
Vejledning

BeoCom 6000





Før du starter…

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

Den indeholder også oplysninger om tjenester, der tilbydes på 
PSTN-netværket. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om ISDN-
tjenester, der tilbydes, hvor du bor, skal du se i brochuren ”ISDN-
tjenester”, der følger med din BeoLine ISDN-base, eller kont akte 
dit telefonselskab. 

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 for dig at bruge Internettet og telefonen på samme tid. 
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Kom hurtigt i  gang

Oplad håndsætbatteriet

Hvis håndsættet skal oplades, sker det automatisk, når 
håndsættet placeres i laderen. Af sikkerhedsgrunde oplades 
batteriet ikke, før det afsendes fra fabrikken. Vi anbefaler dig at 
oplade håndsættet i mindst en time, før du går videre med 
førstegangstilmelding af håndsættet. 

Om opladning…
– Laderen skal være tilsluttet lysnettet. 

– Det tager fi re timer at oplade batteriet helt. 

– Den maksimale taletid pr. opladning er ca. 15 timer. 

– Stand-by-tid pr. opladning er ca. 200 timer. 

Batteristatus

Batteriindikatoren i displayet viser håndsætbatteriets status. Hvis 
batteriet trænger til at blive ladet op, vises en meddelelse i 
displayet, og der lyder et lydsignal. 

Få vist batteristatus…
Tryk på tasten, mens håndsættet er i stand-by

Drej på hjulet, indtil teksten Batteristatus vises, 

og tryk på OK. Den aktuelle status vises i 

displayet

Følg nedenstående 

fremgangsmåde for at komme i 

gang:

1 Sæt laderens stik i stikkontakten  

som beskrevet i den vejledning, der 

følger med laderen 

2 Oplad håndsætbatteriet

3 Tilslut BeoLine basen som 

beskrevet i den vejledning, der 

følger med BeoLine

4 Tilmeld håndsættet til basen. 

25% 

50% 

75% 

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. 

OK

OK
Batteristatus

             

Batteristatus

   = = = = = = = = =

      ======

          ===
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Skift batteriet 

> Tag batteridækslet af ved at presse let på dæks let og trække det af. 

> Fjern batteriet, og træk batteristikket ud. 

> Tilslut batteristikket (A), og placer batteri og ledninger som vist. 

> Sæt batteridækslet på plads igen. Sørg for, at hakkene foroven og 

forneden på dækslet sættes korrekt i. 

Placering og omgivelser

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

Rengør BeoCom 6000

Rengør BeoCom 6000 med en hårdt opvredet, blød klud dyppet i 
vand tilsat et par dråber mildt rengøringsmiddel. Til rengøring af 
laderens og håndsættets ladekontakter  – og kun disse dele – 
bruges en vatpind og iso propylalkohol. Brug ikke isopropylalkohol 
til at rengøre andre dele af laderen eller håndsættet! 

A
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Hvis batteriet i håndsættet 

udskiftes med et nyt, skal du følge 

de  instruktioner, der følger med det 

nye batteri. Brug kun originale 

batterier fra din Bang & Olufsen 

forhandler! 



>> Kom hurtigt i  gang

Førstegangstilmelding af håndsættet til en base

For at basen og håndsættet skal kunne kommunikere med 
hinanden, skal håndsættet tilmeldes basen. Der kan tilmeldes op 
til seks håndsæt til den samme base. Du kan ikke tilmelde et 
håndsæt til mere end én base. Følg den fremgangsmåde, der 
gælder for din  base: 

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

> Tryk på knappen i hullet på bagsiden af basen (brug en kuglepen eller 

blyant), og hold den nede i mindst fi re sekunder. Basen er nu åben for 

tilmelding i fem minutter. 

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.

> Hvis du tidligere har tilmeldt håndsæt til basen, skal du åbne basen for 

tilmelding ved at afbryde strømmen til basen i mindst to sekunder og 

derefter tilslutte den igen. Indikatorlampen blinker, og basen er åben 

for tilmelding i f em minutter.  

Hvis du har en BeoCom 6000 base…
> Tryk på knappen på basen, og hold den nede i mindst to sekunder. 

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

minutter. 

Når basen er åben for tilmelding, skal du følge den fremgangsmåde, der 

er beskrevet på næste side. 
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BeoLine ISDN-base. 

BeoCom 6000 base. 

BeoLine PSTN-base. 

Knap

Indikatorlampe

Basens 
indikatorlampe

Knap



Tryk for at tænde for håndsættet. Tilmeld 

håndsæt til base? vises i displayet 

Tryk på OK. Håndsættet søger efter en åben 

base

Når der er fundet en base, vises basens PARK-

nummer*. Sammenlign nummeret med det 

nummer, der står på basen

Hvis numrene ikke er ens, skal du dreje på hjulet 

for at få vist de ledige baser. Hvis din base ikke 

vises, skal du åbne basen for tilmelding igen og 

gentage fremgangsmåden

Hvis numrene er ens, skal du trykke 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. Du kan 

herefter give håndsættet et navn, som beskrevet 

på side 10

*PARK-nummeret står på en mærkat bag 

stikdækslet, på stikdækslet eller på bunden af 

basen. 

OK
Tilmeld håndsæt 

til base?

