτε το ακουστικό με μία βάση BeoLine. 

     3 new calls    

View?

98765432 

         Call?         
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Εάν δε θέλετε να δείτε τις πληροφορίες 
των νέων κλήσεων, γυρίστε απλά το 
στρογγυλό πλήκτρο. 

Ένα μαύρο βέλος υποδηλώνει ότι είναι 
διαθέσιμες περισσότερες επιλογές εάν 
γυρίσετε το στρογγυλό πλήκτρο – 
δεξιόστροφα για τις δεξιά και 
αριστερόστροφα για τις αριστερά 
διαθέσιμες επιλογές. Ένα γκρίζο βέλος 
υποδηλώνει ότι δεν υπάρχουν άλλες 
διαθέσιμες επιλογές.  



Επίλυση προβλημάτων μέσω της οθόνης – το μενού Alert 
Εάν υφίστανται συνθήκες που εμποδίζουν ή επηρεάζουν με οποιοδήποτε 
τρόπο τη βέλτιστη χρήση του τηλεφώνου σας, το μενού Alert εμφανίζεται στην 
οθόνη ενώ το ακουστικό βρίσκεται σε αναμονή, και παραμένει στην οθόνη για 
όσο χρονικό διάστημα υφίστανται οι συνθήκες. 

Το μήνυμα “Alert” εμφανίζεται στην οθόνη … 
> Πιέστε OK για να μπορέσετε να δείτε την αιτία της προειδοποίησης
> Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να δείτε εάν υφίστανται και άλλες 

συνθήκες 
> Πιέστε OK για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε τις σχετικές ρυθμίσεις, 

εφόσον είναι διαθέσιμες 
> Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να κάνετε ρυθμίσεις, και πιέστε OK για να 

τις αποθηκεύσετε 

Εάν δε θέλετε να δείτε την προειδοποίηση, γυρίστε απλά το στρογγυλό πλήκτρο. 

Register

handset to base?

1:Living Room

Silenced 

1:Living Room

Line is busy

No contact

with base
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Άλλα μηνύματα σε κατάσταση 
αναμονής: 

Το ακουστικό δεν είναι καταχωρημένο σε 
βάση. Πιέστε OK για να ξεκινήσετε τη 
διαδικασία της ρύθμισης για πρώτη 
φορά. 

Η ένταση ήχου του ακουστικού έχει 
μηδενιστεί. Πιέστε OK για να μπορέσετε 
να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του 
μηδενισμού της έντασης ήχου. 

Η γραμμή είναι κατειλημμένη. Πιέστε , 
και στη συνέχεια OK για να “παρέμβετε” 
στην κλήση. Αυτό είναι δυνατό μόνο εάν 
χρησιμοποιείτε το ακουστικό με μία 
βάση BeoLine. 

Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της βάσης 
και του ακουστικού. 



>> Ξεκινώντας 

Σύνδεση του κλιπ 

Με το κλιπ μπορείτε να στερεώσετε το ακουστικό στην τσέπη σας. 
Συνδέστε το κλιπ στο πίσω μέρος του ακουστικού: 

Για να συνδέσετε το κλιπ … 
> Σπρώξτε τα δύο πτερύγια προς τα κάτω, κατά μήκος των εγκοπών στα 

πλαϊνά του ακουστικού. 
> Όταν το ακουστικό τοποθετηθεί σωστά, περίπου 4.5 cm από το επάνω 

μέρος του ακουστικού, θα κουμπώσει στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι το κλιπ 
έχει στερεωθεί καλά και στις δύο πλευρές του ακουστικού. 

Για να αφαιρέσετε το κλιπ … 
> Τραβήξτε έξω προς τα αριστερά το αριστερό πτερύγιο (B) με κάποιο επίπεδο 

αντικείμενο. 
> Όταν το αριστερό πτερύγιο αποδεσμευτεί από την εγκοπή, τραβήξτε το 

πίσω, προσέχοντας να μη γρατσουνίσετε το ακουστικό με το κλιπ. 

Το BeoCom 6000 μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο με τα αξεσουάρ 
Bang & Olufsen που απεικονίζονται: 
Έξτρα ακουστικό, EarSet 1 Home, Κλιπ, 
Επιτραπέζιος φορτιστής, Επίτοιχος 
φορτιστής. 

CLICK

CLICK

1

2

B
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Καθημερινή χρήση 

Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων 

Το πλήκτρο  στο BeoCom 6000 χρησιμοποιείται για να ξεκινήσετε και να 
τερματίσετε μία κλήση. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, το τηλέφωνο 
εμφανίζει τη διάρκεια της κλήσης και τον αριθμό ή το όνομα του 
καλούντος. Εάν δε θέλετε να απαντήσετε σε μία κλήση, μπορείτε να 
μηδενίσετε την ένταση του κουδουνίσματος. 

Για να πραγματοποιήσετε μία κλήση … 
Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό

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

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

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

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

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

Για να διακόψετε προσωρινά το κουδούνισμα ενός 
ακουστικού … 
Πιέστε για να διακόψετε το κουδούνισμα για την 
εισερχόμενη κλήση. Η ενδεικτική λυχνία στο 
ακουστικό αναβοσβήνει μέχρι ο καλών να κατεβάσει 
το ακουστικό 

0 – 9
98765432_

98765432

C

98765432

Time:              0 :19

23456789

Time:             0 :02

C
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Εάν τερματίσετε μία κλήση προς ή 
από έναν αριθμό που δεν είχε 
προηγουμένως αποθηκευτεί στο 
Ευρετήριο, η οθόνη σας προτρέπει να 
τον αποθηκεύσετε. Ανατρέξτε στο 
κεφάλαιο Αποθήκευση αριθμού μετά 
από κλήση στη σελίδα 22 για 
περισσότερες πληροφορίες. 

Για να έχετε σήμα γραμμής προτού 
πληκτρολογήσετε τον αριθμό,  
πιέστε  



Κλείδωμα του πληκτρολογίου του ακουστικού 

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

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο του  
ακουστικού … 
Πιέστε ενώ το ακουστικό είναι σε κατάσταση 
αναμονής 

Πιέστε OK. Το μήνυμα Keypad locked εμφανίζεται για 
λίγο στην οθόνη 

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο του 
ακουστικού … 
Πιέστε για να μπορέσετε να ξεκλειδώσετε το 
πληκτρολόγιο. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα 
Unlock – No? 

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί 
η ένδειξη Unlock – Yes? και πιέστε OK 

OK
   Lock keypad?  

OK
Keypad locked 

OK
Unlock

           No?         

Unlock

          Yes?         

OK
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Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε το 
πληκτρολόγιο του ακουστικού 
πιέζοντας και κρατώντας πιεσμένο το 
πλήκτρο . 

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ακουστικό 
να κλειδώνει αυτόματα όταν δε 
χρησιμοποιείται. Μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε και να 
απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία 
μέσω του μενού Settings. Ανατρέξτε 
στη σελίδα 40 για περισσότερες 
πληροφορίες. 



