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De handleiding ’Aan de slag’ bevat
aanwijzingen voor de installatie van de
BeoCom 2 in combinatie met een 
BeoLine ISDN-, een BeoLine PSTN- of een
BeoCom 6000-basisstation. De Bedienings-
handleiding bevat aanwijzingen over het
dagelijks gebruik van de BeoCom 2.

Wat betekenen ISDN en PSTN?
ISDN en PSTN zijn twee soorten

telefoonnetwerken. PSTN (Public Switched

Telephone Network) is het meest gebruikte

netwerk. Met ISDN (Integrated Services Digital

Network) kunt u iedere handset een eigen

telefoonnummer geven en hebt u toegang tot

een breed scala aan diensten, zoals

Doorschakelen. De BeoCom 2 is compatibel met

PSTN en ISDN.

Verklaring van de symbolen in de
handleidingen:
Display
> De pijlen omhoog en omlaag op de display

geven aan dat er nog meer informatie

beschikbaar is. Deze informatie kan worden

bekeken door de Selectieknop in de richting

van de pijl te bewegen.

Selectieknop
> De Selectieknop is de cursor waarmee u de op

de display getoonde functies bedient. De

bedieningsvolgorde geeft aan in welke

richting(en) u de Selectieknop dient te

bewegen.

Toetsen
> De bedieningsvolgorde geeft aan op welke

toetsen u dient te drukken. 

Bij een herhaalde bedieningsreeks worden de

Selectieknop en de toetsen slechts eenmaal

afgebeeld.

Getting started

BeoCom 2

Guide

BeoCom 2

Voordat u begint…

Aan de
slag

Bedienings-
handleiding

Telefoonboek

OK
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Dagelijks gebruik, 4
Hier leest u hoe u gesprekken begint en
oproepen beantwoordt, het volume van de
handset aanpast en de microfoon uitschakelt.

Het Telefoonboek, Herkiezen en 
Nummer ID-lijsten, 6
Hier leest u hoe u binnenkomende en
uitgaande gesprekken controleert, namen en
nummers voor toekomstige gesprekken
opslaat en wijzigt, en nummers vanuit de
lijsten belt.

Geavanceerde bediening, 15

Hier leest u hoe u het volume van uw Bang &
Olufsen audio-, video- of link-systeem aanpast
en hoe u toestelnummers belt.

Systeem met meerdere handsets, 17

Hier leest u hoe u naar een andere handset
belt, externe gesprekken doorschakelt en
telefonisch vergadert.

Als u een BeoLine ISDN-basisstation 
hebt…, 21

Hier leest u meer over de specifieke 
ISDN-diensten en -functies van het 
BeoLine ISDN-basisstation, zoals Meervoudig
abonneenummers.

Voorkeursinstellingen, 28

Hier leest u hoe u met de menu’s Setup en
Geavanceerd het volume van het belsignaal
aanpast, de tijd en datum instelt en een
menutaal kiest.

Index, 30

Hier ziet u waar u meer te weten kunt komen
over specifieke onderwerpen.

Inhoud 3
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Met de toets van de BeoCom 2 begint en
beëindigt u gesprekken. Tijdens het gesprek
worden op de display van de telefoon de
gespreksduur en het nummer of de naam van
de gebelde persoon afgebeeld. Bovendien
wordt het symbool in de rechterbovenhoek
van de display afgebeeld.

Bellen en ophangen…
> Voer met de cijfertoetsen het telefoonnummer

in. Als u een fout maakt, kunt u met de toets C
de cijfers een voor een in omgekeerde volgorde

wissen.

> Druk op om een nummer te bellen. U kunt

ook eerst op drukken en daarna het

telefoonnummer invoeren.

> Druk na afloop van het gesprek op om de

verbinding te verbreken, of…

> de handset in de oplader te plaatsen.

Druk op om een nummer of naam te bellen

dat in de display verschijnt. U kunt een nummer

ook bellen door na invoering van het nummer

tweemaal op OK te drukken.

De telefoon opnemen…
> Druk op , wacht op de pieptoon en

beantwoord vervolgens de oproep.

U kunt de telefoon instellen op automatisch

opnemen. Hierna hoeft u de telefoon alleen uit de

oplader te nemen om een gesprek te

beantwoorden. Zie pagina 28.

Voer nr. in:
020_

Belt...
020 8889898

0 -- 9

Bellen en gebeld worden

Oproep

4
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Tijdens een gesprek kunt u met behulp van
de Selectieknop het geluidsniveau aanpassen.
U kunt de microfoon ook uitschakelen zodat
degene aan de andere kant van de lijn niet
kan meeluisteren met een gesprek dat u met
iemand bij u in de kamer voert.

Het volume van de handset harder zetten…
> Druk boven of rechts op de Selectieknop om

het volume harder te zetten.

Het volume van de handset zachter zetten…
> Druk onder of links op de Selectieknop om het

volume zachter te zetten. 

Nieuwe oproepen beginnen met het laatst

gebruikte niveau.

De microfoon in- of uitschakelen…
> Druk op om de microfoon uit te schakelen.

> Druk op om de microfoon weer in te

schakelen.

Als de microfoon is uitgeschakeld, klinkt uit de

handset een signaal.

Volume en de microfoon aanpassen

Volume

Volume

Microfoon  
is uit
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Nr. opslaan?
020 8889898

   ABCDEFGHIJ...

OK

OK

OK
. . .

Jan Bakker
Opgeslagen

B
   abcdefghij...

OK

Na een gesprek wordt u gevraagd of u het
nummer in het Telefoonboek wilt opslaan, als
het daar nog niet in staat. Bij het nummer
kunt u ook een naam opgeven.

