
Geachte gebruiker!

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe BeoCom 5500 van Bang &
Olufsen.

De BeoCom 5500 is een draadloze telefoon waarin functionaliteit,
vorm en kwaliteit zijn gecombineerd.

Laat ons weten hoe uw nieuwe BeoCom 5500 bevalt. Een paar woor-
den over de indruk die u heeft – positief of negatief – kan ons helpen
bij onze voortdurende inspanningen onze producten nog verder te
verbeteren.

Bij voorbaat dank!

Schrijf aan:

of fax:

of e-mail:

Bang & Olufsen Telecom a/s
Customer Service
Kjeldsmarkvej 1
DK-7600 STRUER
Denemarken

Bang & Olufsen Telecom a/s
Customer Service
+45 96 84 44 01

telecom@bang-olufsen.dk
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Opstellen van de BeoCom 5500

• Sluit de kabels aan als in de tekening
aangegeven.

• Leg de kabels in de daarvoor bestemde
uitsparingen.

• Steek de telefoonplug in de telefoon-
aansluiting.

• Steek de lichtnetadapter in het 
stopcontact.

Let op!
Wanneer de lichtnetadapter niet in het
stopcontact zit of de netspanning is
onderbroken zal de telefoon niet 
werken!

De tekening laat de plaats in de onder-
zijde van het basisstation zien, waar de
beide kabels aangesloten moeten 
worden.

4 O P S T E L L E N  E N  O P L A D E N

220/230 V ~∼
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Opladen van de handset

Verwijder het deksel door op (X) te druk-
ken en het in de richting van de pijl te
schuiven. Leg de accu’s in als aangegeven
en schuif het deksel weer op zijn plaats.

Zet de accu’s in als aangegeven en zet de
handset in het basisstation. De eerste
keer opladen duurt ca. 9 uur, bijladen
duurt ca. 6 uur.

Eén acculading is voldoende voor maxi-
maal 5 uur gesprekken en maximaal 40
uur standby. Wanneer de handset weer
opgeladen moet worden, wordt u ge-
waarschuwd met een symbool in de dis-
play en een piepsignaal van de handset.

De accu’s worden opgeladen wanneer…
– het basisstation ingeschakeld is,
– de handset correct in het basisstation is

gezet,
– en de indicatie groen knippert.

Wanneer de handset geheel is opgeladen
knippert de indicatie niet meer, maar
brandt continu groen.

Let op!
De accu’s gaan langer mee wanneer de
handset alleen in het basisstation wordt
geplaatst als opladen werkelijk nodig is.
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6 G E B R U I K  B E O C O M  5 5 0 0

Belangrijk om te weten omtrent de handset en het basisstation

De bij het basisstation geleverde handset
wordt automatisch aan het basisstation
toegewezen. Wanneer u meerdere hand-
sets wilt gebruiken dienen deze afzon-
derlijk te worden toegewezen.

Het basisstation heeft meerdere functies:
• Verbinding tussen handset en basis-

station
• Voet en lader
• Oproepen naar elke andere handset of

basisstation in huis, volumeregeling
van de luidspreker in het basisstation.

• Toewijzen van extra handsets.

Maximaal 6 handsets kunnen op één
basisstation worden aangesloten en elke
handset kan aan maximaal 4 basisstati-
ons worden toegewezen. Extra laad-
stations voor de handsets zijn verkrijg-
baar.

Let op!
Het volume van de handset wordt op de
handset geregeld.

INT

+

–

Het volume van de luidspreker in het
basisstation kan op het basisstation 
worden geregeld met de + en – toetsen.
De toets INT wordt gebruikt voor  
interne antwoorden of oproepen naar
alle handsets in huis. De INT toets wordt
tenslotte nog gebruikt voor het to
ewijzen van extra handsets.
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Handset AAN, UIT, GEBLOKKEERD

De handset kan als volgt worden inge-
steld:
• ON (aan)… De handset schakelt auto-

matisch IN zodra de accu’s zijn ingezet.
Inkomende gesprekken kunt u accep-
teren door op te drukken. Ook kunt
u uitgaande gesprekken voeren.

• OFF (uit)… De handset is uitgeschakeld
en inkomende gesprekken worden niet
gesignaleerd. Ook uitgaande gesprek-
ken zijn niet mogelijk.

• LOCKED (geblokkeerd)… U kunt de
toetsen van de handset blokkeren 
tijdens transport om onbedoeld acti-
veren van de toetsen te voorkomen.
Inkomende gesprekken worden wel
gesignaleerd en u kunt ze beantwoor-
den door op te drukken. Om uit-
gaande gesprekken tot stand te 
brengen schakelt u eerst op ON (aan).

Let op!
Zodra de handset wordt ingeschakeld
wordt rechts in de display het interne
nummer aangegeven, samen met het
gekozen basisstation.

