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3Voordat u begint...

Deze bedieningshandleiding bevat aanwijzingen voor het gebruik
van de BeoCom 6000 handset in combinatie met een 
BeoLine ISDN-, een BeoLine PSTN- of een BeoCom 6000-
basisstation.

ISDN of PSTN?
ISDN en PSTN zijn twee verschillende soorten telefoonnetwerken. PSTN

(Public Switched Telephone Network) is het meest gebruikte netwerk.

ISDN (Integrated Services Digital Network) is een netwerk waarmee u

bijvoorbeeld digitale gegevens van een internetserviceprovider via de

telefoonlijn kunt verzenden en ontvangen, terwijl u een telefoongesprek

voert op dezelfde lijn. De BeoCom 6000 is compatibel met PSTN en ISDN.

Legenda
Raadpleeg deze legenda om te zien hoe in deze handleiding een toets of

statusdisplay in een reeks instructies wordt afgebeeld.

Toetsen op de handset:
Het wiel

De toets in het midden van het wiel

De telefoontoets waarmee u een gesprek begint

of beëindigt

De cijfertoetsen

De standbytoets die toegang biedt tot extra

functies

De display van de handset:

OK

0 – 9

00:KLOK?

00:00 1 JAN

OPMERKING! Om veiligheids-

redenen is de batterij van de

handset niet geladen als de

telefoon wordt geleverd. U moet

de batterij de eerste keer ten

minste één uur opladen voordat u

de telefoon in gebruik neemt! Zie

pagina 10 voor meer informatie.
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4 Inhoud

Aan de slag met de BeoCom 6000, 6

Hier leest u hoe u de BeoCom 6000 bij een basisstation registreert,
de handset een naam geeft, datum en tijd instelt, de batterij van
de handset oplaadt, de lampjes op de handset en het basisstation
interpreteert, de toetsen van de handset gebruikt, hoe u door het
menusysteem bladert en hoe u de display van de handset gebruikt.
Dit hoofdstuk bevat ook informatie over het onderhoud van de
BeoCom 6000 en de accessoires die beschikbaar zijn bij uw Bang &
Olufsen dealer.

Dagelijks gebruik, 18

Hier leest u hoe u gesprekken begint en beantwoordt, het volume
van de handset aanpast, gesprekken begint vanuit het
Telefoonboek, NummerWeergave (Nummer ID)- en herkieslijsten
gebruikt, een nummer na een gesprek in het Telefoonboek opslaat,
de toetsen van de handset vergrendelt en de functie Wachtstand
gebruikt.

Geavanceerde bediening, 25

Hier leest u hoe u namen en nummers in het Telefoonboek
bewerkt en wist, nummers in herkieslijsten en nummer ID-lijsten
opslaat, toestelnummers belt en opslaat, de Flash toets gebruikt en
het geluidsniveau van audio- of videoproducten van Bang &
Olufsen aanpast.

Systeem met meerdere handsets, 32

Hier leest u hoe u een handset instelt als ‘persoonlijk’ of
‘gemeenschappelijk’, naar een andere handset belt, externe
gesprekken doorschakelt en een telefonische vergadering houdt.

Als u een BeoLine ISDN-basisstation hebt..., 37

Hier leest u meer over de specifieke ISDN-diensten en -functies van
het BeoLine ISDN-basisstation: Meervoudig abonneenummers,
Doorschakelen, Beperking NummerWeergave, Wachtstand,
Toestelwisseling, VoiceMail en Telefonisch vergaderen.
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Voorkeursinstellingen, 48

Hier leest u hoe u een handset handmatig bij een basisstation
registreert, een basisstation kiest, de pincode voor het basisstation
wijzigt en de registratie van een handset bij een basisstation
opheft. Dit hoofdstuk bevat ook een overzicht van de menu’s
Handset/Basis, Belsignaal en Setup Menu.

Ter informatie, 54

Dit hoofdstuk bevat technische gegevens over de BeoCom 6000,
een overzicht van de meldingen, een gedeelte voor het oplossen
van problemen en speciale gegevens over de BeoCom 6000.

Index, 60

Hier ziet u waar u meer te weten kunt komen over specifieke
onderwerpen.
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6 Aan de slag met de BeoCom 6000

De handset voor de eerste keer bij een basisstation
registreren

Het basisstation en de handset kunnen alleen communiceren als de
handset bij het basisstation is geregistreerd. Volg de aanwijzingen
voor uw basisstation.

Als u een BeoLine PSTN-basisstation hebt...
> Controleer of het basisstation en de oplader op een stopcontact zijn

aangesloten.

> Druk met een pen of potlood op de knop aan de achterkant van het

basisstation en houd deze knop ten minste vier seconden ingedrukt.

> Als u de eerste handset bij dit basisstation registreert, plaatst u de handset

in de oplader. De registratie verloopt automatisch en u kunt de handset

vervolgens een naam geven, zoals wordt beschreven op pagina 9.

Als u al eerder handsets bij dit basisstation hebt geregistreerd...
Druk hierop om de handset in te schakelen

Druk hierop om te beginnen met het registreren

van de handset. REGISTREER BS? wordt

weergegeven op de display

Druk hierop om door te gaan. Er wordt een

beschikbaar basisstation gezocht

Wanneer een basisstation wordt gevonden,

verschijnt het PARK-nummer van het

basisstation. Controleer of het nummer

overeenkomt met het nummer aan de

achterkant van het basisstation

Als het nummer niet overeenkomt, draait u aan

het wiel om te zien welke basisstations

beschikbaar zijn. Als het gewenste basisstation

niet wordt weergegeven, opent u het

basisstation nogmaals voor registratie en

herhaalt u de procedure. Of...

Druk hierop om de handset bij het basisstation te

registreren

Als een pincode wordt gevraagd, voert u een

pincode in en drukt u op OK. Op de display

wordt aangegeven wanneer de registratie is

voltooid

REGISTREER BS?

OK

BASIS 01/01

36-000077123456

OK

0 – 9
OK

Het BeoLine PSTN-basisstation. Het

PARK-nummer van het basisstation

staat op de achterkant. Controleer

of dit nummer overeenkomt met

het nummer op de display van de

handset. 

Er kunnen maximaal zes handsets

bij één basisstation zijn

geregistreerd en elke handset

kan bij maximaal vier basisstations

zijn geregistreerd.

Als u een handset bij meerdere

basisstations hebt geregistreerd,

moet u aangeven welk basisstation

u wilt gebruiken. Zie pagina 48

voor meer informatie. 

U kunt het gemeenschappelijke

Telefoonboek en de

gemeenschappelijke nummer ID- of

herkieslijsten niet bewerken

wanneer u een

gemeenschappelijke handset bij

meerdere basisstations registreert.

Stel de handset in als ’persoonlijk’

als u hem bij meerdere

basisstations wilt registreren. Zie

pagina 34 voor meer informatie.

Toets
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Als u een BeoLine ISDN-basisstation hebt...
> Als u de eerste handset bij dit basisstation registreert, vergeet dan niet

te controleren of het basisstation en de oplader op een stopcontact zijn

aangesloten.

> Plaats de handset in de oplader. De registratie verloopt automatisch en

u kunt de handset vervolgens een naam geven, zoals wordt beschreven

op pagina 9. 

Als u al eerder handsets bij dit basisstation hebt geregistreerd...
Onderbreek de stroomtoevoer naar het basisstation gedurende twee

seconden. Het indicatorlampje begint te knipperen en u kunt gedurende

vijf minuten handsets bij het basisstation registreren

Druk hierop om de handset in te schakelen

Druk hierop om te beginnen met het registreren

van de handset. REGISTREER BS? wordt

weergegeven op de display

Druk hierop om door te gaan. Er wordt een

beschikbaar basisstation gezocht

Wanneer een basisstation wordt gevonden,

verschijnt het PARK-nummer van het

basisstation. Controleer of het nummer

overeenkomt met het nummer op het

basisstation

Als het nummer niet overeenkomt, draait u aan

het wiel om te zien welke basisstations

beschikbaar zijn. Als het gewenste basisstation

niet wordt weergegeven, opent u het

basisstation nogmaals voor registratie en

herhaalt u de procedure. Of...

Druk hierop om de handset bij het basisstation te

registreren

Als een pincode wordt gevraagd, voert u een

pincode in en drukt u op OK. Op de display

wordt aangegeven wanneer de registratie is

voltooid

REGISTREER BS?

OK

BASIS 01/01

36-000077123456

OK

0 – 9
OK

Het BeoLine ISDN-basisstation. Het

PARK-nummer van het basisstation

staat op de achterkant. Controleer

of dit nummer overeenkomt met

het nummer op de display van de

handset. 

Als u een handset bij meerdere

basisstations hebt geregistreerd,

moet u aangeven welk basisstation

u wilt gebruiken. Zie pagina 48

voor meer informatie. 

U kunt het gemeenschappelijke

Telefoonboek en

gemeenschappelijke nummer ID- of

herkieslijsten niet bewerken

wanneer u een

gemeenschappelijke handset bij

meerdere basisstations registreert.

Stel de handset in als ’persoonlijk’

als u hem bij meerdere

basisstations wilt registreren. Zie

pagina 34 voor meer informatie.

Indicatorlampje
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8 >> Aan de slag met de BeoCom 6000

BeoCom 6000-basisstation. Het

PARK-nummer van het basisstation

staat op de onderkant. Controleer

of dit nummer overeenkomt met

het nummer op de display van de

handset.

Indicatorlampje 
van basisstation

Toets

Als u een BeoCom 6000-basisstation wilt blijven gebruiken…
Druk op de knop op het basisstation en houd deze twee seconden

ingedrukt. Een rood indicatorlampje begint te knipperen en u kunt

gedurende vijf minuten handsets bij het basisstation registreren

Druk hierop om de handset in te schakelen

Druk hierop om te beginnen met het registreren

van de handset. REGISTREER BS? wordt

weergegeven op de display

Druk hierop om door te gaan. Er wordt een

beschikbaar basisstation gezocht

Wanneer een basisstation wordt gevonden,

verschijnt het PARK-nummer van het

basisstation. Controleer of het nummer

overeenkomt met het nummer op de onderkant

van het basisstation

Als het nummer niet overeenkomt, draait u aan

het wiel om te zien welke basisstations

beschikbaar zijn. Als het gewenste basisstation

niet wordt weergegeven, opent u het

basisstation nogmaals voor registratie en

herhaalt u de procedure. Of...