Na een gesprek een naam en nummer
opslaan…
> Na afloop van het gesprek drukt u op OK om

het nummer op te slaan en een naam in te

voeren.

> Gebruik de Selectieknop om een letter uit de

lijst op de display te kiezen.

> Druk op OK om de gekozen letter op te slaan.

De lijst met letters verandert nu in kleine letters.

> Voer de rest van de naam in...

> Druk links of rechts op de Selectieknop om

te kiezen.

> Druk op OK om de naam en het nummer op te

slaan in het Telefoonboek.

Een naam tijdens het invoeren wijzigen…
In de lijst met letters staat de open ruimte voor

een spatie, zoals de spatie die tussen een

voornaam en achternaam wordt ingevoegd. Het

symbool voor opslaan is .

– Druk op OK om de gekozen letter op te slaan.

– Druk op C om de laatst gekozen letter of het

laatst gekozen symbool te wissen.

– U annuleert het invoeren van een naam door de

toets C ingedrukt te houden.

Items opslaan in het Telefoonboek
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Voer nr. in:
020_

Nr. opslaan?
020 8889898

0 -- 9

OK

OK

OK

_

   ABCDHIJ...

OK
. . .

O_

 ...opqrstuvwxy...

Het Telefoonboek biedt ruimte aan ongeveer
200 nummers en namen. U kunt een nummer
en naam direct na een gesprek invoeren (zie
pagina 6) of eerst het gewenste nummer
invoeren en daarna de naam toevoegen.
Een nummer kan tot 48 cijfers bevatten, de
bijbehorende naam mag maximaal 16 tekens
lang zijn.

Nummers en namen invoeren…
> Voer het telefoonnummer in.

> Druk op OK om het nummer op te slaan.

> Druk onder op de Selectieknop om van

’Bellen?’ naar ’Nr. opslaan?’ te gaan.

> Druk op OK om de lijst met letters op te

roepen.

> Druk links of rechts op de Selectieknop om de

letters voor de naam te kiezen.

> Druk op OK om de gekozen letter op te slaan.

> Gebruik nadat u de naam hebt ingevoerd de

Selectieknop om naar op de letterregel te

gaan.

> Druk op OK om de naam en het nummer op te

slaan.

Telefoonboekitems gemakkelijker
terugvinden
– Voer bij namen van stellen de voornamen in

alfabetische volgorde in.

– Begin met de bedrijfsnaam wanneer u namen

van collega’s invoert.

– Begin met de voorletter van uw kind bij namen

van vrienden van een van uw kinderen.

Het maximumaantal items in het Telefoonboek is

afhankelijk van de lengte van de nummers die u

invoert.

Wanneer u gebruik wilt maken van

NummerWeergave met naam, sla dan altijd het 

10 cijferige nummer (inclusief netnummer) en de

naam in het Telefoonboek op.

Nieuwe nummers en namen
invoeren
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Telefoonboek 

OK

OK
OK
. . .

Belt 
Jan Bakker

Zoeken:
ABDGMNPST...

OK

OK
OK

Jan Bakker

ABDGJMNPST...

Zoeken: 
ABDGMNPST...

Gebruik de Selectieknop om in het
Telefoonboek te zoeken. U kunt naar keuze
alle namen en nummers doorzoeken of op de
eerste letter zoeken. 

Zoeken in het Telefoonboek en een nummer
bellen…
> Druk onder op de Selectieknop totdat op de

display ’Telefoonboek’ verschijnt.

> Druk op OK om het Telefoonboek te openen.

Alleen de eerste letters van namen die zijn

opgeslagen, worden afgebeeld.

> Druk onder op de Selectieknop om alle namen

in het Telefoonboek te doorzoeken. De namen

staan op alfabetische volgorde.

> Druk rechts op de Selectieknop om het bij een

afgebeelde naam horende telefoonnummer te

bekijken. Druk links op de Selectieknop om

terug te keren naar de naam.

> Druk op OK om de naam te selecteren. Op de

display verschijnt ’Bellen?’.

> Druk op OK om het nummer te bellen.

Alfabetisch zoeken…
> Druk onder op de Selectieknop totdat op de

display ’Telefoonboek’ verschijnt.

> Druk op OK om het Telefoonboek te openen.

> Druk links of rechts op de Selectieknop om de

eerste letter te kiezen.

> Druk op OK om de namen te doorzoeken met

de eerste letter die u hebt gekozen.

> Druk onder op de Selectieknop om de namen

te doorzoeken.

> Druk op OK om de naam te selecteren.

> Druk op OK om het nummer te bellen.

Als op de display de tijd of ’Informatie’ staat, kunt

u het Telefoonboek openen door gewoon rechts

op de Selectieknop te drukken.

U kunt tijdens een gesprek het Telefoonboek

raadplegen door op OK te drukken. Vervolgens

kunt u items in het Telefoonboek opzoeken,

wijzigen of wissen.

Zoeken in het Telefoonboek en een
nummer bellen
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Telefoonboek 

Jan Bakker 
Bellen?

Jan Bakker 
Aanpassen?

0 -- 9

OK

OK

OK

OK

C
of

OK

. . .

OK

C
of

. . .

Jan Bakker
     abcdefghij ...

Voer nr. in:
020 8889898

U kunt een nummer of naam wijzigen door
cijfers of letters te wissen en met de toetsen
en de Selectieknop nieuwe gegevens in te
voeren.

Een nummer wijzigen…
> Druk onder op de Selectieknop totdat op de

display ’Telefoonboek’ verschijnt.

> Druk op OK om het Telefoonboek te openen.