OK

Base            01/02

36-000077123456

Base            02/02

36-000077234567

OK

0 – 9
OK
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Navngiv håndsættet

Når tilmeldingen er gennemført, beder displayet dig om at 
navngive håndsættet. Det er praktisk, hvis du har mere end ét 
håndsæt. Du kan eventuelt navngive håndsættet senere.  

Du bliver via displayet bedt om at indtaste et 

navn

Tryk på OK for at få adgang til at gøre det, eller 

tryk på C, hvis du vil springe over dette trin 

Drej på hjulet for at vælge karakterer, og tryk på 

OK for at gemme hver enkelt karakter 

Når du har indtastet navnet, skal du dreje på 

hjulet for at fl ytte markøren hen under 

symbolet . Navn OK? vises i displaye t 

Tryk for at gemme navnet. Nu kan du indstille 

tidspunkt og dato

>> Kom hurtigt i  gang

Indtast

håndsætnavn? 

OK
_

 ABCDEFGHIJKL…

OK

Stue

      Navn OK?     

OK
Stue

Gemt
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Du kan f.eks. navngive håndsættet 

efter det rum, det er placeret i, 

eller efter den person, der bruger 

det mest.  

Du kan også få adgang til de 

funktioner, der beskrives på disse 

sider, via menuen Indstillinger. Se 

kapitlet Foretrukne 

grundindstillinger på side 36 for at 

få yderligere oplysninger. 

Hvis du tilmelder et håndsæt, der 

allerede er navngivet, til basen, 

vises navnet i displayet, når 

tilmeldingen er gennemført. Hvis 

du vil blive ved med at bruge det 

navn, skal du fl ytte markøren til 

symbolet  og trykke på OK. 



Indstil tidspunkt og dato

Når du har tilmeldt og 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 OK for at få adgang til at indstille uret, 

eller tryk på C, hvis du vil springe over dette trin 

Drej på hjulet for at indstille år

Tryk på OK for at gemme og gå til indstilling af 

måned

Indstil måned, dag, time og minut ved at dreje 

på hjulet og trykke på OK 

Indstil ur?

OK
Vælg år

         2005         

OK

OK
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>> Kom hurtigt i  gang

VIS NR
Henter Vis nummer-listen frem

GENKALD
Henter Genkaldslisten frem

TLF BOG
Henter 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 en samtale kan 

du dreje på hjulet for at regulere 

lydstyrken 

OK (i midten af hjulet) 

– Godkender og gemmer 

indtastninger og valg i displayet

– Afhængig af telefonen får du, 

når du trykker på OK, adgang til 

ekstra funktioner eller 

valgmuligheder, som du kan se 

ved at dreje på hjulet

– Tryk på tasten, og hold den nede 

for at slukke håndsættet. Tryk på 

tasten én gang for tænde for det 

igen

C 
Tryk for at slette den seneste 

indtastning. Tryk på tasten, og hold 

den nede for at forlade en funktion

 
Tryk for at ringe op og afslutte en 

samtale

A.V 
Tryk for at få adgang til at skrue op 

eller ned for lydstyrken på Bang & 

Olufsen musik- og videosystemer 

INT 
Tryk for at få adgang til at ringe op 

til et internt håndsæt. Du kan 

gennemse listen over håndsæt ved 

at dreje på hjulet eller vælge et 

håndsæt ved at trykke håndsættets 

nummer (1–6) 

R 
Bruges sammen med Viderestilling, 

Banke-På og andre a u tomatiske 

tjenester

0 – 9 
Taltaster til indtastning af 

telefonnumre

  
Bruges i telefonnumre, til 

Viderestilling og andre automatiske 

tjenester

Håndsættets tastefunktioner

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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Når telefonen henstår ubenyttet, 

vises håndsættets nummer (1:) og 

navn, hvis du har givet det et, i 

displayet. 



Tilbagemelding fra telefonen – indikatorlamper 

Indikatorlampe på håndsættet
Indikatorlampen blinker rødt, når…

– Telefonen er i brug

– Telefonen ringer

– Der er registreret ubesvarede opkald 

– Noget påvirker eller hindrer optimal brug af telefonen. Se side 15 for at 

få yderligere op lysninger. 

Indikatorlampen lyser grønt, når håndsættet står i laderen og ingen af 

ovennævnte situationer forekommer. 

Tilslut og brug et hovedsæt

Slut et hovedsæt til stikket på telefonen som vist. Du kan derefter 
besvare indgående opkald ved at trykke på  eller en taltast på 
håndsættets tastatur. Ring op som beskrevet på side 18.

Ekstra hovedsæt kan købes hos din Bang & Olufsen forhandler. 
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Du kan deaktivere funktionen for 

visning af ubesvarede opkald. Se 

kapitlet ”Foretrukne 

grundindstillinger” på side 36 for 

at få yderligere oplysninger. 

Indikatorlampe

Når du tilslutter et hovedsæt, vises 

teksten ”Hovedsæt tilkoblet” kort i 

displayet. 



>> Kom hurtigt i  gang

Håndsættets dis play

Tænd displayet… 
> Tryk på OK, mens håndsættet er i stand-by. 

> Drej på hjulet for at få vist valgmulighederne i displayet. 

> Tryk på OK for  at vælge en mulighed. 