Druk hierop om de handset bij het basisstation te

registreren

Als een pincode wordt gevraagd, voert u een

pincode in en drukt u op OK. Op de display

wordt aangegeven wanneer de registratie is

voltooid

REGISTREER BS?

OK

BASIS 01/01

36-000077123456

OK

0 – 9
OK
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De handset een naam geven

Wanneer de registratie is voltooid, wordt u op de display gevraagd
de handset een naam te geven en de klok in te stellen. U kunt deze
instellingen desgewenst ook later opgeven. 

U kunt de handset bijvoorbeeld de naam geven van de ruimte waarin hij

staat of van de persoon die de handset gebruikt. Als u de handset geen

naam wilt geven, drukt u op C. Vervolgens kunt u de klok instellen, zoals

wordt beschreven op de volgende pagina.

NAAM INVOEREN? wordt afgebeeld

Druk hierop om een naam in te voeren

Draai aan het wiel en selecteer de gewenste

tekens

Druk hierop om het geselecteerde teken op te

slaan

Voer de rest van de naam in...

Draai aan het wiel om de cursor onder het

symbool te plaatsen. SLA NAAM OP wordt

weergegeven op de display

Druk hierop om de naam op te slaan

NAAM INVOEREN?

OK
<&-./ ABCDEFGH>

VOER NAAM IN:_

OK

SLA NAAM OP

OK
WOONKAMER

OPGESLAGEN

U kunt de naam ook opgeven via

het menu HANDSET/BASIS en u

kunt de klok desgewenst instellen

via het SETUP MENU. Zie pagina 52

en 53 voor meer informatie.
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Tijd en datum instellen

Nadat u een naam hebt opgegeven voor de handset, wordt u op de
display gevraagd om de tijd en de datum in te stellen. De tijd
wordt weergegeven als de telefoon niet in gebruik is en er geen
nieuwe informatie op de display staat. De tijd en datum worden
ook weergegeven in combinatie met informatie voor Nummer-ID’s
en Herkiezen.

KLOK INSTELLEN? wordt weergegeven

Druk hierop om de klok in te stellen

Draai aan het wiel om de uren in te stellen

Druk hierop om naar de volgende positie te gaan

Geef alle instellingen voor de klok op...

Druk hierop om de tijd en datum op te slaan

Draai aan het wiel om het jaar in te stellen en

druk op OK om het op te slaan

De batterij van de handset opladen

Als de handset zich in de oplader bevindt, wordt de batterij indien
nodig bijgeladen. Om veiligheidsredenen is de batterij niet geladen
als de telefoon wordt geleverd. U moet de batterij de eerste keer
ten minste één uur opladen voordat u de telefoon in gebruik
neemt. 

Informatie over opladen...
– De oplader moet op een stopcontact worden aangesloten.

– Het duurt vier uur om de batterij volledig op te laden.

– De gespreksduur van een volledig opgeladen telefoon bedraagt

ongeveer 20 uur.

– De standbytijd van een volledig opgeladen telefoon bedraagt ongeveer

80 uur.

KLOK INSTELLEN?

00:00 1 JAN

OK

OK

OK

OK

Bepaalde telefoonmaatschappijen

bieden een service waarmee de

klok automatisch wordt ingesteld

wanneer u de eerste keer een

gesprek begint en beëindigt. Deze

service zorgt er ook voor dat de

kloktijd steeds wordt aangepast.

Als uw telefoonmaatschappij deze

service niet levert, kunt u de klok

instellen, zoals wordt beschreven

op pagina 52 en 53.

De handset regelt het laden van de

batterij, dus u kunt de handset na

gebruik altijd in de oplader

plaatsen, zelfs als de batterij niet

hoeft te worden bijgeladen. Als u

de handset in de oplader laat, heeft

dit geen nadelig effect op de

levensduur van de batterij. 

Wanneer de batterij moet worden

opgeladen, verschijnt er een

melding op de display en klinkt er

een pieptoon. Meer hierover vindt

u op pagina 17.

>> Aan de slag met de BeoCom 6000
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Telefoonsignalen – indicatorlampjes

Indicatorlampje op het BeoCom 6000-basisstation
Het tweekleurige indicatorlampje op het basisstation is:

Groen... Het basisstation staat aan en de handset is op de juiste wijze

geplaatst om te worden opgeladen.

Rood... Opladen is onmogelijk. Plaats de handset op de juiste wijze in de

oplader.

Rood en knippert... U kunt nu handsets registreren bij het basisstation.

Indicatorlampje op het BeoLine ISDN-basisstation
Het lampje bevindt zich aan de achterkant en:

Is rood... Het basisstation werkt op de juiste wijze.

Knippert langzaam... U kunt nu handsets registreren bij het basisstation.

Knippert snel... De verbinding is slecht.

Indicatorlampje op de handset
Het indicatorlampje is rood en knippert als...

– de telefoon overgaat;

– onbeantwoorde Nummer-ID’s worden geregistreerd;

– geen lijn beschikbaar is;

– het basisstation niet op een stopcontact is aangesloten en er geen

signaal mogelijk is tussen de handset en het basisstation;

– de handset buiten het bereik van het basisstation is.

Waarom knippert het indicatorlampje op de handset...
Druk hierop om de display te activeren

Draai aan het wiel om de relevante oorzaken een

voor een te bekijken

OK

U kunt het indicatorlampje van de

handset of het waarschuwings-

signaal uitschakelen. Zie pagina 52

en 53 voor meer informatie.

Indicatorlampje

Indicatorlampje

Indicatorlampje
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12 >> Aan de slag met de BeoCom 6000

De BeoCom 6000-handset

De handset wordt automatisch ingeschakeld wanneer u hem in de
oplader plaatst. Als u de handset uitschakelt, kunt u geen
gesprekken beginnen en ontvangt de handset geen
binnenkomende gesprekken.

De handset uitschakelen...
Druk hierop en houd deze knop vier seconden

ingedrukt om de handset uit te schakelen of...

druk op en druk vervolgens op MENU

Draai aan het wiel om HANDSET UIT te

selecteren en druk op OK (in het midden van het

wiel) om de handset uit te schakelen

De handset inschakelen...
Druk hierop om de handset in te schakelen of

plaats de handset in de oplader

Displayoverzicht
Afhankelijk van de status van de handset kunnen verschillende berichten

verschijnen wanneer u op OK drukt. Draai aan het wiel om deze te

bekijken.

De batterij moet opnieuw worden opgeladen.

De verbinding tussen de handset en het

basisstation is verbroken of het basisstation is

niet op het lichtnet aangesloten.

Er is geen lijn beschikbaar of het aansluitkastje is

niet met de telefoonaansluiting verbonden.

Er zijn vijf nieuwe nummer ID-gesprekken.

Er zijn 117 vrije plaatsen in het Telefoonboek.

De handset heeft een eigen Telefoonboek,

herkieslijst en nummer ID-lijst, die u niet via het

basisstation maar via de handset van gegevens

voorziet of bijwerkt.

MENU

OK

ACCU LEEG

GEEN SIGNAAL

LIJN BEZET

5 NUMMER ID

117 VRIJ

PERSOONLIJK

HANDSET

NUMMER ID HERKIES TEL BOEK

KLOK INSTELLENKLOK INSTELLEN

De display wordt verlicht wanneer

de handset in gebruik is.
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Bladeren in het menusysteem
Druk op en vervolgens op MENU om het

hoofdmenu te openen

Draai aan het wiel om een menu-item te kiezen

en druk op OK om het te openen

Wanneer u een menu-item hebt geselecteerd,

draait u aan het wiel om de opties voor elk item

te bekijken en drukt u op OK om de instelling op

te slaan

Items in het hoofdmenu en hun functie
Hiermee voert u een nieuwe naam en een nieuw

nummer in het Telefoonboek in. Zie pagina 25.

Hiermee wijzigt u een naam of nummer in het

Telefoonboek. Zie pagina 26.

Hiermee wist u een naam en nummer uit de

herkieslijst, nummer ID-lijst of het Telefoonboek.

Zie pagina 22, 23 en 27.

Hiermee vergrendelt u de toetsen van de

handset. Zie pagina 19.

Hiermee schakelt u de handset uit. Zie pagina

12.

Hiermee stelt u het belsignaal in. Zie pagina 52

en 53.

Instellingen voor handset en basisstation. Zie

pagina 52 en 53.

Speciale instellingen. Zie pagina 52 en 53.

MENU

OK

OK

MENU 1

NUMMER OPSLAAN

MENU 2

NR. AANPASSEN

MENU 3

NUMMER WISSEN

MENU 4

TOETSEN VAST

MENU 5

HANDSET UIT

MENU 6

BELSIGNAAL

MENU 7

HANDSET/BASIS

MENU 

SETUP MENU

Als u het nummer van een menu

weet, kunt u dit menu ook

rechtstreeks vanuit het hoofdmenu

selecteren door op het nummer

van het gewenste menu te drukken

(1-7). Druk voor het SETUP MENU

op in plaats van op een

nummer.
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14 >> Aan de slag met de BeoCom 6000

Toetsen van de handset

NUMMER ID
Hiermee opent u de nummer ID-

lijst

HERKIES
Hiermee opent u de herkieslijst

TEL BOEK
Hiermee opent u het Telefoonboek.