> Druk onder op de Selectieknop om alle namen

in het Telefoonboek te doorzoeken.

> Druk op OK om de naam te selecteren. Op de

display verschijnt ’Bellen?’.

> Druk onder op de Selectieknop om

’Aanpassen?’ te kiezen.

> Druk op OK.

> Gebruik de cijfertoetsen 0–9 en , om het

nummer te wijzigen. Gebruik de Selectieknop

om de cursor binnen het nummer te

verplaatsen en druk op C om een cijfer te

wissen.

> Druk op OK om het gewijzigde nummer op te

slaan – nu wordt in plaats van het nummer de

lijst met letters afgebeeld.

Een naam wijzigen…
> Druk op C om letters uit de naam te wissen.

> Druk links of rechts op de Selectieknop om

letters in de naam te kiezen.

> Druk op OK om de letter toe te voegen.

> Voer alle gewenste aanpassingen van de naam

uit.

> Druk links of rechts op de Selectieknop om 

te kiezen.

> Druk op OK om de gewijzigde naam op te

slaan.

Items in het Telefoonboek
bewerken
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Telefoonboek 

Jan Bakker 
Bellen?

Jan Bakker 
Wissen?

OK

OK

OK

U kunt op elk moment nummers of namen uit
het Telefoonboek wissen. Door bijvoorbeeld
nummers die u niet meer gebruikt te wissen,
kunt u het aantal items beter beheren en
sneller door het Telefoonboek bladeren.

Een naam en nummer wissen…
> Druk onder op de Selectieknop totdat op de

display ’Telefoonboek’ verschijnt.

> Druk op OK om het Telefoonboek te openen.

> Druk onder op de Selectieknop om alle namen

in het Telefoonboek te doorzoeken.

> Druk op OK om de naam te selecteren. Op de

display verschijnt ’Bellen?’.

> Druk onder op de Selectieknop om ’Wissen?’

te kiezen.

> Druk op OK om de naam en het nummer te

wissen.

Items uit het Telefoonboek wissen
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Met de functie ’Herkiezen’ worden de laatst
gebelde nummers opgeslagen. Naast het
nummer kunt u ook de datum en tijd van een
gesprek bekijken. Als u een naam hebt
ingevoerd in het Telefoonboek, wordt deze
naam afgebeeld in plaats van het nummer.

De herkieslijst controleren en een nummer
bellen…
> Druk onder op de Selectieknop totdat op de

display ’Herkiezen’ verschijnt.

> Druk op OK om de herkieslijst op te roepen.

> Druk onder op de Selectieknop om uw

gesprekken te bekijken.

> Als een naam of nummer wordt afgebeeld,

drukt u rechts op de Selectieknop om de

gespreksduur te bekijken. Druk links op de

Selectieknop om terug te keren.

> Druk op OK om de naam te selecteren. Op de

display verschijnt ’Bellen?’.

> Druk rechts op de Selectieknop om het

bijbehorende telefoonnummer te bekijken.

> Druk op OK om het nummer te bellen.

Als er een herkiesnummer in het
Telefoonboek staat…
> Druk onder op de Selectieknop totdat op de

display ’Herkiezen’ verschijnt.

> Druk op OK om de herkieslijst op te roepen.

> Druk onder op de Selectieknop om een

nummer te selecteren.

> Druk op OK. Op de display verschijnt ’Bellen?’.

> Druk onder op de Selectieknop totdat op de

display ’Nr. opslaan?’ verschijnt.

> Druk op OK om het geselecteerde nummer op

te slaan.

Een herkiesnummer opslaan in het
Telefoonboek…
U kunt het telefoonboekitem direct vanuit de

herkieslijst wijzigen.

> Druk onder op de Selectieknop om het

nummer te selecteren en druk op OK. ’Bellen?’

verschijnt.

> Druk onder op de Selectieknop totdat ’Naam

aanpas.?’ verschijnt en druk op OK. U kunt nu

de naam wijzigen zoals beschreven op pagina 9.

Herkiezen – een nummer bellen

Herkiezen

Jan Bakker 
9:45     2. apr

OK

020 8889898
20:55    1. apr
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Herkiezen 

Jan Bakker 
9:45     2. apr

OK

020 8889898 
20:55    1. apr

OK

020 8889898 
Wissen?

OK

De BeoCom 2 wist automatisch de oudste
herkiesitems, aangezien alleen de 24 meest
recente gesprekken in de herkieslijst worden
opgeslagen. U kunt ook zelf een naam en
nummer uit de herkieslijst wissen.

Een herkiesnummer wissen…
> Druk onder op de Selectieknop totdat op de

display ’Herkiezen’ verschijnt.

> Druk op OK om de herkieslijst op te roepen.

> Druk onder op de Selectieknop om uw

gesprekken te bekijken.

> Druk op OK om een gesprek te selecteren.

> Druk onder op de Selectieknop totdat op de

display ’Wissen?’ verschijnt.

> Druk op OK om het geselecteerde nummer te

wissen.

Items uit de herkieslijst wissen
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Nummer ID 

Jan Bakker 
17:26     3. jul

OK

020 8889898 
20:55    1. apr

De BeoCom 2 beschikt over een ingebouwde
functie voor NummerWeergave, zodat u kunt
zien door wie u bent gebeld. Bij herhaalde
oproepen vanaf hetzelfde nummer wordt
alleen de meest recente afgebeeld. Bij nieuwe,
onbeantwoorde oproepen begint op de display
’Informatie’ te knipperen.

Nummer ID controleren en een nummer
bellen…
> Druk onder op de Selectieknop totdat op de

display ’Nummer ID’ verschijnt.