Valgmuligheder i hovedmenuen 
– Lås tastatur?… Lås håndsættets tastatur. Se side 19.

– Lydløs?… Slå håndsættets ringesignal og batterialarm fra. Se side 20. 

– Batteristatus… Se batteriets opladningsstatus. 

– Indstillinger… Aktivér, reguler eller deaktiver funkti oner. Se side 36.

Vis nye, ubesvarede opkald
Når håndsættet er i stand-by, informerer displayet dig om eventuelle 

ubesvarede opkald, du måtte have modtaget. Menuen forsvinder, når du 

har fået vist opkaldene, og opkaldsinformationerne fl yttes til Vis nummer-

listen. 

”3 nye opkald” vises i displayet…
> Tryk på OK for at få vist nummer, tidpunkt og dato for det seneste 

opkald. Hvis navnet er gemt i Telefonbogen, vises navnet i stedet for 

nummeret. 

> Drej på hjulet for at få vist de andre opkald. 

> Når du har set de nye opkald, skal d u trykke på C for at forlade 

menuen. 

   3 nye opkald   

Vis?

98765432 

      Ring op?      
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Hvis du ikke ønsker at få vist 

oplysninger om nye opkald, skal  du 

blot dreje på hjulet. 

En sort pil angiver, at der er flere 

tilgængelige valgmuligheder, hvis 

du drejer på hjulet – med uret til 

højre og mod uret til venstre. En 

grå pil angiver, at der ikke er flere 

tilgængelige valgmuligheder.  



Fejlfi nding via displayet – menuen Alarm
Hvis der er opstået en situation, der hindrer eller påvirker optimal brug af 

telefonen, vises teksten Alarm i displayet, når telefonen er i stand-by. 

Teksten vises, så længe den pågældende situation varer. 

”Alarm”  vises i displayet…
> Tryk på OK for at få adgang til at se årsagen til alarmen  

> Drej på hjulet for at se, om der er andre årsager

> Tryk på OK for at få adgang til at justere de relevante indstillinger, hvis 

de er tilgængelige 

> Drej på hjulet for at justere indstillingerne, og tryk på OK for at gemme 

dem 

Hvis du ikke ønsker at se alarmen, skal du bare dreje på hjulet. 

Tilmeld håndsæt

til base?

1:Stue

Lyd slået fra

1:Stue

Linien optaget
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Andre meddelelser i stand-by: 

Håndsættet er ikke tilmeldt en base. 

Tryk på OK for at igangsætte 

proceduren for 

førstegangsopsætning. 

Lyden er slået fra på håndsættet. 

Tryk på OK for at få adgang til at 

deaktivere funktionen Lydløs. 

Linien er optaget. 



>> Kom hurtigt i  gang

Fastgør lommeclips

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

Sådan fastgøres lommeclipsen…
> Før clipsens to fl ige 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. 

Sådan fjernes lommeclipsen…
> Træk clipsens venstre fl ig (B) lidt ud mod venstre med en fl ad genstand. 

> Når den venstre fl ig er fri fra rillen, trækkes clipsen bagover – pas på, at 

clipsen ikke ridser håndsættet. 

BeoCom 6000 kan kun bruges 

sammen med  det viste Bang & 

Olufsen tilbehør: Ekstra håndsæt, 

EarSet 1 Home, clips, bordlader og 

væglader. 

CLICK

CLICK

1

2

B

16



17



Daglig brug 

Ring op og besvar opkald

Tasten  på BeoCom 6000 bruges til at indlede 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…
Indtast telefonnummeret

Hvis du taster forkert, kan du bruge hjulet til at 

fl ytte markøren til det pågældende tal og trykke 

på C for at slette det 

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. Du kan 

også sætte håndsættet i laderen

Besvar et opkald…
Tryk på tasten for at besvare opkaldet

Tryk på tasten for at afslutte en samtale. Du kan 

også sætte hå ndsættet i laderen

Slå ringesignalet fra… 
Tryk på tasten for at slå ringesignalet for et 

indgående opkald fra. Indikatorlampen på 

håndsættet blinker, indtil den per son, der ringer 

op, lægger røret på

0 – 9
98765432_

98765432

C

98765432

Tid:              0 :19

23456789

Tid:             0 :02

C
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Hvis du afslutter et opkald til eller 

fra et nummer, der ikke er gemt i 

Telefonbogen, bliver du via 

displayet opfordret til at gøre det. 

Se kapitlet Gem et telefonnummer 

efter en samtale på side 22 for at 

få yderligere oplysninger. 

For at få en klartone før du 

indtaster nummeret, skal du trykke 

på  



Lås håndsættets tastatur

Du kan låse håndsættets tastatur. Derved kan du undgå at trykke 
på tastaturet ved en fejl, f.eks. når du har håndsættet i lommen. 
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, mens håndsættet er i stand-by

Tryk på OK. Tastatur låst vises kortvarigt i 

displayet 

Lås håndsættets tastatur op…
Tryk på tasten for at få adgang til at låse 

tastaturet op. Lås op – Nej? vises i displayet 

Drej på hjulet, indtil teksten Lås op – Ja? vises, 

og tryk på OK

OK
   Lås tastatur?  

OK
Tastatur låst

OK
Lås op

           Nej?         