Hiermee kunt u ook namen en

nummers in het Telefoonboek

opslaan

Draai aan het wiel als u wilt zoeken

in het Telefoonboek, in

herkieslijsten, in nummer ID-lijsten

en in het menusysteem van de

telefoon. Tijdens een gesprek kunt

u aan het wiel draaien om het

volume aan te passen

OK (in het midden van het wiel)

Hiermee accepteert u items of

keuzes op de display of slaat u

deze op

C
Hiermee wist u het meest recent

ingevoerde item. Druk hierop en

houd deze toets ingedrukt om een

functie te verlaten

Hiermee begint of beëindigt u een

gesprek

A
Hiermee past u het volume van

Bang & Olufsen audiosystemen aan

V
Hiermee past u het volume van

Bang & Olufsen videosystemen aan

Deze toets biedt toegang tot de

functies die boven de toetsen

worden weergegeven. Hiermee

kunt u ook de handset in- en

uitschakelen en de toetsen

vergrendelen en ontgrendelen

0 – 9
Cijfertoetsen voor het invoeren van

telefoonnummers en het selecteren

van menu’s

Deze toetsen worden gebruikt in

telefoonnummers voor het

Doorschakelen en het gebruik van

geautomatiseerde diensten

NUMMER ID HERKIES TEL BOEK

KLOK INSTELLENKLOK INSTELLEN
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Extra functies met behulp van
twee toetsen 
BeoCom 6000 beschikt

over extra functies die worden

aangegeven door woorden of

symbolen boven de toetsen. Als u

een dergelijke functie wilt

gebruiken, drukt u op de toets 

en vervolgens op de toets die

onder het symbool voor de

gewenste functie staat:

(boven 1-6)

Hiermee belt u een andere handset

in het huis; nummers 1 tot en met

6 zijn beschikbaar

MENU (boven 7) 

Kies het menusysteem

(boven )

Hiermee schakelt u de microfoon in

en uit

PAUZE (boven 9)

Dit is de pauzetoets waarmee u

pauzes in een telefoonnummer met

een toestelnummer opslaat 

R (boven )

Deze toets wordt gebruikt voor

bepaalde geautomatiseerde

diensten en wanneer de 

BeoCom 6000 wordt gebruikt met

een telefooncentrale

Deze toets biedt toegang tot het

interne Telefoonboek met interne

handsets

Hiermee belt u tegelijk naar alle

interne handsets
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Plaatsing en omgeving

Plaats de telefoon niet in een vochtige, stoffige of vuile omgeving
en stel het apparaat niet bloot aan vloeistoffen en direct zonlicht.
Voorkom dat de laadcontacten van de handset in aanraking komen
met metaal of vette onderdelen. 

Reinigen

Reinig de BeoCom 6000 met een zachte, vochtige doek en een paar
druppels van een mild reinigingsmiddel. Reinig de laadcontacten
van de oplader en de handset voorzichtig met een wattenstaafje
en alcohol. 

De clip bevestigen

Met de clip kunt u de handset aan uw broekzak bevestigen.
Bevestig de clip aan de achterkant van de handset:

De clip bevestigen...
> Schuif de twee zijkanten in de sleuven aan weerszijden van de handset.

> Wanneer de clip zich op de juiste positie bevindt (ongeveer 4,5 cm van

de bovenkant van de handset), klikt deze vast. Zorg dat de clip goed is

bevestigd aan beide zijden van de handset.

De clip verwijderen:
> Trek de linkerzijkant (B) met behulp van een plat object naar links.

> Wanneer de linkerzijkant uit de groef is getrokken, schuift u de clip

voorzichtig terug zodat u de handset niet beschadigt met de clip.

De volgende accessoires zijn

verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen

dealer: extra handset, clip, staande

oplader, oplader voor

wandbevestiging.

>> Aan de slag met de BeoCom 6000

CLICK

CLICK

1

2

B
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Batterijstatus

De batterij-indicator op de display geeft de capaciteit of resterende
gespreksduur voor de handset aan. Er zijn zes symbolen
beschikbaar voor de batterij-indicator:

U kunt op elk moment de oplaadstatus van de batterij in de handset

weergeven door op OK te drukken. Als de batterij moet worden

opgeladen, verschijnt automatisch een melding op de display en wordt

een geluidssignaal weergegeven door de handset.

De batterij vervangen

De batterij verwijderen...
> Verwijder de batterijklep. Druk hiervoor zachtjes op de klep en schuif

deze naar beneden.

> Verwijder de batterij en trek de batterijaansluiting los.

De batterij in de telefoon plaatsen...
> Bevestig de batterijaansluiting (A) en plaats de batterij en de snoeren in

de telefoon, zoals wordt weergegeven.

> Plaats de batterijklep terug en zorg dat de lipjes goed in de sleuven aan

de boven- en onderkant van de klep vallen.

Als u de batterij in de handset door een nieuwe batterij wilt vervangen,

volgt u de instructies die bij de nieuwe batterij worden gegeven.

100% opgeladen

80% opgeladen

60% opgeladen

40% opgeladen

20% opgeladen

0% opgeladen

NUMMER ID HERKIES TEL BOEK

117 VRIJ117 VRIJ

A

NL Batterij niet
weggooien, maar

inleveren als KCA.
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18 Dagelijks gebruik

Bellen en gebeld worden

Met toets van de BeoCom 6000 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. Als u een gesprek niet wilt
beantwoorden, kunt u het belsignaal uitschakelen.

Bellen en ophangen...
Voer het toestelnummer in

Als u een fout maakt, draait u aan het wiel om

de cursor naar het foute cijfer te verplaatsen en

drukt u op C om het te wissen. Of...

...druk hierop om het nummer te bellen. De

gespreksduur wordt weergegeven en als de

naam in het Telefoonboek is opgeslagen, wordt

deze ook weergegeven.

Druk hierop om het gesprek te beëindigen of

plaats de handset in de oplader

De telefoon opnemen...
Druk hierop, wacht op een pieptoon en

beantwoord vervolgens het gesprek

Druk hierop of plaats de handset in de oplader

om een gesprek te beëindigen

Het belsignaal van een handset uitschakelen...
Druk hierop om het belsignaal uit te schakelen.

Het indicatorlampje op de handset blijft

knipperen totdat de beller ophangt

0 – 9

C

Druk op om een kiestoon te

krijgen voordat u een nummer

invoert.

U kunt een nummer ook

rechtstreeks vanuit het

Telefoonboek bellen. Zie pagina 

21 voor meer informatie.

U kunt de telefoon instellen op

automatisch opnemen. Hierna

hoeft u de telefoon alleen uit de

lader te nemen om een gesprek te

beantwoorden. Zie pagina 52 en

53 voor meer informatie.
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De toetsen van de handset vergrendelen

U kunt de toetsen van de handset vergrendelen om te voorkomen
dat toetsen worden geactiveerd wanneer u de handset
bijvoorbeeld op zak hebt. Wanneer u de toetsen van de handset
vergrendelt, kunt u gesprekken gewoon beantwoorden, maar om
een gesprek te beginnen, moet u de toetsen eerst ontgrendelen.

De toetsen van de handset vergrendelen...
Druk hierop en houd deze toets twee seconden

ingedrukt om de toetsen te vergrendelen.

De handset geeft een pieptoon weer wanneer

deze is vergrendeld

De toetsen ontgrendelen...
Druk hierop om de toetsen te ontgrendelen. De

handset geeft opnieuw een pieptoon weer

Druk hierop om uw keuze te bevestigen

Volume en de microfoon

Tijdens een gesprek kunt u het geluidsniveau aanpassen met
behulp van het wiel. 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.

Hiermee zet u het geluid van de handset harder of zachter...
Draai aan het wiel om het volume aan te passen

De microfoon in- of uitschakelen...
Druk op en vervolgens op om de

microfoon uit te schakelen. De handset geeft een

pieptoon weer wanneer de microfoon is

uitgeschakeld 

Druk op en vervolgens op om de

microfoon weer in te schakelen

OK

U kunt de handset vergrendelen via

het SETUP MENU. Zie pagina 52 en

53 voor meer informatie.

Wanneer u het volume aanpast,

geeft de handset een pieptoon

weer als het maximale

geluidsniveau is bereikt. Wanneer u

een volumeniveau (met

uitzondering van het

maximumniveau) selecteert, geldt

dit voor alle volgende gesprekken

totdat u het volume opnieuw

aanpast.
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Na een gesprek een nummer opslaan

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...
Op de display wordt de gespreksduur

weergegeven en wordt gevraagd of u het

nummer wilt opslaan

Druk op OK om het nummer op te slaan en een

naam in te voeren

Draai aan het wiel om de letters voor de naam te

kiezen

Druk op OK om de gekozen letter op te slaan

Voer de rest van de naam in

Druk op de cijfertoetsen om cijfers in een item te

gebruiken

Druk hierop om de naam en het nummer op te

slaan of...

...draai aan het wiel om de cursor onder het

symbool te plaatsen. SLA NAAM OP? wordt

weergegeven

Druk op OK om de naam en het nummer op te

slaan

DUUR 00:29

NUMMER OPSLAAN?

OK
<&-./ ABCDEFGH>

VOER NAAM IN:_

OK

0 – 9

TEL BOEK

SLA NAAM OP?

OK

U kunt ervoor zorgen dat u

telefoonboekitems gemakkelijk

terugvindt:

ANNA & ROBERT

B&O MICHIEL

L_WILMA

– 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.

>> Dagelijks gebruik
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Zoeken in het Telefoonboek en een nummer bellen

Als de telefoon niet in gebruik is, kunt u in de gehele lijst met
namen van het Telefoonboek zoeken door aan het wiel te draaien.

Als de telefoon niet in gebruik is...
Draai aan het wiel om in het gehele

Telefoonboek te zoeken

Druk hierop om een nummer te bellen of...

...druk hierop om het Telefoonboek te openen

Draai aan het wiel om de eerste letter te kiezen

Druk hierop om namen te zoeken die beginnen

met de letter die u hebt gekozen

Draai aan het wiel om in de namen te zoeken

Druk hierop om een nummer te bellen

Een nummer wijzigen voordat u het kiest...
Druk hierop om een nummer te wijzigen

Draai aan het wiel en kies een cijfer

Druk hierop om een cijfer te wissen

Voer een nieuw cijfer in

Druk hierop om een nummer te bellen

TEL BOEK
<ABCDEFGHIJKLMN

<OPQRSTUVWXYZ>

OK

OK

C

0 – 9

Als u een nummer wijzigt voordat

u het kiest, zoals hieronder wordt

beschreven, wordt het

telefoonboekitem met de naam en

het nummer niet gewijzigd.
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Herkiezen gebruiken

Met de functie Herkiezen worden de laatste 24 telefoonnummers
opgeslagen die u hebt gebeld. Naast het gebelde nummer kunt u
ook de tijd en datum van het gesprek bekijken. Als u een naam
hebt ingevoerd in het Telefoonboek, wordt deze naam afgebeeld
in plaats van het nummer. Interne gesprekken worden niet in de
herkieslijst vastgelegd. 

Bellen vanuit de herkieslijst...
Druk hierop om de lijst te openen

Druk opnieuw om de gespreksduur weer te

geven of...

...draai aan het wiel om een naam of nummer te

kiezen

Druk hierop om een nummer te bellen

Een bepaald herkiesnummer wissen...
Druk hierop om de lijst te openen

Draai aan het wiel om de naam of het nummer

te kiezen

Druk op en vervolgens op MENU om het

hoofdmenu te openen

Draai aan het wiel om het menu NUMMER

WISSEN te selecteren en druk op OK om het

geselecteerde item te wissen

Druk hierop om het item te wissen. Herhaal de

procedure voor elk item dat u wilt wissen

HERKIES

HERKIES

HERKIES

MENU

OK

OK

U kunt telefoonnummers uit de

herkieslijst direct in het Telefoon-

boek opslaan. Zie pagina 28.