> Druk op OK om de lijst met Nummer ID’s op te

roepen.

> Druk onder op de Selectieknop om gesprekken

te bekijken.

> Als een naam of nummer wordt afgebeeld, drukt

u rechts op de Selectieknop om het aantal

nieuwe oproepen van die beller te bekijken. Druk

links op de Selectieknop om terug te keren.

> Druk op OK om de naam te selecteren. Op de

display verschijnt ’Bellen?’.

> Druk rechts op de Selectieknop om het

bijbehorende telefoonnummer te bekijken.

> Druk op OK om het nummer te bellen.

Een Nummer ID opslaan in het Telefoonboek…
> Druk onder op de Selectieknop totdat op de

display ’Nummer ID’ verschijnt.

> Druk op OK om de lijst met Nummer ID’s op te

roepen.

> Druk onder op de Selectieknop om het nummer

te selecteren.

> Druk op OK. Op de display verschijnt ’Bellen?’.

> Druk onder op de Selectieknop totdat op de

display ’Nr. opslaan?’ verschijnt.

> Druk op OK om het geselecteerde nummer op te

slaan.

U kunt telefoonboekitems uit de Nummer ID-lijst op

dezelfde manier wijzigen als items uit de

herkieslijst. Zie pagina 9 voor meer informatie.

Als NummerWeergave niet mogelijk is, verzendt de

telefoonmaatschappij de volgende informatie:

– ’Nummer onderdrukt’… oproepen van nummers

met geblokkeerde nummerherkenning.

– ’Oproep’… geen nummergegevens geleverd. De

oproep wordt niet opgeslagen in de lijst met

Nummer ID’s.

NummerWeergave – een nummer
bellen
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Nummer ID 

Jan Bakker 
17:26     3. jul

OK

020 8889898 
20:55    1. apr

OK

020 8889898 
Wissen?

OK

De BeoCom 2 wist automatisch de oudste
Nummer ID-items, aangezien alleen de 24
meest recente gesprekken in ’Nummer ID’
worden opgeslagen. U kunt ook zelf een
naam en nummer uit de lijst met Nummer ID’s
wissen.

Een Nummer ID-oproep wissen…
> Druk onder op de Selectieknop totdat op de

display ’Nummer ID’ verschijnt.

> Druk op OK om de lijst met Nummer ID’s op te

roepen.

> Druk onder op de Selectieknop om de

gesprekken in de lijst met Nummer ID’s te

bekijken.

> Druk op OK om een gesprek te selecteren.

> Druk onder op de Selectieknop totdat op de

display ’Wissen?’ verschijnt.

> Druk op OK om de geselecteerde Nummer ID-

oproep te wissen.

Items uit de lijst met Nummer ID’s
wissen
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Voer nr. in:
020 8889898_

Voer nr. in:
020 8889898-_

Voer nr. in:
020 8889898-4419_

0 -- 9

0 -- 9

Als u een persoon of een bedrijf met een
automatische telefooncentrale belt en u wilt
direct met het toestelnummer worden
doorverbonden, voeg dan een pauze in
tussen het telefoonnummer en het
toestelnummer.

Een toestelnummer bellen…
> Voer het telefoonnummer in.

> Druk op om een pauze in te voegen. Telkens

als u op drukt, wordt een pauze

toegevoegd.

> Voer het toestelnummer in.

> Druk op om het nummer te bellen.

Een toestelnummer opslaan in het
Telefoonboek…
> Nadat de oproep is beëindigd, verschijnt ’Nr.

opslaan?’. Druk op OK om het nummer op te

slaan. 

> U kunt het telefoonboekitem nu een naam

geven, zoals wordt beschreven op pagina 6.

Als u telefonisch bankieren of soortgelijke

toepassingen gebruikt, kunt u het nummer ook

compleet met pauzes opslaan.

Als u een nummer met een pauze opslaat in het

Telefoonboek, wordt de pauze telkens gebruikt als

u dit nummer belt.

Toestelnummers – bellen en opslaan
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AV

Audio

Audio

Video

AV

Audio

U kunt het volume van Bang & Olufsen audio-
en videoproducten rechtstreeks aanpassen via
de handset van uw telefoon. Kies eerst welke
geluidsbron u wilt aanpassen, audio of video.
Als u een Bang & Olufsen BeoLink®-systeem
hebt geïnstalleerd, kunt u ook het volume in
een secundaire ruimte aanpassen.

Het volume van een audio-, video- of link-
systeem aanpassen…
> Druk herhaaldelijk op AV om de geluidsbron te

kiezen die u wilt aanpassen: ’Audio’, ’Video’,

’Link Audio’ of ’Link Video’. De geluidsbron die

u het laatst hebt aangepast, staat als eerste

optie op de display.

> Druk boven of rechts op de Selectieknop om

het volume harder te zetten. Druk onder of

links op de Selectieknop om het volume

zachter te zetten.

Als u het geluid met de BeoCom 2 wilt

aanpassen, moet u zich in dezelfde ruimte

bevinden als de geluidsbron, ongeacht of deze

zich in de primaire of in een secundaire ruimte

bevindt.

Volumeregeling van Audio, Video,
Link
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Wanneer meerdere handsets bij één
basisstation zijn geregistreerd, kunt u een
eigen telefoonsysteem instellen. De handsets
in het systeem hebben de nummers 1 tot en
met 6; u kunt ze ook namen geven. 

U kunt intern bellen naar een specifieke
handset of naar alle handsets.

Alle handsets kunnen externe gesprekken
ontvangen. Dit is ook mogelijk tijdens interne
gesprekken, mits u over meer dan twee
handsets beschikt. 