>> Καθημερινή χρήση 

Σίγαση του κουδουνίσματος του ακουστικού και του 
συναγερμού μπαταρίας 

Μπορείτε να μηδενίσετε την ένταση κουδουνίσματος του ακουστικού εάν 
δεν θέλετε να σας ενοχλήσουν. Ενώ έχει μηδενιστεί η ένταση 
κουδουνίσματος του ακουστικού, το κουδούνισμα απενεργοποιείται, αλλά 
οι εισερχόμενες κλήσεις συνεχίζουν να καταχωρούνται στο μενού New 
calls, όπως περιγράφεται στη σελίδα 14.

Για να μηδενίσετε την ένταση κουδουνίσματος του 
ακουστικού …
Πιέστε για να ανακαλέσετε το κυρίως μενού 

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί 
η ένδειξη Silence? και πιέστε OK. Εμφανίζεται για λίγο 
στην οθόνη η ένδειξη Silence selected, η οποία 
αλλάζει σε Silenced όταν το ακουστικό επιστρέφει σε 
κατάσταση αναμονής 

 

Για να ενεργοποιήσετε ξανά το κουδούνισμα του 
ακουστικού … 
Πιέστε για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε και πάλι 
το κουδούνισμα. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα 
Silence off? 

Πιέστε OK. Το κουδούνισμα ενεργοποιείται και πάλι. 
Το μήνυμα Silence off – selected εμφανίζεται για λίγο 
στην οθόνη, και το ακουστικό επιστρέφει σε 
κατάσταση αναμονής 

OK

        Silence?      

OK
Silence 

selected 

1:Living Room

Silenced

OK
    Silence off?    

OK
Silence off

selected

1:Living Room

12:15      24 Oct
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Ένταση ήχου και μικρόφωνο 

 
Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου 
χρησιμοποιώντας το στρογγυλό πλήκτρο. Μπορείτε επίσης να 
απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο εάν δε θέλετε ο συνομιλητής σας στο 
τηλέφωνο να ακούσει μία συνομιλία που έχετε με κάποιον που βρίσκεται 
στο δωμάτιο μαζί σας. 

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου 
του ακουστικού … 
Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να ρυθμίσετε την 
ένταση του ήχου του ακουστικού  

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το 
μικρόφωνο κατά τη διάρκεια μίας κλήσης … 
Πιέστε για να μπορέσετε να απενεργοποιήσετε το 
μικρόφωνο. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Mic. 
off? 

Πιέστε OK. Το μήνυμα Microphone off εμφανίζεται 
στην οθόνη και ακούγονται από το ακουστικό 
ηχητικά σήματα (μπιπ) ανά μικρά τακτά χρονικά 
διαστήματα μέχρι το μικρόφωνο να ενεργοποιηθεί 
και πάλι 

Για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο, πιέστε OK δύο 
φορές 

 

Volume

     = = = = = = =     

OK
Mic. off?

OK
Microphone off

OK
Mic. on?

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

Εάν έχετε συνδέσει ένα μικρόφωνο-
ακουστικό στο ακουστικό σας και 
έχετε απενεργοποιήσει το μικρόφωνο, 
το τηλέφωνο δεν παράγει ηχητικά 
σήματα (μπιπ). 



>> Καθημερινή χρήση 

Αποθήκευση αριθμού μετά από κλήση 

Μετά από μία κλήση, θα σας ζητηθεί εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τον 
αριθμό στο Ευρετήριο, εφόσον δεν βρίσκεται ήδη εκεί. Μπορείτε να 
αποθηκεύσετε τον τύπο του αριθμού – οικία, εργασία, ή κινητό τηλέφωνο* 

– και να εισάγετε ένα όνομα μαζί με τον αριθμό. Μπορείτε επίσης να 
προσθέσετε αριθμούς σε ονόματα που έχουν ήδη αποθηκευτεί στο 
Ευρετήριο. 

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

Πιέστε για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε τον 
αριθμό. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα New 
name?. Εάν θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό σε 
κάποιο όνομα που βρίσκεται αποθηκευμένο στο 
Ευρετήριο*, ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα

Πιέστε εφόσον ο αριθμός ανήκει σε κάποιο όνομα 
που δεν έχει ακόμη αποθηκευτεί στο Ευρετήριο. Η 
γραμμή εισαγωγής του ονόματος εμφανίζεται στην 
οθόνη 

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε 
γράμματα για το όνομα και πιέστε OK για να 
αποθηκεύσετε το γράμμα που έχετε επιλέξει. Τόσο 
τα κεφαλαία, όσο και τα μικρά γράμματα είναι 
διαθέσιμα 
 
Για να συμπεριλάβετε ψηφία, πιέστε τα αριθμητικά 
πλήκτρα 

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να μετακινήσετε 
τον κέρσορα στο σύμβολο . Στην οθόνη 
εμφανίζεται το μήνυμα Name OK? 

Πιέστε για αποθήκευση του ονόματος. Η οθόνη σας 
προτρέπει να επιλέξετε έναν τύπο αριθμού 
 

Mary & Robert

98765432

Store number?

OK
98765432

     New name?   

OK
_

 ABCDEFGHIJKL…

OK
D_

 abcdefghijklm…

0 – 9

David Jones 

     Name OK?    

OK
Number type

        Home?       

B&O Michael

L Jane
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Εδώ βρίσκονται μερικές υποδείξεις 
που μπορεί να σας βοηθήσουν στην 
εύρεση των καταχωρήσεων στο 
Ευρετήριο: 

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

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

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



Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε είτε 
Home, Mobile ή Work και πιέστε OK για να τον 
αποθηκεύσετε.

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

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

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε το 
όνομα και πιέστε OK για να μπορέσετε να επιλέξετε 
έναν τύπο αριθμού 

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε έναν 
τύπο αριθμού και πιέστε OK για να τον 
αποθηκεύσετε

OK

98765432

   Add to name? 

OK
First letter:

ADFHJ

First letter:

ADFHJ

OK

David Jones

OK
Number type

        Home?        

        Work?        

OK
 David Jones

 stored
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*Μπορείτε να καταχωρήσετε έναν 
τύπο αριθμού και να προσθέσετε 
έναν αριθμό σε κάποιο όνομα μόνο 
εάν χρησιμοποιείτε το ακουστικό με 
τη βάση BeoLine. 



Αναζήτηση στο Ευρετήριο και πραγματοποίηση κλήσης 

Όταν το τηλέφωνο δε χρησιμοποιείται, μπορείτε να γυρίσετε το στρογγυλό 
πλήκτρο για αναζήτηση ονομάτων κατευθείαν από ολόκληρη τη λίστα των 
ονομάτων στο Ευρετήριο, μαζί με τους τύπους* των αριθμών τους. 

