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3Før du starter…

Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan
håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af
typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

ISDN eller PSTN?
ISDN og PSTN er to forskellige netværk til telefonlinier. PSTN (Public

Switched Telephone Network) er det mest almindelige netværk. ISDN

(Integrated Services Digital Network) er et netværk, der f.eks. gør det

muligt at sende og modtage data digitalt via telefonlinien fra en Internet-

udbyder, samtidig med at du gennemfører en telefonsamtale på samme

linie. BeoCom 6000 håndsættet er kompatibelt med både PSTN og ISDN.

Sådan anvendes denne Vejledning
Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et

statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens.

Taster på håndsættet:
Hjul

Tasten i midten af hjulet

Telefontast, der bruges til at indlede eller afslutte

et opkald

Taltaster

Stand-by tast, der giver adgang til yderligere

funktioner

Håndsætdisplay:

OK

0 – 9

00:INDSTIL UR?

00:00 1.JAN

BEMÆRK! Af sikkerhedsgrunde

oplades batteriet ikke før

indpakning, så du er nødt til at

oplade batteriet i mindst en time,

før du kan bruge telefonen. Se side

10 for at få yderligere oplysninger.
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4 Indhold

Kom hurtigt i gang med BeoCom 6000, 6

Find ud af, hvordan du tilmelder BeoCom 6000 til en base,
navngiver håndsættet, indstiller tidspunkt og dato, oplader
håndsætbatteri, tolker indikatorlamperne på håndsæt og base,
bruger tasterne på håndsættet og navigerer ved hjælp af
menusystem og håndsætdisplay. Kapitlet indeholder også
oplysninger om vedligeholdelse af BeoCom 6000 samt om tilbehør,
der kan købes hos din Bang & Olufsen forhandler.

Daglig brug, 18

Find ud af, hvordan du ringer op og besvarer opkald, regulerer
lydstyrken, ringer op fra Telefonbogen, bruger Vis Nummer-listen
og Genkaldslisten, gemmer et nummer i Telefonbogen efter en
samtale og låser håndsættets tastatur.

Avancerede funktioner, 25

Find ud af, hvordan du indtaster, ændrer og sletter navne og
numre i Telefonbogen, gemmer numre fra Genkaldslisten og Vis
Nummer-listen, aflytter beskeder i BeskedSvar, ringer op til og
gemmer et lokalnummer, samt regulerer lydstyrken på nogle af
Bang & Olufsens musik- og videoprodukter.

System med flere håndsæt, 32

Find ud af, hvordan du gør et håndsæt personligt eller fælles,
ringer op til et andet håndsæt, viderestiller eksterne opkald og
etablerer 3-På-Linien.

Hvis du har en BeoLine ISDN base…, 37

Find ud af, hvilke ISDN tjenester og -funktioner der er specielle for
BeoLine ISDN basen: Ekstra Nummer (MSN), Viderestilling, Anonym,
Banke-På, Terminalskift, BeskedSvar og 3-På-Linien.
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5

Foretrukne grundindstillinger, 48

Find ud af, hvordan du manuelt tilmelder et håndsæt til en base,
vælger base, ændrer basens pinkode og annullerer tilmeldingen af
et håndsæt til en base. Kapitlet indeholder også en oversigt over
Håndsæt/Base menu, Ringer menu og Opsætningsmenu.

Til din orientering…, 54

Dette kapitel indeholder tekniske data vedrørende BeoCom 6000,
en oversigt over displaytekster, et afsnit om fejlfinding, særlige
oplysninger om BeoCom 6000 samt en beskrivelse af de betingelser,
der skal overholdes, for at produktgarantien gælder.

Indeks, 61

Find det emne, du gerne vil vide mere om.
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6 Kom hurtigt i gang med BeoCom 6000

Førstegangstilmelding af håndsættet til en base

For at basen og håndsættet skal kunne kommunikere med
hinanden, skal håndsættet tilmeldes basen. Følg den procedure,
der gælder for din base:

Hvis du har en BeoLine PSTN base…
> Sørg for, at base og lader er tilsluttet lysnettet.

> Brug en kuglepen eller blyant til at trykke på knappen i hullet på

bagsiden og holde den nede i mindst fire sekunder. Basen er nu åben

for tilmelding i fem minutter.

> Hvis det er første gang, du tilmelder et håndsæt til basen, skal du

placere håndsættet i laderen. Tilmeldingen sker automatisk, og du kan

derefter navngive håndsættet som beskrevet på side 9.

Hvis du tidligere har tilmeldt håndsæt til basen…
Tryk på tasten for at tænde for håndsættet

Tryk på tasten for at få adgang til at tilmelde

håndsættet. 

TILMELD BASE? vises i displayet

Tryk på tasten for at fortsætte. Håndsættet søger

efter en åben base

Når der er fundet en base, vises det PARK-

nummer, der identificerer basen. Sammenlign

nummeret med det nummer, der står på

bagsiden af basen

Hvis numrene ikke er ens, skal du dreje hjulet for

at få vist de ledige baser. Hvis den ønskede base

ikke vises, skal du åbne basen for tilmelding igen

og gentage proceduren. Ellers…

Tryk på tasten for at tilmelde håndsættet til

basen

Hvis basen beder dig om en pinkode, skal du

indtaste den og trykke på OK. Displayet fortæller

dig, når tilmeldingen er gennemført

TILMELD BASE?

OK

BASE 01/01

36-000077123456

OK

0 – 9
OK

BeoLine PSTN base. Det PARK-

nummer, der identificerer basen,

står på bagsiden. Sammenlign

nummeret med det nummer, der

står i displayet på håndsættet. 

Der kan tilmeldes op til seks

håndsæt til en base, og hvert

håndsæt kan tilmeldes op til fire

baser.

Hvis du har tilmeldt et håndsæt til

flere baser, skal du vælge, hvilken

base du ønsker at bruge. Se side 48

for at få yderligere oplysninger. 

Du kan ikke ændre i den fælles

Telefonbog og den fælles Vis

Nummer-liste eller Genkaldsliste,

hvis du tilmelder et fælles håndsæt

til mere end en base. Indstil

håndsættet til at være ’personligt’,

hvis du vil tilmelde det til mere end

en base. Se side 34 for at få

yderligere oplysninger.

Knap
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7

Hvis du har en BeoLine ISDN base...
> Hvis det er første gang, du tilmelder et håndsæt til basen, skal du sørge

for, at base og lader er tilsluttet lysnettet.

> Placer håndsættet i laderen. Tilmeldingen sker automatisk, og du kan

derefter navngive håndsættet som beskrevet på side 9. 

Hvis du tidligere har tilmeldt håndsæt til basen…
Afbryd strømmen til basen i to sekunder og tilslut den derefter igen.

Indikatorlampen blinker, og basen er åben for tilmelding i fem minutter

Tryk på tasten for at tænde for håndsættet

Tryk på tasten for at få adgang til at tilmelde

håndsættet. TILMELD BASE? vises i displayet

Tryk på tasten for at fortsætte. Håndsættet søger

efter en åben base

Når der er fundet en base, vises det PARK-

nummer, der identificerer basen. Sammenlign

nummeret med det nummer, der står på basen

Hvis numrene ikke er ens, skal du dreje hjulet for

at få vist de ledige baser. Hvis den ønskede base

ikke vises, skal du åbne basen for tilmelding igen

og gentage proceduren. Ellers…

Tryk på tasten for at tilmelde håndsættet til

basen

Hvis basen beder dig om en pinkode, skal du

indtaste den og taste OK. Displayet fortæller dig,

når tilmeldingen er gennemført

TILMELD BASE?

OK

BASE 01/01

36-000077123456

OK

0 – 9
OK

BeoLine ISDN base. Det PARK-

nummer, der identificerer basen,

står på bagsiden. Sammenlign

nummeret med det nummer, der

står i displayet på håndsættet. 

Hvis du har tilmeldt et håndsæt til

flere baser, skal du vælge, hvilken

base du ønsker at bruge. Se side 48

for at få yderligere oplysninger. 

Du kan ikke ændre i den fælles

Telefonbog og den fælles Vis

Nummer-liste eller Genkaldsliste,

hvis du tilmelder et fælles håndsæt

til mere end en base. Indstil

håndsættet til at være ’personligt’,

hvis du vil tilmelde det til mere end

en base. Se side 34 for at få

yderligere oplysninger.

Indikatorlampe
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8 >> Kom hurtigt i gang med BeoCom 6000

TILMELD BASE?

OK

BASE 01/01

36-000077123456

OK

0 – 9
OK

Hvis du fortsat ønsker at bruge en BeoCom 6000 base…
Tryk på knappen på basen, og hold den nede i to sekunder.

Indikatorlampen blinker rødt, og basen er åben for tilmelding i fem

minutter

Tryk på tasten for at tænde for håndsættet

Tryk på tasten for at få adgang til at tilmelde

håndsættet. 

TILMELD BASE? vises i displayet

Tryk på tasten for at fortsætte. Håndsættet søger

efter en åben base

Når der er fundet en base, vises det PARK-

nummer, der identificerer basen. Sammenlign

nummeret med det nummer, der står i bunden

af basen

Hvis numrene ikke er ens, skal du dreje hjulet for

at få vist de ledige baser. Hvis den ønskede base

ikke vises, skal du åbne basen for tilmelding igen

og gentage proceduren. Ellers…

Tryk på tasten for at tilmelde håndsættet til

basen

Hvis basen beder dig om en pinkode, skal du

indtaste den og trykke på OK. Displayet fortæller

dig, når tilmeldingen er gennemført

BeoCom 6000 base. Det PARK-

nummer, der identificerer basen,

står i bunden. Sammenlign

nummeret med det nummer, der

står i displayet på håndsættet.

Basens indikatorlampe

Knap
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9

Sådan navngiver du håndsættet

Når tilmeldingen er gennemført, beder displayet dig om at
navngive håndsættet og indstille uret. Du kan også indtaste disse
indstillinger senere. 

Du kan navngive håndsættet efter det rum, det er placeret i, eller efter

den person, der bruger det. Hvis du ikke ønsker at navngive håndsættet,

så tryk på C. Du kan nu indstille uret som beskrevet på næste side.

INDTAST NAVN? vises

Tryk på tasten for at få adgang til at indtaste et

navn

Drej på hjulet for at vælge bogstaver

Tryk på tasten for at gemme det valgte bogstav

Afslut indskrivningen af navnet…

Drej på hjulet for at flytte markøren hen under

symbolet . GEM NAVN? vises i displayet

Tryk på tasten for at gemme navnet

INDTAST NAVN?

OK
<&-./ ABCDEFGH>

INDTAST NAVN:_

OK

GEM NAVN?