Lås op

           Ja?          

OK
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Du kan også låse håndsættets 

tastatur ved at trykke på knappen  

 og holde den nede. 

Du kan indstille håndsættet til 

automatisk at låse, når det ikke er i 

brug. Denne funktion aktiveres og 

deaktiveres  via menuen 

Indstillinger. Se side 36 for at få 

yderligere oplysninger. 



>> Daglig brug

 

Slå håndsættets ringesignal og batterialarm fra 

Du kan slå håndsættets ringesignal fra, hvis du ikke vil forstyrres. 
Når håndsættet er indstillet til Lydløs, er ringesignalet deaktiveret, 
men indgående opkald registreres stadig i menuen Nye opkald, 
som beskrevet på side 14.

Slå håndsættets ringesignal fra…
Tryk på tasten for at hente hovedmenuen frem

Drej på hjulet, indtil teksten Lydløs? vises, og tryk 

på OK. Lydløs valgt vises kortvarigt i displayet, 

og teksten ændres til Lyd slået fra, når 

håndsættet skifter til stand-by

Genaktiver håndsættets ringesignal…
Tryk på tasten for at få adgang til at genaktivere 

ringesignalet. Lydløs fra? vises i displayet 

Tryk på OK. Ringesignalet genaktiveres. Lydløs 

fra – valgt vises kortvarigt  i displayet, og 

håndsættet skifter til stand-by 

OK

        Lydløs?       

OK
Lydløs

valgt

1:Stue

Lyd slået fra

OK
    Lydløs fra?     

OK
Lydløs fra

valgt

1:Stue

12:15      24 okt
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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 lydstyrken i håndsættet…
Drej på hjulet for at regulere lydstyrken i 

håndsættet

Tænd eller sluk mikrofonen under en 
samtale… 
Tryk på tasten for at få adgang til at slå 

mikrofonen fra. Mikrofon fra? vises i displayet 

Tryk på OK. Mikrofon fra vises i displayet, og 

håndsættet bipper med korte mellemrum, indtil 

mikrofonen tændes igen 

Tryk på OK to gange for at tænde for 

mikrofonen 

Lydstyrke

     = = = = = = =     

OK
Mikrofon fra?

OK
Mikrofon fra

OK
Mikrofon til?

OK
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Nye samtaler starter på den 

lydstyrke, du sidst benyttede – dog 

ikke på de to højeste indstillinger – 

indtil næste gang, du justerer 

lydstyrken. 

Hvis der er sluttet et hovedsæt til 

håndsættet, og du slukker 

mikrofonen, bipper telefonen ikke. 



>> Daglig brug

Gem 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 nummeret, og du bliver spurgt, 

om du vil gemme det i Telefonbogen. Hvis et 

navn er modtaget med Vis nummer-oplysninger, 

vises navnet

Tryk på tasten for at gemme nummeret. Hvis der 

blev vist et navn, bliver det også gemt. Ellers…

…drej på hjulet for at vælge bogstaver til navnet. 

Du kan både vælge store og små bogstaver

Tryk på tasten for at gemme det valgte bogstav. 

Hvis du gemmer et stort bogstav, skifter 

markøren automatisk til små bogstaver

Afslut ”indtastningen” af navnet

I en indtastning medtages cifre ved at trykke på 

taltasterne

Drej på hjulet for at fl ytte mark øren hen under 

symbolet . Navn OK? vises i displayet

Tryk på tasten for at gemme navn og nummer

Lise & Peter

98765432

Gem nummer?

OK

_

 ABCDEFGHIJKL…

OK
D_

 abcdefghijklm…

Dennis Jensen_

…nopqrstuvwxy…

0 – 9

Dennis Jensen

      Navn OK?     

OK
Dennis Jensen

gemt

B&O Michael

L Jane
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Her får du nogle tips, så det bliver 

nemmere at fi nde numre i 

Telefonbogen: 

Når du indtaster navne på et par, 

så sæt deres fornavne i alfabetisk 

orden.

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. 

Du kan hurtigt gemme et navn og 

et nummer ved at trykke på tasten 

TLF BOG, når du er  færdig med at 

”skrive” navnet. 



Søg i Telefonbogen og ring 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 Telefonbogen, og 

tryk på  for at ringe op. Denne metode er 

hurtigst, hvis der kun står få navne i 

Telefonbogen

Hvis der står mange navne i Telefonbogen, skal 

du trykke på TLF BOG for at åbne den. 

Bogstaverne i displayet svarer til de første 

bogstaver i navne i Telefonbogen

Drej på hjulet for at vælge søgebogstav

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

Dennis Jensen

98765432

TLF BOG
Søgebogstav:

ABDEFHIK

Søgebogstav:

ABDEFHIK

OK
Dan Schmidt

87654321

Dennis Jensen

98765432
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>> Daglig brug

Brug Genkald 

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

Ring op fra Genkaldslisten… 
Tryk på tasten for at hente Genkaldslisten frem

Drej på hjulet for at  vælge et navn eller nummer

Tryk på tasten for at ringe op

Få vist opkaldsinformation for et udgående 
opkald… 
Tryk på tasten for at få vist valgmulighederne

Drej på hjulet, indtil  Detaljer? vis es i displayet

Tryk på OK. Telefonnummer og taletid vises

GENKALD

Dennis Jensen

11:51          10 dec

OK
Dennis Jensen

      Ring op?      