Uitschakelen handset…

Druk op

dan

Druk op OFF (uit)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Inschakelen van de handset…

Wanneer deze niet automatisch wordt
ingeschakeld…

Druk op om de handset in te 
schakelen

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Blokkeren van de handset…
Druk op

dan

Druk op LOCK om de toetsen van de
handset te blokkeren

Druk op en LOCK om de
toetsen van de handset weer
vrij te geven…
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> Gebruik BeoCom 55008

Toetsenblok handset

Toets

CODE

R
LOCK

OFF

MEM

C

INT

0 - 9

A, B, C, D

SPK

DTMF

Functie

Activeert de secundaire functie of programma procedure

Maakt telefooninstellingen of activeert/deactiveert een
functie

Functie voor een PABX
Blokkeert\deblokkeert toetsenblok

Herkiest het laatst gekozen nummer
Schakelt de handset uit

Roept het Verkort Kiezen geheugen op
Slaat een nummer in het Verkort Kiezen geheugen op

Wist het laatst ingetoetste cijfer, wist het laatst gegeven
commando of gegevens

Schakelt tijdens een gesprek de microfoon uit

Activeert de intercom functie (tussen handset en basisstation
of van handset naar handset)

Activeert en verbreekt een verbinding, schakelt de handset
in, of breekt een programma procedure af

Cijfertoetsen voor het kiezen van telefoonnummers en 
opslaan van codes

Geeft de basisstations A, B, C en D aan

Activeert/deactiveert de luidspreker van het basisstation

Tijdelijk omschakelen naar toonkiezen

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

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



9

Toets

VOL

RING BS

DIRECT

RING HS

Functie

Regelt het volume van de handset

Stelt het weksignaal van het basisstation in

Activeert/deactiveert Direct kiezen (noodoproep)

Stelt het weksignaal van de handset in

Kan worden gebruikt voor verschillende speciale functies
zoals netwerk service

Kan worden gebruikt voor verschillende speciale functies
zoals netwerk service
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> Gebruik BeoCom 550010

Display

A, B, C, D

– – – – – –

A B C D

Accu indicatie
– brandt continu wanneer de telefoon gereed is voor

gebruik
– knippert wanneer de accu bijna leeg is. U kunt uw 

gesprek afmaken.
– geen indicatie: de telefoon is uitgeschakeld of de accu’s

zijn uitgeput.

Gespreks indicaties
– extern gesprek
– intern gesprek

de toets is ingedrukt

de luidspreker van het basisstation is ingeschakeld

het volume van de handset staat op ‘loud’ (luid)

de microfoon van de handset is uitgeschakeld

het basisstation waaraan de handset is toegewezen

Handset is geblokkeerd

Knippert als de handset niet aangemeld is
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12 D A G E L I J K S  G E B R U I K

Aannemen van binnenkomende gesprekken

U neemt een gesprek aan door op op
de handset te drukken.

Let op!
Wanneer u ‘Direct antwoorden’ heeft
geprogrammeerd dan kunt u een ge-
sprek aannemen door simpelweg de
handset van het basisstation te nemen
zònder op te drukken. Zie pagina 27.

Aannemen van een gesprek…

Druk op om het gesprek aan te
nemen

Druk op om het gesprek te beëin-
digen

of

Zet de handset weer op het
basisstation

Een verbinding maken

U kunt een verbinding tot stand brengen
door het telefoonnummer in te toetsen
en dan op te drukken. Op deze manier
kunt u het nummer met de C toets corri-
geren wanneer u een verkeerd nummer
heeft ingetoetst.

Ook kunt u eerst op drukken en
daarna het nummer intoetsen.

Let op!
Is de buitenlijn bezet, dan hoort u een
interne in-gesprek toon.

Kiezen…

Druk op 0 – 9 om een telefoonnum-
mer in te toetsen

Druk op om een gesprek te voeren

Druk op om een gesprek af te
ronden
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Herhalen

De telefoon onthoudt automatisch de 4
laatstgekozen nummers die via het 
Redial geheugen gemakkelijk herkozen
kunnen worden.

Telkens wanneer u een nieuw nummer
kiest, wordt het oudste nummer in 
Redial automatisch overschreven.

Wanneer u het Redial geheugen wilt 
verlaten en een ander nummer wilt 
kiezen, druk dan op .

Let op!
Wanneer u heeft gekozen en een
nummer uit het geheugen heeft ge-
haald, kunt u extra nummers 
toevoegen.

Gebruik Redial…

Druk op
Het laatstgekozen nummer
verschijnt

Druk zo vaak op om de
laatste vier nummers op te
roepen

Druk op om te kiezen
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> Dagelijks gebruik14

Instellen volume handset

U kunt het volume van de handset op elk
moment instellen terwijl u spreekt of
terwijl de handset uitgeschakeld is. 

De gemaakte instelling wordt opge-
slagen.

Het volume kent twee standen: normaal
en luid

Instellen volume handset…

Druk op

Druk op VOL om het volume te 
verhogen

Druk op en VOL om het
volume te verlagen…

Activeren luidspreker van het basisstation

Tijdens een extern gesprek kunt u de
luidspreker van het basisstation inscha-
kelen zodat anderen in de kamer het 
gesprek ook kunnen volgen.

Deze functie kan alleen geactiveerd 
worden via de handset, om ongewenst
activeren ervan tegen te gaan.

Let op!
U kunt het volume van het basisstation
veranderen met de toetsen + en – op het
basisstation.

Activeren van de luidspreker van
het basisstation…

Druk op
Druk op SPK om de luidspreker te

activeren

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Uitschakelen van de luidspreker…

Druk op

Druk op SPK om de luidspreker uit te
schakelen
of

het gesprek te beëindigen
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Uitschakelen van de microfoon

Wanneer u ruggespraak wilt houden
zonder dat de persoon aan de andere
kant dit kan horen, kunt u de microfoon
tijdelijk uitschakelen.