OK
STUE 

GEMT

Du kan også få adgang til

navngivningsfunktionen via

menuen HÅNDSÆT/BASE, mens

der er adgang til urfunktionen via

OPSÆTNINGSMENU. Se side 52–53

for at få yderligere oplysninger.
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10

Sådan indstiller du tidspunkt og dato

Når du har navngivet håndsættet, opfordres du via displayet til at
indstille tidspunkt og dato. Tidspunktet vises, når telefonen ikke er
i brug, og når der ikke vises nye oplysninger i displayet. Tidspunkt
og dato vises også sammen med oplysningerne Vis Nummer og
Genkald.

INDSTIL UR? vises

Tryk på tasten for at få adgang til at indstille

tidspunkt

Drej på hjulet for at indstille timetal

Tryk på tasten for at gemme og gå til det næste

felt

Afslut indstillingen af uret…

Tryk på tasten for at gemme tidspunkt og dato

Drej på hjulet for at indstille år, og tryk på OK for

at gemme indstillingen

Sådan oplader du håndsætbatteriet

Når håndsættet er placeret i laderen, oplades batteriet, hvis det er
nødvendigt. Af sikkerhedsgrunde oplades batteriet ikke før
indpakning, så du er nødt til at oplade batteriet i mindst en time,
før du kan bruge telefonen. 

Om opladning…
– Laderen skal være tilsluttet lysnettet.

– Det tager fire timer at oplade batteriet helt.

– Taletid pr. opladning er ca. otte timer.

– Stand-by tid pr. opladning er ca. 80 timer.

INDSTIL UR?

00:00 1. JAN

OK

OK

OK

OK

Nogle teleselskaber tilbyder en

tjeneste, der automatisk indstiller

uret, første gang du ringer op og

gennemfører en samtale. Tjenesten

sikrer også, at uret altid er indstillet

korrekt. Hvis dit teleselskab ikke

tilbyder denne tjeneste, kan du

indstille uret som beskrevet på side

52–53.

Håndsættet kontrollerer

opladningen af batteriet, så du kan

roligt placere håndsættet i laderen

efter brug, også selvom batteriet

ikke skal oplades. Det forringer ikke

batteriets levetid, at håndsættet

står i laderen. 

Når batteriet skal oplades,

informeres du via håndsættets

display, ligesom der lyder et bip. Se

side 17 for at få yderligere

oplysninger.

>> Kom hurtigt i gang med BeoCom 6000
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11

Tilbagemelding fra telefonen – indikatorlamper

Indikatorlampe på BeoCom 6000 basen
Den tofarvede indikatorlampe på basen lyser:

Grønt… når basen er tændt, og håndsættet er placeret korrekt til

opladning.

Rødt… når opladning ikke er mulig. Placer håndsættet korrekt i laderen.

Blinker rødt… når basen er åben for tilmelding af håndsæt.

Indikatorlampe på BeoLine ISDN basen
Indikatorlampen sidder på bagsiden og lyser:

Rødt… når basen fungerer normalt.

Blinker langsomt… når basen er klar til tilmelding af håndsæt.

Blinker hurtigt… hvis der er fejl i forbindelsen.

Indikatorlampe på håndsættet
Indikatorlampen blinker rødt, når…

– Telefonen ringer

– Ubesvarede Vis Nummer-opkald registreres 

– Der ikke er en ledig linie

– Basen ikke er tilsluttet lysnettet, og signalet mellem håndsæt og base er

væk 

– Håndsættet er uden for basens rækkevidde

Find ud af, hvorfor indikatorlampen på håndsættet blinker…
Tryk på tasten for at åbne displayet

Drej på hjulet for at få vist de mulige årsager en

ad gangen

OK

Du kan slukke for indikatorlampen

på håndsættet. Se side 52–53 for

at få yderligere oplysninger.

Indikatorlampe

Indikatorlampe

Indikator- 
lampe
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12 >> Kom hurtigt i gang med BeoCom 6000

Håndsættet til BeoCom 6000 

Håndsættet tændes automatisk, når det placeres i laderen. Hvis
håndsættet er slukket, kan du ikke ringe op, og håndsættet ringer
ikke ved indgående opkald.

Sluk håndsættet…
Tryk på tasten, og hold den nede i fire sekunder

for at slukke håndsættet eller…

tryk på , og tryk derefter på MENU

Drej på hjulet for at vælge SLUK HÅNDSÆT, og

tryk på OK (midt på hjulet) for at slukke

håndsættet

Tænd håndsættet…
Tryk på tasten for at tænde håndsættet, eller

placer håndsættet i laderen

Displayoversigt
Når du trykker på OK, kan forskellige meddelelser blive vist, afhængig af

hvilken tilstand håndsættet er i. Drej på hjulet for at få dem vist.

Batteriet skal genoplades.

Signalet mellem håndsæt og base er væk, eller

der er ingen strøm til basen.

Der er ingen ledig linie, eller telefonstikket er

ikke tilsluttet kontakten.

Der er fem nye Vis Nummer-opkald.

Der er 117 frie pladser i Telefonbogen.

Håndsættet har en personlig Telefonbog,

Genkaldsliste og Vis Nummer-liste, der alle

gemmes og opdateres af håndsættet, ikke af

basen.

MENU

OK

BATTERI TOMT

SIGNAL VÆK

LINIE OPTAGET

5 VIS NR

117 FRI PLADSER

PERSONLIG

HÅNDSÆT

VIS NR GENKALD TLF BOG

STIL URSTIL UR

Displayet er oplyst, når håndsættet

er i brug.
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13

Sådan navigerer du i menusystemet
Tryk på , og tryk derefter på MENU for at kalde

hovedmenuen frem

Drej på hjulet for at vælge et menupunkt, og tryk

på OK for at få adgang til det

Når du har valgt et menupunkt, kan du dreje på

hjulet for at finde indstillingerne for hvert enkelt

punkt og taste OK for at gemme indstillingen

Indstillinger i hovedmenuen og deres funktion
Indtast et nyt navn og nummer i Telefonbogen.

Se side 25.

Ændr navn og nummer i Telefonbogen. 

Se side 26.

Slet navn eller nummer på Genkaldslisten, 

Vis Nummer-listen eller i Telefonbogen. 

Se side 22, 23 og 27.

Lås håndsættets tastatur. Se side 19.

Sluk håndsæt. Se side 12.

Indstil ringesignalet. Se side 52–53.

Indstillinger for håndsæt og base. Se side 52–53.

Specialindstillinger. Se side 52–53.

MENU

OK

OK

MENU 1

OPRET NAVN/NR

MENU 2

ÆNDRE NAVN/NR

MENU 3

SLET NAVN/NR

MENU 4

LÅS HÅNDSÆT

MENU 5

SLUK HÅNDSÆT

MENU 6

RINGER MENU

MENU 7

HÅNDSÆT/BASE

MENU 

OPSÆTNINGSMENU

Hvis du kender nummeret på den

menu, du skal bruge, kan du vælge

menuen direkte fra hovedmenuen

ved at indtaste nummeret (1-7). For

at kalde OPSÆTNINGSMENU frem

skal du trykke på i stedet for at

indtaste et nummer.
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14 >> Kom hurtigt i gang med BeoCom 6000

VIS NR
Kalder Vis Nummer-listen frem

GENKALD
Kalder Genkaldslisten frem

TLF BOG
Kalder Telefonbogen frem. Bruges

også til at gemme navne og numre

i Telefonbogen

Drej på hjulet for at søge i

Telefonbog, Genkaldsliste, Vis

Nummer-liste og telefonens

menusystem. Under samtale kan

du dreje på hjulet for at regulere

lydstyrken

OK (i midten af hjulet)

Godkender og gemmer

indtastninger og valg i displayet

C
Sletter den seneste indtastning. 

Tryk på tasten, og hold den nede

for at forlade en funktion

Ringer op og afslutter en samtale

A
Regulerer lydstyrken på Bang &

Olufsen musiksystemer

V
Regulerer lydstyrken på Bang &

Olufsen videosystemer

Adgangstast til de funktioner, der

er vist oven over de enkelte taster.

Bruges også til at tænde og slukke

håndsættet, og til at låse eller låse

op for tastaturet

0 – 9
Taltaster til indtastning af

telefonnumre og menuvalg

Bruges i telefonnumre, til

Viderestilling og andre automatiske

tjenester

VIS NR GENKALD TLF BOG

STIL URSTIL UR

Håndsættets tastefunktioner
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15

Taster med to funktioner
BeoCom 6000 indeholder en

række ekstrafunktioner, der er

angivet ved hjælp af ord eller

symboler oven over tasterne. For at

få adgang til en funktion skal du

trykke på , og derefter trykke på

tasten under symbolet:

(over 1-6)

Ringer op til et andet håndsæt i

huset, håndsæt 1-6 er mulig

MENU (over 7) 

Kalder menusystemet frem

(over )

Tilslutter og afbryder mikrofonen

PAUSE (over 9)

Pausetast, til indkodning af pauser i

et telefonnummer med

lokalnummer 

R (over )

Bruges til visse automatiske

tjenester og når BeoCom 6000

bruges med omstillingsanlæg

Giver adgang til intern Telefonbog

over interne håndsæt

Opkald til alle interne håndsæt
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16

Placering og omgivelser

Telefonen må ikke placeres i fugtige, støvede og forurenede
omgivelser. Desuden må telefonen ikke udsættes for direkte sollys
eller væskepåvirkning. Sørg for, at håndsættets
opladningskontakter ikke kommer i kontakt med metal eller
fedtede dele. 

Rengøring

Rengør BeoCom 6000 med en blød klud, hårdt opvredet i vand, der
er tilsat et par dråber mildt rengøringsmiddel.
Opladningskontakterne på laderen og håndsættet renses forsigtigt
med en vatpind og sprit. 

Sådan fastgør du lommeclips

Med clipsen kan du fastgøre håndsættet til din lomme. Sådan
fastgøres clipsen på bagsiden af håndsættet:

Fastgør lommeclips…
> Før clipsens to flige ned gennem håndsættets to langsgående riller.

> Når clipsen sidder korrekt, ca. 4,5 cm fra toppen af håndsættet, klikker

den på plads. Sørg for, at clipsen er korrekt fæstnet på begge sider af

håndsættet.

Fjern lommeclips:
> Træk clipsens venstre flig (B) lidt ud mod venstre med en flad genstand.

> Når den venstre flig er fri af rillen, trækkes clipsen bagover – pas på, at

clipsen ikke ridser håndsættet.

Følgende tilbehør kan fås hos din

Bang & Olufsen forhandler: Ekstra

håndsæt, clips, bordlader,

væglader.