Dennis Jensen

      Detaljer?      

OK
Dennis Jensen

Tid:        1:02:14
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Du kan gemme telefonnumre fra 

Genkaldslisten direkte i 

Telefonbogen. Se kapitlet Gem 

numre fra Genkald og Vis nummer 

på side 32 for at få yderligere 

oplysninger. 

Genkaldslisten er kun fælles for 

håndsæt, der er indstillet til at 

være ”fælles”. Se Gør et håndsæt 

”personligt” eller ”fælles”  på side 41 

for at få yderligere oplysninger. 



Slet et nummer på Genkaldslisten…
Tryk på tasten for at hente Genkaldslisten frem

Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer

Tryk på tasten for at få vist valgmulighederne

Drej på hjulet, indtil Slet? vises i displayet 

Tryk på tasten for at slette det valgte navn eller 

nummer

GENKALD

12345678

11:51          10 dec

OK
12345678

      Ring op?      

12345678

          Slet?         

OK
12345678

slettet
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>> Daglig brug

Brug Vis nummer-funktionen

Telefonnumrene på de sidste 24 opkald gemmes på Vis nummer-
listen. Hvis et navn er gemt med nummeret i Telefonbogen, vises 
dette navn, også selvom dit telefonselskab tilbyder Vis nummer-
oplysninger. Identiske numre gemmes kun én gang på lis ten, dvs. 
det senest foretagne opkald. 

Ring op fra Vis nummer-listen… 
Tryk på tasten for at hente Vis nummer-listen 

frem

Drej p å hjulet for at vælge et navn eller nummer

Tryk på tasten for at ringe op

Slet et nummer på Vis nummer-listen… 
Tryk på tasten for at hente Vis nummer-listen 

frem

Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer

Tryk på tasten for at få vist valgmulighederne

Drej på hjulet, indtil Slet? vises i displayet 

Tryk på tasten for at slette det valgte navn eller 

nummer

VIS NR

Dennis Jensen

12:41           12 dec

VIS NR
Dennis Jensen

12:41           12 dec

Dan Schmidt

11:51          10 dec

OK
Dan Schmidt

      Ring op?      

Dan Schmidt

          Slet?         

OK
Dan Schmidt

slettet
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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 kapitlet Gem 

numre fra Genkald og Vis nummer  

på side 32 for at få yderligere 

oplysninger. 

Selvom du har abonnement på Vis 

nummer, kan opkaldsinformationer 

dog alligevel være utilgængelige 

for visse opkald. Følgende tekst 

kan vises i displayet for et 

indgående opkald: 

– ”Anonymt”...  Opkald fra 

hemmelige numre.

– ”Vis nummer ikke muligt”… Vis 

nummer understøttes ikke af 

telefonselskabet.

– ”International”… Oplysninge r er 

ikke tilgængelige for 

internationale opkald. 
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Avancerede funktioner

Indtast et nyt navn og nummer i Telefonbogen

Du kan til enhver tid gemme et navn og nummer i Telefonbogen. 
Et  nummer kan bestå af op til 48 cifre, mens et navn kan bestå af 
op til 16 karakterer. Du kan gemme op til 200 numre og navne. 

Indtast et nummer…
Indtast telefonnummeret

Tryk på tasten for at få adgang til at gemme 

nummeret. Gem nummer? vises i displayet 

Tryk på OK. Du kan nu indtaste et navn

Indtast et navn…
Vælg bogstaver ved at dreje på hjulet

Tryk på tasten for at gemme det valgte bogstav

Afslut ”indtastningen” af navnet

Drej på hjulet for at fl ytte markøren hen unde r 

symbolet . Navn OK? vises i displayet 

Tryk på tasten for at gemme navnet

0 – 9

OK
98765432

  Gem nummer? 

OK
_

 ABCDEFGHIJKL…

OK

      Navn OK?     

OK
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Navne og numre er kun fælles for 

håndsæt, der er konfi gureret til at 

være ”fælles”. Se Gør et håndsæt 

”personligt” eller ”fælles” på side 41 

for at få yderligere oplysninger. 

Du kan hurtigt gemme et navn og 

et nummer ved at trykke på tasten 

TLF BOG, når du er  færdig med at 

”skrive” navnet. 



Slet et navn og nummer i Telefonbogen

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

Tryk på TLF BOG 

Drej på hjulet for at vælge et søgebogstav, og 

tryk på OK 

Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer, 

og tryk på OK 

Drej på hjulet, indtil Slet? vises i displayet. Tryk 

derefter på OK for at slette navnet eller 

nummeret

TLF BOG

OK

OK

          Slet?         

OK
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 >> Avancerede funktioner

Ændre et navn eller nummer i Telefonbogen

Du kan til enhver tid ændre oplysninger i Telefonbogen – som typisk 
indeholder et nummer og et navn. 