Uitschakelen van de microfoon…

Druk op om de microfoon uit te
schakelen

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Inschakelen van de microfoon…

Druk op om de microfoon weer in
te schakelen

Tijdelijk wijzigen van de kiesprocedure

Bij het omschakelen naar toonkiezen
(DTMF) kunt u de speciale en toet-
sen gebruiken om tijdens een gesprek
informatie in te toetsen, b.v. bij 
Voicemail, enz.

Let op!
DTMF wordt automatisch gedeactiveerd
zodra het gesprek wordt beëindigd door
op te drukken.

Drukt u op Redial dan worden alleen de
nummers herhaald, die werden inge-
toetst voordat op DTMF werd omge-
schakeld.

Wijzigen van de kiesprocedure…

Druk op

Druk op DTMF

DTMF kiezen is nu geacti-
veerd

dan

Druk op de juiste nummers of karak-
ters

Herhaal de procedure om
DTMF uit te schakelen…
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> Dagelijks gebruik16

Opslaan Verkorte kiesnummers

U kunt maximaal 20 veelgebruikte num-
mers als Verkort Kiesnummers opslaan.

U kunt een Verkort Kiesnummer ver-
anderen door het met een ander 
nummer te overschrijven of met de toets
cancel, C.

Let op!
, en de R toets kunnen eveneens

worden opgeslagen als deel van een 
Verkort Kiesnummer.

Opslaan Verkorte Kiesnummers…

Druk op

Druk op MEM

Druk op 0 – 9 om het Verkorte
Kiesnummer in te toetsen
(00–19)
Druk b.v. op 01 om een num-
mer op te slaan op positie 01

Druk op 0 – 9 om het telefoonnum-
mer in te toetsen

Druk op om op te slaan

Oproepen van Verkort Kiesnummers

U kunt een Verkort Kiesnummer uit het
geheugen laten kiezen.

U schakelt door de nummers van het 
Verkort Kiesnummer geheugen of u kiest
een nummer direct en u drukt op om
het te kiezen.

Kiezen van Verkort Kiesnummers…

Druk op herhaaldelijk tot het
gewenste nummer verschijnt

of

Druk op

dan

Druk op 0 – 9 om het gewenste
Verkort Kiesnummer (00–19)
direct te kiezen
Kies b.v. 09 om Verkort
Kiesnummer 09 te kiezen

Druk op om op te roepen

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Het Verkort Kiezen geheugen ver-
laten…

Druk op

of

Zet de handset op het basis-
station…
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Wanneer u een Direct kiesnummer heeft
opgeslagen en geactiveerd hoeft u 
alleen maar op te drukken om dat 
nummer op te roepen. U kunt slechts één
Direct nummer tegelijk opslaan.

U kunt geen Direct nummer kiezen 
wanneer geen Direct nummer is opge-
slagen.

Wanneer een Direct nummer opgeslagen
is, kan geen ander nummer worden
gekozen. Eerst dient u dan het Direct
nummer uit te schakelen om weer 
andere nummers te kunnen kiezen.

Als een direct nummer is opgeslagen,
wordt DIRECT weergegeven in de display.

Wanneer de telefoon geblokkeerd is (zie
pagina 18) wordt deze automatisch
opgeheven zodra het Direct nummer
wordt gekozen.

Opslaan van een Direct nummer…

Druk op

Druk op CODE

dan

Druk op 861 om een Direct nummer
op te slaan

dan

Druk op 0 – 9 om het telefoon-
nummer in te toetsen

Druk op om het nummer op te slaan

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activeren/deactiveren Direct 
nummer…

Druk op

dan

Druk op DIRECT om het Direct num-
mer te activeren. Herhaal
deze procedure om het Direct
nummer weer te deactiveren

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wissen van een Direct nummer…

Druk op

Druk op CODE

dan

Druk op 860 om het opgeslagen 
nummer te wissen

Druk op

Opslaan en activeren van een Direct kiesnummer

Kiezen van een Direct nummer

Wanneer het Direct nummer geactiveerd
is, is opbellen heel eenvoudig. Druk op om het Direct nummer te

kiezen
Druk op om het gesprek te 

beëindigen
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> Dagelijks gebruik18

Blokkeren uitgaande gesprekken

U kunt alle uitgaande gesprekken op de
handset blokkeren, of u kunt alleen
internationale gesprekken blokkeren.

Op een geblokkeerde handset worden
inkomende gesprekken uiteraard wel
doorgelaten. Ook kunt u gewoon inter-
nationale gesprekken tot stand brengen
op andere handsets in huis.

In het geval alle uitgaande gesprekken
zijn geblokkeerd, kunt u wèl de hulp-
diensten op 999 of 112 bellen.

Let op!
Het blokkeren van internationale 
gesprekken wordt geactiveerd zodra de
0 wordt gebruikt. Daarom kunt u deze
functie niet gebruiken bij een PABX 
wanneer u voor uw buitenlijn eerst een 0
moet intoetsen.

Blokkeren van alle gesprekken…

Druk op

Druk op CODE

Druk op 991
Zonodig toetst u de PIN-code
van het basisstation in

Druk op om de blokkering te 
activeren

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Blokkeren van internationale 
gesprekken…

Druk op

Druk op CODE

Druk op 992
Zonodig toetst u de basis
PIN-code in

Druk op om de blokkering te 
activeren

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Blokkering gesprekken opheffen…

Druk op

Druk op CODE

Druk op 990
Zonodig toetst u de basis
PIN-code in

Druk op om de blokkering op te
heffen

>> Zie pagina 31-32 voor informatie over
een PIN-code.
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U kunt vanuit het basisstation een hand-
set oproepen en omgekeerd.