>> Kom hurtigt i gang med BeoCom 6000

CLICK

CLICK

1

2

B
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Batteristatus

Batteriindikatoren i displayet viser, hvor meget kapacitet eller
taletid der er tilbage i håndsættet. Der findes seks symboler for
batteriindikatoren:

Du kan til enhver tid få vist batteriets ladestatus i håndsættet ved at

trykke på OK. Hvis batteriet trænger til at blive ladet op, vises det

automatisk i displayet, og håndsættet afgiver et bip.

Udskiftning af batteri

Sådan fjernes batteriet…
> Tag batteridækslet af ved at presse let på dækslet og trække det af.

> Fjern batteriet, og træk batteristikket ud.

Sådan isættes batteriet…
> Tilslut batteristikket (A), og placer batteri og ledninger som vist.

> Monter batteridækslet, og sørg for, at hakkene foroven og forneden på

dækslet sættes korrekt i.

Hvis batteriet i håndsættet udskiftes med et nyt, så følg de instruktioner,

der følger med det nye batteri.

100% opladt

80% opladt

60% opladt

40% opladt

20% opladt

0% opladt

VIS NR GENKALD TLF BOG

117 FRIE PLADSER117 FRIE PLADSER

A
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18 Daglig brug

Sådan ringer du op og besvarer opkald

Tasten med på BeoCom 6000 bruges til at ringe op og afslutte en
samtale. Under samtalen vises taletiden samt nummer eller navn på
den person, du har ringet op. Hvis du ikke ønsker at besvare et
opkald, kan du afbryde ringesignalet.

Ring op og afslut opkald…
Indtast telefonnummer

Hvis du taster forkert, kan du bruge hjulet til at

flytte markøren til det pågældende tal og taste C

for at slette det. Ellers…

Tryk på tasten for at ringe op. Taletiden vises, og

hvis navnet er gemt i Telefonbogen, vises det

også

Tryk på tasten for at afslutte samtalen, eller

placer håndsættet i laderen

Besvar et opkald…
Tryk på tasten, og afvent et bip, før du besvarer

opkaldet

Tryk på tasten for at afslutte samtalen, eller

placer håndsættet i laderen

Afbryd ringesignalet…
Tryk på tasten for at afbryde ringesignalet.

Indikatorlampen på håndsættet blinker, indtil

den person, der ringer op, lægger røret på

0 – 9

C

For at få en klartone, før du

indtaster nummeret, skal du trykke

på .

Du kan også ringe op direkte fra

Telefonbogen. Se side 21 for at få

yderligere oplysninger.

Du kan også indstille telefonen til

Autoafløft, så du kan besvare et

opkald ved blot at løfte håndsættet

fra laderen. Se side 52–53 for at få

yderligere oplysninger.
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Sådan låser du håndsættets tastatur

Du kan låse håndsættets tastatur. Derved kan du undgå at trykke
på tastaturet ved en fejl, f.eks. når du har håndsættet med dig i en
lomme. Hvis du låser tastaturet, kan du stadig besvare opkald, men
du skal låse tastaturet op for selv at ringe op.

Lås håndsættets tastatur…
Tryk på tasten, og hold den nede i to sekunder

for at låse tastaturet. Håndsættet bipper, når det

er låst

Lås tastaturet op…
Tryk på tasten for at låse op

Tryk på tasten for at bekræfte. Håndsættet

bipper igen

Lydstyrke og mikrofon

Under en samtale kan du regulere lydstyrken ved at dreje på hjulet. 
Du kan også slå mikrofonen fra, hvis du ikke ønsker at personen i
røret skal overhøre en samtale, du har med en person i rummet.

Skru op eller ned for lyden i håndsættet…
Drej på hjulet for at regulere lydstyrken i

håndsættet

Slå mikrofonen til eller fra…
Tryk på , og tryk derefter på for at slå

mikrofonen fra. Når mikrofonen er slået fra, vil

du høre et bip fra håndsættet 

Tryk på , og tryk derefter på for at slå

mikrofonen til igen

OK

Du kan også låse håndsættet fra

OPSÆTNINGSMENU. Se side 52–53

for at få yderligere oplysninger.

Når du regulerer lydstyrken, lyder

der et bip fra håndsættet, når der

er skruet helt op for lyden. Nye

samtaler starter på den lydstyrke,

du sidst benyttede, dog ikke på

maksimal lydstyrke.
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Sådan gemmer du et telefonnummer efter en
samtale

Når en samtale er afsluttet, bliver du spurgt, om telefonnummeret
skal gemmes i Telefonbogen, hvis det ikke allerede står der. Du kan
også indtaste et navn sammen med nummeret.

Efter en samtale…
Displayet viser taletiden, og du bliver spurgt, om

du vil gemme nummeret

Tryk på OK for at gemme nummeret og indtaste

et navn

Vælg bogstaver ved at dreje på hjulet

Tryk på OK for at gemme det valgte bogstav

Afslut indtastningen af navnet

I en indtastning medtages cifre ved at trykke på

taltasterne

Tryk på tasten for at gemme navn og nummer,

eller…

…drej på hjulet for at flytte markøren hen under

symbolet . GEM NAVN? vises

Tryk på OK for at gemme navn og nummer

TALETID 00:29

OPRET NAVN/NR?

OK
<&-./ ABCDEFGH>

INDTAST NAVN:_

OK

0 – 9

TLF BOG

GEM NAVN?

OK

Sådan gør du det lettere at finde et

navn i Telefonbogen:

LISE & PETER

B&O MICHAEL

L_JANE

– Når du indtaster navne på et par,

så sæt deres fornavne i alfabetisk

rækkefølge

– Når du indtaster navne på dine

kolleger, så sæt firmanavnet først

– Når du indtaster navne på dine

børns legekammerater, så indtast

begyndelsesbogstavet på barnet

først

>> Daglig brug
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Sådan søger du i Telefonbogen og ringer op

Når telefonen ikke er i brug, kan du søge i samtlige navne i
Telefonbogen ved at dreje på hjulet.

Når telefonen ikke er i brug…
Drej på hjulet for at søge i hele Telefonbogen

Tryk på tasten for at ringe op, eller…

Tryk på tasten for at kalde Telefonbogen frem

Drej på hjulet for at vælge det første bogstav 

Tryk på tasten for at søge i de navne, der

begynder med det valgte bogstav

Drej på hjulet for at søge i navnene

Tryk på tasten for at ringe op

Ændre et nummer inden opringning…
Tryk på tasten for at få adgang til at ændre et

nummer

Drej på hjulet for at vælge et tal

Tryk på tasten for at slette et tal 

Indtast et nyt tal

Tryk på tasten for at ringe op

TLF BOG
<ABCDEFGHIJKLMNO

PQRSTUVWXYZÆØÅ>

OK

OK

C

0 – 9

Hvis du ændrer et nummer, før du

ringer op – som beskrevet nedenfor

– ændres navn og nummer ikke i

Telefonbogen.
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Genkald

Genkaldsfunktionen gemmer de sidste 24 telefonnumre, du har
ringet op. På listen kan du foruden nummeret se dato og tidspunkt
for opkaldet. Hvis du har indkodet et navn i Telefonbogen, vises
dette i stedet for nummeret. Interne opkald registreres ikke på
Genkaldslisten. 

Opkald fra Genkaldslisten…
Tryk på tasten for at kalde listen frem

Tryk på tasten igen for at få vist taletid, eller…

…drej på hjulet for at vælge et navn eller

nummer

Tryk på tasten for at ringe op

Slet et nummer fra Genkaldslisten…
Tryk på tasten for at kalde listen frem

Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer

Tryk på , og tryk derefter på MENU for at kalde

hovedmenuen frem

Drej på hjulet for at kalde menuen SLET

NAVN/NR frem, og tryk på OK for at få adgang

til at slette den valgte indtastning

Tryk på tasten for at slette indtastningen. Gentag

proceduren for alle de indtastninger, du ønsker

at slette

GENKALD

GENKALD

GENKALD

MENU

OK

OK

Du kan gemme telefonnumre fra

Genkaldslisten direkte i

Telefonbogen. Se side 28.

Genkaldslisten er kun fælles for

håndsæt, der er indstillet til at være

’fælles’. Se side 34 for at få

yderligere oplysninger. 

Som sikkerhed ved brug af en

servicefunktion registreres tal, der

er indtastet efter og ikke på

Genkaldslisten.

>> Daglig brug
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Sådan bruges Vis Nummer-funktionen

Telefonnumrene på de sidste 24 opkald gemmes på Vis Nummer-
listen. Hvis nummeret findes i Telefonbogen, vises navnet også.
Identiske numre gemmes kun en gang på listen, dvs. det senest
foretagne opkald. Vis Nummer-listen viser, hvem der ringede op,
antal opkald og tidspunktet for, hvornår opkaldet blev modtaget.
Nye opkald vises ved hjælp af .

Opkald fra Vis Nummer-listen…
Tryk på tasten for at kalde listen frem

Tryk på tasten igen for at se antallet af nye

registrerede opkald, eller… 

…drej på hjulet for at vælge et navn eller

nummer

Tryk på tasten for at ringe op

Slet et opkald på Vis Nummer-listen…
Tryk på tasten for at kalde listen frem

Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer

Tryk på , og tryk derefter på MENU for at kalde

hovedmenuen frem

Drej på hjulet for at kalde menuen SLET

NAVN/NR frem, og tryk på OK for at få adgang

til at slette den valgte indtastning

Tryk på tasten for at slette indtastningen. Gentag

proceduren for alle de indtastninger, du ønsker

at slette

VIS NR

VIS NR

VIS NR

MENU

OK

OK

Denne funktion kræver, at du har

abonnement på Vis Nummer-

funktionen hos dit teleselskab.

Du kan gemme telefonnumre fra

Vis Nummer-listen direkte i

Telefonbogen. Se side 28 for at få

yderligere oplysninger.

Vis Nummer-listen er kun fælles for

håndsæt, der er indstillet til at være

’fælles’. Se side 34.

Hvis Vis Nummer ikke er muligt,

viser displayet følgende tekst:

ANONYM ved opkald fra

hemmelige eller tilbageholdte

numre, INTERNATIONAL ved

udlandsopkald og IKKE MULIGT

ved opkald, hvor Vis Nummer af

tekniske årsager ikke er muligt.
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Sådan indtaster du et nyt navn og nummer i
Telefonbogen

Du kan til enhver tid gemme et navn og nummer i Telefonbogen.
Et nummer kan indeholde op til 48 cifre, mens et navn kan
indeholde op til 16 bogstaver. Du kan gemme op til 200
indtastninger i Telefonbogen. Det maksimale antal indtastninger
afhænger af længden på de indtastede navne og numre.