Ændre navn og nummer i Telefonbogen…
Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer

Tryk på tasten for at få vist valgmulighederne

Drej på hjulet, indtil Ændre? vises i displayet 

Tryk på tasten for at få adgang til at ændre 

nummeret

Hvis du kun vil ændre et navn, skal du trykke på 

OK og gå videre til næste side. Ellers…

…drej på hjulet for at vælge et tal, du ønsker at 

ændre

Tryk på tasten for at slette tallet

Indtast et tal, der skal erstatte det, du har slettet 

Gentag ovenstående tre trin for hvert tal, du 

ønsker at ændre

Tryk på tasten, når du er færdig med at ændre 

nummeret. Du kan herefter ændre navnet som 

beskrevet på næste side

Dennis Jensen

98768432

OK
      Ring op?       

       Ændre?       

OK
98768432 

OK

98768432 

C
9876432 

0 – 9
98765432 

OK
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Hvis du vil indtaste et ekstra 

nummer for den samme person i 

Telefonbogen, skal du indtaste et 

nyt nummer som beskrevet på side 

28. Et ændret navn eller nummer 

erstatter det tidligere navn eller 

nummer i Telefonbogen. 

Du kan hurtigt gemme et ændret 

navn  og nummer ved at trykke på 

tasten TLF BO G, når du har ændret 

navnet. 



Ændre et navn…
Displayet beder dig om at bekræfte, at 

nummeret er korrekt

Tryk på tasten for at bekræfte

Displayet beder dig om at bekræfte, at navnet er 

korrekt

Hvis navnet er korrekt, skal du trykke på OK. 

Ellers…

…drej på hjulet for at vælge bogstaver til navnet

Tryk på tasten for at gemme det valgte bogstav, 

eller…

…tryk på tasten for at slette bogstaver

Afslut ændringen af navnet

Drej på hjulet for at fl ytte markøren til symbolet , 

og tryk på OK for at gemme navnet

98765432_

   Nummer OK?  

OK
Dennis Jensen_

      Navn OK?     

OK

Dennis Jensen_

 ABCDEFGHIJKL…

OK

C

Dennis Jensen_

     Navn OK?     

OK
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 >> Avancerede funktioner 

Gem 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 vælge det ønskede nummer

Tryk på tasten for at få vist valgmulighederne

Drej på hjulet, indtil Gem nummer? vises i 

displayet. Tryk derefter på OK

Drej på hjulet for at vælge karakterer, og tryk på 

OK for at gemme den valgte karakter 

Afslut ”indtastningen” af navnet

Drej på hjulet for at fl ytte markøren til symbolet , 

og tryk  på OK for at gemme navnet

GENKALD
VIS NR

76543210

OK
76543210

      Ring op?      

  Gem nummer? 

OK

_

 ABCDEFGHIJKL…

OK

      Navn OK?     

OK
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Du kan hurtigt gemme et navn og 

et nummer ved at trykke på tasten 

TLF BOG, når du er færdig med at 

”skrive” navnet. 



Reguler 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. 

Reguler lydstyrken på et musik- eller 
videosystem…
Tryk på tasten fl ere gange, indtil det ønskede 

system vises i displayet

Drej på hjulet for at skrue op eller ned for 

lydstyrken

A.V
Lydstyrke

Audio

A.V
Video

A.V
Link audio

A.V
Link video

Lydstyrke op

Link video
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Du kan regulere lydstyrken på et 

Bang & Olufsen produkt uden at 

trykke på knappen A.V først. Du 

skal bare dreje på hjulet. Produktet 

skal dog være det samme, som du 

sidst regulerede lydstyrken på ved 

hjælp af håndsættet. 



 >> Avancerede funktioner 

Ring op til og gem et lokalnummer i Telefonbogen 

Hvis du vil ringe op til et telefonnummer, hvortil der er knyttet et 
lokalnummer – som f.eks. banker og andre virksomheder med 
omstilling – skal der indsættes en pause før lokalnummeret. Gem 
hovednummer, pause og lokalnummer i Telefonbogen. Derefter 
kan du ringe op til nummeret fra Telefonbogen. 

Ring direkte op til et lokalnummer…
Indtast hovednummeret

Tryk på tasten for at ringe op. Vent på 

forbindelse

Indtast lokalnummeret

Tryk på tasten for at afslutte samtalen

Gem et lokalnummer i Telefonbogen…
Indtast hovednummeret

Tryk på tasten for at få adgang til at indsætte en 

pause

Drej på hjulet, indtil Indsæt pause? vises i 

displayet. Tryk derefter på OK 

Indtast lokalnummeret

Tryk på tasten to gange for at gemme nummeret. 

Du kan nu give nummeret et navn som beskrevet 

på side 28

0 – 9

0 – 9

0 – 9
98765432

OK
98765432

  Gem nummer? 

98765432

  Indsæt pause? 

OK
98765432-

0 – 9
98765432-123

OK
OK
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Ring op til et lokalnummer fra 
Telefonbogen…
Drej på hjulet for at søge i hele Telefonbogen

Tryk på tasten for at ringe op. Hovednummeret 

indtastes

Du bliver via displayet bedt om at fortsætte. Tryk 

på OK for at ringe op til lokalnummeret 

Fortsæt?

OK
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Foretrukne grundindstillinger

Menuen Indstillinger indeholder fl ere funktioner, der giver dig 
mulighed for at justere funktionerne i BeoCom 6000. 