Roept u de handsets vanuit het basis-
station op dan hoort u een weksignaal
van alle handsets.

Basisstation oproepen vanaf een
handset…

Druk op INT

Druk op 7 om het basisstation op te
roepen

Druk op INT op het basis-
station om de oproep te
beantwoorden

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Handset oproepen vanaf het 
basisstation…

Druk op INT op het basisstation

Druk op op de handset om de
oproep te beantwoorden

Beëindig het gesprek door
op te drukken op de hand-
set of op INT op het basis-
station

Oproepen van en naar het basisstation
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20 G E B R U I K  M E E R D E R E  H A N D S E T S

Oproepen van een andere handset

Door meerdere handsets toe te wijzen
aan uw basisstation kunt u een ‘huistele-
foon’ opbouwen. De handsets kunnen op
verschillende plaatsen worden gezet en
zij zijn allen geschikt voor uitgaande 
gesprekken.

U kunt een bepaalde handset oproepen,
of alle handsets. Wanneer u een be-
paalde handset wilt oproepen, dan dient
u die handset een nummer te geven. Zie
pagina 30 voor nadere informatie.

Bij interne gesprekken geeft de display
aan dat het om een intern gesprek gaat.
Het nummer van de handset wordt
tevens in de display aangegeven.

Oproepen van een andere 
handset…

Druk op INT

dan

Druk op het nummer van de handset
b.v. 2

Druk op

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oproepen alle handsets…

Druk op INT

dan

Druk op 9 om alle handsets tegelijk
op te roepen

Druk op
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Wanneer een extern gesprek binnen-
komt tijdens een intern gesprek, dan
hoort u een wachtsignaal in beide hand-
sets.

U kunt dan uw intern gesprek afbreken
om de externe oproep te beantwoorden,
maar u kunt het signaal ook negeren.

Negeert u het signaal, dan blijven even-
tuele andere handsets in huis bellen. De
externe oproep kan door een derde
handset worden beantwoord.

Neemt u de externe oproep aan, dan
hoort de andere handset een in-gesprek
toon.

Beantwoorden van een wachtende
buitenlijn…

Druk op INT

dan

Druk op 1 om de wachtende buiten-
lijn aan te nemen
Uw intern gesprek wordt
afgebroken en u wordt 
verbonden met de buitenlijn

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Negeren van de wachtende 
buitenlijn…

Druk op INT

dan

Druk op 0 om de wachtende buiten-
lijn te negeren
Het signaal dat de buitenlijn
aangeeft wordt uitge-
schakeld en u kunt uw intern
gesprek voortzetten

Beantwoorden van een extern gesprek dat wacht
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> Gebruik meerdere handsets22

Overzetten van een buitenlijn

U kunt een gesprek van uw eigen hand-
set naar een andere overzetten, of een
buitenlijn in de wacht zetten om rugge-
spraak met een andere handset te 
houden.

Voor het overzetten van een gesprek zijn
er drie mogelijkheden:
• Direct overzetten naar een andere

handset
• Het interne gesprek beëindigen en

doorgaan met het externe gesprek
• Teruggaan naar het externe gesprek en

het interne in de wacht zetten. In dit
geval kunt u heen en weer schakelen
tussen het interne en externe gesprek.

Overzetten naar een andere 
handset…

Druk op INT

dan

Druk op het interne nummer van de
andere handset, b.v. 2

dan

Om het gesprek direct over te
zetten naar handset nr. 2…

Druk op

of

Het externe gesprek voort-
zetten en het interne met
handset nr. 2 afbreken…

Druk op INT

Druk op het interne nummer van uw
handset, b.v. 1

of

Terugkeren naar het externe
gesprek en het interne ge-
sprek met handset 2 in de
wacht zetten…

Druk op INT

Druk op 2

Druk op INT, 2 om tussen 
beide gesprekken te 
schakelen…
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Instellen van het weksignaal

Zowel de handset als het basisstation
hebben diverse mogelijkheden voor het
weksignaal.

U kunt het volume regelen, de frequen-
tie en de melodie. Alle niveaus en instel-
lingen kunnen gecombineerd worden. U
kunt de signalen van de handset en het
basisstation zo instellen dat u ze gemak-
kelijk uit elkaar kunt houden.

De volgende instellingen zijn mogelijk:
• Gebruik de toetsen 1 (zacht), 2, 3, of 4

(luid) om het volume in te stellen
• Gebruik de toetsen 5 (traag), 6, 7, of 8

(snel) om de frequentie in te stellen
• Gebruik 9, 0, , of om de melodie

te kiezen

Let op!
Wanneer u het volume op het basis-
station op 1 zet, is het uitgeschakeld.

Instellen signaal van de handset…

Druk op

Druk op RING HS
U hoort het huidige wek-
signaal…

dan

Druk op 1,…, 4 om het volume in te
stellen

Druk op 5,…, 8 om de frequentie in
te stellen

Druk op 9, 0, , of om de melodie
te kiezen

Druk op om de nieuwe instelling
op te slaan

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Instellen signaal van het basis-
station…

Druk op

Druk op RING BS
U hoort het huidige wek-
signaal…

dan

Druk op 1,…, 4 om het volume in te
stellen

Druk op 5,…, 8 om de frequentie in
te stellen

Druk op 9, 0, , of om de melodie
te kiezen

Druk op om de nieuwe instelling
op te slaan
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Inkomende externe oproepen worden op
alle handsets gesignaleerd. U kunt echter
het weksignaal van uw handset uitscha-
kelen zodat u alleen bereikt kunt 
worden als u door een andere handset
wordt opgeroepen om een gesprek naar
u over te zetten.