Indtast nummer…
Tryk på , og tryk derefter på MENU for at kalde

hovedmenuen frem

Drej på hjulet for at finde menuen OPRET

NAVN/NR, og tryk på OK for at kalde den frem

Indtast telefonnummer

Tryk på tasten for at gemme nummeret

Tryk på tasten for at få adgang til at indtaste et

navn

Indtast navn…
Vælg bogstaver ved at dreje på hjulet

Tryk på tasten for at gemme det valgte bogstav

Afslut indtastningen af navnet…

Tryk på tasten for at gemme navnet, eller…

…drej på hjulet for at flytte markøren hen under

symbolet . GEM NAVN? vises

Tryk på tasten for at gemme navnet

MENU

OK

0 – 9

OK

OK
<&-./ ABCDEFGH>

INDTAST NAVN:_

OK

TLF BOG

OK

Du kan ringe op direkte fra

Telefonbogen. Se side 21 for at få

yderligere oplysninger.

Du kan ændre og slette i Telefon-

bogen, men den fælles Telefonbog

gemmes i basen. Derfor kan du

ikke gemme, slette eller ændre i

indtastninger, hvis håndsættet er

uden for rækkevidde af base 01,

eller ikke er tilmeldt base 01.

Hvis du ønsker at benytte et andet

teleselskab, skal du huske at

indsætte forvalgskoden foran

telefonnummeret. 

Navne og numre er kun fælles for

håndsæt, der er indstillet til at være

’fælles’. Se side 34 for at få

yderligere oplysninger.

Avancerede funktioner
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Sådan ændrer du navn og nummer i Telefonbogen

Du kan til enhver tid ændre numre og navne i Telefonbogen. Du
kan slette bogstaver og tal bagfra, eller placere markøren under
bogstavet eller tallet først.

Hvis håndsættet er i brug, skal du trykke på

tasten TLF BOG. Hvis håndsættet er i stand-by,

skal du gå til næste punkt

Drej på hjulet for at vælge en indtastning

Tryk på , og tryk derefter på MENU for at kalde

hovedmenuen frem

Drej på hjulet for at finde menuen ÆNDRE

NAVN/NR, og tryk på OK 

Ændr nummer og navn…
Drej på hjulet for at vælge et tal i nummeret

Tryk på tasten for at slette et tal 

Indtast nye tal i nummeret

Tryk på tasten for at gemme nummeret. Nu kan

du ændre navnet 

Vælg bogstaver ved at dreje på hjulet

Tryk på tasten for at gemme det valgte bogstav,

eller…

Tryk på tasten for at slette bogstaver

Gem det ændrede navn…
Tryk på tasten for at gemme navnet, eller…

Drej på hjulet for at flytte markøren hen under

symbolet . GEM NAVN? vises

Tryk på tasten for at gemme navnet

TLF BOG

MENU

OK

C

0 – 9

OK

OK

C

TLF BOG

OK

Når du har kaldt et nummer frem

fra Telefonbogen, kan du ændre

det ved at trykke på OK. Ved at

trykke på OK igen, kan du oprette

et nyt navn for det ændrede

nummer. Både nummer og navn

gemmes som en ny indtastning i

Telefonbogen.

>> Avancerede funktioner
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Sådan sletter du navne og numre i Telefonbogen

Du kan slette navne og numre, der er gemt i Telefonbogen.

Hvis håndsættet er i brug, skal du trykke på 

TLF BOG. Hvis håndsættet er i stand-by, skal du

gå til næste punkt

Drej på hjulet for at vælge en indtastning

Tryk på , og tryk derefter på MENU for at kalde

hovedmenuen frem

Drej på hjulet for at kalde menuen SLET

NAVN/NR frem, og tryk på OK for at få adgang

til at slette den valgte indtastning

Tryk på tasten for at slette indtastningen

TLF BOG

MENU

OK
HANS SØRENSEN

SLETTES?

OK
HANS SØRENSEN

SLETTET
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Sådan gemmer du numre fra Genkald og Vis
Nummer

Telefonnumre fra Genkaldslisten og Vis Nummer-listen kan gemmes
og navngives i Telefonbogen.

Tryk på GENKALD eller VIS NR. Det seneste

nummer på listen vises i displayet

Drej på hjulet for at kalde det ønskede nummer

frem, og tryk på OK for at gemme det i

Telefonbogen

Tryk på tasten for at få adgang til at indtaste et

navn

Vælg bogstaver ved at dreje på hjulet

Tryk på tasten for at gemme det valgte bogstav

Afslut indtastningen af navnet

Tryk på tasten for at gemme navnet, eller…

Drej på hjulet for at flytte markøren hen under

symbolet . GEM NAVN? vises

Tryk på tasten for at gemme navnet

GENKALD
VIS NR

OK

OK
<&-./ ABCDEFGH>

INDTAST NAVN:_

OK

TLF BOG

OK

Numre, der vises på Genkaldslisten

eller Vis Nummer-listen med navn,

er allerede gemt i Telefonbogen.

>> Avancerede funktioner
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Sådan regulerer du lydstyrken på musik- og
videoprodukter

Du kan regulere lydstyrken på dine musik- og videoprodukter fra
Bang & Olufsen direkte fra håndsættet. Først skal du vælge, hvilken
kilde – musik eller video – du vil regulere. Hvis du har installeret et
Bang & Olufsen BeoLink® system, kan du også regulere lydstyrken i
et linkrum.

Reguler lydstyrken for et musik- eller videosystem…
Tryk på A for at få adgang til at regulere

lydstyrken for musik, eller på V for lydstyrken for

video

Drej på hjulet for at skrue op eller ned for

lydstyrken

Reguler lydstyrken for et linkprodukt…
Tryk på 

Tryk på A eller V for at få adgang til at regulere

lydstyrken for musik eller video på dit linkrum

produkt

Drej på hjulet for at skrue op eller ned for lyden

A
V

A
V

LYDSTYRKE +/-

LINK
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Sådan ringer du op til og gemmer et lokalnummer i
Telefonbogen

Hvis du vil ringe op til et telefonnummer, hvortil der er knyttet et
lokalnummer, skal der indsættes en pause før lokalnummeret. Gem
hovednummer, pause og lokalnummer i Telefonbogen, og navngiv
det. Derefter kan du kalde nummeret frem fra Telefonbogen.

Ring direkte op til et lokalnummer…
Indtast hovednummer

Tryk på tasten for at ringe op

Vent på forbindelse…

Indtast lokalnummer

Tryk på tasten for at afslutte samtalen

Gem et lokalnummer i Telefonbogen…
Indtast hovednummer

Tryk på , og tryk derefter på PAUSE for at

indsætte en pause

Indtast lokalnummer

Tryk på tasten for at gemme nummeret i

Telefonbogen

Opkald til et lokalnummer fra Telefonbogen…
Drej på hjulet for at søge i hele Telefonbogen

Tryk på tasten for at ringe op 

Tryk på tasten for at ringe op til lokalnummeret

0 – 9

0 – 9

0 – 9

PAUSE

0 – 9

OK

TRYK PÅ OK

OK

>> Avancerede funktioner
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BeskedSvar

BeskedSvar er en tjeneste på telefonnetværket. BeskedSvar tager
imod besked, når du ikke selv kan besvare et opkald. BeoCom 6000
viser, når der er indtalt en ny besked.

Aflyt en besked…
Indikatorlampen på håndsættet blinker for at

vise, at BeskedSvar har modtaget en besked

Tryk på tasten for at få vist, hvem der har ringet

Drej på hjulet, indtil 1 BESKED VENTER vises i

displayet

Tryk på tasten for at aflytte dine beskeder

Afvent yderligere instruktioner fra

telefonsvareren.

VIS NR

1 BESKED VENTER
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Ved at tilmelde flere håndsæt til en base kan du lave dit eget
telefonsystem. Alle håndsæt kan modtage eksterne opkald, også
når der foretages interne opkald mellem de enkelte håndsæt.
Håndsættene i systemet er nummereret fra 1-6 og kan også
navngives.

Det enkelte håndsæt er som udgangspunkt sat op som ’fælles’. Det
betyder, at Telefonbog, Vis Nummer-liste og Genkaldsliste bliver
opdateret af basen og deles med de andre håndsæt i systemet. Hvis
du ønsker en uafhængig Telefonbog, Vis Nummer-liste og
Genkaldsliste i et enkelt håndsæt, skal håndsættet gøres
’personligt’.

Se de følgende sider for at få yderligere oplysninger om
mulighederne ved et telefonsystem.

System med flere håndsæt
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Sådan ringer du op til et andet håndsæt

Du kan ringe op til et håndsæt eller ringe til alle håndsæt samtidig.
Hvis du ringer op til alle håndsæt, modtages opkaldet i det
håndsæt, der først besvarer det. Hvis du ringer op til et bestemt
håndsæt, vises det i displayet, hvilket håndsæt der ringes op til.

Ring op til et håndsæt…
Tryk på tasten for at ringe op internt

Indtast nummeret på håndsættet, eller…

Drej på hjulet for at søge i den interne liste over

håndsæt. Nummeret på håndsættet samt

eventuelt indtastet navn vises 

Tryk på tasten for at ringe op til håndsættet

Ring op til alle håndsæt…
Tryk på tasten for at ringe op internt

Tryk på tasten for at ringe op til alle håndsæt

Afslut en samtale…
Tryk på tasten for at afslutte samtalen

1 – 6

1: STUE 

Telefonsystemet giver mulighed for,

at der foretages to interne opkald

og et eksternt opkald samtidig.

Der findes tre forskellige

ringesignaler, der kan angive, om

der er tale om et eksternt opkald,

et internt opkald eller et internt

opkald til alle håndsæt. 

Hvis du forlægger et håndsæt, kan

du måske finde det ved at ringe op

til det.
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Sådan gør du et håndsæt ’personligt’ eller ’fælles’

Du kan indstille dit håndsæt til at være ’personligt’ i stedet for
’fælles’. Telefonbog, Genkaldsliste og Vis Nummer-liste på et
personligt håndsæt er placeret i håndsættet, ikke i basen.

Tryk på , og tryk derefter på MENU for at kalde

hovedmenuen frem

Drej på hjulet for at finde menuen

HÅNDSÆT/BASE, og tryk på OK for at kalde den

frem

Drej på hjulet for at vælge PERSONLIG eller

FÆLLES, og tryk på OK for at gemme

indstillingen

Du bliver via displayet bedt om at bekræfte

indtastningen. Hvis du fortryder, kan du trykke

på C for at ændre indstillingen. Ellers…

Tryk på tasten for at bekræfte indstillingen

MENU

OK

FÆLLES

OK

FÆLLES

SIKKER?