Systeem met meerdere handsets

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL



18

1: Keuken
Bellen? 

2: Woonkamer 
Bellen?

1: Keuken 
0:20

INT

OK

*: Allemaal 
Bellen?

U kunt één handset bellen of alle handsets
tegelijk. Als u alle handsets belt, wordt
verbinding gemaakt met de handset die het
eerst wordt opgenomen. Als u naar één
handset belt, ziet u op de display welke
handset u hebt gebeld. In het telefoon-
systeem kunnen maximaal twee interne
gesprekken en één extern gesprek tegelijk
worden gevoerd.

Een handset bellen…
> Druk op INT om een intern nummer te bellen.

> Gebruik de Selectieknop om te zoeken in de

interne lijst met handsets. U ziet de nummers

van de beschikbare handsets met een eventuele

opgeslagen naam.

> Druk op OK om de handset te bellen.

Alle handsets bellen…
> Druk op INT om een intern nummer te bellen.

> Gebruik de Selectieknop om te zoeken in de

interne lijst met handsets totdat ’Allemaal’

verschijnt.

> Druk op OK om alle handsets te bellen.

Een gesprek beëindigen…
> Druk op om een gesprek te beëindigen.

U kunt ook een handset bellen door op INT te

drukken, gevolgd door het nummer van de 

handset of van alle handsets.

Als u een handset kwijt bent, kunt u hem

terugvinden door de handset te bellen.

Een andere handset bellen
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Jan Bakker 
0:21

1: Keuken  
Bellen?

INT

OK

2: Woonkamer  
Bellen?

2: Woonkamer 
Conferentie?

U kunt een extern gesprek naar één handset
of naar alle handsets doorschakelen. U kunt
eerst de persoon aan de interne handset
spreken of het externe gesprek direct
doorschakelen. Wanneer u een extern
gesprek naar alle handsets doorschakelt, gaat
het gesprek naar de handset die als eerste
wordt opgenomen.

Een extern gesprek doorschakelen…
> Druk op INT om intern te bellen. 

> Gebruik de Selectieknop om een handset te

kiezen.

> Druk op OK om de geselecteerde handset te

bellen. Het externe gesprek staat nu in de

wacht.

> Wanneer de interne oproep wordt beantwoord,

drukt u op om op te hangen en het externe

gesprek door te schakelen naar de

geselecteerde handset.

Het externe gesprek uit de wacht halen als
het interne gesprek niet wordt beantwoord…
> Druk op INT of C om het externe gesprek uit de

wacht te halen.

Als een handset een gesprek in de wacht heeft en

een andere handset in het systeem in gebruik is,

hoort u de ingesprektoon. Druk op de handset die

in gebruik is op en schakel het gesprek door

zoals hierboven wordt beschreven.

Externe gesprekken doorschakelen
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Jan Bakker 
0:21

1: Keuken  
Bellen?

INT

OK

2: Woonkamer  
Bellen?

OK

1: Keuken 
Conferentie?

Conferentie  
2:36

Tijdens een extern gesprek kunt u een andere
persoon op een interne handset bellen om
een telefonische vergadering te beginnen. Als
een van de deelnemers ophangt, wordt het
gesprek tussen u en de andere deelnemer
voortgezet. Als u ophangt, wordt de
telefonische vergadering beëindigd.

Een telefonische vergadering met een interne
en een externe deelnemer beginnen…
> Druk op INT om intern te bellen tijdens een

extern gesprek.

> Gebruik de Selectieknop om een handset te

kiezen.

> Druk op OK om de handset te bellen. Het

externe gesprek staat nu in de wacht.

> Wanneer de interne oproep wordt beantwoord,

verschijnt ’Conferentie?’ op de display. Druk op

OK om de telefonische vergadering te

beginnen.

> Druk op om de telefonische vergadering te

beëindigen.

Het externe gesprek uit de wacht halen als
het interne gesprek niet wordt beantwoord…
> Druk op INT of C om over te schakelen op het

externe gesprek dat in de wacht staat.

Telefonisch vergaderen
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U kunt de telefoon naar eigen behoefte
instellen. Bedenk hoe u de afzonderlijke
handsets wilt gebruiken en abonneer u op de
extra diensten die u het meest aanspreken.

– BeoLine ISDN ondersteunt de meest gangbare

ISDN-diensten. Voordat u gebruik kunt maken

van deze diensten, moet u zich eerst abonneren

op de dienst Meervoudig abonneenummers.

Met Meervoudige abonneenummers kunt u

iedere handset een eigen telefoonnummer

geven. Zie pagina 22 en 23 voor meer

informatie.

– U kunt het huidige gesprek tijdelijk in de wacht

zetten als u het gesprek op een andere ISDN-

handset, zoals de BeoCom 3, wilt voeren. Zie

pagina 24.

– Als u bijvoorbeeld een fax op uw

telefoonsysteem hebt aangesloten en u wilt niet

dat de fax overgaat bij onbeantwoorde

oproepen naar Meervoudige abonneenummers,

kunt u deze oproepen uitsluiten. Zie pagina 25.

– Als u wilt dat tijdens een gesprek uw

telefoonnummer niet wordt getoond, moet u

bij uw telefoonmaatschappij uw

NummerWeergave laten blokkeren. Zie pagina

26.

– Als uw telefoonmaatschappij de dienst

Doorschakelen aanbiedt, kunt u

binnenkomende gesprekken doorschakelen naar

een ander telefoonnummer. Zie pagina 27.

Als u beschikt over een BeoCom 6000-

telefoonsysteem en u wilt het gemeenschappelijke

Telefoonboek overzetten naar het basisstation van

de BeoLine ISDN, neem dan contact op met uw

Bang & Olufsen dealer voor hulp.