Let op!
Deze functie werkt uiteraard alleen 
wanneer u over meerdere handsets
beschikt.

Uitschakelen weksignaal van een
handset…

Druk op

Druk op CODE

dan

Druk op 930
Zonodig toetst u de PIN-code
van het basisstation in

Druk op om het weksignaal voor
een buitenlijn uit te schake-
len

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Inschakelen weksignaal van een
handset…

Druk op

Druk op CODE

dan

Druk op 931
Zonodig toetst u de PIN-code
van het basisstation in

Druk op om het weksignaal voor
een buitenlijn in te schakelen

In- en uitschakelen van het weksignaal van de handset

>> Zie pagina 31-32 voor nadere infor-
matie over PIN-codes.

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

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL
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In- en uitschakelen toetsklik

Wanneer u niet bij elke druk op een
toets een klik wilt horen, kunt u deze
functie uitschakelen.

Uitschakelen toetsklik…

Druk op

Druk op CODE

dan

Druk op 910

Druk op om de toetsklik uit te
schakelen

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Inschakelen toetsklik…

Druk op

Druk op CODE

dan

Druk op 911

Druk op om de toetsklik in te 
schakelen

In- en uitschakelen signaal bij correcte positie in het basisstation

Wanneer u de handset in het basisstation
zet hoort u een signaal dat aangeeft dat
de handset in de juiste positie staat om
opgeladen te worden.

Uitschakelen laadsignaal…

Druk op

Druk op CODE

dan

Druk op 840

Druk op om het laadsignaal uit te
schakelen

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Inschakelen laadsignaal…
Druk op

Druk op CODE

dan

Druk op 841

Druk op om het laadsignaal in te
schakelen
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U kunt de handset zo instellen dat deze
een signaal geeft wanneer u buiten het
bereik komt, of wanneer door gebouwen
of slechte weersomstandigheden goede
ontvangst niet mogelijk is.

Hoort u dit signaal, ga dan dichter naar
het basisstation. Zo niet dan kan de 
verbinding met het basisstation worden
verbroken.

Let op!
Het buiten bereik signaal is alleen actief
tijdens een gesprek.

Uitschakelen buiten bereik signaal…

Druk op

Druk op CODE

dan

Druk op 880

Druk op om het buiten bereik 
signaal uit te schakelen

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Inschakelen buiten bereik signaal…

Druk op

Druk op CODE

dan

Druk op 881

Druk op om het buiten bereik 
signaal in te schakelen

Instellen ‘buiten bereik’ signaal

Met de Direct aannemen functie kunt u
gesprekken aannemen door simpelweg
de handset van het basisstation te
nemen.

Inschakelen Direct aannemen…

Druk op

Druk op CODE

dan

Druk op 941

Druk op om Direct aannemen te
activeren

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Uitschakelen Direct aannemen…

Druk op

Druk op CODE

dan

Druk op 940

Druk op om Direct aannemen te
deactiveren

Direct aannemen instellen
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Instellen indicatie acculading van de handset

U kunt de handset zo instellen dat deze
in de display aangeeft dat de accu’s
opgeladen moeten worden.

Ook kunt u desgewenst de resterende
capaciteit van de accu’s in de display
zien.

De lading wordt in procenten aange-
geven van 100, 090, 080,…, tot 000 
procent.

Let op!
Wanneer de laadindicatie is ingeschakeld
en u zet nieuwe accu’s in, kan het 
ongeveer een half uur duren voordat
een eerste indicatie in de display ver-
schijnt.

Inschakelen van het laadsignaal…

Druk op

Druk op CODE

dan

Druk op 921

Druk op om het laadsignaal te 
activeren

In de display leest u b.v.
ACCU 060

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Uitschakelen van het laadsignaal…

Druk op

Druk op CODE

dan

Druk op 920

Druk op om het laadsignaal te 
deactiveren
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Wanneer u de BeoCom 5500 met een
PABX gebruikt kan het zijn dat u eerst
een buitenlijn moet kiezen.

Ook kunt u de lengte van een pauze in-
stellen, die nodig is voor uw PABX 
systeem. De pauze kan worden ingesteld
op elke waarde tussen 1 en 9 seconden.
Gebruik de codenummers 021, 022,…,
tot 029 die de lengte van de pauze 1–9
seconden aangeeft.

Verder kunt u een vaste pauze instellen
voordat het eigenlijke nummer wordt
gekozen. Heeft u de buitenlijn gekozen,
dan toetst u de rest van het nummer in.

De telefoon wordt nu automatisch inge-
steld op een pauze alvorens te kiezen –
zowel bij zelf kiezen als bij Verkorte 
Kiesnummers.*

*Let op!
Wanneer u Verkorte Kiesnummers ge-
bruikt dient ook de buitenlijn gekozen te
worden en als onderdeel van het Verkort
Kiesnummer te worden opgeslagen.