Όταν το τηλέφωνο δε χρησιμοποιείται … 
Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για αναζήτηση στο 
Ευρετήριο και πιέστε  για να πραγματοποιήσετε 
την κλήση. Η μέθοδος αυτή είναι πιο γρήγορη 
εφόσον υπάρχουν λίγες καταχωρήσεις στο 
Ευρετήριο 

Εάν το Ευρετήριο περιέχει πολλές καταχωρήσεις, 
πιέστε PHONEBOOK για να αποκτήσετε πρόσβαση 
σε αυτό. Τα γράμματα στην οθόνη αντιστοιχούν 
στα πρώτα γράμματα των καταχωρήσεων του 
Ευρετηρίου 

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε το 
πρώτο γράμμα 

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

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για αναζήτηση 
μεταξύ των ονομάτων 

 
Πιέστε για να πραγματοποιήσετε την κλήση 

>> Καθημερινή χρήση 

David Jones

Home

PHONEBOOK
First letter:

ABDEFHIK

First letter:

ABDEFHIK

OK
Dan Smith

Home

David Jones

Mobile
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Εάν χρησιμοποιείτε το ακουστικό με 
μία βάση BeoLine … 
Εάν σταματήσετε σε ένα όνομα όταν 
πραγματοποιείτε αναζήτηση στο 
Ευρετήριο, στην οθόνη εμφανίζονται 
εναλλάξ ο τύπος του αριθμού και ο 
ίδιος ο αριθμός. Γυρίζοντας το 
στρογγυλό πλήκτρο συνεχίζεται η 
αναζήτηση. 

Ονόματα μεγαλύτερα από 16 
χαρακτήρες περικόπτονται. Εάν 
σταματήσετε για μεγάλο χρονικό 
διάστημα σε κάποιο όνομα, το όνομα 
μετακινείται αργά προς τα εμπρός και 
πίσω ώστε να εμφανίζεται ολόκληρο 
το όνομα. 

*Οι τύποι αριθμών είναι διαθέσιμοι 
μόνο εάν χρησιμοποιείτε το 
ακουστικό με τη βάση BeoLine. 
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>> Καθημερινή χρήση 

Χρήση της Επανάκλησης 

Η λειτουργία Redial αποθηκεύει τους τελευταίους 24 τηλεφωνικούς 
αριθμούς που έχετε καλέσει. Εκτός από τον αριθμό που καλέσατε, μπορείτε 
επίσης να δείτε την ώρα, την ημερομηνία και τη διάρκεια της κλήσης. Εάν 
έχετε εισάγει ένα όνομα στο Ευρετήριο, στην οθόνη θα εμφανίζεται αυτό 
αντί του αριθμού. Οι εσωτερικές κλήσεις δε καταχωρούνται στη λίστα 
Επανάκλησης. 

Για να πραγματοποιήσετε κλήση από τη λίστα 
Επανάκλησης …
Πιέστε για να μεταβείτε στη λίστα Επανάκλησης 

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε ένα 
όνομα ή αριθμό. Εάν σταματήσετε σε έναν αριθμό, 
στην οθόνη εμφανίζονται εναλλάξ το όνομα και ο 
τύπος* του αριθμού 

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

… γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε 
ένα τύπο αριθμού και πιέστε OK

 

Πιέστε ξανά για να πραγματοποιήσετε την κλήση. 

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

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο μέχρι το μήνυμα  
Details? να εμφανιστεί στην οθόνη

Πιέστε OK. Εμφανίζονται ο αριθμός τηλεφώνου και η 
διάρκεια της κλήσης 

REDIAL

David Jones

11:51          10 Dec

OK
David Jones

         Call?         

David Jones

       Home?        

OK

OK

OK
David Jones

         Call?         

David Jones

       Details?       

OK
David Jones

Time:        1:02:14
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Μπορείτε να καλέσετε απευθείας τον 
αριθμό που φαίνεται στην οθόνη 
πιέζοντας 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε 
τηλεφωνικούς αριθμούς από τη λίστα 
Επανάκλησης κατευθείαν στο 
Ευρετήριο. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 
Αποθήκευση αριθμών από τις λίστες 
Επανάκλησης και Αναγνώρισης Κλήσης 
στη σελίδα 36 για περισσότερες 
πληροφορίες. 

Η λίστα Επανάκλησης είναι κοινή για 
τα ακουστικά που έχουν ρυθμιστεί για 
“κοινή” χρήση. Ανατρέξτε στο 
κεφάλαιο Ρύθμιση του ακουστικού για 

“προσωπική” ή “κοινή” χρήση στη  
σελίδα 45 για περισσότερες 
πληροφορίες. 

*Οι τύποι αριθμών είναι διαθέσιμοι 
μόνο εάν χρησιμοποιείτε το 
ακουστικό με τη βάση BeoLine. 



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

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε το 
όνομα ή τον αριθμό 

 
Πιέστε για να δείτε τις επιλογές σας 

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο μέχρι το μήνυμα  
Delete? να εμφανιστεί στην οθόνη 

Πιέστε για να διαγράψετε την επιλεγμένη 
καταχώρηση 

REDIAL

12345678

11:51          10 Dec

OK
12345678

         Call?         

12345678

       Delete?       

OK
12345678

deleted 
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>> Καθημερινή χρήση 

Χρήση της Αναγνώρισης καλούντος 

Οι τελευταίοι 24 αριθμοί από τους οποίους έχετε δεχτεί κλήση 
αποθηκεύονται στη λίστα Αναγνώρισης Κλήσης. Εάν ένα όνομα έχει 
αποθηκευτεί μαζί με τον αριθμό στο Ευρετήριο, αυτό το όνομα εμφανίζεται, 
ακόμη και εάν η εταιρία σταθερής τηλεφωνίας παρέχει πληροφορίες 
αναγνώρισης καλούντος. Ίδιοι αριθμοί αποθηκεύονται μόνο μια φορά στη 
λίστα – από την τελευταία κλήση. 

Για να πραγματοποιήσετε κλήση από τη λίστα 
Αναγνώρισης Κλήσεων … 
Πιέστε για να μεταβείτε στη λίστα Αναγνώρισης 
κλήσεων 

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε ένα 
όνομα ή αριθμό. Εάν σταματήσετε σε έναν αριθμό, 
στην οθόνη εμφανίζονται εναλλάξ το όνομα και ο 
τύπος του αριθμού 

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

… γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε 
ένα τύπο αριθμού και πιέστε OK

 

Πιέστε ξανά για να πραγματοποιήσετε την κλήση. 

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

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο μέχρι το μήνυμα  
Details? να εμφανιστεί στην οθόνη

Πιέστε OK. Εμφανίζονται η διάρκεια της κλήσης και ο 
αριθμός των κλήσεων 

CALLER ID

David Jones

12:41          12 Dec

OK
David Jones

         Call?          

David Jones

       Home?        

OK

OK

OK
David Jones

         Call?         

David Jones

       Details?       

OK
David Jones

Time:        1:02:14
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Η λειτουργία αυτή απαιτεί συνδρομή 
στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης 
μέσω της εταιρίας σταθερής 
τηλεφωνίας. 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε 
τηλεφωνικούς αριθμούς από τη λίστα 
Αναγνώρισης Κλήσης κατευθείαν στο 
Ευρετήριο. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο 
Αποθήκευση αριθμών από τις λίστες 
Επανάκλησης και Αναγνώρισης Κλήσης 
στη σελίδα 36 για περισσότερες 
πληροφορίες. 