Vælg indstillinger i menuen…
Tryk på tasten for at hente hovedmenuen frem

Drej på hjulet for at fi nde menuen Indstillinger, 

og tryk på OK for at hente den frem 

Drej på hjulet, indtil den ønskede funktion vises i 

displayet, f.eks. Ur

Tryk på tasten for at hente menuen frem

Drej på hjule t for at vælge en indstilling, og tryk 

på OK for at gemme den 

Valgmuligheder i menuen Indstillinger
Ringer… Denne menu indeholder tre forskellige 

indstillinger for ringetone: 

– Ringer til/fra gør det muligt at slå ringesignalet 

til eller fra samt at programmere en periode, 

hvor telefonen ikke ringer. Hvis du slår 

ringesignalet fra, ringer telefonen ikke, men 

den registrerer stadig opkaldet i Vis nummer-

listen. Ringesignalet er slået fra, indtil du 

ændrer indstillingen.

– Ringer niveau gør det muligt at indstille 

ringesignalets lydsty rke. Valgmulighederne er 

Ekstra l av, Lav, Mellem eller Høj. Det valgte 

ringesignal afspilles efter et kort øjeblik. 

– Ringer melodi gør det muligt at vælge mellem 

otte melodier. 

OK

   Indstillinger    

OK

            Ur           

OK
Vælg år

         2005         

OK
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Når du går gennem menuen 

Indstillinger, vises den aktuelle 

indstilling for hver valgmulighed i 

displayet. Hvis du f.eks. går til 

valgmuligheden Ur, vises det 

aktuelle tidspunkt og den aktuelle 

dato i anden linie i displayet. 



Ur… Indstil tidspunkt og dato. 

Autolås… Valgmulighederne e r Til og Fra. Lås tastaturet for at undgå at 

trykke på det ved en fejl. Du kan stadig modtage opkald, men 

håndsættet låser automatisk igen, når du afslutter en samtale. 

Nyheder…  Funktionen Nyheder –  et blinkende rødt lys på håndsættet 

og en  displayvisning, der angiver nye, ubesvarede opkald – er indstillet på 

Til fra fabrikken, så du kan se, hvor mange nye opkald, du har modtaget. 

Valgmulighederne er Til og Fra. 

Batterialarm… Advarer dig ved hjælp af et lydsignal, når 

håndsætbatteriet trænger til genopladning. V algmulighederne er Til, Fra 

og Begrænset. Hvis du vælger Begrænset, kan du med hjulet 

programmere en periode på dagen, hvor batterialarmen ikke udsendes – 

f.eks. mellem kl. 22 og 7. 

Autoafl øft… Slå Autoafl øft til, hvis du ønsker at besvare et opkald, så 

snart du løfter håndsættet fra laderen  – dvs. uden at trykke på . 

Autoafl øft er slået Fra, når du køber  telefonen. Autoafl øft kan kun 

bruges, hvis håndsættet er placeret i laderen. Hvis håndsættet ikke er 

placeret i laderen, skal du altid trykke på  for at besvare et opkald. 

Håndsæt… Menuen Håndsæt indeholder tre undermenuer:

– Indtast navn giver dig mulighed for at give håndsættet et nyt navn ved at 

bruge hjulet og tasten OK. Bemærk, at denne menu hedder Skift navn, 

når du har indtastet et nav n på håndsættet første gang. 

– Tilmeld giver dig mulighed for at tilmelde håndsættet til BeoLine basen. 

– Håndsættype giver dig mulighed for at programmere håndsættet til at 

være Personlig eller Fælles, som beskrevet på side 41. 

Base… Menuen Base indeholder to undermenuer:

– Afmeld håndsæt annullerer tilmeldingen af h åndsættet til basen. 

– Skift pinkode giver dig mulig hed for at indtaste en ny pinkode for din 

base samt at ændre pinkoden. Brug taltasterne til at indtaste pinkoden, 

og tryk på OK for at gemme den. Standard-pinkoden er 0000. 
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>> Foretrukne grundindstillinger 

Sprog... Vælg det sprog, displayteksterne skal vises på. 

Omstilling… Konfi gurer BeoCom 6000 til brug med en omstilling. 

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. Bemærk, at du skal indtaste forvalgskoder 

manuelt, når du indtaster telefonnumre i Telefonbogen. 

Flashtid… Vælg lang eller kort. Den korrekte fl ashtid afhænger af, 

hvordan du har tilsluttet telefonen. Denne funktion fi ndes ikke i alle 

lande. 
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System med flere håndsæt

Du kan lave dit eget telefonsystem ved at tilmelde fl ere håndsæt 
til én base. Alle håndsæt kan modtage eksterne opkald, også når 
der foretages interne opkald mellem de enkelte håndsæt. 
Håndsættene i systemet er nummereret fra 1 til 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 håndsættes gøres 
”personligt”.

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

39



>> System med fl ere håndsæt

Ring op til et  andet håndsæt

Du kan ringe op til ét håndsæt eller 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 på displayet, hvilket håndsæt der ringes op til. 

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

Indtast nummeret på håndsættet – så bliver der 

automatisk ringet op. Ellers…

…drej på hjulet for at søge i den interne liste 

over håndsæt, og tryk på  for at ringe op. Hvis 

der ikke kan ringes op internt, hører du en 

optagettone

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

Tryk på tasten for at ri nge op til alle håndsæt

Afslut en samtale…
Tryk på tasten for at afslutte samtalen

INT

1 – 6

3: Køkken

INT
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Telefonsystemet giver mulighed for 

at foretage et internt opkald og et 

eksternt opkald samtidig. 