C

OK

Hvis du ændrer dit håndsæt fra at

være ’personligt’ til at blive ’fælles’,

slettes den personlige Telefonbog,

Vis Nummer-liste og Genkaldsliste,

ligesom navnet på håndsættet også

slettes. Hvis du har et andet

håndsæt, der har fælles lister,

erstatter disse lister de personlige

lister, der er blevet slettet. Det kan

tage op til fem minutter at

opdatere den fælles Telefonbog,

Vis Nummer-liste og Genkaldsliste.

>> System med flere håndsæt
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Sådan viderestiller du et eksternt opkald

Du kan viderestille et eksternt opkald til et bestemt håndsæt eller
til alle håndsæt. Du kan tale med den person, der svarer på det
interne håndsæt, eller viderestille det eksterne opkald direkte. Når
du viderestiller et eksternt opkald til alle håndsæt, går opkaldet til
det håndsæt, der besvarer opkaldet først.

Viderestil et eksternt opkald…
Tryk på tasten for at få adgang til at ringe op

internt. Det eksterne opkald er nu parkeret

Drej på hjulet for at vælge et håndsæt

Tryk på tasten for at ringe op til det valgte

håndsæt

Når det interne opkald besvares, skal du trykke

på tasten for at lægge på og viderestille det

eksterne opkald til det valgte håndsæt

Træk det eksterne opkald tilbage, hvis det interne opkald ikke
besvares…

Tryk igen på tasten for at trække det eksterne

opkald tilbage

OK
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Sådan etablerer du 3-På-Linien

Under en ekstern samtale kan du ringe op til en anden person på
et internt håndsæt og etablere 3-På-Linien. Hvis den ene person
lægger på, fortsætter samtalen mellem dig og den anden person.
Hvis du lægger på, afsluttes 3-På-Linien.

Etabler 3-På-Linien med en intern og en ekstern samtalepartner…
Tryk på tasten for at ringe op internt i løbet af en

ekstern samtale

Drej på hjulet for at vælge håndsæt

Tryk på tasten for at ringe op til håndsættet. Det

eksterne opkald er nu parkeret

Tryk på tasten, når det interne opkald besvares

Drej på hjulet for at vælge KONFERENCE?, og

tryk på OK for at etablere 3-På-Linien

Tryk på tasten for at afslutte 3-På-Linien

Træk det eksterne opkald tilbage, hvis det interne opkald ikke
besvares…

Tryk på tasten for at skifte til det eksterne

opkald, der er parkeret

OK

KONFERENCE?

OK

OK

Hvis du har en BeoLine ISDN, kan

du også etablere 3-På-Linien

mellem et internt håndsæt og to

eksterne opkald. Se side 47 for at

få yderligere oplysninger.

>> System med flere håndsæt
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Sådan sætter du håndsæt op til ISDN tjenester

For at sætte telefonen op, så den passer til dine behov, bør du
overveje, hvor de enkelte håndsæt skal bruges, og abonnere på de
ekstra tjenester, der er mest nyttige for dig.

– BeoLine ISDN understøtter de mest almindelige ISDN tjenester

(EkstraServices). For at benytte disse tjenester skal du abonnere på

Ekstra Nummer (MSN tjeneste). Med Ekstra Nummer får du mulighed

for at give håndsættene deres eget telefonnummer. Se side 38–39 for

at få yderligere oplysninger.

– Hvis du aktiverer Banke-På funktionen, kan du modtage et nyt opkald

på det samme telefonnummer under en samtale. Se side 40–41.

– Hvis du ønsker, at dit håndsæt skal have sin egen Telefonbog,

Genkaldsliste og Vis Nummer-liste, skal håndsættet indstilles til at være

’personligt’ i stedet for ’fælles’. Se side 34.

– Hvis du ønsker at skjule dit telefonnummer under en samtale, skal du

abonnere på tjenesten Anonym. Se side 45.

– Hvis du abonnerer på funktionen Viderestilling, kan du viderestille

eksterne opkald til et andet telefonnummer. Se side 46.

Hvis du har et BeoCom 6000

telefonsystem og ønsker at

overføre din fælles Telefonbog til

BeoLine 6000 ISDN basen, så

kontakt din Bang & Olufsen

forhandler og bed om hjælp til at

gøre det.

Hvis du har en BeoLine ISDN base…
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Et telefonnummer til hvert håndsæt – MSN

MSN-tjenesten Ekstra Nummer gør det muligt at give hvert
håndsæt sit eget telefonnummer. Det kan være praktisk, hvis du
gerne vil vide, hvem et opkald er til, eller hvis du ønsker separate
regninger.

Når du abonnerer på Ekstra Nummer, skal hvert håndsæt have sin egen

kode:

Kode 0: Håndsættet ringer, uanset hvilket Ekstra Nummer der ringes til.

Kode 1: Håndsættet ringer kun, hvis der bliver ringet til dets eget Ekstra

Nummer. Håndsættet vil dog også ringe, hvis opkald til andre håndsæt

ikke besvares efter tredje tilringning.

Kode 2: Håndsættet ringer kun, hvis der bliver ringet til dets eget Ekstra

Nummer. Du kan hente opkald til andre håndsæt ved at trykke på 

og .

Ved eksterne opkald vises håndsættets eget Ekstra Nummer som et Vis

Nummer hos den, du ringer til. Se side 45, hvis du ønsker at være

anonym, uanset om du allerede abonnerer på tjenesten Anonym.

Tildel et håndsæt sit eget telefonnummer…
Indtast koden for at aktivere tjenesten Ekstra

Nummer

Indtast det relevante Ekstra Nummer

Tryk på tasten for at fortsætte

Tryk på 0, 1 eller 2 for at tildele håndsættet en

kode

Tryk på tasten for at fortsætte

Tryk på tasten, og afvent klartone

Tryk på tasten igen for at gemme indstillingen

441

0 – 9

0 – 2

MSN står for ’Multiple Subscriber

Numbering’, dvs. Ekstra Nummer.

Hvis du taler i et håndsæt med

kode 0 og ikke har slået Banke-På

til (se side 40), kan de øvrige

håndsæt ikke modtage opkald, og

den, der ringer op, hører en

optagettone. Det kan være en

fordel, da de øvrige håndsæt så

ikke ringer, mens du taler i telefon.

Hvis Banke-På er slået til, kan de

øvrige håndsæt modtage opkald.

Op til seks håndsæt kan få tildelt et

Ekstra Nummer.

>> Hvis du har en BeoLine ISDN base…
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En hverdagssituation
Et håndsæt i køkkenet…

Sæt håndsættet op til at have hovednummeret. Hvis du vælger kode 0,

vil håndsættet altid ringe, uanset hvem opkaldet er til.

Et håndsæt i stuen…
Sæt håndsættet op til at have hovednummeret samt kode 1. Der

modtages nu kun opkald i stuen, som ringer på hovednummeret. Hvis

ingen af de andre håndsæt svarer efter tredje tilringning, vil opkaldet

blive videreført til stuen.

Et håndsæt på datterens værelse…
Sæt håndsættet op til at have et nyt Ekstra Nummer, og vælg kode 2.

På den måde modtager din datter kun de opkald, der er til hende. Hvis

et af de andre håndsæt ringer, kan hun besvare opkaldet ved at trykke

på og derefter trykke på .

Håndsættet på hjemmekontoret…
Sæt håndsættet op til at have et nyt Ekstra Nummer. Vælg kode 2, hvis

du ikke vil forstyrres af private opkald, mens du arbejder. Vælg kode 1,

hvis du gerne vil besvare de opkald, der ikke besvares af de andre

håndsæt. Hvis du vælger kode 0, vil håndsættet ringe, uanset hvilket

Ekstra Nummer der bliver ringet til.
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To samtaler på samme tid – Banke-På

For at kunne modtage et nyt opkald på det samme telefonnummer
under en samtale skal Banke-På være slået til. Hvis du modtager et
nyt opkald under en samtale, lyder der et bip fra håndsættet, og
håndsæt, der er sat op til at reagere på det pågældende nummer,
ringer. Nummeret på det indgående opkald vises på displayet. Hvis
navnet er gemt i Telefonbogen, vises det også.

Du har følgende valg, når du modtager et nyt opkald:
EXT HOLD+SKIFT… Parkerer den aktive samtale, og skifter til det nye

opkald

EXT IGNORE… Ignorerer det nye opkald, og fortsætter den aktive samtale

EXT SLUT+SKIFT… Afslutter den aktive samtale, og skifter til den

parkerede samtale

Du har følgende valgmuligheder, når en samtale er parkeret:
EXT HOLD+SKIFT… Skifter mellem to opkald

EXT SLUT+SKIFT… Afslutter den aktive samtale, og skifter til den

parkerede samtale

EXT KONFERENCE… Etablerer 3-På-Linien med den aktive samtale og den

parkerede samtale

Banke-På funktionen i BeoLine ISDN er aktiveret fra fabrikkens side. Hvis

du vælger at deaktivere denne indstilling, kan de andre håndsæt stadig

ringe under en samtale. Det vil ske, hvis du abonnerer på Ekstra Nummer

og følgende to betingelser er opfyldt:

– Du anvender et håndsæt, der er indstillet til kode 1 eller 2, og…

– Et indgående opkald ringer op til et andet Ekstra Nummer end det

nummer, dit håndsæt har.

Hvis du ikke vil forstyrres af

ringesignaler fra andre håndsæt

eller af et bip fra Banke-På fra dit

eget håndsæt, skal du ikke slå

Banke-På funktionen til. I denne

situation vil en person, der ringer til

dig, høre en optagettone.

>> Hvis du har en BeoLine ISDN base…
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Aktiver Banke-På i alle håndsæt…
Indtast koden for at aktivere Banke-På 

Tryk på tasten, og afvent klartone

Tryk på tasten for at gemme indstillingen

Håndter et indgående opkald under en samtale…
Drej på hjulet for at kalde de tre muligheder, der

er beskrevet på foregående side, frem, og tryk på

OK for at vælge 

Håndter en parkeret samtale…
Tryk på tasten for at åbne displayet

Drej på hjulet for at kalde de tre muligheder, der

er beskrevet på foregående side, frem, og tryk på

OK for at vælge 

Etabler 3-På-Linien…
Tryk på tasten for at åbne displayet

Drej på hjulet for at vælge EXT KONFERENCE, og

tryk på OK for at etablere 3-På-Linien

Deaktiver Banke På i alle håndsæt…
Indtast koden for at deaktivere Banke-På

Tryk på tasten, og afvent klartone

Tryk på tasten for at gemme indstillingen

Begge telefonlinier er i brug, når

der er 3-På-Linien, og når du har

parkeret en samtale.