Ακόμη και εάν έχετε συνδρομή στην 
υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης, οι 
πληροφορίες για τον καλούντα 
μπορεί να μην είναι διαθέσιμες για μία 
συγκεκριμένη κλήση. Κατά τη 
διάρκεια μίας εισερχόμενης κλήσης 
στην οθόνη* μπορεί να εμφανίζονται 
τα εξής: 
– “Anonymous” … Κλήσεις από 

αριθμούς που δεν περιέχονται στη 
λίστα 

– “Caller ID not possible” … Η 
υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης δεν 
υποστηρίζεται από τον παροχέα 
σας 

– “International” … Πληροφορίες μη 
διαθέσιμες για διεθνείς κλήσεις. 

*Ο παροχέας σας μπορεί επίσης να 
στέλνει πληροφορίες διαφορετικές 
από αυτές που περιγράφονται 
παραπάνω. 



Για να διαγράψετε ένα συγκεκριμένο αριθμό από τη 
λίστα Αναγνώρισης Κλήσης … 
Πιέστε για να μεταβείτε στη λίστα Αναγνώρισης 
κλήσεων  

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε το 
όνομα ή τον αριθμό  

Πιέστε για να δείτε τις επιλογές σας 

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο μέχρι το μήνυμα  
Delete? να εμφανιστεί στην οθόνη 

Πιέστε για να διαγράψετε την επιλεγμένη 
καταχώρηση 

CALLER ID
David Jones

12:41          12 Dec

John Smith

11:51          10 Dec

OK
John Smith 

         Call?         

John Smith 

       Delete?       

OK
John Smith 

deleted 
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Προηγμένες λειτουργίες 

Καταχώρηση ενός νέου ονόματος και αριθμού στο 
Ευρετήριο 

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αποθηκεύσετε ένα νέο όνομα και αριθμό 
στο Ευρετήριο, ή να προσθέσετε ένα νέο αριθμό σε αριθμό που ήδη 
υπάρχει. Ένας αριθμός μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 48 ψηφία, και ένα 
όνομα μέχρι 25 χαρακτήρες. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 200 
καταχωρήσεις. 

Για να καταχωρήσετε ένα νέο όνομα και αριθμό … 
Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό και πιέστε OK για 
να μπορέσετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό. Στην 
οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα Store number? 

Πιέστε για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε τον 
αριθμό. Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα New 
name?. Εάν θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό σε 
κάποιο όνομα που βρίσκεται αποθηκευμένο στο 
Ευρετήριο, ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα.

Πιέστε για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε ένα νέο 
όνομα. Η γραμμή εισαγωγής του ονόματος 
εμφανίζεται στην οθόνη 
 
Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε 
γράμματα για το όνομα και πιέστε για να 
αποθηκεύσετε το γράμμα που έχετε επιλέξει. Τόσο τα 
κεφαλαία, όσο και τα μικρά γράμματα είναι διαθέσιμα 

Για να συμπεριλάβετε ψηφία, πιέστε τα αριθμητικά 
πλήκτρα 

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να μετακινήσετε 
τον κέρσορα στο σύμβολο . Στην οθόνη 
εμφανίζεται το μήνυμα Name OK? 

Πιέστε για αποθήκευση του ονόματος. Η οθόνη σας 
προτρέπει να επιλέξετε έναν τύπο αριθμού 

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε είτε 
Home, Mobile ή Work και πιέστε OK για να τον 
αποθηκεύσετε

0 – 9
OK
98765432

Store number?

OK
98765432

     New name?   

OK
_

 ABCDEFGHIJKL…

OK
D_

 abcdefghijklm…

0 – 9

David Jones 

     Name OK?    

OK
Number type

        Home?       

OK
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Τα ονόματα και οι αριθμοί είναι κοινά 
για όλα τα ακουστικά που έχουν 
ρυθμιστεί για “κοινή” χρήση. 
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Ρύθμιση του 
ακουστικού για “προσωπική” ή “κοινή” 
χρήση στη σελίδα 45 για 
περισσότερες πληροφορίες. 

Εάν χρησιμοποιείτε βάση 
διαφορετική από τη BeoLine … 

– Οι αριθμοί μπορούν να 
περιλαμβάνουν μόνο μέχρι 24 
ψηφία

– Οι τύποι αριθμών δεν είναι 
διαθέσιμοι

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



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

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

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε το 
όνομα και πιέστε OK για να μπορέσετε να επιλέξετε 
έναν τύπο αριθμού 

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε έναν 
τύπο αριθμού και πιέστε OK για να τον 
αποθηκεύσετε

 

98765432

   Add to name? 

OK
First letter:

ADFHJ

First letter:

ADFHJ

OK

David Jones

OK
Number type

        Home?        

        Work?        

OK
 David Jones

 stored
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Διαγραφή ονόματος και αριθμού από το Ευρετήριο

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

Πιέστε PHONEBOOK 

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε το 
πρώτο γράμμα και πιέστε OK 

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε μία 
καταχώρηση και πιέστε OK 
 

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο μέχρι το μήνυμα 
Delete? να εμφανιστεί στην οθόνη και πιέστε OK για 
να διαγράψετε την καταχώρηση 

>> Προηγμένες λειτουργίες 

PHONEBOOK

First letter:

ADHJK

OK

David Jones

Mobile

OK

David Jones

       Delete?       

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



Διαγραφή του περιεχομένου της λίστας Αναγνώρισης 
Κλήσης ή Επανάκλησης 

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψετε το περιεχόμενο 
οποιασδήποτε από τις δύο λίστες. 

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

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί 
η ένδειξη Delete lists? και πιέστε OK

 
Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε 
CallerID list? ή Redial list? και πιέστε OK για να 
διαγράψετε το περιεχόμενο της λίστας 

OK

    Delete lists?   

OK

    Redial list?    

OK
Deleted

Redial list
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Εάν έχετε ρυθμίσει το ακουστικό σας 
για προσωπική χρήση όπως 
περιγράφεται στη σελίδα 45, η 
διαγραφή του περιεχομένου μίας 
λίστας ισχύει μόνο για το ακουστικό. 
Εάν έχετε ρυθμίσει το ακουστικό για 
κοινή χρήση, η λίστα διαγράφεται για 
όλα τα ακουστικά που έχουν 
ρυθμιστεί για κοινή χρήση. 

Μπορείτε να διαγράψετε το 
περιεχόμενο της λίστας με αυτό τον 
τρόπο μόνο εάν χρησιμοποιείτε το 
ακουστικό με μία βάση BeoLine. 



>> Προηγμένες λειτουργίες 

Επεξεργασία ονόματος ή αριθμού από το Ευρετήριο 

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να επεξεργαστείτε μία καταχώρηση του 
Ευρετηρίου, η οποία συνήθως περιέχει ένα όνομα και τουλάχιστον έναν 
αριθμό*. 