De herkieslijst is alleen beschikbaar

voor handsets die zijn ingesteld als

’gemeenschappelijk’. Zie pagina 34

voor meer informatie. 

Om te voorkomen dat functies voor

speciale diensten worden gebruikt,

worden tekens na en niet

opgenomen in de herkieslijst.

>> Dagelijks gebruik
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NummerWeergave (Nummer ID) gebruiken

De laatste 24 nummers die u hebben gebeld, worden opgeslagen in
de nummer ID-lijst. Als het nummer in het Telefoonboek wordt
vermeld, wordt de naam ook weergegeven. Van identieke
nummers wordt alleen het meest recente opgeslagen in de lijst. In
de nummer ID-lijst vindt u informatie over de beller, het nummer
waarmee is gebeld en de tijd waarop het gesprek is ontvangen.
Nieuwe gesprekken worden aangegeven met .

Bellen vanuit de nummer ID-lijst...
Druk hierop om de lijst te openen

Druk opnieuw om het te zien hoeveel nieuwe

gesprekken zijn geregistreerd of... 

...draai aan het wiel om een naam of nummer te

kiezen

Druk hierop om een nummer te bellen

Een bepaalde nummer ID-oproep wissen...
Druk hierop om de lijst te openen

Draai aan het wiel om de naam of het nummer

te kiezen

Druk op en vervolgens op MENU om het

hoofdmenu te openen

Draai aan het wiel om het menu NUMMER

WISSEN te selecteren en druk op OK om het

geselecteerde item te wissen

Druk hierop om het item te wissen. Herhaal de

procedure voor elk item dat u wilt wissen

NUMMER ID

NUMMER ID

NUMMER ID

MENU

OK

OK

Voor het gebruik van deze functie

hebt u een abonnement met

NummerWeergave nodig bij uw

telefoonmaatschappij.

U kunt de telefoonnummers uit de

nummer ID-lijst direct in het

Telefoonboek opslaan. Zie pagina

28 voor meer informatie.

De nummer ID-lijst is alleen

beschikbaar voor handsets die zijn

ingesteld als ’gemeenschappelijk’.

Zie pagina 34.

Als geen nummer ID-gegevens

beschikbaar zijn, wordt 

NR. ONDERDRUKT weergegeven

voor gesprekken waarvan de

nummers onbekend of verborgen

zijn.
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Tussen twee gesprekken schakelen – Wachtstand

Als u een binnenkomend gesprek ontvangt terwijl u al aan de
telefoon bent, geeft de handset een pieptoon weer. U kunt het
eerste gesprek nu in de wacht zetten en het nieuwe gesprek
beantwoorden.

Een binnenkomend gesprek beantwoorden tijdens een gesprek...
Draai aan het wiel totdat EXT WATCH&ANTW

wordt weergegeven en druk op OK om het

binnenkomende gesprek te beantwoorden

Schakelen tussen twee gesprekken...
Druk hierop om te schakelen tussen gesprekken

Draai aan het wiel totdat EXT WATCH&ANTW

wordt weergegeven en druk op OK om te

schakelen tussen de gesprekken of...

...druk op en vervolgens op R om het tweede

gesprek te selecteren

Druk op en vervolgens op R om weer over te

schakelen naar het eerste gesprek

OK

OK

OK

R

R

Als u deze functie wilt gebruiken,

hebt u een abonnement op de

service Wachtstand nodig.

>> Dagelijks gebruik
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Een nieuwe naam en een nieuw nummer in het
Telefoonboek invoeren

U kunt op elk moment een naam en nummer in het Telefoonboek
opslaan. Nummers worden eenmaal opgeslagen. Een nummer mag
uit maximaal 48 cijfers bestaan en een naam mag maximaal 16
tekens lang zijn. U kunt in de regel maximaal 200 items opslaan;
het maximumaantal items in het Telefoonboek is echter afhankelijk
van de lengte van de namen en nummers die u invoert.

Een nummer invoeren...
Druk op en vervolgens op MENU om het

hoofdmenu te openen

Draai aan het wiel om het menu NUMMER

OPSLAAN te kiezen en druk op OK om het te

openen

Voer het toestelnummer in

Druk hierop om het nummer op te slaan

Druk hierop om een naam in te voeren

Een naam invoeren...
Draai aan het wiel om de tekens voor de naam

te kiezen

Druk hierop om het geselecteerde teken op te

slaan

Voer de rest van de naam in...

Druk hierop om de naam op te slaan of...

...draai aan het wiel om de cursor onder het

symbool te plaatsen. SLA NAAM OP wordt

weergegeven

Druk hierop om de naam op te slaan

MENU

OK

0 – 9

OK

OK
<&-./ ABCDEFGH>

VOER NAAM IN:_

OK

TEL BOEK

OK

U kunt ook rechtstreeks vanuit het

Telefoonboek bellen. Zie pagina 21

voor meer informatie.

U kunt items in het Telefoonboek

bewerken en wissen, maar het

gemeenschappelijke Telefoonboek

wordt opgeslagen op het

basisstation. Daarom kunt u geen

items opslaan, wissen of bewerken

als de handset buiten het bereik

van basisstation nummer 01 is of

niet is geregistreerd bij basisstation

01.

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.

Als u een andere telefoon-

maatschappij wilt gebruiken, moet

u de operatorcode (prefix) voor het

nummer invoegen. 

Namen en nummers zijn alleen

beschikbaar voor handsets die zijn

ingesteld als ’gemeenschappelijk’.

Zie pagina 34 voor meer

informatie.

Geavanceerde bediening
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Namen of nummers in het Telefoonboek wijzigen

U kunt op elk moment nummers of namen in het Telefoonboek
wijzigen. U kunt tekens en cijfers in omgekeerde volgorde wissen
of de cursor eerst onder een teken of cijfer plaatsen en dan wissen.

Als de handset in gebruik is, drukt u op 

TEL BOEK. Als de handset standby staat, gaat u

door met de volgende stap

Draai aan het wiel en kies een item

Druk op en vervolgens op MENU om het

hoofdmenu te openen

Draai aan het wiel om het menu 

NR. AANPASSEN te selecteren en druk op OK

Een naam en telefoonnummer wijzigen...
Draai aan het wiel om een cijfer in het nummer

te selecteren

Druk hierop om een cijfer te wissen

Voer nieuwe cijfers in het nummer in

Druk hierop om het nummer op te slaan.

Vervolgens kunt u de naam wijzigen 

Draai aan het wiel om de letters voor de naam te

kiezen

Druk hierop om de geselecteerde letter op te

slaan of...

...druk hierop om letters te wissen

De gewijzigde naam opslaan...
Druk hierop om de naam op te slaan of...

...draai aan het wiel om de cursor onder het

symbool te plaatsen. SLA NAAM OP? wordt

weergegeven. Druk op OK om de naam op te

slaan

TEL BOEK

MENU

OK

C

0 – 9

OK

OK

C

TEL BOEK

OK

Wanneer u een nummer uit het

Telefoonboek weergeeft, kunt u

het wijzigen door op OK te

drukken. Druk opnieuw op OK om

een nieuwe naam voor het

gewijzigde nummer in te voeren.

Dit item wordt vervolgens als een

nieuw item in het Telefoonboek

opgeslagen.

>> Geavanceerde bediening
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Namen en nummers in het Telefoonboek wissen

U kunt namen en nummers wissen die in het Telefoonboek zijn
opgeslagen.

Als de handset in gebruik is, drukt u op 

TEL BOEK. Als de handset standby staat, gaat u

door met de volgende stap

Draai aan het wiel en kies een item

Druk op en vervolgens op MENU om het

hoofdmenu te openen

Draai aan het wiel om het menu NUMMER

WISSEN te selecteren en druk op OK om het item

te wissen

Druk hierop om het item te wissen

TEL BOEK

MENU

OK
JAN BAKKER

WISSEN?

OK
JAN BAKKER

GEWIST
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Herkiesnummers en nummer ID-nummers opslaan

U kunt telefoonnummers uit herkies- en nummer ID-lijsten met een
naam opslaan in het Telefoonboek.

Druk op HERKIES of NUMMER ID. Het laatste

nummer in de lijst verschijnt op de display

Draai aan het wiel om het gewenste nummer te

selecteren en druk op OK om het nummer op te

slaan in het Telefoonboek

Druk hierop om een naam in te voeren

Draai aan het wiel om tekens voor de naam te

selecteren

Druk hierop om het geselecteerde teken op te

slaan

Voer de rest van de naam in

Druk hierop om de naam op te slaan of...

...draai aan het wiel om de cursor onder het

symbool te plaatsen. SLA NAAM OP? wordt

weergegeven

Druk hierop om de naam op te slaan

HERKIES
NUMMER ID

OK

OK
<&-./ ABCDEFGH>

VOER NAAM IN:_

OK

TEL BOEK

OK

Nummers die als naam of met een

naam in herkies- en nummer ID-

lijsten staan, zijn al opgeslagen in

het Telefoonboek.

>> Geavanceerde bediening
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Volume voor audio-/videoproducten aanpassen

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

Het volume van een audio- of videosysteem aanpassen...
Druk op A om het audiovolume of op V om het

videovolume aan te passen

Draai aan het wiel om het geluid harder of

zachter te zetten

Het volume van een gekoppeld product aanpassen...
Druk op 

Druk op A of V om het audio- of videovolume in

de secundaire ruimte aan te passen

Draai aan het wiel om het geluid harder of

zachter te zetten

A
V

A
V

VOLUME +/-

LINK
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Toestelnummers bellen en opslaan in het
Telefoonboek

Als u naar een toestelnummer wilt bellen, moet u voorafgaand aan
het toestelnummer een pauze invoeren. Sla het hoofdnummer, de
pauze en het toestelnummer op in het Telefoonboek en geef het
nummer een naam. Nu kunt u het nummer bellen vanuit het
Telefoonboek.

Een toestelnummer rechtstreeks bellen...
Voer het hoofdtelefoonnummer in

Druk hierop om het nummer te bellen

Wacht op verbinding...