351 1

OK

OK

OK

OK

OK

351 0
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42 >> Hvis du har en BeoLine ISDN base…

Sådan flytter du en aktiv samtale – Terminalskift

Hvis du abonnerer på denne tjeneste, kan du flytte den aktive
samtale, hvis du f.eks. ønsker at bruge et andet ISDN håndsæt i et
andet rum. Du kan tildele samtalen en kode, som identificerer
samtalen, når den hentes ind igen.

Aktiver Terminalskift…
Indtast koden for at aktivere Terminalskift 

Indtast identifikationskoden

Tryk på tasten for at fortsætte

Tryk på tasten, og afvent klartone

Tryk på tasten for at gemme indstillingen

Flyt en samtale…
Tryk på tasterne for at flytte samtalen på

telefoncentralen

Hent en flyttet samtale ind…
Tryk på tasten for at hente samtalen ind. Det

aktive håndsæt sender den programmerede

identifikationskode til centralen, hvilket gør det

muligt at hente samtalen ind

Deaktiver Terminalskift…
Indtast koden for at deaktivere Terminalskift

Tryk på tasten, og afvent klartone

Tryk på tasten for at gemme indstillingen

792

0 – 9

792
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Sådan undgår du afbrydelser – udeluk et håndsæt

Hvis du f.eks. har en telefax eller et håndsæt på dit hjemmekontor,
og du ikke ønsker at blive forstyrret af opkald til andre håndsæt i
dit telefonsystem, kan du forhindre opkald til Ekstra Numre i at
ringe på hjemmekontoret. De håndsæt, der er indstillet til at
modtage opkald til de pågældende Ekstra Numre, vil naturligvis
stadig ringe.

Udeluk indgående opkald til et Ekstra Nummer…
Indtast koden for at udelukke opkald til et Ekstra

Nummer. Hvis du vil udelukke opkald til endnu et

Ekstra Nummer, skal du indtaste koden 452 i

stedet for 451

Indtast det Ekstra Nummer, der skal udelukkes

Tryk på tasten for at fortsætte

Tryk på tasten, og afvent klartone

Tryk på tasten igen for at gemme 

Deaktiver udelukkelse af indgående opkald…
Indtast koden for at deaktivere udelukkelse

Tryk på tasten, og afvent klartone

Tryk på tasten for at gemme indstillingen

451

0 – 9

451
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BeskedSvar

BeskedSvar er en tjeneste på telefonnetværket. BeskedSvar tager
imod besked, når du ikke selv kan besvare et opkald. Håndsættets
display viser, når der er indtalt en ny besked.

Aflyt en besked…
Indikatorlampen på håndsættet blinker for at

vise, at der er nye beskeder til dig

Tryk på tasten for at kalde listen frem

Drej på hjulet, indtil 1 BESKED VENTER vises i

displayet 

Tryk på tasten for at aflytte dine beskeder

Afvent yderligere instruktioner fra

telefonsvareren

VIS NR

1 BESKED VENTER

>> Hvis du har en BeoLine ISDN base…
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Anonym – CLIR og COLR

Hvis du ikke ønsker, at dit telefonnummer skal vises under en
samtale, kan du vælge at være anonym. CLIR sikrer anonymitet ved
opkald, der kommer fra dit hovednummer, mens COLR giver den
samme anonymitet til opkald, der viderestilles.

Aktiver Anonym i hvert enkelt håndsæt…
Indtast koden for at aktivere tjenesten Anonym 

Tryk på tasten, og afvent klartone

Tryk på tasten for at gemme indstillingen

Deaktiver Anonym i hvert enkelt håndsæt…
Indtast koden for at deaktivere tjenesten

Anonym 

Tryk på tasten, og afvent klartone

Tryk på tasten for at gemme indstillingen

444 1

444 0

CLIR står for ’Calling Line

Identification Restriction’,

COLR står for ’Connected Line

Identification Restriction’.

Hvis du har flere håndsæt, skal

hvert håndsæt indstilles til at være

anonymt, også selvom du allerede

abonnerer på Anonym.
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Viderestilling

Med Viderestilling vil alle indgående opkald til et specifikt Ekstra
Nummer blive viderestillet til et andet nummer, som du selv
definerer. Hvis du abonnerer på flere Ekstra Numre, skal du slå
Viderestilling til for hvert enkelt Ekstra Nummer for at kunne gøre
brug af tjenesten.

Aktiver Viderestilling…
Indtast koden for at aktivere Viderestilling. I dette

eksempel aktiveres en CFU-tjeneste (kode 811)

Indtast det telefonnummer, du ønsker at

viderestille til

Tryk på tasten for at fortsætte

Tryk på tasten, og afvent klartone

Tryk på tasten for at gemme indstillingen

Deaktiver Viderestilling…
Indtast koden for at deaktivere Viderestilling. I

dette eksempel deaktiveres en CFU-tjeneste

(kode 811)

Tryk på tasten, og afvent klartone

Tryk på tasten for at gemme indstillingen

811

0 – 9

811

Følgende abonnementstyper

findes:

– ’Viderestilling af alle opkald’

(CFU) viderestiller alle indgående

opkald til et angivet nummer.

CFU har koden 811.

– ’Viderestilling ved optaget (CFB)

viderestiller indgående opkald til

et angivet nummer, hvis det

pågældende Ekstra Nummer er

optaget. CFB har koden 812.

– ’Viderestilling ved manglende

svar’ (CFNR) viderestiller

indgående opkald til et angivet

nummer, hvis der ikke svares på

det pågældende Ekstra Nummer.

CFNR har koden 813.

Hvis du aktiverer Viderestilling på et

håndsæt, der ikke har et Ekstra

Nummer, bliver opkald viderestillet

fra alle de håndsæt der:

– er på den samme ISDN-linie

– har et Ekstra Nummer

– abonnerer på Viderestilling.

>> Hvis du har en BeoLine ISDN base…
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Sådan etablerer du 3-På-Linien

En samtale mellem tre samtaleparter kan etableres mellem et
internt håndsæt og to eksterne opkald, eller mellem to interne
håndsæt og et eksternt opkald. Under en ekstern samtale kan du
ringe op til en anden person og etablere 3-På-Linien. Hvis den ene
person lægger på, fortsætter samtalen mellem dig og den anden
person. Hvis du lægger på, afsluttes 3-På-Linien.

Etabler 3-På-Linien…
Tryk på og derefter R og 2 under en ekstern

samtale for at få en klartone

Indtast telefonnummer

Tryk på og derefter R og 3, når det eksterne

opkald besvares, for at etablere 3-På-Linien

Tryk på tasten for at afslutte 3-På-Linien

Træk det første eksterne opkald tilbage, hvis det nye eksterne
opkald ikke besvares…

Tryk på og derefter R for at trække det

eksterne opkald, der er parkeret, tilbage

R
2

0 – 9

R
3

R

Se side 35 for at få yderligere

oplysninger om, hvordan 3-På-

Linien etableres mellem to interne

håndsæt og et eksternt opkald.

Begge telefonlinier er i brug, når

der er 3-På-Linien, og når du

parkerer en samtale.
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Sådan vælger du base til et håndsæt

Hvis et håndsæt er tilmeldt flere baser, kan du vælge, hvilken base
du vil bruge ved hjælp af menuen VÆLG BASE. I displayet angiver
PARK-nummeret, hvilken base der er ledig. PARK-nummeret står i
bunden eller på bagsiden af basen. Igangværende opkald mistes,
hvis du ændrer opsætning og skifter til en anden base!

Tryk på , og tryk derefter på MENU for at kalde

hovedmenuen frem

Drej på hjulet for at finde menuen

HÅNDSÆT/BASE, og tryk på OK for at kalde den

frem

Drej på hjulet, indtil VÆLG BASE vises, og tryk på

OK for at vælge en base

Drej på hjulet for at få vist ledige baser

Tryk på OK for at vælge en base

Hvis du har mere end en base i dit hjem eller på dit kontor, og modtager

et indgående opkald, afgøres det af den base, der modtager opkaldet,

hvilke håndsæt der ringer. Et opkald, der kun modtages af en base,

sendes videre til håndsæt, der er programmeret til brug med den

pågældende base.

MENU

OK

OK

BASE 01/01

36-000077123456

OK

Du kan også vælge AUTOVALG.

Med AUTOVALG søger håndsættet

efter en anden base, hvis den

mister forbindelsen til den aktuelle

base.

’Fælles’ Telefonbøger,

Genkaldslister og Vis Nummer-lister

er kun tilgængelige, når

håndsættet er indstillet til brug

med base 01.

Foretrukne grundindstillinger
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Sådan ændrer du basens pinkode

Pinkoden er en firecifret adgangskode. Brug pinkoden til at
forhindre andre i at tilmelde deres håndsæt til din base.

Tryk på , og tryk derefter på MENU for at kalde

hovedmenuen frem

Drej på hjulet for at finde menuen

HÅNDSÆT/BASE, og tryk på OK for at kalde den

frem

Drej på hjulet, indtil PINKODE vises, og tryk på

OK for at få adgang til at ændre koden

Indtast den gamle kode. Pinkoden er

programmeret til ’0000’

Tryk på tasten for at fortsætte

Indtast den nye kode…
Indtast en ny firecifret kode

Tryk på tasten for at gemme koden

MENU

OK

OK

0 – 9

OK

0 – 9

OK

Hvis du har problemer med at

ændre koden, så kontakt din 

Bang & Olufsen forhandler.
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Sådan sletter du tilmeldingen af et håndsæt til en
base

Du kan slette et eller flere håndsæt fra en bestemt base. Hvis det
ikke er muligt at få kontakt med basen, kan du i stedet slette basen
fra håndsættet. 

Slet et håndsæt fra en base…
Tryk på , og tryk derefter på MENU for at kalde

hovedmenuen frem

Drej på hjulet for at finde menuen

HÅNDSÆT/BASE, og tryk på OK for at kalde den

frem

Drej på hjulet, indtil SLET HÅNDSÆT vises, og

tryk på OK for at kalde menuen frem. Det første

ledige håndsæt vises på displayet

Drej på hjulet for at vælge håndsæt, og tryk på

OK for at slette det

Slet en base fra et håndsæt…
Tryk på , og tryk derefter på MENU for at kalde

hovedmenuen frem

Drej på hjulet for at finde menuen

HÅNDSÆT/BASE, og tryk på OK for at kalde den

frem

Drej på hjulet, indtil SLET BASE vises, og tryk på

OK for at kalde menuen frem. Displayet viser,

hvor mange baser der er ledige, og viser også

PARK-nummeret for den valgte base

Drej på hjulet for at vælge den base, der skal

slettes, og tryk på OK for at slette den

Tryk på tasten igen for at bekræfte

MENU

OK

OK
1: VÆRKSTED

OK

MENU

OK

OK
BASE           02/03

36-000077123456

OK

OK

Hvis dit håndsæt er tilmeldt flere

baser og du sletter BASE 01, bliver

håndsættet ’personligt’ i stedet for

’fælles’. Telefonbogen findes så

kun i selve håndsættet.