Επεξεργασία αριθμού από το Ευρετήριο …
Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε μία 
καταχώρηση 

 
Πιέστε για να δείτε τις επιλογές σας 

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί 
η ένδειξη Edit? 

Πιέστε για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε τον 
αριθμό 

Για την επεξεργασία μόνο ενός ονόματος, πιέστε OK 
και μεταβείτε στην επόμενη σελίδα. Διαφορετικά …

… γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε το 
ψηφίο που θέλετε να επεξεργαστείτε  

Πιέστε για διαγραφή του ψηφίου 

Πληκτρολογήστε ένα ψηφίο για να αντικαταστήσετε 
αυτό που διαγράψατε 

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

Πιέστε όταν τελειώσετε την επεξεργασία του 
αριθμού. Μπορείτε στη συνέχεια να επεξεργαστείτε 
το όνομα, όπως περιγράφεται στην επόμενη σελίδα 

David Jones

Home

OK
         Call?         

         Edit?         

OK
98768432 

OK

98768432 

C
9876432 

0 – 9
98765432 

OK
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Μπορείτε να αποθηκεύσετε 
πολλαπλούς αριθμούς με ένα όνομα 
μόνο εάν χρησιμοποιείτε το 
ακουστικό με μία βάση BeoLine. 



Για να επεξεργαστείτε ένα όνομα … 
Η οθόνη σας προτρέπει να επιβεβαιώσετε ότι ο 
αριθμός είναι σωστός 

Πιέστε για επιβεβαίωση 
Η οθόνη σας προτρέπει να επιβεβαιώσετε ότι το 
όνομα είναι σωστό

Εάν το όνομα είναι σωστό, πιέστε OK. Διαφορετικά …

… γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε 
γράμματα για το όνομα 

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

… πιέστε για να διαγράψετε τα γράμματα 

Ολοκληρώστε την επεξεργασία του ονόματος 

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να μετακινήσετε 
τον κέρσορα στο σύμβολο  και πιέστε OK για 
αποθήκευση του ονόματος  

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε τον 
τύπο* αριθμού και πιέστε OK για να τον 
αποθηκεύσετε

98765432_

   Number OK?   

OK
David Jones_

     Name OK?     

OK

David Jones_

 ABCDEFGHIJKL…

OK

C

David Jones_

     Name OK?     

OK

David Jones

       Mobile?       

OK
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*Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον τύπο 
αριθμού μόνο εάν χρησιμοποιείτε το 
ακουστικό με μία βάση BeoLine. 



>> Προηγμένες λειτουργίες 

Αποθήκευση αριθμών από τις λίστες Επανάκλησης και 
Αναγνώρισης Κλήσης 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να αποδώσετε όνομα στους τηλεφωνικούς 
αριθμούς από τις λίστες Επανάκλησης και Αναγνώρισης Κλήσης στο 
Ευρετήριο. 

Πιέστε REDIAL ή CALLER ID. Ο τελευταίος αριθμός 
στη λίστα εμφανίζεται στην οθόνη 

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε τον 
επιθυμητό αριθμό 

Πιέστε για να δείτε τις επιλογές σας 

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο μέχρι το μήνυμα 
Store number? να εμφανιστεί στην οθόνη και πιέστε 
OK 

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε 
χαρακτήρες και πιέστε OK για να αποθηκεύσετε τον 
χαρακτήρα που έχετε επιλέξει 

 
Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να μετακινήσετε 
τον κέρσορα στο σύμβολο  και πιέστε OK για 
αποθήκευση του ονόματος 
 
Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε τον 
τύπο* αριθμού και πιέστε OK για να αποθηκεύσετε 
την καταχώρηση 

REDIAL
CALLER ID

76543210

OK
76543210

          Call?         

  Store number? 

OK

_

 ABCDEFGHIJKL…

OK

     Name OK?     

OK 

         Work?       

OK 
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*Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον τύπο 
αριθμού μόνο εάν χρησιμοποιείτε το 
ακουστικό με μία βάση BeoLine. 



Ρύθμιση της έντασης του ήχου προϊόντων ήχου και 
εικόνας 

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου προϊόντων ήχου και εικόνας 
Bang & Olufsen απευθείας από το ακουστικό σας. Επιλέξτε πρώτα την πηγή 
ήχου ή εικόνας της οποίας θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. 

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

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να αυξήσετε ή να 
μειώσετε την ένταση του ήχου 

A.V
Volume

Audio

A.V
Video

A.V
Link audio

A.V
Link video

Volume up

Link video
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Ενώ το τηλέφωνο κουδουνίζει, 
μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση 
του ήχου ενός προϊόντος Bang & 
Olufsen χωρίς να πιέσετε πρώτα το 
πλήκτρο A.V. Γυρίστε απλά το 
στρογγυλό πλήκτρο. Ωστόσο, θα 
πρέπει το προϊόν να είναι το ίδιο του 
οποίου την ένταση του ήχου είχατε 
ρυθμίσει τελευταία με το ακουστικό. 



>> Προηγμένες λειτουργίες 

Κλήση και αποθήκευση εσωτερικών αριθμών στο 
Ευρετήριο 

Εάν χρειάζεται να καλέσετε έναν εσωτερικό αριθμό, όπως αυτοί που 
χρησιμοποιούνται στις τράπεζες ή άλλες επιχειρήσεις με τηλεφωνικά 
κέντρα, θα πρέπει να εισάγεται μία παύση πριν από τον εσωτερικό αριθμό. 
Αποθηκεύστε τον κύριο αριθμό, την παύση και τον εσωτερικό αριθμό στο 
Ευρετήριο. Μπορείτε πλέον να καλέσετε τον αριθμό από το Ευρετήριο. 

Για να καλέσετε απευθείας έναν εσωτερικό αριθμό … 
Εισάγετε τον κυρίως τηλεφωνικό αριθμό 

Πιέστε για να πραγματοποιήσετε την κλήση. 
Περιμένετε για τη σύνδεση 

Πληκτρολογήστε τον εσωτερικό αριθμό 

Πιέστε για να τερματίσετε την κλήση 

Για να αποθηκεύσετε έναν εσωτερικό αριθμό στο 
Ευρετήριο … 
Εισάγετε τον κυρίως τηλεφωνικό αριθμό 

Πιέστε για να μπορέσετε να εισάγετε μία παύση 

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο μέχρι το μήνυμα 
Insert pause? να εμφανιστεί στην οθόνη και πιέστε 
OK 
 

Πληκτρολογήστε τον εσωτερικό αριθμό 

Πιέστε δύο φορές για να αποθηκεύσετε την 
καταχώρηση. Μπορείτε τώρα να δώσετε όνομα στον 
αριθμό, όπως περιγράφεται στη σελίδα 30

0 – 9

0 – 9

0 – 9
98765432

OK
98765432

  Store number? 

98765432

   Insert pause?  