Handsets instellen voor 
ISDN-diensten
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Met de dienst Meervoudig abonneenummers
kunt u iedere handset een eigen
telefoonnummer geven. Dit kan handig zijn
als u wilt weten voor wie een oproep
bestemd is of als u aparte, gespecificeerde
rekeningen wilt ontvangen. U kunt aan
maximaal zes handsets Meervoudige
abonneenummers toewijzen.

Een praktijkvoorbeeld
Een handset in de keuken… 

Stel de handset in op het hoofdnummer. Als u

code 0 kiest, gaat deze handset altijd over,

ongeacht voor wie de oproep bestemd is.

Een handset in de woonkamer… 

Stel deze handset in op het hoofdnummer met

code 1. In de woonkamer worden alleen

oproepen ontvangen die bestemd zijn voor het

hoofdnummer. Als de oproep na drie keer

overgaan op geen van de andere handsets is

beantwoord, wordt de oproep doorgeschakeld

naar de woonkamer.

Een handset in de kamer van uw dochter…

Stel deze handset in op een nieuw Meervoudig

abonneenummer met code 2. Op deze manier

ontvangt uw dochter alleen oproepen die voor

haar bestemd zijn. Als een van de andere

handsets overgaat, kan zij deze oproep

beantwoorden door op INT en te drukken.

Een handset in de werkkamer…

Stel de handset in op een nieuw Meervoudig

abonneenummer. Kies code 2 als u tijdens het

werk niet wilt worden gestoord door privé-

gesprekken. Kies code 1 als u oproepen wilt

beantwoorden die niet op de andere handsets

worden aangenomen. Als u code 0 kiest, gaat

deze handset altijd over, ongeacht voor welk

Meervoudig abonneenummer de oproep

bestemd is.

Elke handset een eigen nummer –
Meervoudige abonneenummers
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Elke handset een eigen code geven
Code 0: De handset gaat over, ongeacht welk 

Meervoudig abonneenummer wordt gebeld. Als

u een gesprek hebt op een handset met code 0,

kunnen de andere handsets geen oproepen

ontvangen en krijgen bellers de ingesprektoon

te horen. De andere handsets gaan dan niet

over terwijl u in gesprek bent. 

Code 1: De handset gaat alleen over als het

Meervoudige abonneenummer van die handset

wordt gebeld. De handset gaat echter ook over

als andere handsets na drie keer overgaan niet

zijn opgenomen.

Code 2: De handset gaat alleen over als het

Meervoudige abonneenummer van die handset

wordt gebeld. U kunt oproepen van andere

handsets overnemen door op INT en te

drukken.

> Druk op 441 om de dienst voor

Meervoudig abonneenummers te activeren.

> Voer met de cijfertoetsen het desbetreffende

Meervoudige abonneenummer in.

> Druk op om door te gaan.

> Druk op 0, 1 of 2 om de handset een code te

geven.

> Druk op om door te gaan.

> Druk op en wacht op de kiestoon.

> Druk opnieuw op om de instelling op te

slaan.

Als u wilt bellen met een handset met een eigen

Meervoudig abonneenummer, wordt dit nummer

op de display aan de andere kant van de lijn

afgebeeld als Nummer ID. Zie pagina 26 als u

anoniem wilt bellen of als u bij uw

telefoonmaatschappij uw NummerWeergave hebt

laten blokkeren.

Meervoudig
abonneenummers

441
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Als u zich op deze dienst abonneert, kunt u
het huidige gesprek in de wacht zetten,
bijvoorbeeld als u een andere ISDN-handset,
zoals een BeoCom 3, wilt gebruiken. U kunt
het gesprek een code geven die u kunt
gebruiken om het gesprek te hervatten.

De functie activeren…
> Druk op 792 om de functie

Toestelwisseling te activeren.

> Voer de identificatiecode in met de

cijfertoetsen. U kunt het beste de

standaardidentificatiecode gebruiken, nl. 1.

Hiermee kunt u met de BeoCom 3 een gesprek

uit de wacht halen.

> Druk op om door te gaan.

> Druk op en wacht op de kiestoon.

> Druk opnieuw op om de instelling op te

slaan.

Gesprek in de wacht zetten…
> Druk op R om het gesprek in de wacht te

zetten bij de centrale.

Gesprek uit de wacht halen…
> Druk op om het gesprek uit de wacht te

halen. De actieve handset stuurt de ingestelde

identificatiecode naar de centrale en kan zo het

gesprek uit de wacht halen.

De dienst uitschakelen…
> Druk op 792 om de functie

Toestelwisseling uit te schakelen.

> Druk op om door te gaan.

> Druk op en wacht op de kiestoon.

> Druk opnieuw op om de instelling op te

slaan.

Een gesprek in de wacht zetten –
Toestelwisseling

Toestelwisseling
792
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Als u bijvoorbeeld een fax of een handset in
uw werkkamer hebt en niet gestoord wilt
worden door onbeantwoorde oproepen naar
andere handsets in het telefoonsysteem, kunt
u die handset Meervoudig abonneenummers
laten negeren. De handset in de werkkamer
gaat dan niet over als de andere nummers
worden gebeld. Handsets die zijn ingesteld
op het ontvangen van oproepen naar die
Meervoudige abonneenummers gaan
natuurlijk wel over.

De functie activeren…
> Druk op 451 zodat oproepen naar een

Meervoudig abonneenummer worden

genegeerd. Gebruik de code 452 in plaats van

451 om oproepen naar een tweede Meervoudig

abonneenummer te negeren.