>> Foretrukne grundindstillinger
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Sådan tilmelder du manuelt et håndsæt til en base

Hvis du allerede har et BeoCom 6000 telefonsystem, og gerne vil
tilmelde et eller flere af disse håndsæt til en ny base, skal du følge
nedenstående procedure. 

Åbn den nye base for tilmelding som beskrevet

på side 6-7.

Tryk på , og tryk derefter på MENU for at kalde

hovedmenuen frem

Drej på hjulet for at finde menuen

HÅNDSÆT/BASE, og tryk på OK for at kalde den

frem

Drej på hjulet, indtil TILMELD BASE vises, og tryk

på OK for at vælge en base

Når håndsættet har fundet basen…
Displayet viser, at basen er fundet

Drej på hjulet for at få vist ledige baser.

Sammenlign PARK-nummeret i displayet med

nummeret på basen

Tryk på OK, når det ønskede nummer vises.

Tilmeldingen starter automatisk

Hvis TAST PINKODE vises…
Indtast pinkoden, og tryk på OK

MENU

OK

OK

BASE 01/01

36-000077123456

OK

0 – 9
OK

TILMELD BASE

FULDFØRT

For at kunne foretage automatisk

tilmelding af håndsæt til den nye

base, skal tilmeldingen til den

aktuelle base først annulleres, som

beskrevet på side 48. Se side 6-8

for at få oplysninger om

automatisk tilmelding af håndsæt

til en base.
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Ringer menu, Håndsæt/Base menu og
Opsætningsmenu

Menuerne indeholder flere funktioner, der giver dig mulighed for
at slå funktioner i BeoCom 6000 til eller fra eller justere dem.
Indstillingerne og de funktioner, de påvirker, beskrives nedenfor.

Vælg indstillinger i menuerne…
Tryk på , og tryk derefter på MENU for at kalde

hovedmenuen frem

Drej på hjulet for at få vist OPSÆTNINGSMENU,

RINGER MENU eller HÅNDSÆT/BASE

Tryk på tasten for at kalde menuen frem

Drej på hjulet, indtil den ønskede funktion vises i

displayet, f.eks. INDSTIL UR

Tryk på tasten for at kalde menuen frem

Drej på hjulet for at vælge en mulighed

Tryk på tasten for at gemme indstillingen

Indstillinger i Ringer-menuen
RINGER FRA/TIL… Ringesignalet kan være slået TIL, FRA eller MIDLERTID

FRA. Hvis du indstiller ringesignalet til at være MIDLERTID FRA, er det

slået fra, indtil du trykker på eller tænder for håndsættet. Hvis du

indstiller ringesignalet til at være slået FRA eller MIDLERTID FRA, vil et

internt opkald fra et håndsæt til et andet stadig gå igennem.

RINGER NIVEAU… Ringesignalets lydstyrke kan indstilles til STIGENDE, 

EKSTRA LAV, LAV, MELLEM eller HØJ.

RINGER MELODI… Ringesignalet kan indstilles til fire forskellige melodier, 

som enten kan ringe langsomt eller hurtigt.

MENU

OPSÆTNINGSMENU

OK

INDSTIL UR

OK

OK

>> Foretrukne grundindstillinger
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Valgmuligheder i menuen Håndsæt/Base
HÅNDSÆT NAVN… Navngiver et håndsæt. Se side 9.

VÆLG BASE… Vælger en base for håndsættet. Se side 48.

TILMELD BASE… Tilmelder en base til et håndsæt. Se side 51.

SLET BASE… Sletter en base fra et håndsæt. Se side 50.

SLET HÅNDSÆT… Sletter et håndsæt fra basen. Se side 50.

FÆLLES… Sætter håndsættet op med en fælles Telefonbog og fælles

lister. Se side 34.

PERSONLIG… Sætter håndsættet op med en personlig Telefonbog og

personlige lister. Se side 34.

AUTOTILMELD… Slår automatisk tilmelding af det første håndsæt til eller

fra. Se side 6-8.

PINKODE… Indtaster pinkode ved tilmelding af håndsæt til en base. Se

side 49.

Valgmuligheder i Opsætningsmenuen
INDSTIL UR… Indstiller tidspunkt, dato og årstal.

STILLETID… Indstiller et tidsrum, hvor batterialarmen er slået fra.

BLINK… Indstiller blinket på håndsættets indikatorlampe. 

Valgmulighederne er JA eller NEJ.

TASTATURLÅS… Indstiller låsen på håndsættet. Valgmulighederne er TIL

(tastatur låst), FRA (tastatur ulåst) og AUTOMATISK TIL (tastatur låser

automatisk efter en samtale).

AUTOAFLØFT… Indstiller håndsættet til automatisk at besvare indgående

opkald, når håndsættet løftes op fra laderen. Valgmulighederne er JA

eller NEJ.

OMST.ANLÆG… Indstiller BeoCom 6000 til brug med omstillingsbord.

Valgmulighederne er JA og NEJ. Hvis du vælger JA, skal du bruge

taltasterne til at indtaste en forvalgskode, og dreje på hjulet for at

vælge pauselængde. Du kan vælge en pauselængde på mellem 0 og 12

sekunder, eller vælge ’Vent’.
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Display
TELEFONBOG

**** TOM *****

TELEFONBOG

***** FYLDT *****

TELEFONBOG

*** OPDATERER ***

TELEFONBOG

** IKKE BASE 1 **

TELEFONBOG

*** SIGNAL VÆK ***

VIS NR

**** TOM *****

GENKALD

**** TOM *****

INTERNT NR

** INGEN INTERNE **

3:

FINDES IKKE

Årsag
Du har ikke gemt numre i Telefonbogen.

Der kan ikke gemmes nye indtastninger.

Telefonbogen er fuld. 

Telefonbogen opdaterer indtastninger, og

kan ikke kaldes frem i øjeblikket.

Telefonbogen er gemt i base 1, men base

1 er uden for rækkevidde.

Håndsættet modtager intet signal fra

base 1.

Vis Nummer-listen er tom. Enten har du

ikke abonnement på Vis Nummer, eller

også har du ikke modtaget opkald.

Genkaldslisten er tom. Du har ikke

foretaget opkald, der kan foretages

genkald til.

Der er kun et håndsæt.

Du har ringet op til håndsæt 3, der ikke

er tilmeldt basen.

Udbedring
Gem navne og numre i Telefonbogen. Se

side 25.

Slet navne og numre i Telefonbogen. Se

side 27.

Vent. Det kan tage op til fem minutter at

opdatere Telefonbogen.

Bevæg dig inden for rækkevidde af base

1, eller vælg base 1. Se side 48.

Displaytekster
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Display
TILMELD BASE

***** FYLDT *****

IKKE TILMELDT

12:47 7. JUN

SIGNAL VÆK

12:47 7. JUN

TILMELDING

**** FEJL ****

LÅST-1:

12:47 7. JUN

UR STILLET

* KUN I HÅNDSÆT *

Årsag
Der er allerede tilmeldt seks håndsæt til

denne base.

Håndsættet er ikke tilmeldt en base.

Radiosignalet mellem base og håndsæt

er væk.

Tilmelding af et håndsæt er blevet

afbrudt, før det var fuldført.

Tastaturet på håndsæt 1 er låst.

Tidspunktet er ikke blevet overført til

basen, fordi håndsættet er uden for

rækkevidde.

Udbedring
Slet et håndsæt fra basen (side 50) eller

tilmeld håndsættet til en anden base

(side 51).

Tilmeld håndsættet. Se side 51.

Bevæg dig inden for rækkevidde af

signalet.

Tilmeld håndsættet igen. Se 

side 51.

Lås tastaturet op. Se side 19.

Indstil uret, når du er inden for basens

rækkevidde. Se side 10.
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Problem
Håndsættet virker ikke.

Telefonen ringer ikke.

Genkald virker ikke.

Indikatorlampen på BeoCom 6000

basen lyser ikke grønt.

Tilmelding virker ikke.

Der er ofte ingen forbindelse

mellem håndsæt og base.

Displayet viser, at Telefonbogen er

fuld, selvom der ikke er indtastet

200 numre.

Årsag
Batteriet i håndsættet skal lades

op.

– Ringesignalet er slået fra.

– Ekstra Nummer (MSN-systemet)

er sat forkert op (gælder kun for

BeoLine ISDN).

– Der er ikke indtastet en pause

mellem første og anden del af

telefonnummeret.

– Genkaldsnummeret er registreret

forkert.

– Du bruger et fælles håndsæt på

en anden base end base 1.

Genkaldslisten er kun registreret i

base 1.

– Telefonnumre, der indeholder

færre end tre cifre, gemmes ikke

i Genkaldslisten.

Opladningskontakterne på

håndsæt og/eller base er snavsede.

Håndsættet er allerede tilmeldt en

anden base, eller basen er allerede

tilmeldt et andet håndsæt.

Placeringen af basen er måske ikke

optimal. 

De indtastede numre er længere

end 12 tegn og optager derfor

mere end en plads i Telefonbogen.

Udbedring
Oplad batteriet (side 10), eller

kontroller, at batteriet er sat korrekt

i (side 17).

– Slå ringesignalet til. Se side 

52–53.

– Sæt Ekstra Nummer-systemet

korrekt op. Se side 38–39.

Kontroller, at numrene er indtastet

korrekt.

Rengør opladningskontakterne

med en vatpind og sprit.

Tilmeld håndsættet. Se 

side 51.

Placer basen højt og frit for at sikre

en pålidelig forbindelse mellem

håndsæt og base.

Fejlfinding
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Problem
Telefonbog, Genkaldsliste og Vis

Nummer-liste er ikke opdateret.

Displayet viser, at batteriet er tomt,

selvom batteriet er opladt eller

udskiftet.

Der er uorden i et system med flere

håndsæt og baser. Der vises

ukorrekte meddelelser under

tilmeldingen af håndsæt.

Uret viser et forkert tidspunkt.

Håndsættet eller håndsættets

indikatorlampe reagerer ikke som

forventet.

Årsag
Du bruger et fælles håndsæt, som

ikke er tilmeldt base 1, der

indeholder Telefonbogen og de

øvrige lister.

Basen og alle håndsæt er blevet

slukket på samme tid.