OK
98765432-

0 – 9
98765432-123

OK
OK
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Για να καλέσετε έναν εσωτερικό αριθμό από το 
Ευρετήριο … 
Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για αναζήτηση σε 
ολόκληρο το Ευρετήριο 

Πιέστε για να πραγματοποιήσετε την κλήση. Καλείται 
ο κυρίως αριθμός 

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

Continue?

OK
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Προσωπικές ρυθμίσεις 

Το μενού Settings περιέχει πολλές επιλογές που σας παρέχουν τη 
δυνατότητα να ρυθμίζετε τις λειτουργίες του BeoCom 6000. 

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

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να εμφανίσετε το 
Settings και πιέστε OK για να ανακαλέσετε το μενού 

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί 
η επιθυμητή επιλογή, όπως το Clock 

Πιέστε για να ανακαλέσετε το μενού 

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε μία 
ρύθμιση και πιέστε OK για να την αποθηκεύσετε 

Οι επιλογές του μενού  Settings 
Ringer … Αυτό το μενού περιέχει τρεις χωριστές 
ρυθμίσεις κουδουνίσματος: 

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

– Το Ringer level σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την 
ένταση του κουδουνίσματος. Οι επιλογές είναι 
Extra low, Low, Medium ή High. Το κουδούνισμα 
που έχει επιλεγεί αναπαράγεται μετά από μία 
στιγμή. 

– Το Ringer melody σας επιτρέπει να επιλέξετε 
μεταξύ οκτώ μελωδιών. Το κουδούνισμα που έχει 
επιλεγεί αναπαράγεται μετά από μία στιγμή. 

OK

      Settings       

OK

        Clock         

OK
Set year

         2005         

OK
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Όταν μετακινείστε μέσα στο μενού 
Settings, οι τρέχουσες ρυθμίσεις για 
κάθε επιλογή εμφανίζονται στην 
οθόνη. Για παράδειγμα, όταν 
μετακινηθείτε στην επιλογή Clock, η 
τρέχουσα ώρα και ημερομηνία 
εμφανίζονται στη δεύτερη γραμμή 
της οθόνης. 



Clock … Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας. 

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

News indicator … Η ένδειξη νέων – η ενδεικτική λυχνία που αναβοσβήνει 
κόκκινη και το μήνυμα που εμφανίζεται υποδηλώνοντας ότι υπάρχουν νέες, 
αναπάντητες κλήσεις – έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο σε  On, ώστε να 
μπορείτε να δείτε πόσες νέες κλήσεις έχετε λάβει. Οι επιλογές είναι On και Off. 

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

Auto off-hook … Ρύθμιση της λειτουργίας Auto off-hook στο On εάν θέλετε 
να απαντάτε σε μία κλήση μόλις σηκώνετε το ακουστικό από το φορτιστή – 
δηλαδή χωρίς να πιέζετε το . Η λειτουργία Auto off-hook έχει ρυθμιστεί από 
το εργοστάσιο στο Off. Η λειτουργία Auto off-hook μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μόνο εάν το ακουστικό βρίσκεται τοποθετημένο στο φορτιστή. Εάν το 
ακουστικό δε βρίσκεται στο φορτιστή, χρειάζεται να πιέσετε  για να 
απαντήσετε σε μία κλήση. 

Handset … Το μενού Handset περιέχει τρία υπομενού:
– Το υπομενού Enter name σας επιτρέπει να δώσετε στο ακουστικό ένα νέο 

όνομα χρησιμοποιώντας το στρογγυλό πλήκτρο και το πλήκτρο OK. 
Σημειώστε ότι αυτό το μενού εμφανίζεται ως Change name αφού εισάγετε 
την πρώτη φορά ένα όνομα για το ακουστικό. 

– Το Register σας επιτρέπει να καταχωρήσετε το ακουστικό στη βάση BeoLine. 
– Το Handset type σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη χρήση του ακουστικού ως 

Personal (Προσωπική) ή Common (Κοινή), όπως περιγράφεται στη σελίδα 45. 

Base … Το μενού Base περιέχει τρία υπομενού:
– Το Remove handset ακυρώνει την καταχώρηση του ακουστικού στη βάση. 
– Το Open base for registration σας επιτρέπει να ανοίγετε τη βάση για 

καταχώρηση πρόσθετων ακουστικών*. 
– Το Change PIN σας επιτρέπει να εισάγετε ένα νέο κωδικό PIN για τη βάση σας 

και να αλλάζετε τον κωδικό PIN. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για 
να εισάγετε τον κωδικό PIN και πιέστε OK για να τον αποθηκεύσετε. Η αρχική 
ρύθμιση για τον κωδικό PIN είναι το 0000.
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*Αυτό το μενού είναι προσβάσιμο 
μόνο εάν χρησιμοποιείτε το 
ακουστικό με μία βάση BeoLine. 



>> Προσωπικές ρυθμίσεις 

Language … Επιλογή της γλώσσας που εμφανίζονται τα κείμενα. 

Switchboard* … Ρυθμίζει το BeoCom 6000 για χρήση με τηλεφωνικό κέντρο. 
Οι επιλογές είναι Yes και No. Εάν επιλέξετε Yes, χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά 
πλήκτρα για να εισάγετε έναν κωδικό προθέματος και πιέστε το στρογγυλό 
πλήκτρο για να επιλέξετε τη διάρκεια της παύσης. Μπορείτε να επιλέξετε τη 
διάρκεια της παύσης μεταξύ 0 και 12 δευτερολέπτων, ή επιλέξτε Wait. 
Σημειώστε ότι πρέπει να εισάγετε κωδικούς προθέματος με το χέρι όταν 
εισάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς στο Ευρετήριο. 

Flash time … Επιλέξτε Long, Short ή Customized. Ο σωστός χρόνος flash 
εξαρτάται από τον τρόπο που έχετε συνδέσει το τηλέφωνό σας. 
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*Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο 
εάν χρησιμοποιείτε το ακουστικό με μία 
βάση BeoCom 6000, μία βάση BeoLine 
PSTN, ή μία βάση BeoLine ISDN. 



Χρήση του συστήματος με πολλά ακουστικά 

Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας τηλεφωνικό σύστημα, με πολλά 
ακουστικά καταχωρημένα σε μία βάση. Τα ακουστικά μπορούν όλα να 
δεχτούν εξωτερικές κλήσεις, ακόμα και κατά τη διάρκεια εσωτερικών 
κλήσεων μεταξύ των ακουστικών. Τα ακουστικά στο σύστημα αριθμούνται 
1–8* και μπορούν επίσης να αποκτήσουν όνομα. 

Κάθε ακουστικό έχει αρχικά ρυθμιστεί για “κοινή” χρήση. Αυτό σημαίνει ότι 
το Ευρετήριο, η λίστα Αναγνώρισης Κλήσης και η λίστα Επανάκλησης 
ενημερώνονται όλα μέσω της βάσης και μοιράζονται μεταξύ των 
υπόλοιπων ακουστικών στο σύστημα. Εάν θέλετε ανεξάρτητα Ευρετήριο, 
λίστα Αναγνώρισης Κλήσης και λίστα Επανάκλησης σε ένα ανεξάρτητο 
ακουστικό, ρυθμίστε το ακουστικό για “προσωπική” χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρει μία 
διάταξη συστήματος, παρακαλούμε ανατρέξτε στις επόμενες σελίδες.