> Gebruik de cijfertoetsen om het te negeren

Meervoudige abonneenummer in te voeren.

> Druk op om door te gaan.

> Druk op en wacht op de kiestoon.

> Druk opnieuw op om de instelling op te

slaan.

U kunt de functie activeren met elke handset van

uw telefoonsysteem.

Een Meervoudig abonneenummer
uitsluiten

Een Meervoudig
abonneenummer
uitsluiten

451
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Als u anoniem wilt blijven, kunt u ervoor
zorgen dat uw telefoonnummer tijdens een
gesprek niet wordt getoond. CLIR zorgt
ervoor dat uw hoofdnummer niet wordt
getoond, COLR doet hetzelfde voor nummers
die u gebruikt voor doorschakelen.

De functie op alle handsets activeren…
> Druk op 444 1 om de functie

Beperking NummerWeergave te activeren.

> Druk op en wacht op de kiestoon.

> Druk opnieuw op om de instelling op te

slaan.

De dienst op alle handsets uitschakelen…
> Druk op 444 0 om de functie

Beperking NummerWeergave uit te schakelen.

> Druk op en wacht op de kiestoon.

> Druk opnieuw op om de instelling op te

slaan.

CLIR betekent ’Calling Line Identification

Restriction’ (beperking van de weergave van het

bellende nummer), COLR betekent ’Connected

Line Identification Restriction’ (beperking van de

weergave van het doorgeschakelde nummer).

Als u meer dan één handset hebt, moet u elke

handset instellen voor geblokkeerde

NummerWeergave, ook al hebt u bij uw

telefoonmaatschappij een abonnement op de

dienst Beperking NummerWeergave.

Beperking NummerWeergave – CLIR
en COLR

Beperking
NummerWeergave

444 1
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Met deze dienst kunt u oproepen die op een
bepaald Meervoudig abonneenummer
binnenkomen, doorschakelen naar een ander
nummer. Als u zich abonneert op extra
Meervoudige abonneenummers en deze
dienst wilt gebruiken, moet u de functie
Doorschakelen activeren op elke handset met
een eigen Meervoudig abonneenummer.

De functie activeren…
> Druk op 811 om de functie

Doorschakelen te activeren. In dit voorbeeld

wordt Direct Doorschakelen geactiveerd

(servicecode 811).

> Voer met de cijfertoetsen het telefoonnummer

in waar u de oproepen naartoe wilt

doorschakelen.

> Druk op om door te gaan.

> Druk op en wacht op de kiestoon.

> Druk opnieuw op om de instelling op te

slaan.

De dienst uitschakelen…
> Druk op 811 om de functie

Doorschakelen uit te schakelen. In dit voorbeeld

wordt Direct Doorschakelen gedeactiveerd

(servicecode 811).

> Druk op en wacht op de kiestoon.

> Druk opnieuw op om de instelling op te

slaan.

U kunt kiezen uit de volgende abonnementstypen:

– Met ’Direct Doorschakelen’ schakelt u alle

binnenkomende oproepen door naar een

opgegeven nummer. De servicecode van ’Direct

Doorschakelen’ is 811.

– Met ’Doorschakelen bij bezet’ schakelt u

binnenkomende oproepen door naar een door

u gekozen nummer als het Meervoudige

abonneenummer in gesprek is. De servicecode

van ’Doorschakelen bij bezet’ is 812.

– Met ’Doorschakeln bij geen gehoor’ schakelt u

binnenkomende oproepen door naar een ander

nummer als een gesprek op het Meervoudige

abonneenummer niet wordt aangenomen. De

servicecode van ’Doorschakeln bij geen gehoor’

is 813.

Doorschakelen

Doorschakelen
811

Als u Doorschakelen

activeert op een

handset die geen

Meervoudig

abonneenummer heeft,

worden de oproepen

van alle handsets

doorgeschakeld die:

– van dezelfde ISDN-

lijn gebruik maken;

– Meervoudige

abonneenummers

hebben;

– een abonnement op

de dienst

Doorschakelen

hebben.
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Setup menu 

Tijd & datum: 
13:45    3. apr

OK

OK

OK

Nieuws tonen: 
Aan

Geavanceerd  
menu

Auto.opnemen:
Aan

Belniveau: 

Met de opties in deze menu’s kunt u functies
van de BeoCom 2 inschakelen, uitschakelen
en aanpassen. 

Instellingen kiezen…
> Druk onder op de Selectieknop totdat op de

display ’Setup menu’ verschijnt. 

> Druk op OK om het menu te selecteren. 

> Druk onder op de Selectieknop om de

gewenste instelling te selecteren. Kies

’Geavanceerd menu’ voor de geavanceerde

instellingen.

> Druk op OK om een keuze te maken.

> Gebruik de Selectieknop om instellingen te

wijzigen of om functies in en uit te schakelen.

Druk daarvoor links, rechts, boven of onder op

de Selectieknop.

> Druk op OK om een instelling op te slaan.

Het Setup menu
Belniveau… U kunt het volume instellen op

’Belsignaal uit’, ’Zacht’, ’Midden’ of ’Luid’. Na

een korte pauze hoort u het belsignaal. Als u

het belsignaal uitschakelt, gaat de telefoon niet

over, maar worden oproepen nog wel

geregistreerd in de lijst met Nummer ID’s. Het

belsignaal blijft uitgeschakeld totdat u een

andere instelling kiest: ’Zacht’, ’Midden’ of

’Luid’.

Tijd & datum… Dag, maand, jaar en tijd

instellen.