Hvis du forlægger et håndsæt, kan 

du fi nde det ved at ringe op til det. 



Gør 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 gemmes i håndsættet, ikke i basen. 

Tryk på tasten for at hente hovedmenuen frem

Drej på hjulet for at vælge menuen Indstillinger, 

og tryk på OK for at hente den frem

Drej på hjulet for at vælge menuen Håndsæt, og 

tryk på OK for at hente den frem

Drej på hjulet for at vælge Håndsættype, og tryk 

på OK 

Drej på hjulet for at vælge Personlig eller Fælles, 

og tryk på OK for at gemme indstillingen

OK

    Indstillinger   

OK

      Håndsæt      

OK

  Håndsættype   

OK

        Fælles?       

OK
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Hvis du har et telefonsystem med ét 

eller fl ere håndsæt, der er indstillet 

til at være personligt, og de andre 

til at være fælles, skal du være 

opmærksom på følgende:

– Hvis du ændrer et håndsæt fra 

Personlig til Fælles, bliver den 

personlige Telefonbog, Vis 

nummer-liste og Genkaldsliste 

erstattet, ikke suppleret med de 

fælles lister. Det kan tage et par 

minutter at opdatere 

Telefonbogen, Vis nummer-listen 

og Genkaldslisten. 



>> System med fl ere håndsæt

Videresti l eksterne opkald 

Du kan viderestille et eksternt opkald til et andet håndsæt eller til 
alle håndsæt. Du kan tale med den person, der besvarer det 
interne håndsæt, før du viderestiller opkaldet. 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 ringe op internt

Indtast nummeret på håndsættet – så bliver der 

automatisk ringet op. Ellers…

…drej på hjulet for at søge i listen over interne 

håndsæt, og tryk på  for at ringe op. Hvis der 

ikke kan ringes op internt, hører du en 

optagettone

Hvis det interne opkald besvares… 
Tryk på tasten for at få vist valgmulighederne

Drej på hjulet for at få vist teksten Viderestil? 

Tryk for at indtaste dit valg

Træk det eksterne opkald tilbage, hvis det 
interne opkald ikke besvares…
 Tryk på OK eller  for at trække det eksterne 

opkald, der er parkeret, tilbage   

INT

1 – 6

3:Stue

OK

    Viderestil?     

OK

OK
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Lav et internt konferenceopkald 

Under en ekstern samtale kan du ringe op til et andet håndsæt i 
systemet og etablere et konferenceopkald. Hvis én af deltagerne 
lægger på, fortsætter samtalen mellem dig og de øvrige personer. 

Etabler et konferenceopkald med en intern 
og en ekstern samtalepartner…
Tryk på tasten for at ringe op internt i løbet af en 

ekstern samtale

Indtast nummeret på håndsættet – så bliver der 

automatisk ringet op. Ellers…

…drej på hjulet for at søge i listen over interne 

håndsæt, og tryk på  for at ringe op. Hvis der 

ikke kan ringes op internt, hører du en 

optagettone

Hvis det interne opkald besvares… 
Drej på hjulet for at vælge Konference?, og tryk 

på OK for at etablere konferenceopkaldet

Tryk på tasten for at afslutte konferenceopkaldet

Træk det eksterne opkald tilbage, hvis det 
interne opkald ikke besvares…
Tryk på OK eller  for at trække det eksterne 

opkald, der er parkeret, tilbage 

INT

1 – 6

3: Køkken

   Konference?   

OK

OK
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Ethvert Bang & Olufsen produkt, der købes hos en autoriseret 
Bang &  Olufsen forhandler, er omfattet af en garanti mod fejl i 
udførelse og materialer. Garantigiveren er den autoriserede 
Bang & Olufsen forhandler eller efterfølgende den nationale 
Bang & Olufsen repræsentant. Garantiperioden er 24 måneder. 

Garantien omfatter reparationsomkostninger (dvs. reservedele og 
arbejdsløn) i forbindelse med produktet. Desuden omfatter 
garantien tilbehør. 

Da Bang & Olufsens teleprodukter kun fungerer i det land, de blev 
fremstillet 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 
forsømmelighed. Bang & Olufsen kan ikke gøres ansvarlig for 
indirekte tab, herunder driftstab. 

Garantien dækker ikke transportomkostninger eller udskiftning af 
batterier. 

Garantien ophører, hvis serienummeret er fjernet, eller hvis 
produktet repareres eller ændres af andre end en person 
autoriseret af Bang & Olufsen. 

Garantibetingelser44

Hvis garantien skal gælde, kræves 

et dokument med følgende 

angivelser: 

– Produktnavn og typenummer

– Serienummer

– Købs- eller leveringsdato

– Garantiperiode

– Stempel og underskrift fra en 

autoriseret Bang & Olufsen 

forhandler
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Dette produkt opfylder 

betingelserne i EU-

direktiverne 89/336 og 73/23.

Tekniske specifikationer, funktioner 

og brug deraf kan ændres uden 

varsel! 
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