Voer het toestelnummer in

Druk hierop om het gesprek te beëindigen

Een toestelnummer opslaan in het Telefoonboek...
Voer het hoofdtelefoonnummer in

Druk op en vervolgens op PAUZE om een

pauze in te voegen

Voer het toestelnummer in

Druk hierop om het item op te slaan in het

Telefoonboek

Een toestelnummer bellen vanuit het Telefoonboek...
Draai aan het wiel om in het gehele

Telefoonboek te zoeken

Druk hierop om een nummer te bellen 

Druk hierop om het toestelnummer te bellen

0 – 9

0 – 9

0 – 9

PAUZE

0 – 9

OK

WACHT OP TOETS

OK

>> Geavanceerde bediening
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Gebruik van de FLASH toets

Een aantal functies worden bediend met de zg. FLASH toets. Deze
toets wordt gebruikt voor een wisselgesprek, of bij gebruik van een
huiscentrale om een gesprek naar een ander toestel door te
verbinden. Bij sommige centrales wordt FLASH ook wel INTERN
genoemd. Op de BeoCom 6000 wordt een FLASH toets R genoemd
en bediend door de zvarte punt en dan R in te drukken.

Druk op en 

vervolgens op R om en flash te kiezenR
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Wanneer meerdere handsets bij één basisstation zijn geregistreerd,
kunt u een eigen telefoonsysteem instellen. Alle handsets kunnen
externe gesprekken ontvangen. Dit is ook mogelijk tijdens interne
gesprekken tussen de handsets. De handsets in het systeem hebben
de nummers 1 tot en met 6; u kunt ze ook namen geven.

Elke handset is aanvankelijk ingesteld als ’gemeenschappelijk’. Dit
betekent dat het Telefoonboek, de nummer ID-lijst en de
herkieslijst worden bijgewerkt via het basisstation en
gemeenschappelijk worden gebruikt met de andere handsets in het
systeem. Als u een apart Telefoonboek en onafhankelijke nummer
ID- en herkieslijsten wilt gebruiken in een handset, moet u de
handset instellen als ’persoonlijk’.

Op de volgende pagina’s leest u meer over de mogelijkheden
waarmee u een systeem kunt instellen.

Systeem met meerdere handsets
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Een andere handset bellen

U kunt één handset bellen of alle handsets tegelijk bellen. 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.

Een handset bellen...
Druk hierop om intern te bellen

Kies het nummer van de gewenste handset of...

...draai aan het wiel om te zoeken in de interne

lijst met handsets. U ziet de nummers van de

beschikbare handsets met een eventuele

opgeslagen naam

Druk hierop om de handset te bellen

Alle handsets bellen...
Druk hierop om intern te bellen

Druk hierop om alle handsets te bellen

Een gesprek beëindigen...
Druk hierop om een gesprek te beëindigen

1 – 6

1: WOONKAMER

In het telefoonsysteem kunnen

maximaal twee interne gesprekken

en één extern gesprek tegelijk

worden gevoerd.

Er zijn drie verschillende belsignalen

om externe gesprekken, gewone

interne gesprekken en interne

gesprekken die bestemd zijn voor

alle handsets te onderscheiden. 

Als u een handset kwijt bent, kunt

u hem terugvinden door de

handset te bellen.
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Een handset instellen als ’persoonlijk’ of
’gemeenschappelijk’

U kunt de handset instellen als ’persoonlijk’ of
’gemeenschappelijk’. Het Telefoonboek, de herkieslijst en de
nummer ID-lijst van een persoonlijke handset zijn opgeslagen in de
handset in plaats van het basisstation.

Druk op en vervolgens op MENU om het

hoofdmenu te openen

Draai aan het wiel om het menu HANDSET/BASIS

te selecteren en druk op OK om het te openen

Draai aan het wiel om PERSOONLIJK of

GEMEENSCH. (gemeenschappelijk) te selecteren

en druk op OK om deze instelling op te slaan

Op de display wordt u gevraagd uw keuze te

bevestigen. Als u van gedachten verandert, drukt

u op C om de instelling ongedaan te maken.

Of...

...druk hierop om de instelling te bevestigen

MENU

OK

GEMEENSCH.

OK

GEMEENSCH.

DOORGAAN?

C

OK

Als u de instelling van de handset

weer van ’persoonlijk’ in

’gemeenschappelijk’ wijzigt,

worden het persoonlijke

Telefoonboek en de persoonlijke

nummer ID- en herkieslijsten

gewist, evenals de namen die u aan

de handset hebt gegeven. Als u

andere handsets hebt met

gemeenschappelijke lijsten, worden

de gewiste persoonlijke lijsten door

deze lijsten vervangen. Het

bijwerken van het

gemeenschappelijke Telefoonboek

en de gemeenschappelijke nummer

ID- en herkieslijsten duurt maximaal

vijf minuten.

>> Systeem met meerdere handsets
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Externe gesprekken doorschakelen

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 hierop om intern te bellen. 

Het externe gesprek staat nu in de wacht

Draai aan het wiel en kies een handset

Druk hierop om de geselecteerde handset te

bellen

Wanneer het interne gesprek wordt opgenomen,

drukt u hierop 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 hierop om het externe gesprek uit de wacht

te halen

OK
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Telefonisch vergaderen

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 hierop om intern te bellen tijdens een

extern gesprek

Draai aan het wiel en kies een handset

Druk hierop om de handset te bellen Het externe

gesprek staat nu in de wacht

Druk hierop wanneer het interne gesprek wordt

beantwoord

Draai aan het wiel om CONFERENTIE? te

selecteren en druk op OK om een telefonische

vergadering te beginnen

Druk hierop om de telefonische vergadering te

beëindigen

Het externe gesprek uit de wacht halen als het interne gesprek niet
wordt beantwoord...

Druk hierop om over te schakelen op het externe

gesprek dat in de wacht staat

OK

CONFERENTIE?

OK

OK

Als u over een BeoLine ISDN-

basisstation beschikt, kunt u ook

telefonisch vergaderen met één

interne handset en twee externe

deelnemers. Zie pagina 47 voor

meer informatie.

>> Systeem met meerdere handsets
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Handsets instellen voor ISDN-diensten

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 Meervoudige abonneenummers. Met meervoudige

abonneenummers kunt u iedere handset een eigen telefoonnummer

geven. Zie pagina 38 en 39 voor meer informatie.

– Als u de functie Wachtstand activeert, kunt u tijdens een gesprek een

nieuwe oproep ontvangen op dezelfde telefoon. Zie pagina 40 en 41.

– Als u wilt dat uw handset een eigen Telefoonboek, herkieslijst en

nummer ID-lijst heeft, zet u de handset op ’persoonlijk’ in plaats van op

’gemeensch.’. Zie pagina 34.

– Als u wilt dat tijdens een gesprek uw telefoonnummer niet wordt

getoond, moet u bij uw telefoonmaatschappij hebben vastgelegd dat

uw NummerWeergave wordt geblokkeerd. Zie pagina 45.

– Als uw telefoonmaatschappij de dienst Doorschakelen aanbiedt, kunt u

binnenkomende gesprekken doorschakelen naar een ander

telefoonnummer. Zie pagina 46.

Als u reeds beschikt over een

BeoCom 6000-telefoonsysteem en

u wilt het gemeenschappelijke

Telefoonboek overzetten naar het

basisstation van de BeoLine 6000,

neem dan contact op met uw 

Bang & Olufsen dealer voor hulp.

Als u een BeoLine ISDN-basisstation
hebt...
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Elke handset een eigen telefoonnummer –
meervoudige abonneenummers

Met de dienst voor 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.

Als u een abonnement neemt op meervoudige abonneenummers moet u

iedere handset een eigen code geven:

Code 0: De handset gaat over, ongeacht welk meervoudige

abonneenummer wordt gebeld.

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 en te drukken.

Meervoudig abonneenummers worden op de display aan de andere kant

van de lijn afgebeeld als Nummer-ID. Zie pagina 45 als u anoniem wilt

bellen of als u bij uw telefoonmaatschappij hebt vastgelegd dat uw

NummerWeergave wordt geblokkeerd.

Een handset een eigen telefoonnummer geven...
Druk hierop om de dienst voor Meervoudig

abonneenummers te activeren

Voer het desbetreffende meervoudig

abonneenummer in

Druk hierop om door te gaan

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

geven

Druk hierop om door te gaan

Druk hierop en wacht op de kiestoon

Druk opnieuw hierop om de instelling op te slaan

441

0 – 9

0 – 2

MSN betekent ’Multiple Subscriber

Numbering’: Meervoudig

abonneenummers.

Als u een gesprek hebt op een

handset met code 0 en u hebt de

functie Wachtstand niet

geactiveerd (zie pagina 40), 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. Als u de functie

Wachtstand wel hebt geactiveerd,

kunnen de andere handsets

oproepen ontvangen.

Maximaal zes handsets kunnen een

meervoudig abonneenummer

krijgen.

>> Als u een BeoLine ISDN-basisstation hebt...
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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 ze

deze oproep beantwoorden door op 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.
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Twee gesprekken tegelijk – Wachtstand

Om tijdens een gesprek een tweede oproep te kunnen ontvangen
op hetzelfde telefoonnummer moet u eerst de functie Wachtstand
activeren. Als iemand u tijdens een gesprek belt, hoort u in de
handset een pieptoon en gaan de handsets die staan afgesteld op
dit nummer over. Het nummer van de binnenkomende oproep
wordt afgebeeld op de display. Als de naam is opgeslagen in het
Telefoonboek, wordt deze afgebeeld.

Uw keuzes als u een oproep binnenkrijgt:
EXT WATCH&ANTW... Hiermee zet u het actieve gesprek in de wacht en

wisselt u naar de nieuwe oproep

EXT NEGEREN... Hiermee negeert u de nieuwe oproep en gaat u door

met het huidige gesprek

EXT EINDE&ANTW... Hiermee beëindigt u het huidige gesprek en wisselt u

naar het gesprek dat in de wacht staat

Uw keuzes bij een gesprek dat in de wacht staat:
EXT WATCH&ANTW... Wisselen tussen twee gesprekken

EXT EINDE&ANTW... Hiermee beëindigt u het huidige gesprek en schakelt

u over naar het gesprek dat in de wacht staat

EXT CONFERENTIE... Hiermee begint u een telefonische vergadering met

de huidige beller en de beller die in de wacht staat

Bij BeoLine-ISDN is de functie Wachtstand standaard ingeschakeld. Als u

deze instelling uitschakelt, kunnen de andere handsets toch overgaan. Dit

gebeurt als u een abonnement voor meervoudige abonneenummers hebt

en aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

– U gebruikt een handset die op code 1 of 2 is ingesteld en...