Nieuws tonen… De nieuwsaanduiding wordt

ingeschakeld bij aanschaf van de telefoon,

zodat u ’Informatie’ kunt gebruiken om te zien

hoeveel nieuwe oproepen u hebt ontvangen.

Auto.opnemen… Schakel ’Auto.opnemen’ in als

u wilt dat de BeoCom 2 gereed is om een

oproep te beantwoorden zodra u de handset uit

de oplader neemt. Bij aanschaf van de telefoon

is deze functie uitgeschakeld. Automatisch

opnemen kan alleen worden gebruikt als de

handset zich in de oplader bevindt. Als de

handset zich niet in de oplader bevindt, moet u

altijd op drukken om een oproep te

beantwoorden.

Instellingen
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Het menu Geavanceerd
Handset… De handset een nieuwe naam geven

en registreren bij een beschikbaar basisstation.

U kunt ook de registratie van andere handsets

bij het basisstation opheffen.

Basis… De registratie van een handset in het

systeem opheffen of de pincode voor het

basisstation wijzigen.

Taal… De taal van de displayteksten kiezen.

Centrale… De BeoCom 2 instellen voor gebruik

met een centrale. U kunt ‘Aan’ of ‘Uit’ kiezen.

Als u ‘Aan’ kiest, voert u met de cijfertoetsen

een prefixcode in en kiest u met behulp van de

Selectieknop een pauzelengte. U kunt een

pauzelengte van 0 tot 12 seconden kiezen of

‘Wacht’ kiezen.
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INDEX

De index is alfabetisch 
gesorteerd op trefwoord. Onder 
elk trefwoord staan de relevante 
hoofdstukverwijzingen en 
paginanummers. De pagina- 
nummers van de hoofdstukken 
in de handleiding ’Aan de slag’ 
worden voorafgegaan door de 
afkorting ’AdS’. De pagina- 
nummers zonder deze afkorting 
verwijzen naar hoofdstukken in 
de Bedieningshandleiding. 

Basisstation
Basisstation openen voor
registratie, AdS p. 7

Basisstation, menuopties, 29

BeoCom 6000, AdS p. 7

Handset registreren bij een
basisstation, AdS p. 8

Handset, menuopties, 29

PARK-nummers, AdS p. 8

Pincode basisstation wijzigen, 29

Registratie van een handset
opheffen, 29

Batterij
Batterij Batterijstatus, AdS p. 10

Batterij van de handset opladen,
AdS p. 10

Belsignaal
Belsignaal aanpassen, 28

BeoLine
ISDN-basisstation…, AdS p. 7

PSTN-basisstation…, AdS p. 7

Wat betekenen ISDN en PSTN?,
AdS p. 2

BeoLink
Volume voor audio-/
videoproducten aanpassen, 16

Beperking NummerWeergave
NummerWeergave blokkeren, 26

Bewerken
Telefoonboek bewerken, 9

Centrale
Toestelnummers bellen en
opslaan in het Telefoonboek, 15

Contact
Contact opnemen met Bang &
Olufsen Telecom, AdS p. 12

Diensten
Nummer ID, 13

Displays en menu’s
Bladeren in het menusysteem,
AdS p. 5

Displayoverzicht, AdS p. 6

Geavanceerd, menuopties, 29

Setup, menuopties, 28

Doorschakelen
Externe gesprekken
doorschakelen, 19

Externe gesprekken
doorschakelen (ISDN-dienst), 27

Gesprekken
Andere handset bellen, 18

Bellen en gebeld worden, 4
Bellen vanuit de herkieslijst, 11

Bellen vanuit de 
Nummer ID-lijst, 13

Externe gesprekken
doorschakelen, 19

Externe oproepen doorschakelen
(ISDN-dienst), 27

Nummer opslaan na een
gesprek, 6
Nummer wijzigen voordat u
kiest, 4
Telefonisch vergaderen, 20

Toestelnummers bellen en
opslaan in het Telefoonboek, 15

Zoeken in het Telefoonboek en
een nummer bellen, 8
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Handset
Andere handset bellen, 18

Auto.opnemen, 28

Belsignaal aanpassen, 28

Handsets een naam geven, 29

Handsettoetsen, AdS p. 4

Indicatorlampjes, AdS p. 5

Volume en microfoon, 5

Herkiezen
Herkiesnummers opslaan, 11

Herkiezen gebruiken, 11

Indicatorlampjes
BeoCom 6000-basisstation, 
AdS p. 7

BeoLine ISDN-basisstation, 
AdS p. 7

Handset, AdS p. 5

Instellingen
Auto.opnemen, 28

Instellingen en Geavanceerd,
menu’s, 29

Nieuwsaanduiding, 28

Taal van de displayteksten, 29

Tijd en datum, AdS p. 9

Volume en microfoon, 5
Volume voor audio-/
videoproducten aanpassen, 16

ISDN
Wat betekenen ISDN en PSTN?,
AdS p. 2

ISDN-diensten
Doorschakelen, 27

Het huidige gesprek in de wacht
zetten – Toestelwisseling, 24

Meervoudig 
abonneenummers, 22

Niet gestoord willen worden –
een handset negeren, 25

NummerWeergave 
geblokkeerd, 26

Meervoudig abonneenummers
Elke handset een eigen
telefoonnummer, 22

Niet gestoord willen worden –
een handset negeren, 25

Microfoon
Microfoon in-en uitschakelen, 5

Nummer ID
Nummer ID gebruiken, 13

Nummer ID-nummers opslaan, 13

Onderhoud
Reinigen, AdS p. 11

Technische gegevens, AdS p. 11

Opladen
Batterijstatus, AdS p. 10

Batterij van de handset opladen,
AdS p. 10
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