Udbedring
Indstil håndsættet som personligt

(side 34) eller tilmeld håndsættet til

base 1 (side 51).

Placer håndsættet i laderen. Så

opdateres batteriindikatoren.

Slet håndsættene fra basen (side

50), og tilmeld dem igen et ad

gangen (side 51).

Indstil uret. Se side 10.

Sluk håndsættet, og tænd det igen

(side 12). Indstillingerne i

håndsættet opdateres automatisk.
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Antal håndsæt pr. base

Taletid pr. opladning

Stand-by tid pr. opladning

Opladningstid

Rækkevidde

System

Strømforsyning, base

Strømforsyning, lader

Strømforsyning, håndsæt

Afgivet effekt

Temperatur og luftfugtighed

Display

Indikatorlamper:

BeoCom 6000 base

BeoLine ISDN base

Håndsæt

6

8 timer

80 timer

4 timer

Telefonen har en indendørs

rækkevidde på op til 50 meter og

en udendørs rækkevidde på op til

300 meter. Rækkevidden

afhænger dog i begge tilfælde af

forholdene

DECT

230V AC/7,5V DC-netadaptor

230V AC/7,5V DC-netadaptor

NiMH-batterier, 655 mAh

(EIRP) 250 mW/10 mW

Telefonen bør placeres i rum med

en omgivende temperatur på 

0 – 45° C og en relativ

luftfugtighed på 15 – 95%

Alfanumerisk display med to linier

på hver 16 tegn. Lyset i displayet

aktiveres ved brug og indgående

opkald, og slukkes efter 20

sekunder.

Rød/grøn

Rød 

Rød

Tekniske data
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BeoCom 6000 er beregnet til brug på offentlige analoge eller ISDN

netværk. Telefonen understøtter Vis Nummer, hvis en sådan automatisk

tjeneste tilbydes af dit teleselskab. BeoCom 6000 understøtter en lang

række ISDN tjenester, hvoraf nogle kræver særligt abonnement via

teleselskabet. Ikke alle ekstra tjenester, der tilbydes af de forskellige

tjenesteudbydere, er tilgængelige i alle lande.

Du kan kun forvente, at din telefon fungerer i det land, den blev

produceret til, da transmissionssystemer, lovkrav og automatiske tjenester

kan variere fra land til land. På emballagen er det angivet, hvilket land din

BeoCom 6000 er produceret til. De nationale landekoder er angivet oven

over den nederste stregkode på etiketten.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du bruger din BeoCom 6000, så kontakt din

forhandler for at få yderligere oplysninger.

Struer, 23-07-2002

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Bang & Olufsen erklærer hermed, at BeoCom 6000 er i overensstemmelse

med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv

1999/5/EC og følgende harmoniserede standarder: 

EN 41003 (1998) 
EN 60950 (1992)+A1(1993)+A2(1993)+A3(1993)+A4(1997)+A11(1997)
ETS 300329 (1997)
TBR 6

Kategori: Trådløs telefon

Model: BeoCom 6000 

Producent: Bang & Olufsen Telecom a/s 

Kjeldsmarkvej 1

DK–7600 Struer 

Underskrift – producent: 

Michael Andreasen

Project Manager, Telecom approvals 

Kontakt Bang & Olufsen a/s: 
e-mail:

beoinfo1@bang-olufsen.dk 

Besøg vores website på Internettet:

www.bang-olufsen.com

Vigtige oplysninger om BeoCom 6000
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Ethvert Bang & Olufsen produkt, der købes hos en autoriseret Bang &

Olufsen forhandler, er omfattet af en garanti mod fejl og mangler i

udførelse og materialer. Garantigiveren er den autoriserede Bang &

Olufsen forhandler eller efterfølgende den nationale Bang & Olufsen

repræsentant. Garantiperioden er 24 måneder.

Da Bang & Olufsens teleprodukter kun fungerer i det land, de blev

produceret til, gælder garantien kun i det pågældende land. Det skyldes

variationerne i de forskellige landes transmissionssystemer og lovkrav.

Garantien dækker ikke skader som følge af uheld, heriblandt skader

forårsaget af lyn, brand, vand, transport, forkert brug eller forsømmelse.

Bang & Olufsen kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder

driftstab.

Garantien dækker ikke udskiftning af eksempelvis batterier. Der er 

24 måneders reklamationsret på reparerede og udskiftede dele.

Garantien ophører, hvis serienummeret er fjernet, eller hvis produktet

repareres eller ændres af andre end en af Bang & Olufsen autoriseret

person.

Hvis garantien skal gælde, kræves normalt et dokument med følgende

angivelser:

– Produktnavn og typenummer

– Serienummer

– Købs- eller leveringsdato

– Garantiperiode

– Stempel og underskrift fra en autoriseret Bang & Olufsen forhandler

Garantibetingelser
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Banke-På 

Banke-På (ISDN tjeneste), 40 

Base 

Automatisk tilmelding af håndsæt, 6–8 

Førstegangstilmelding af håndsæt til en base, 6–8 

Manuel tilmelding af håndsæt, 51 

PARK-numre, 6–8 

Slette tilmelding af håndsæt, 50

Valgmuligheder i menuen Håndsæt/Base, 53

Vælge en base, 48 

Ændre basens pinkode, 49 

Åbne en base for tilmelding, 6–8 

Batteri 

Batteristatus, 17

Oplade håndsætbatteri, 10 

Udskifte batteri, 17 

BeoLine 

Hvad er ISDN og PSTN?, 3 

ISDN base, 7
PSTN base, 6 

BeoLink 

Regulere lydstyrken på musik- og 
videoprodukter, 29 

CLIR og COLR 

Anonym, 45 

Display og menuer 

Displaytekster – Fejlfinding, 54 

Displayoversigt, 12 

Indstillinger i hovedmenuen, 13 

Navigere i menusystemet, 13 

Ringer menu, Håndsæt/Base menu og 
Opsætningsmenu, 52–53 

Ekstra Nummer (MSN) 

Et telefonnummer til hvert håndsæt, 38 

Undgå afbrydelser – udelukke et håndsæt, 43 

Fejlfinding 

Displaytekster, 54

Fejlfinding, 56 

Genkald 

Bruge Genkald, 22 

Gemme numre fra Genkald og Vis Nummer, 28

Håndsæt 

Afbryde ringesignalet, 18

’Fælles’ håndsæt, 34 

Håndsættets tastefunktioner, 14

Lydstyrke og mikrofon, 19 

Låse tastatur, 19 

Navngive håndsæt, 9 

’Personligt’ håndsæt, 34

Ringe op til et andet håndsæt, 33 

Tilbagemelding fra telefonen – 
indikatorlamper, 11 

Tænde eller slukke, 12 

Valgmuligheder i menuen Håndsæt/Base, 53 

Indeks
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Indikatorlamper 

Tilbagemelding fra telefonen – 
indikatorlamper, 11 

Indstillinger 

Lydstyrke og mikrofon, 19 

Navngive håndsæt, 9 

Regulere lydstyrke på musik- og 
videoprodukter, 29 

Ringer menu, Håndsæt/Base menu og 
Opsætningsmenu, 52–53 

Slette tilmelding af håndsæt, 50 

Tidspunkt og dato, 10 

Vælge en base, 48 

Ændre basens pinkode, 49 

ISDN 

Hvad er ISDN og PSTN?, 3 

ISDN tjenester 

Anonym – CLIR og COLR, 45 

BeskedSvar, 44

Etablere 3-På-Linien, 47 

Et telefonnummer til hvert håndsæt – MSN, 38 

Flytte en aktiv samtale – Terminalskift, 42 

To samtaler på samme tid – Banke-På, 40 

Undgå afbrydelser – udelukke et håndsæt, 43 

Viderestilling, 46

Konferenceopkald 

3-På-Linien, 36 

3-På-Linien (ISDN tjeneste), 47 

Kontakt 

Kontakt Bang & Olufsen, 59 

Lydstyrke 

Lydstyrke og mikrofon, 19 

Regulere lydstyrken på musik- og 
videoprodukter, 29 

Mikrofon 

Slå mikrofonen til eller fra, 19 

Omstillingsbord 

Ringe op til og gemme lokalnummer i
Telefonbogen, 30 

Opkald 

3-På-Linien, 36 

3-På-Linien (ISDN tjeneste), 47 

Gemme et telefonnummer efter samtale, 20 

Opkald fra Genkaldslisten, 22 

Opkald fra Vis Nummer-listen, 23 

Opkald til et andet håndsæt, 33 

Ringe op og besvare opkald, 18 

Ringe op til og gemme lokalnummer i
Telefonbogen, 30

Søge i Telefonbogen og ringe op, 21 

Viderestille eksterne opkald, 35

Ændre et nummer inden opringning, 18 

Opladning 

Batteristatus, 17 

Oplade håndsætbatteri, 10 

>> Indeks
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Pinkode

Ændre basens pinkode, 49 

Placering 

Placering og omgivelser, 16 

PSTN 

Hvad er ISDN og PSTN?, 3 

Ringesignal 

Afbryde ringesignalet, 18

Indstillinger i Ringer-menuen, 52 

Slette 

Genkaldsnummer, 22 

Navn eller nummer i Telefonbogen, 27 

Vis Nummer-opkald, 23

Tastatur 

Håndsættets tastefunktioner, 14 

Låse håndsættastatur, 19 

Tekniske data

Specifikationer for BeoCom 6000, 58

Telefonbog 

Gemme et telefonnummer efter samtale, 20 

Gemme numre fra Genkald og Vis Nummer, 28 

Indtaste et nyt navn og nummer, 25 

Ringe op til og gemme lokalnummer, 30 

Slette et navn eller nummer, 27 

Søge i Telefonbogen og ringe op, 21

Ændre et navn eller nummer, 26 

Telefonnummer med lokalnummer 

Ringe op til og gemme lokalnummer i
Telefonbogen, 30 

Terminalskift 

Flytte en aktiv samtale, 42 

Tilbehør 

Fastgøre lommeclips, 16 

Tilbehør, 16 

Tilmelding 

Automatisk tilmelding af håndsæt, 6–8 

Førstegangstilmelding af håndsæt, 6–8

Manuel tilmelding, 51 

PARK-numre, 6–8 

Slette tilmelding af håndsæt, 50 

Tjenester 

BeskedSvar, 31 

Vis Nummer, 23
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Vedligeholdelse 

Rengøring, 16

Tekniske data, 58

Udskifte batteri, 17 

Viderestilling 

Viderestille eksterne opkald, 35 

Vis Nummer 

Bruge Vis Nummer, 23

Gemme numre fra Genkald og Vis Nummer, 28 

Ændre 

Ændre i Telefonbogen, 26

>> Indeks
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