– De binnenkomende oproep is bestemd voor een ander meervoudig

abonneenummer dan dat van uw handset.

Als u niet gestoord wilt worden

door het overgaan van andere

handsets of door de

wachtstandpieptoon op uw eigen

handset, moet u de functie

Wachtstand niet activeren. In dat

geval krijgt de beller de

ingesprektoon te horen.

>> Als u een BeoLine ISDN-basisstation hebt...
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Wachtstand activeren op alle handsets...
Druk hierop om de functie Wachtstand te

activeren

Druk hierop en wacht op de kiestoon

Druk hierop om de instelling op te slaan

Een binnenkomende oproep verwerken tijdens een gesprek...
Draai aan het wiel en kies tussen de drie

mogelijkheden die op de vorige pagina worden

beschreven. Druk op OK om uw keuze te

bevestigen

Een gesprek verwerken dat in de wacht staat...
Druk hierop om de display te activeren

Draai aan het wiel en kies tussen de drie

mogelijkheden die op de vorige pagina worden

beschreven. Druk op OK om uw keuze te

bevestigen

Telefonisch vergaderen...
Druk hierop om de display te activeren

Draai aan het wiel en kies EXT CONFERENTIE.

Druk op OK om de telefonische vergadering te

beginnen

Wachtstand uitschakelen op alle handsets...
Druk hierop om de functie Wachtstand uit te

schakelen

Druk hierop en wacht op de kiestoon

Druk hierop om de instelling op te slaan

Als u telefonisch vergadert of

tijdens een gesprek iemand in de

wacht zet, zijn beide telefoonlijnen

bezet.

351 1

OK

OK

OK

OK

OK

351 0
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42 >> Als u een BeoLine ISDN-basisstation hebt...

Een gesprek in de wacht zetten – Toestelwisseling

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

Toestelwisseling activeren...
Druk hierop om de functie Toestelwisseling te

activeren

Voer de identificatiecode in

Druk hierop om door te gaan

Druk hierop en wacht op de kiestoon

Druk hierop om de instelling op te slaan

Gesprek in de wacht zetten...
Druk hierop om het gesprek in de wacht te

zetten bij de centrale

Gesprek uit de wacht halen...
Druk hierop 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 hierop om de functie Toestelwisseling uit te

schakelen

Druk hierop en wacht op de kiestoon

Druk hierop om de instelling op te slaan

792

0 – 9

792
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Niet gestoord willen worden – een handset
uitschakelen

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 Meervoudig abonneenummers gaan natuurlijk
wel over.

Een Meervoudig abonneenummer uitzetten voor binnenkomende
oproepen...

Druk hierop 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

Voer het te negeren meervoudige

abonneenummer in

Druk hierop om door te gaan

Druk hierop en wacht op de kiestoon

Druk opnieuw hierop om de instelling op te slaan

Het uitzetten van een meervoudig abonneenummer voor
binnenkomende oproepen uitschakelen...

Druk hierop om deze service uit te schakelen

Druk hierop en wacht op de kiestoon

Druk opnieuw hierop om de instelling op te slaan

451

0 – 9

451
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VoiceMail

VoiceMail is een automatische telefoonbeantwoorder op het
telefoonnetwerk. Via VoiceMail wordt een bericht opgenomen als
u de telefoon niet zelf kunt opnemen. De display van de handset
geeft aan dat er berichten zijn binnengekomen.

Berichten beluisteren...
Het lichtje op de handset knippert om aan te

geven dat er berichten voor u zijn

Druk hierop om de lijst te openen

Draai aan het wiel totdat u BOODSCHAP DIENST

ziet 

Druk hierop om uw berichten te beluisteren

Wacht op verdere instructies van de

automatische telefoonbeantwoorder

NUMMER ID

BOODSCHAP DIENST 

>> Als u een BeoLine ISDN-basisstation hebt...
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Beperking NummerWeergave – CLIR en COLR

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 Beperking NummerWeergave activeren op alle
handsets...

Druk hierop om de functie Beperking

NummerWeergave te activeren

Druk hierop en wacht op de kiestoon

Druk hierop om de instelling op te slaan

Beperking NummerWeergave uitschakelen op alle handsets...
Druk hierop om de functie Beperking

NummerWeergave uit te schakelen

Druk hierop en wacht op de kiestoon

Druk hierop om de instelling op te slaan

444 1

444 0

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.
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Doorschakelen

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.

Doorschakelen activeren...
Druk hierop om de functie Doorschakelen te

activeren In dit voorbeeld wordt Direct

Doorschakelen geactiveerd (servicecode 811)

Voer het telefoonnummer in waar u de oproepen

naartoe wilt doorschakelen

Druk hierop om door te gaan

Druk hierop en wacht op de kiestoon

Druk hierop om de instelling op te slaan

Doorschakelen deactiveren...
Druk hierop om de functie Doorschakelen te

deactiveren. In dit voorbeeld wordt Direct

Doorschakelen gedeactiveerd (servicecode 811)

Druk hierop en wacht op de kiestoon

Druk hierop om de instelling op te slaan

811

0 – 9

811

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 ’Doorschakelen 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

’Doorschakelen bij geen gehoor’

is 813.

Als u Doorschakelen inschakelt op

een handset die geen meervoudig

abonneenummer heeft, worden de

oproepen van alle handsets

doorgeschakeld die:

– van dezelfde ISDN-lijn

gebruikmaken;

– meervoudige abonneenummers

hebben;

– een abonnement op de dienst

Doorschakelen hebben.

>> Als u een BeoLine ISDN-basisstation hebt...
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Telefonisch vergaderen

Een gesprek met drie deelnemers is mogelijk tussen één interne
handset en twee externe bellers of tussen twee interne handsets en
één externe beller. Tijdens een extern gesprek kunt u iemand
anders bellen en een telefonische vergadering beginnen. Als een
van de deelnemers ophangt, gaat het gesprek tussen de twee
overblijvende deelnemers door. Als u ophangt, wordt de
telefonische vergadering beëindigd.

Telefonische vergadering starten...
Druk hierop tijdens een extern gesprek en wacht

op de kiestoon

Voer het toestelnummer in

Druk hierop zodra de externe oproep wordt

beantwoord, om de telefonische vergadering te

beginnen

Druk hierop om de telefonische vergadering te

beëindigen

Het eerste externe gesprek uit de wacht halen als het nieuwe
externe gesprek niet wordt beantwoord...

Druk hierop om het eerste externe gesprek uit de

wacht te halen

R
2

0 – 9

R
3

R

Zie pagina 33 voor meer informatie

over hoe u een gesprek tussen drie

deelnemers tot stand brengt met

twee interne handsets en één

extern gesprek.

Als u telefonisch vergadert of

tijdens een gesprek iemand in de

wacht zet, zijn beide telefoonlijnen

bezet.
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Een basisstation kiezen voor een handset

Als een handset is geregistreerd bij diverse basisstations kunt u met
het menu KIES BASIS kiezen welk basisstation u wilt gebruiken.
Beschikbare basisstations worden in de display gekenmerkt met
hun PARK-nummer, dat tevens op de achterkant of onderkant van
het basisstation staat. Als u de instelling wijzigt en overschakelt
naar een ander basisstation, worden alle uitgaande gesprekken
verbroken die op dat moment plaatsvinden.

Druk op en vervolgens op MENU om het

hoofdmenu te openen

Draai aan het wiel om het menu HANDSET/BASIS

te selecteren en druk op OK om het te openen

Draai aan het wiel totdat KIES BASIS wordt

afgebeeld en druk op OK om een basisstation te

kiezen

Draai aan het wiel om te bekijken welke

basisstations beschikbaar zijn

Druk op OK om een basisstation te selecteren

Als u thuis of op kantoor meer dan één basisstation hebt en er komt een

oproep binnen, bepaalt het basisstation dat de oproep ontvangt welke

handsets er zullen overgaan. Een oproep die door één basisstation wordt

ontvangen, wordt alleen doorgestuurd naar de handsets die zijn ingesteld

om met dit basisstation te werken.

MENU

OK

OK

BASIS 01/01

36-000077123456

OK

U kunt ook AUTO AANMELDING

kiezen. In dit geval zoekt de

handset naar een ander

basisstation als de verbinding met

het huidige basisstation wordt

verbroken.

’Gemeenschappelijke’

telefoonboeken, nummer ID-lijsten

en herkieslijsten zijn alleen

beschikbaar als de handset is

ingesteld voor gebruik met

basisstation 01.

Voorkeursinstellingen
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Pincode van het basisstation wijzigen

De pincode is een viercijferige toegangscode. Door uw eigen
pincode in te voeren, voorkomt u dat anderen hun handset bij het
basisstation kunnen registreren.

Druk op en vervolgens op MENU om het

hoofdmenu te openen

Draai aan het wiel om het menu HANDSET/BASIS

te selecteren en druk op OK om het te openen

Draai aan het wiel totdat PIN CODE wordt

afgebeeld en druk op OK om de code te wijzigen

Voer de oude pincode in. De pincode is

standaard ingesteld op ’0000’

Druk hierop om door te gaan

De nieuwe code invoeren...
Toets een nieuwe viercijferige pincode in

Druk hierop om de code op te slaan

MENU

OK

OK

0 – 9

OK

0 – 9

OK

Als het wijzigen van de code een

probleem oplevert, neem dan

contact op met uw Bang & Olufsen

dealer.
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Registratie van een handset bij een basisstation
opheffen

U kunt een of meer handsets loskoppelen van een bepaald
basisstation. Als het basisstation buiten bereik is, kunt u ook het
basisstation loskoppelen van de handset. 

Een handset loskoppelen van een basisstation...
Druk op en vervolgens op MENU om het

hoofdmenu te openen

Draai aan het wiel om het menu HANDSET/BASIS

te selecteren en druk op OK om het te openen

Draai aan het wiel totdat VERWIJDER HS wordt

afgebeeld en druk op OK om het menu te

openen. Op de display verschijnt de eerst

beschikbare handset

Draai aan het wiel om een handset te selecteren

en druk op OK om de handset los te koppelen

Een basisstation loskoppelen van een handset...
Druk op en vervolgens op MENU om het

hoofdmenu te openen

Draai aan het wiel om het menu HANDSET/BASIS

te selecteren en druk op OK om het te openen

Draai aan het wiel totdat VERWIJDER BS wordt

afgebeeld en druk op OK om het menu te

openen. De display laat zien hoeveel

basisstations beschikbaar zijn, alsmede het PARK-

nummer van het geselecteerde basisstation

Draai aan het wiel om een basisstation te

selecteren en druk op OK om het basisstation los

te koppelen

Druk nogmaals hierop om te bevestigen

MENU

OK

OK
1: WORKSHOP

OK

MENU

OK

OK
BASIS          02/03

36-000077123456

OK

OK

Als uw handset is geregistreerd bij

verschillende basisstations en u

koppelt BASIS 01 los, wordt de

handset ’persoonlijk’ in plaats van

’gemeenschappelijk’. 