*Εάν χρησιμοποιείτε μία βάση BeoCom 6000 , μία βάση BeoLine PSTN ή μία βάση 
BeoLine ISDN, μπορείτε να καταχωρήσετε μόνο έξι ακουστικά.
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>> Χρήση του συστήματος με πολλά ακουστικά 

Κλήση ενός άλλου ακουστικού 

 
Μπορείτε να καλέσετε ένα ακουστικό ή να καλέσετε ταυτόχρονα όλα τα 
ακουστικά. Εάν καλέσετε όλα τα ακουστικά, το ακουστικό που 
ανταποκρίνεται πρώτο λαμβάνει την κλήση. Εάν καλέσετε ένα ακουστικό, 
η οθόνη εμφανίζει ποιο ακουστικό καλέσατε. 

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

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

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

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

Πιέστε για να καλέσετε όλα τα ακουστικά 

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

INT

1 – 8

3:Kitchen

INT
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Το τηλεφωνικό σύστημα επιτρέπει να 
πραγματοποιούνται ταυτόχρονα μία 
εσωτερική κλήση και μία εξωτερική 
κλήση. 

Εάν έχετε χάσει ένα ακουστικό, 
μπορείτε να το εντοπίσετε καλώντας 
το. 

Εάν χρησιμοποιείτε μία βάση  
BeoCom 6000, μία βάση BeoLine 
PSTN ή μία βάση BeoLine ISDN, 
μπορείτε να καταχωρήσετε μόνο έξι 
ακουστικά.



Ρύθμιση του ακουστικού για “προσωπική” ή “κοινή” 
χρήση 

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ακουστικό σας για “προσωπική” χρήση αντί για 
“κοινή”. Το Ευρετήριο, η λίστα Επανάκλησης και η λίστα Αναγνώρισης 
Κλήσης ενός προσωπικού ακουστικού βρίσκονται στο ακουστικό και όχι 
στη βάση. 

Πιέστε για να ανακαλέσετε το κυρίως μενού 

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για επιλέξετε το 
μενού Settings και πιέστε OK για να ανακαλέσετε το 
μενού 

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για επιλέξετε το 
μενού Handset  και πιέστε OK για να ανακαλέσετε το 
μενού 

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε το 
Handset type και πιέστε OK 

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε το 
Personal ή Common και πιέστε OK για να 
αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις 

OK

       Settings      

OK

       Handset      

OK

  Handset type   

OK

     Common?     

OK
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Εάν διαθέτετε ένα σύστημα 
τηλεφώνου με ένα ή περισσότερα 
ακουστικά να έχουν ρυθμιστεί για 
προσωπική χρήση και τα υπόλοιπα για 
κοινή χρήση, σημειώστε τα εξής:
– Η αλλαγή της χρήσης ενός 

ακουστικού από προσωπική σε κοινή 
οδηγεί σε αντικατάσταση των 
προσωπικών Ευρετηρίου, λίστας 
Αναγνώρισης Κλήσης και 
Επανάκλησης, και όχι σε 
συμπλήρωση, από τις κοινές λίστες. 
Η ενημέρωση του Ευρετηρίου, και 
των λιστών Αναγνώρισης Κλήσης 
και Επανάκλησης μπορεί να 
διαρκέσει μερικά λεπτά. 



>> Χρήση του συστήματος με πολλά ακουστικά 

Μεταφορά εξωτερικών κλήσεων 

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

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

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

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

Εάν η εσωτερική κλήση απαντηθεί … 
Η οθόνη σας προτρέπει να προωθήσετε την κλήση

Πιέστε για να καταχωρήσετε την επιλογή σας

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

INT

1 – 8

3:Living Room

      Transfer?      

OK

      Retrieve?      

OK
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Εάν χρησιμοποιείτε μία βάση 
BeoCom 6000 , μία βάση BeoLine 
PSTN ή μία βάση BeoLine ISDN, 
μπορείτε να καταχωρήσετε μόνο έξι 
ακουστικά. 



Πραγματοποίηση μίας εσωτερικής κλήσης συνδιάσκεψης 

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

Εκκίνηση κλήσης συνδιάσκεψης με έναν εσωτερικό 
και έναν εξωτερικό συμμετέχοντα … 
Πιέστε για να πραγματοποιήσετε μία εσωτερική 
κλήση κατά τη διάρκεια της εξωτερικής κλήσης 

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

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

Εάν η εσωτερική κλήση απαντηθεί … 
Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε 
Conference? και πιέστε OK για να ξεκινήσετε την 
κλήση συνδιάσκεψης 

Πιέστε για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης 

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

INT

1 – 8

3:Kitchen

   Conference?   

OK

      Retrieve?      

OK
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Εάν χρησιμοποιείτε μία βάση 
BeoCom 6000 , μία βάση BeoLine 
PSTN ή μία βάση BeoLine ISDN, 
μπορείτε να καταχωρήσετε μόνο έξι 
ακουστικά. 

Μπορείτε επίσης να 
πραγματοποιήσετε μία εσωτερική 
κλήση συνδιάσκεψης 
“παρεμβαίνοντας” σε μία κλήση που 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Για 
περισσότερες πληροφορίες, 
ανατρέξτε στη σελίδα 15. 
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BeoLine 

Η βάση BeoLine, 8
Καταχώρηση του ακουστικού σε μία βάση, 8

BeoLink 

Ρύθμιση της έντασης του ήχου προϊόντων ήχου και 
εικόνας, 37

Ακουστικό 

Ανάδραση τηλεφώνου – ενδεικτικές λυχνίες, 13
Η οθόνη του ακουστικού, 14
Καταχώρηση ονομασίας ακουστικού, 10
Καταχώρηση του ακουστικού σε μία βάση για πρώτη 

φορά, 8
Κλείδωμα του πληκτρολογίου του ακουστικού, 19
Κλήση ενός άλλου ακουστικού, 44
Πλήκτρα ακουστικού, 12
Προσωρινή διακοπή του κουδουνίσματος ενός 

ακουστικού, 18
Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας, 11
Ρύθμιση του ακουστικού για “προσωπική” ή “κοινή” 

χρήση, 45
Σίγαση του κουδουνίσματος του ακουστικού και του 

συναγερμού μπαταρίας, 20
Το μενού Handset, 41
Φόρτιση της μπαταρίας του ακουστικού, 6