Intoetsen van een vaste buitenlijn…

Druk op

Druk op CODE

dan

Druk op 871
Zonodig toetst u de PIN-code
van het basisstation in

Druk op Buitenlijn-code intoetsen,
b.v. 0

Druk op om de code voor de 
buitenlijn in het basisstation
op te slaan

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Inlassen van een pauze…

Druk op

Druk op CODE

dan

Druk op b.v. 023 om de pauze op 3
seconden in te stellen

of

021 = 1 seconden tot 029 = 9
sec. pauze

Druk op om de pauze op te slaan

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Instellen van een vaste pauze voor
de kiestoon…

Druk op

Druk op CODE

dan

Druk op 020

Druk op om de vaste pauze op te
slaan

Gebruik BeoCom 5500 met een PABX
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Toewijzen van extra handsets

Wanneer u extra handsets aan hetzelfde
basisstation wilt toewijzen, dient u eerst
het basisstation op toewijzing voor te
bereiden. 

U kunt maximaal 6 handsets aan een
basisstation toewijzen. U gebruikt
daarvoor de nummers 1 – 6. Eén handset
kan aan maximaal 4 basisstations worden
toegewezen, genaamd A, B, C, of D.

Wanneer u extra handsets aan uw basis-
station toewijst, dan kunt u intern tele-
foneren met twee handsets, terwijl een
derde voor een buitenlijn kan worden
gebruikt.

Toewijzen van handsets…

Druk op INT op het basisstation en
houd deze vast tot de indi-
catie op het basisstation
rood knippert.
U heeft dan 60 seconden de
tijd om een handset aan het
basisstation toe te wijzen.

dan op het handset

Druk op

Druk op CODE

dan

Druk op 901

Druk op 0000, de standaard instelling
van de PIN-code van het
basisstation, of toets uw
eigen PIN-code in

Druk op het nummer van uw handset
(1–6), b.v. 2

Druk op A, B, C, of D om het basis-
station aan te geven, b.v. A

Druk op om de toewijzing af te
ronden

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

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



31

U kunt uw eigen PIN-code voor het basis-
station intoetsen om deze tegen onbe-
voegd gebruik te beveiligen.

Ook kunt u de PIN-code van het basis-
station gebruiken om de telefoon te
blokkeren. De standaard instelling van
de PIN-code is 0000.

Wanneer u een PIN-code voor het basis-
station heeft ingetoetst, dient u deze te
wissen voordat u een nieuwe kunt in-
geven. Toetst u een onjuiste PIN-code in,
dan hoort u een foutmelding. Toets de
PIN-code dan opnieuw in.

Let op!
Wanneer u uw PIN-code bent vergeten,
neem dan contact op met uw leverancier.
Zonder de PIN-code van uw basisstation
kunt u de instellingen niet veranderen.

Intoetsen PIN-code voor het basis-
station…

Druk op

Druk op CODE

dan

Druk op 961

Druk op 0–9, toets uw PIN-code met
vier cijfers in

Druk op om de PIN-code op te slaan

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wissen PIN-code basisstation…

Druk op

Druk op CODE

dan

Druk op 960

Druk op 0–9, toets uw viercijferige
PIN-code in

Druk op om de PIN-code te wissen

Zo toetst u uw PIN-code in

>> Zie de volgende pagina voor informa-
tie over de PIN-code van de handset.
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Intoetsen PIN-code voor de handset

U kunt ook een PIN-code voor de hand-
set intoetsen om deze tegen onbevoegd
gebruik te beveiligen, zoals het wissen
van Verkort Kiesnummers.

De standaard instelling voor de PIN-code
is 0000. Om een PIN-code in te kunnen
toetsen dient u eerst de bestaande te
wissen. Toetst u een verkeerde PIN-code
in, dan hoort u een foutsignaal. Toets de
PIN-code opnieuw in.

Let op!
Wanneer u uw PIN-code bent vergeten,
neem dan contact op met uw leverancier.
Zonder de PIN-code van uw handset kunt
u de instellingen niet veranderen.

Intoetsen PIN-code handset…

Druk op

Druk op CODE

dan

Druk op 971

Druk op 0–9, toets uw viercijferige
PIN-code in

Druk op om de PIN-code op te 
slaan

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wissen PIN-code handset…

Druk op

Druk op CODE

dan

Druk op 970

Druk op 0–9, toets uw viercijferige
PIN-code in

Druk op om de PIN-code te wissen
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U kunt zonodig de toewijzing van een
handset aan een basisstation opheffen.

Voordat u dat doet zet u de handset in
het basisstation, of u kiest een positie in
de nabijheid van het basisstation.

Ook kunt u de toewijzing van een be-
paalde handset vanaf elke andere hand-
set opheffen, b.v. handset 2 opheffen
vanaf handset 1.

Opheffen toewijzing handset…

Druk op

Druk op CODE

dan

Druk op 900
Toets zonodig de PIN-code
van het basisstation in

Druk op het nummer van de handset,
b.v. 2

Druk op om de toewijzing op te
heffen

Toewijzing van een handset aan het basisstation opheffen

De handset is zo gemaakt dat deze auto-
matisch een basisstation kiest dat binnen
het bereik ligt. Ook kunt u de handset
programmeren dat deze het basisstation
kiest dat u het laatst heeft gebruikt.

U kunt de automatische keuze van het
basisstation niet activeren of deactiveren
terwijl de telefoon in gebruik is. Dat kan
alleen mogelijk wanneer de telefoon
aanstaat, maar niet in gebruik is.

Uitschakelen automatische keus…

Druk op

Druk op CODE

dan

Druk op 850

Druk op om de automatische keus
uit te schakelen

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Inschakelen automatische keus…

Druk op

Druk op CODE

dan

Druk op 851

Druk op om de automatische keus
in te schakelen

Automatisch kiezen basisstation
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> Handset en basisstation34

Kiezen van een basisstation

Wanneer uw handset aan verscheidene
basisstations is toegewezen, kunt u 
kiezen vanaf welk basisstation het 
gesprek moet worden gevoerd.