Het Telefoonboek is dan alleen in

de handset zelf beschikbaar.

>> Voorkeursinstellingen
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Een handset handmatig registreren bij een
basisstation

Als u al een BeoCom 6000-telefoonsysteem hebt en u wilt een of
meer handsets registreren bij een nieuw basisstation, volg dan de
onderstaande procedure. 

Maak het nieuwe basisstation gereed voor

registratie, zoals beschreven op pagina 6 en 8.

Druk op en vervolgens op MENU om het

hoofdmenu te openen

Draai aan het wiel om het menu HANDSET/BASIS

te selecteren en druk op OK om het te openen

Draai aan het wiel totdat REGISTREER BS? wordt

afgebeeld en druk op OK om een basisstation te

zoeken

Als de handset het basisstation heeft gevonden...
De display geeft aan dat het basisstation is

gevonden

Draai aan het wiel om te bekijken welke

basisstations beschikbaar zijn. Vergelijk het

PARK-nummer met het nummer op het

basisstation

Als de nummers identiek zijn, drukt u op OK. De

handset wordt automatisch geregistreerd

Als TOETS PINCODE IN wordt afgebeeld...
Toets de pincode in en druk op OK

MENU

OK

OK

BASIS         01/01

36-000077123456

OK

0 – 9
OK

REGISTREERT

VOLTOOID

Om handsets automatisch bij een

nieuw basisstation te kunnen

registreren, moet u eerst de

registratie bij het huidige

basisstation opheffen. Dit wordt

beschreven op pagina 48. Zie

pagina 6 en 8 voor informatie over

de automatische registratie van een

handset bij een basisstation.
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De menu’s Belsignaal, Handset/Basis en Setup Menu

Met de opties in deze menu’s kunt u functies van de BeoCom 6000
inschakelen, uitschakelen en aanpassen. Hieronder worden de
opties en hun functies beschreven.

Instellingen kiezen in de menu’s...
Druk op en vervolgens op MENU om het

hoofdmenu te openen

Draai aan het wiel om SETUP MENU,

BELSIGNAAL of HANDSET/BASIS weer te geven

Druk hierop om het menu te openen

Draai aan het wiel totdat de gewenste optie

wordt afgebeeld, bijvoorbeeld KLOK

Druk hierop om het menu te openen

Draai aan het wiel om een menuoptie te

selecteren

Druk hierop om de instelling op te slaan

De opties in het menu BELSIGNAAL
BEL AAN/UIT... De opties zijn AAN, UIT en TIJDELIJK UIT. Als u het

belsignaal instelt op TIJDELIJK UIT wordt de bel uitgeschakeld tot u op

drukt of de handset aanzet. Als u het belsignaal instelt op UIT of

TIJDELIJK UIT gaat de bel wel over als u met een handset naar een

andere handset belt.

NIVEAU... De opties voor het volume van het belsignaal zijn TOENEMEND,

EXTRA ZACHT, ZACHT, MIDDEN en LUID.

MELODIE... Er zijn vier melodieën beschikbaar voor het belsignaal. 

U kunt ze alle vier langzaam en snel afspelen.

MENU

SETUP MENU

OK

KLOK

OK

OK

>> Voorkeursinstellingen
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De opties in het menu Handset/Basis
NAAM HANDSET... Een handset een naam geven. Zie pagina 9.

KIES BASIS... Een basisstation kiezen voor de handset. Zie pagina 48.

REGISTREER BS... Een basisstation registreren bij een handset. Zie 

pagina 51.

VERWIJDER BS... Een basisstation loskoppelen van een handset. Zie

pagina 50.

VERWIJDER HS... Een handset loskoppelen van het basisstation. Zie

pagina 50.

GEMEENSCH... Een gemeenschappelijk Telefoonboek en

gemeenschappelijke lijsten instellen op de handset. Zie pagina 34.

PERSOONLIJK... Een persoonlijk Telefoonboek en persoonlijke lijsten

instellen op de handset. Zie pagina 34.

AUTO REGISTER... De automatische registratie van de eerste handset in-

of uitschakelen. Zie pagina 6 en 8.

PIN CODE... Een pincode invoeren bij het registreren van een handset bij

een basisstation. Zie pagina 49.

De opties in het SETUP MENU
KLOK... De klok, de datum en het jaar instellen

ACCU SIGNAAL... De periode instellen waarin de waarschuwing voor de

batterij is uitgeschakeld.

KNIPPEREN... Het knipperen van het waarschuwingslampje van de

handset instellen. 

U kunt JA of NEE kiezen.

TOETSEN VAST... Hiermee vergrendelt u de toetsen. U kunt kiezen uit

AAN (toetsen vergrendeld), UIT (toetsen ontgrendeld) en AUTO AAN

(toetsen worden na een oproep automatisch vergrendeld).

AUTO OPNEMEN... Instellen of de handset een binnenkomende oproep

automatisch beantwoord als de handset van de oplader wordt

opgenomen. U kunt JA of NEE kiezen.

CENTRALE... De BeoCom 6000 instellen voor gebruik met een centrale. U

kunt JA of NEE kiezen. Als u JA kiest, voert u met de cijfertoetsen een

prefixcode in en selecteert u met behulp van het wiel een pauzelengte.

U kunt een pauzelengte van 0 tot 12 seconden kiezen of WACHT

kiezen.

TAAL... De displayteksten worden standaard weergegeven in het

Nederlands. U heeft bovendien de mogelijkheid om voor weergave in

het Engels, Duits of Frans te kiezen.
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Display
TELEFOONBOEK

***** LEEG *****

TELEFOONBOEK

***** VOL *****

TELEFOONBOEK

**** BEZET ****

TELEFOONBOEK

* NIET BASIS 1 *

TELEFOONBOEK

* GEEN SIGNAAL *

NUMMER ID

**** LEEG *****

HERKIEZEN

**** LEEG *****

INTERN NUMMER

* NIET INTERN *

3:

NIET GEVONDEN

Oorzaak
U hebt geen nummers opgeslagen in het

Telefoonboek.

Nieuwe items kunnen niet worden

opgeslagen. Het Telefoonboek is vol. 

Het Telefoonboek is bezig de gegevens

bij te werken en is tijdelijk niet

toegankelijk.

Het Telefoonboek is opgeslagen op

basisstation 1, maar dit station is niet

toegankelijk.

De handset ontvangt geen signaal van

basisstation 1.

De nummer ID-lijst is leeg. U hebt geen

abonnement op Nummer-ID of u hebt

geen oproepen ontvangen.

De herkieslijst is leeg. U hebt geen

nummers gebeld die opnieuw kunnen

worden gedraaid.

Er is slechts één handset.

U hebt handset 3 gebeld, maar deze is

niet geregistreerd bij het basisstation.

Actie
Sla items op in het Telefoonboek. Zie

pagina 25.

Verwijder items uit het Telefoonboek. Zie

pagina 27.

Even geduld. Het bijwerken van het

Telefoonboek duurt maximaal 5 minuten.

Zorg dat u binnen bereik bent van

basisstation 1 of selecteer basisstation 1.

Zie pagina 48.

Berichten afbeelden
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Display
REGISTREER BS

***** VOL *****

NIET GEREGISTR.

12:47 07 JUN

GEEN SIGNAAL

12:47 07 JUN

REGISTREERT

**** FOUT ****

VAST–1:

12:47 07 JUN

KLOK OPGESLAGEN

*ALLEEN HANDSET*

Oorzaak
Er zijn al zes handsets bij dit basisstation

geregistreerd.

De handset is bij geen enkel basisstation

geregistreerd.

Er is geen radiosignaal tussen handset en

basisstation.

De registratie van de handset is

onderbroken en niet voltooid.

De toetsen op handset 1 zijn

vergrendeld.

De klok is niet overgezet naar het

basisstation omdat de handset buiten

bereik is.

Actie
Neem een handset op van een

basisstation (pagina 50) of registreer de

handset bij een ander basisstation

(pagina 51).

Registreer de handset. Zie pagina 51.

Zorg dat de handset binnen signaalbereik

is.

Registreer de handset opnieuw. Zie

pagina 51.

Ontgrendel de toetsen. Zie pagina 19.

Stel de klok in als het basisstation binnen

bereik is. Zie pagina 10.
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Probleem
De handset werkt niet.

De telefoon gaat niet over.

Herkiezen werkt niet.

Het lampje op het basisstation van

de BeoCom 6000 is niet groen.

Registratie werkt niet.

De verbinding tussen handset en

basisstation wordt vaak verbroken.

De display geeft aan dat het

Telefoonboek vol is, ook al zijn er

minder dan 200 items ingevoerd.

Oorzaak
De batterij van de handset is leeg.

– Het belsignaal is uitgeschakeld.

– Het systeem voor Meervoudig

abonneenummers is verkeerd

ingesteld (alleen van toepassing

op BeoLine ISDN).

– Er is geen pauze ingevoerd

tussen het eerste en het tweede

deel van het nummer.

– Het herkiesnummer is niet juist

geregistreerd.

– U gebruikt een persoonlijke

handset op een ander

basisstation dan station 1. De

herkieslijst is alleen geregistreerd

op basisstation 1.

– Telefoonnummers met minder

dan drie cijfers worden niet

opgeslagen in de herkieslijst.

De laadcontacten van de handset

of de oplader zijn vuil.

De handset is al geregistreerd bij

een ander basisstation of het

basisstation is al geregistreerd bij

een andere handset.

Het basisstation staat misschien

niet op de beste plek. 

De ingevoerde nummers zijn langer

dan 12 tekens en nemen daarom in

het Telefoonboek meer dan één

plaats in.

Actie
Laad de batterij op (pagina 10) of

controleer of de batterij goed is

geplaatst (pagina 17).

– Zet het belsignaal aan. Zie pagina

52 en 53.

– Stel het systeem voor

Meervoudige abonneenummers

goed in. Zie pagina 38 en 39.

Controleer of de nummers goed

zijn ingevoerd.

Reinig de laadcontacten met een

wattenstaafje en alcohol.