Ακουστικό-Μικρόφωνο

Σύνδεση και χρήση ενός ακουστικού-μικροφώνου, 13

Αναγνώριση κλήσης

Αποθήκευση αριθμών από τις λίστες Επανάκλησης και 
Αναγνώρισης Κλήσης, 36

Διαγραφή ενός συγκεκριμένου αριθμού από τη λίστα 
Αναγνώρισης Κλήσης, 28

Διαγραφή του περιεχομένου της λίστας Αναγνώρισης 
Κλήσης ή Επανάκλησης, 33

Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα Αναγνώρισης 
Κλήσης, 28

Χρήση της Αναγνώρισης καλούντος, 28

Αναζήτηση 

Αναζήτηση στο Ευρετήριο και πραγματοποίηση 
κλήσης, 24

Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα Αναγνώρισης 
Κλήσης, 28

Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα Επανάκλησης, 
26

Αξεσουάρ 

Αξεσουάρ BeoCom 6000, 13
Σύνδεση του κλιπ, 16

Βάση

Η βάση BeoLine, 8
Καταχώρηση του ακουστικού σε μία βάση, 8
Ρύθμιση του ακουστικού για “προσωπική” ή “κοινή” 

χρήση, 45
Το μενού Base, 41

Ευρετήριο 49



>> Ευρετήριο

Διαγραφή

Διαγραφή ενός συγκεκριμένου αριθμού από τη λίστα 
Αναγνώρισης Κλήσης, 29

Διαγραφή ενός συγκεκριμένου αριθμού από τη λίστα 
Επανάκλησης, 27

Διαγραφή ονόματος ή αριθμού από το Ευρετήριο, 32
Διαγραφή του περιεχομένου της λίστας Αναγνώρισης 

Κλήσης ή Επανάκλησης, 33

Ενδεικτικές λυχνίες 

Ανάδραση τηλεφώνου – ενδεικτικές λυχνίες, 13

Ενδείξεις και μενού 

Εμφάνιση πληροφοριών κλήσης μίας επιλεγμένης 
εξερχόμενης κλήσης, 27

Επιλογές στο κυρίως μενού, 14
Επίλυση προβλημάτων μέσω της οθόνης – το μενού 

Alert , 15
Η οθόνη του ακουστικού, 14
Κατάσταση της μπαταρίας, 6
Προβολή των νέων, αναπάντητων κλήσεων, 14

Ένταση του ήχου 

Ένταση ήχου και μικρόφωνο, 21
Ρύθμιση της έντασης του ήχου προϊόντων ήχου και 

εικόνας, 37

Επανάκληση 

Αποθήκευση αριθμών από τις λίστες Επανάκλησης και 
Αναγνώρισης Κλήσης, 36

Διαγραφή ενός συγκεκριμένου αριθμού από τη λίστα 
Επανάκλησης, 27

Διαγραφή του περιεχομένου της λίστας Αναγνώρισης 
Κλήσης ή Επανάκλησης, 33

Εμφάνιση πληροφοριών κλήσης μίας επιλεγμένης 
εξερχόμενης κλήσης, 28

Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα Επανάκλησης, 
26

Χρήση Επανάκλησης,  26

Επεξεργασία 

Διαγραφή ονόματος ή αριθμού από το Ευρετήριο, 32
Επεξεργασία ονόματος ή αριθμού από το Ευρετήριο, 34
Καταχώρηση ενός νέου ονόματος και αριθμού στο 

Ευρετήριο, 30

Εσωτερικοί αριθμοί 

Κλήση και αποθήκευση εσωτερικών αριθμών στο 
Ευρετήριο, 38

Ευρετήριο 

Αναζήτηση στο Ευρετήριο και πραγματοποίηση 
κλήσης, 24

Αποθήκευση αριθμού μετά από κλήση, 22
Αποθήκευση αριθμών από τις λίστες Επανάκλησης και 

Αναγνώρισης Κλήσης, 36
Διαγραφή ονόματος και αριθμού από το Ευρετήριο, 32
Επεξεργασία ονόματος ή αριθμού από το Ευρετήριο, 34
Καταχώρηση ενός νέου ονόματος και αριθμού στο 

Ευρετήριο, 30
Κλήση και αποθήκευση εσωτερικών αριθμών στο 

Ευρετήριο, 38



Καταχώρηση 

Καταχώρηση του ακουστικού σε μία βάση, 8

Κλήσεις 

Αναζήτηση στο Ευρετήριο και πραγματοποίηση 
κλήσης, 24

Αποθήκευση αριθμού μετά από κλήση, 22
Κλήση ενός άλλου ακουστικού, 44
Κλήση και αποθήκευση εσωτερικών αριθμών στο 

Ευρετήριο, 38
Μεταφορά εξωτερικών κλήσεων, 46
Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων, 18
Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα Αναγνώρισης 

Κλήσης, 28
Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα Επανάκλησης, 

26
Πραγματοποίηση μίας εσωτερικής κλήσης 

συνδιάσκεψης, 47

Κλήσεις συνδιάσκεψης 

Πραγματοποίηση μίας εσωτερικής κλήσης 
συνδιάσκεψης, 47

Κουδούνισμα 

Προσωρινή διακοπή του κουδουνίσματος ενός 
ακουστικού, 18

Σίγαση του κουδουνίσματος του ακουστικού και του 
συναγερμού μπαταρίας, 20

Το μενού Ringer, 40

Μικρόφωνο 

Ένταση ήχου και μικρόφωνο, 21

Μπαταρία 

Αντικατάσταση της μπαταρίας, 7
Κατάσταση της μπαταρίας, 6
Σίγαση του κουδουνίσματος του ακουστικού και του 

συναγερμού μπαταρίας, 20
Το μενού Battery Alert, 41
Φόρτιση της μπαταρίας του ακουστικού, 6

Ρυθμίσεις 

Ένταση ήχου και μικρόφωνο, 21
Καταχώρηση ονομασίας ακουστικού, 10
Κλείδωμα του πληκτρολογίου του ακουστικού, 19
Ρύθμιση της έντασης του ήχου προϊόντων ήχου και 

εικόνας, 37
Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας, 11
Ρύθμιση του ακουστικού για “προσωπική” ή “κοινή” 

χρήση, 45
Σίγαση του κουδουνίσματος του ακουστικού και του 

συναγερμού μπαταρίας, 20
Το μενού Auto lock, 40
Το μενού Auto off-hook, 41
Το μενού Base, 41
Το μενού Battery Alert, 41
Το μενού Clock, 40
Το μενού Flash Time, 42
Το μενού Handset, 41
Το μενού Language, 41
Το μενού News Indicator, 41
Το μενού Ringer, 40

Συντήρηση 

Αντικατάσταση της μπαταρίας, 7
Καθαρισμός του BeoCom 6000, 7
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>> Ευρετήριο

Σύστημα 

Κλήση ενός άλλου ακουστικού, 44
Μεταφορά εξωτερικών κλήσεων, 46
Πραγματοποίηση μίας εσωτερικής κλήσης 

συνδιάσκεψης, 47
Ρύθμιση του ακουστικού για ‘προσωπική’ ή ‘κοινή’ 

χρήση, 45

Τοποθέτηση 

Τοποθέτηση και περιβάλλον, 7

Φόρτιση

Κατάσταση της μπαταρίας, 6
Φόρτιση της μπαταρίας του ακουστικού, 6
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Το παρόν προϊόν ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται 

στις οδηγίες ΕΕ 89/336 και 73/23.

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