Kiezen van een basisstation…

Veranderen van basisstation A naar B…

Druk op

dan

Druk op B om naar basistation te
gaan

of

Druk op

dan

Druk op A om naar A te gaan
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Wanneer u uw handset aan een ander
basisstation wilt toewijzen dan de 
BeoCom 5500, dan dient dit wel een GAP
compatibel basisstation te zijn*.

Om de handset aan zo’n basisstation toe
te wijzen dienen handset en basisstation
elkaar kunnen herkennen. Daarvoor
toetst u de Authentication Code (AC) van
desbetreffend basisstation in.

*Let op!
GAP (Generic Access Profile) is een 
standaard voor draadloze communicatie.

Toewijzen van uw handset aan een
ander type basisstation…

Open het basisstation…

dan

Druk op

Druk op CODE

dan

Druk op 902
Toets zonodig de PIN-code
van het basisstation in

Druk op een naam voor het basis-
station, b.v. B

Toets de Authentication Code (AC) van
het externe basisstation in met 4-8
cijfers.

Druk op
De toewijzing wordt be-
vestigd door een signaal en
doordat alle symbolen in de
display knipperen

Toewijzen van de handset aan een ander basisstation
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Het toewijzen van een ander type handset aan uw eigen basisstation

Wanneer u een ander type handset aan
uw BeoCom 5500 basisstation wilt toe-
wijzen dient deze GAP compatibel te
zijn*.

U start de procedure vanuit uw eigen
BeoCom 5500 handset. Kies dan een
nummer en een Authentication Code
voor desbetreffende handset.

Vervolgens wijst u de niet BeoCom 5500
handset aan uw eigen basisstation toe.
Bij dit toewijzen dient u voor de tweede
handset hetzelfde nummer en Authen-
tication Code in te toetsen die u voor uw
eigen BeoCom 5500 handset heeft
gebruikt. Raadpleeg de handleiding van
desbetreffende handset voor nadere
aanwijzingen.

*Let op!
GAP (Generic Access Profile) is een stan-
daard voor draadloze communicatie.

Toewijzen van een ander type
handset aan uw eigen basis-
station…

Druk op

Druk op CODE

dan

Druk op 903
Toets zonodig de PIN-code
van uw handset in

Druk op het interne nummer van de
handset (1-6), b.v. 2

Druk op Authentication Code, (4-8
cijfers)
De display geeft nu aan
2 AC --------

Druk op
De indicatie op het basis-
station knippert rood en u
heeft nu 60 seconden om de
handset toe te wijzen

Wijs het andere type handset
toe…
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Uitgangsvermogen 250 mW piek, 10 mW gemiddeld

Voeding
Basisstation 230 V, 50 Hz lichtnetadapter

Handset 2 accu’s (NiCd): 40 uur standby of 5 uur spreektijd

Temperatuur 5°C - 40°C

Relatieve vochtigheid 5% - 85%

Bereik Buiten max. 300 meter afhankelijk van de condities
Binnen max. 50 meter, afhankelijk van de constructie van het gebouw

Standaard DECT, GAP

Om een zo groot mogelijk bereik te krij-
gen plaatst u het basisstation zo hoog en
vrijstaand mogelijk. Gebruik de 
BeoCom 5500 niet in een stoffige of vuile
omgeving. Stel de telefoon ook niet 
bloot aan vocht en houdt de laadcon-
tacten schoon.

Opstellen BeoCom 5500

Gebruik een zachte, droge doek met een
paar druppels van een mild reinigings-
middel om de telefoon schoon te maken.

Schoonmaken

U kunt voor uw BeoCom 5500 extra
handsets en laadstations aanschaffen.
Wilt u meer dan één handset, dan is ook
een extra laadstation handig.

Toebehoren
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Belangrijk te weten over accu’s

De BeoCom 5500 wordt geleverd met
twee oplaadbare NiCd accu’s, type AA.
Alleen de volgende typen zijn bruikbaar:
– Panasonic P/60 AA
– Philips R6 NC-P

Gebruik alleen deze typen!

Let op!
De accu’s kunnen tijdens het opladen
warm worden.

Bij het gebruik van oplaadbare
accu’s…
De levensduur van oplaadbare accu’s
wordt bepaald door de wijze van
laden. Wanneer u de accu’s na elk 
gesprek weer oplaadt, of u laadt op
voordat de accu’s geheel leeg zijn, dan
verliezen deze hun capaciteit al na
een paar maanden gebruik.

De levensduur van de accu’s wordt
verlengd wanneer u zich aan de 
volgende regels houdt:
• Een nieuwe accu, of één die ge-

durende langere tijd niet is gebruikt
bouwt zijn capaciteit op wanneer u
deze 3 à 4 maal geheel laadt en 
ontlaadt bij normaal gebruik. U 
ontlaadt de accu’s door de telefoon
te gebruiken en zodra het alarm
overgaat laadt u ze weer op.

• Leg de handset niet na elk gesprek
terug op het basisstation.

• Vermijd ontlading van de accu’s
door kortsluiting van de contacten.

• Houd de accu’s en de handset uit
direct zonlicht. Hoge temperaturen
verlagen eveneens de capaciteit van
de accu’s.

De accu’s vallen niet onder de garan-
tie.