Registreer de handset. Zie pagina

51.

Voor een goede verbinding moet u

het basisstation hoog en vrijstaand

neerzetten.

Problemen oplossen
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Probleem
Het Telefoonboek en de herkies- en

nummer ID-lijsten zijn niet

bijgewerkt.

De display geeft aan dat de batterij

leeg is, ook al is deze net

opgeladen of vervangen.

Een systeem met diverse handsets

en basisstations is in de war; tijdens

de registratie van handsets worden

foutieve meldingen afgebeeld.

De klok geeft de verkeerde tijd aan.

De handset of het lampje van de

handset reageert niet als verwacht.

Oorzaak
U gebruikt een gemeenschappelijke

handset die niet is geregistreerd bij

basisstation 1, waar het

Telefoonboek en de andere lijsten

zich bevinden.

Het basisstation en alle handsets

zijn tegelijkertijd uitgeschakeld.

Actie
Zet de handset op persoonlijk

(pagina 34) of registreer de handset

bij basisstation 1 (pagina 51).

Plaats de handset op de oplader.

De levensduurindicator van de

batterij wordt dan bijgewerkt.

Neem de handsets op van het

basisstation (pagina 50) en

registreer ze een voor een opnieuw

(pagina 51).

Stel de klok in. Zie pagina 10.

Schakel de handset uit en weer aan

(pagina 12). De handset werkt uw

instellingen automatisch bij.
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Aantal handsets per basisstation

Gespreksduur per oplaadperiode

Standbytijd per oplaadperiode

Oplaadduur

Bereik

Systeem

Voeding basisstation

Voeding oplader

Voeding handset

Vermogen

Temperatuur en relatieve

luchtvochtigheid

Display

Indicatorlampjes:

BeoCom 6000-basisstation

BeoLine ISDN-basisstation

Handset

6

8 uur

80 uur

4 uur

De telefoon heeft binnenshuis

een bereik tot 50 meter en buiten

tot 300 meter. Beide cijfers zijn

echter afhankelijk van de

omstandigheden

DECT

230V AC / 7,5V DC

netstroomadapter

230V AC / 7,5V DC

netstroomadapter

NiMH-batterijen, 655 mAh

(EIRP) 250 mW/10 mW

De omgevingstemperatuur voor

de telefoon dient 0 – 45 °C te

bedragen, met een relatieve

luchtvochtigheid van 15 – 95%.

Alfanumeriek display bestaande

uit 2 lijnen met elk 16 tekens. Het

licht van de display wordt

geactiveerd als een toets wordt

gebruikt en bij binnenkomende

oproepen. Het wordt na 20

seconden automatisch

uitgeschakeld

Rood/groen

Rood

Rood

Technische gegevens
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De BeoCom 6000 is bedoeld voor gebruik op openbare analoge of ISDN-

netwerken. De telefoon ondersteunt NummerWeergave (Nummer-ID),

mits deze dienst door uw telefoonmaatschappij wordt aangeboden. De

BeoCom 6000 ondersteunt een groot aantal ISDN-diensten, waarvan

sommige alleen beschikbaar zijn via een speciaal abonnement bij de

telefoonmaatschappij. Niet alle aanvullende diensten die door aanbieders

van telefonie worden geleverd, zijn in alle landen beschikbaar.

De werking van de telefoon wordt alleen gegarandeerd in het land

waarvoor de telefoon werd gefabriceerd, aangezien transmissiesystemen,

wettelijke vereisten en geautomatiseerde diensten van land tot land

verschillen. Op de verpakking staat voor welk land uw BeoCom 6000 is

gefabriceerd. De letters voor de landaanduiding staan boven de onderste

streepjescode op het label.

Als de netspanning wegvalt, werkt de telefoon niet meer, ook niet om in

noodgevallen de hulpdiensten te bereiken. Zorg voor een alternatief, b.v.

in de vorm van een gewone snoertelefoon. Als het basisstation niet op

het lichtnet is aangesloten, zal de rode indicatie op de handset knipperen.

Bij twijfel over het gebruik van uw BeoCom 6000 kunt u altijd contact

opnemen met uw leverancier.

Struer, 23-07-2002

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Hierbij verklaart Bang & Olufsen dat de BeoCom 6000 voldoet aan de

essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn

1999/5/EG en aan de volgende geharmoniseerde normen:

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

Categorie: Draadloze telefoon

Model: BeoCom 6000 

Fabrikant: Bang & Olufsen Telecom a/s 

Kjeldsmarkvej 1

DK-7600 Struer 

Handtekening fabrikant:

Michael Andreasen

Project Manager, Telecom approvals

Contact opnemen met Bang &
Olufsen: 
e-mail:

beoinfo1@bang-olufsen.dk

Bezoek onze website op:

www.bang-olufsen.com

Belangrijke informatie over de BeoCom 6000
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Accessoires

Accessoires, 16

Clip bevestigen, 16

Basisstation

Automatische registratie van een handset, 6–8

Basisstation kiezen, 48

Basisstation openen voor registratie, 6–8

Eerste registratie van de handset bij een
basisstation, 6–8

Handmatige registratie van een handset, 51

Handset/Basis, menuopties, 53

PARK-nummers, 6–8

Pincode basisstation wijzigen, 49

Registratie van een handset opheffen, 50

Batterij

Batterijstatus, 17

Batterij van de handset opladen, 10

Batterij vervangen, 17

Belsignaal

Belsignaal uitschakelen, 18

Belsignaal, menuopties, 52

BeoLine

ISDN-basisstation..., 7
PSTN-basisstation..., 6
Wat betekenen ISDN en PSTN?, 3

BeoLink

Volume voor audio-/videoproducten 
aanpassen, 29

Beperking NummerWeergave

NummerWeergave blokkeren, 45

Bewerken

Telefoonboek bewerken, 26

Centrale

Toestelnummers bellen en opslaan in het
Telefoonboek, 30

Contact

Contact opnemen met Bang & Olufsen, 61

Diensten

Nummer-ID, 23

Twee gesprekken tegelijk - Wachtstand, 24

Displays en menu's

Belsignaal, Handset/Basis en Setup Menu, 52–53

Berichten afbeelden – Problemen oplossen, 54

Bladeren in het menusysteem, 13

Displayoverzicht, 12

Hoofdmenu, opties, 13

Doorschakelen

Externe gesprekken doorschakelen, 35

Index
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Gesprekken

Andere handset bellen, 33

Bellen en gebeld worden, 18

Bellen vanuit de herkieslijst, 22

Bellen vanuit de nummer ID-lijst, 23

Externe gesprekken doorschakelen, 35

Nummer opslaan na een gesprek, 20

Nummer wijzigen voordat u kiest, 18

Telefonisch vergaderen, 36

Telefonisch vergaderen (ISDN-dienst) 47

Toestelnummers bellen en opslaan in het
telefoonboek, 30

Zoeken in het Telefoonboek en een nummer
bellen, 21

Handset

Andere handset bellen, 33

Belsignaal uitschakelen, 18

’Gemeenschappelijk’ handset, 34

Handset/Basis, menuopties, 52–53

Handsets een naam geven, 9
In- en uitschakelen, 12

Indicatorlampjes, 11

'Persoonlijke' handset, 34

Toetsen handset, 14

Toetsen vergrendelen, 19

Volume en microfoon, 19

Herkiezen

Herkiesnummers en nummer ID-nummers
opslaan, 28

Herkiezen gebruiken, 22

Indicatorlampjes

Telefoonsignalen - indicatorlampjes, 11

Instellingen

Automatische registratie van een handset
opheffen, 50

Basisstation kiezen, 48

Belsignaal, Handset/Basis en Setup Menu, 52–53

De taal instellen, 52–53

Handsets een naam geven, 9
Pincode basisstation wijzigen, 49

Tijd en datum, 10

Volume en microfoon, 19

Volume voor audio-/videoproducten 
aanpassen, 29

ISDN

Wat betekenen ISDN en PSTN?, 3

ISDN-diensten

Doorschakelen, 46

Het huidige gesprek in de wacht zetten –
Toestelwisseling, 42

Meervoudige abonneenummers, 38

Niet gestoord willen worden – een handset
negeren, 43

NummerWeergave geblokkeerd, 45

VoiceMail, 44

Telefonisch vergaderen, 47

Twee gesprekken tegelijk - Wachtstand, 40

Meervoudige abonneenummers

Elke handset een eigen telefoonnummer 38

Niet gestoord willen worden – een handset
negeren, 43

Microfoon

Microfoon in- en uitschakelen, 19
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NummerWeergave (Nummer ID)

Herkiesnummers en nummer ID-nummers
opslaan, 28

Nummer-ID gebruiken, 23

Onderhoud

Batterij vervangen, 17

Reinigen, 16

Technische gegevens, 58

Opladen

Batterij van de handset opladen, 10

Batterijstatus, 17

Pincode

Pincode basisstation wijzigen, 49

Plaatsing

Plaatsing en omgeving, 16

Problemen oplossen

Displayberichten, 54

Problemen oplossen, 56

PSTN

Wat betekenen ISDN en PSTN?, 3

Registratie

Automatische registratie van een handset, 6–8

Eerste registratie van de handset, 6–8

Handmatige registratie, 51

PARK-nummers, 6–8

Registratie van een handset opheffen, 50

Technische gegevens

BeoCom 6000-specificaties, 58

Telefonisch vergaderen

Telefonisch vergaderen, 36

Telefonisch vergaderen (ISDN-dienst), 47

Telefoonboek

Herkiesnummers en nummer ID-nummers
opslaan, 28

Namen of nummers bewerken, 26

Namen of nummers wissen, 27

Nieuwe namen en nummers invoeren, 25

Nummer opslaan na een gesprek, 20

Toestelnummers bellen en opslaan, 30

Zoeken in het Telefoonboek en een nummer
bellen, 21

Toestelnummers

Knippertijd instellen, 31

Toestelnummers bellen en opslaan in het
Telefoonboek, 30

Toestelwisseling

Gesprekken in de wacht zetten, 40
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Toetsen

Handsettoetsen, 14

Toetsen van de handset vergrendelen, 19

Volume

Volume en microfoon, 19

Volume voor audio-/videoproducten 
aanpassen, 29

Wachtstand

Wachtstand (ISDN-dienst), 40

Wachtstand - Tussen twee oproepen schakelen, 24

Wissen

Herkiesnummer, 22

Naam of nummer in het Telefoonboek, 27

Nummer ID-gesprek, 23
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