NL Batterij niet
weggooien, maar

inleveren als KCA.
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Probleem
–––––––––––––––––––––––––

Geen display

–––––––––––––––––––––––––
Geen kiestoon

–––––––––––––––––––––––––
Kiezen onmogelijk

–––––––––––––––––––––––––
Handset/basisstation wekt
niet

–––––––––––––––––––––––––
Alleen op PABX:
Geen verbinding of ver-
keerd nummer bij gebruik
Verkort Kiesnummers

Oorzaak
–––––––––––––––––––––––––

• Handset uitgeschakeld
• Accu’s leeg

–––––––––––––––––––––––––
• Telefoonlijn niet goed

aangesloten

• Lichtnetadapter niet
goed aangesloten

–––––––––––––––––––––––––
• Handset uitgeschakeld

–––––––––––––––––––––––––
• Weksignaal uitgescha-

keld of te zacht

–––––––––––––––––––––––––

• Buitenlijn niet geacti-
veerd

Actie
–––––––––––––––––––––––––

Druk op  
Laad de accu’s op

–––––––––––––––––––––––––
Controleer de pluggen
van het basisstation en
van het telefoon stopcon-
tact

Controleer de verbindin-
gen van de adapter op het
basisstation en het stop-
contact

–––––––––––––––––––––––––
Hef de blokkering van het
toetsenbord op

–––––––––––––––––––––––––
Corrigeer het weksignaal

–––––––––––––––––––––––––

Toets de buitenlijncode in
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Belangrijk om te weten omtrent codes

De meeste telefoon instellingen worden
gemaakt met een driecijferige code op
de handset.

Onderstaande tabel geef alle mogelijke
instellingen en functies aan. Ook wordt
aangegeven wanneer u het basisstation
en de handset PIN-codes moet ge-
bruiken.

X – Standaard instelling
B – Basisstation PIN-code
H – Handset PIN-code
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Code Functie
Wissen/reset functies

250 H Handset reset naar standaard instelling
251 H Wist alle Verkorte Kiesnummers
260 B Reset het basisstation in de standaard instelling
261 B Wist alle buitenlijn codes
262 B Reset telefooninstellingen in standaard instellingen

Telefooninstellingen
033 Puls kiezen
037 X Toonkiezen (DTMF) met korte flash
038 Toonkiezen (DTMF) met lange flash
020 Vaste wachttijd voor kiestoon
023 X 3-seconden pauze (max. voor wachten op kiestoon)
021...029 1 - 9 seconden pauze

PIN
960 B Wissen PIN-code basisstation
961 B Intoetsen PIN-code basisstation
970 H Wissen PIN-code handset
971 H Intoetsen PIN-code handset
840 Laadsignaal OFF
841 X Laadsignaal ON
850 X Automatische keuze basisstation OFF
851 Automatische keuze basisstation ON
860 X B Wissen Verkort Kiesnummer
861 B Intoetsen Verkort Kiesnummer
871 X B Buitenlijn code
880 Buiten bereik signaal, OFF
881 Buiten bereik signaal, ON
930 B Buitenlijn signalering, OFF
931 X B Buitenlijn signalering, ON
940 X Direct bellen accepteren, OFF
941 Direct bellen accepteren, ON
910 Toetsklik, OFF
911 X Toetsklik, ON
920 Laadsignaal, OFF
921 Laadsignaal, ON
990 X B Blokkering, OFF
991 B Blokkering – alle nummers, ON
992 B Blokkering – internationale nummers, ON

Toewijzing handsets on/off
900 B Toewijzing handset uit
901 B Toewijzing handset naar eigen basisstation
902 H Toewijzing handset naar vreemd basisstation
903 B Toewijzing ander type handset op eigen basisstation
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Technische gegevens – codes42

Reset of wissen telefoon instellingen

Reset handset op standaardinstellin-
gen…
Code 250
• Direct antwoorden – off (940)
• Automatische keuze van basisstation –

on (851)
• Handset weksignaal
• Toetsklik – on (911)
• Laadsignaal – on (841)

Wis alle Verkort Kiesnummers…
Code 251
Alle nummers in het Verkort Kiesnummer
geheugen worden gewist

Terugzetten basisstation op 
standaard instellingen…
Code 260
• Pauze (023)
• Weksignaal basisstation
• Buitenlijn code (261)
• Direct nummer (860)

Wissen buitenlijn code…
Code 261
Wist de buitenlijn code

Reset alle instellingen
Code 262
Alle telefooninstellingen worden in de
standaard instelling teruggezet. 
(Uitgezonderd PIN-codes).
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V O O R D A T  U  B E G I N T …

De BeoCom 5500 is een draadloze tele-
foon die u in het hele huis en in de tuin
kunt gebruiken. De BeoCom 5500 
bestaat uit een handset en een basis-
station.

Zet de handset in het basisstation om op
te laden. Extra oplaadstations zijn evene-
ens verkrijgbaar.

U kunt meerdere handsets gebruiken
met één basisstation.
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CODE LOCK OFF

A SPK

VOL B RING BS

DIRECT C RING HS

DTMF D

MEM

R

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

C

INT

––––––––––––––––––––––––––––––––––
Luidspreker

––––––––––––––––––––––––––––––––––
Display
In de display van de handset vindt u
informatie over de functie die u
momenteel gebruikt.

––––––––––––––––––––––––––––––––––
Toetsenbord

––––––––––––––––––––––––––––––––––
Microfoon
Contacten voor opladen
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