
BeoCom 4

Bedieningshandleiding



Voordat u begint...

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

statusdisplay in een reeks instructies wordt afgebeeld. 

De toetsen op de handset... 
Het wiel 

De toets Gesprekslijst, waarmee u de lijst met

uitgaande en binnenkomende gesprekken opent 

De toets in het midden van het wiel 

De telefoontoets, waarmee u een gesprek begint

of beëindigt

De cijfertoetsen 

De display van de handset... 
Een zwarte pijl betekent dat er meer opties

beschikbaar zijn als u het wiel in de aangegeven

richting draait: rechts is met de klok mee, links is

tegen de klok in. Een grijze pijl betekent dat er

geen extra opties zijn in de aangegeven richting.

OK

0 – 9

0207772288

s Bellen? t
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Aan de slag met de BeoCom 4, 4
Hier leest u hoe u het basisstation aansluit op het telefoonnet en het

elektriciteitsnet, de datum en tijd instelt, de batterij van de handset

oplaadt, wat de betekenis van het lampje is, hoe u de toetsen gebruikt en

hoe u navigeert via de menu’s op de display. Het hoofdstuk bevat ook

informatie over onderhoud en accessoires.

Dagelijks gebruik, 10

Hier leest u hoe u gesprekken begint en beantwoordt, het volume

aanpast, de microfoon uitschakelt, een nummer en naam na een gesprek

in het Telefoonboek opslaat, de Gesprekslijst gebruikt, informatie over

nieuwe, onbeantwoorde oproepen bekijkt en de toetsen van de handset

vergrendelt.

Het Telefoonboek gebruiken, 17

Hier leest u hoe u namen en nummers invoert, wijzigt en verwijdert in het

Telefoonboek, nummers uit de Gesprekslijst opslaat en toestelnummers

belt en opslaat.

Voorkeursinstellingen, 22

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van het menu Instellingen. Via dit

menu kunt u de beltoonmelodie en het beltoonvolume selecteren, de

handset een naam geven, de klok instellen, de weergave van nieuwe

gesprekken annuleren en een weergavetaal kiezen. 

Belangrijke informatie over de BeoCom 4, 23

Dit hoofdstuk bevat technische gegevens en andere belangrijke

informatie over uw telefoon. 

Index, 26

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

onderwerpen.
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Plaatsing

Plaats het basisstation op een vlakke, horizontale ondergrond.
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.

De telefoon is bedoeld voor gebruik binnenshuis in een droge omgeving

en bij temperaturen tussen 0 – 45 °C en een relatieve luchtvochtigheid

van 15 – 95%. 

Reinig de telefoon met een zachte vochtige doek en een paar druppels

van een mild reinigingsmiddel.

Aansluiting

U kunt de telefoon alleen gebruiken als deze zoals in de afbeelding
is aangesloten op het telefoonnet en het elektriciteitsnet. Als de
stroomadapter niet is aangesloten of als de stroomvoorziening is
uitgevallen, werkt de telefoon niet. Zorg voor alternatieve
mogelijkheden om in noodgevallen te kunnen bellen.

Een koptelefoon aansluiten en gebruiken

U kunt een koptelefoon aansluiten op de koptelefoonaansluiting
van de handset.
Binnenkomende gesprekken kunt u dan beantwoorden door op
een willekeurige toets op de handset te drukken, met uitzondering
van de toets C. Zie pagina 10 voor instructies over het bellen van
een nummer. 

Een optionele koptelefoon is verkrijgbaar bij uw Bang & Olufsen dealer.

POWER

LINE

OK

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Wanneer u een koptelefoon

aansluit, wordt kort ‘Koptelefoon

aangesloten’ weergegeven op de

display.
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De batterij van de handset opladen

Als de handset zich in het basisstation bevindt, wordt de batterij
indien nodig opgeladen. Om veiligheidsredenen is de batterij niet
geladen als de telefoon wordt geleverd. U moet de batterij de
eerste keer ten minste 20 minuten opladen voordat u de telefoon
in gebruik neemt. 

Informatie over opladen... 
– Het basisstation moet op een stopcontact zijn aangesloten.

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

– De gespreksduur van een volledig opgeladen telefoon bedraagt

ongeveer 12 uur.

– De standbytijd van een volledig opgeladen telefoon bedraagt ongeveer

150 uur.

De datum en tijd instellen 

Nadat u het basisstation hebt aangesloten op het elektriciteitsnet
en het telefoonnet, wordt u via de display gevraagd de datum en
de tijd in te stellen. De tijd wordt weergegeven als de telefoon niet
in gebruik is en er geen nieuwe informatie op de display staat. De
datum en tijd worden ook weergegeven in combinatie met
informatie over gesprekken in de Gesprekslijst.

Op de display wordt ‘Informatie’ weergegeven.

Druk op OK om de informatie te bekijken

Draai aan het wiel tot ‘Klok niet ingesteld’ wordt

weergegeven en druk op OK

Draai aan het wiel om het jaar in te stellen

Druk hierop om het jaar op te slaan en naar de

volgende instelling te gaan

Geef alle instellingen voor datum en tijd op... 

Druk hierop om de geselecteerde instellingen op

te slaan

De handset regelt het opladen van

de batterij, dus u kunt de handset

na gebruik altijd in het station

plaatsen, zelfs als de batterij niet

hoeft te worden opgeladen. Als u

de handset in het basisstation laat,

heeft dit geen nadelig effect op de

levensduur van de batterij. Als het

nodig is de batterij te vervangen,

neemt u contact op met uw 

Bang & Olufsen dealer. 

Wanneer de batterij moet worden

opgeladen, verschijnt een bericht

op de display en hoort u een

geluidssignaal tijdens gesprekken.

Druk op C om het geluidssignaal

uit te schakelen en het

waarschuwingsbericht van de

display te verwijderen tijdens een

gesprek.

s Informatie    t

OK

s Klok        t

niet ingesteld

OK

OK

OK
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Telefoonsignalen – het indicatorlampje 

In de volgende situaties knippert het indicatorlampje rood... 
– De telefoon gaat over

– Het menu Informatie bevat gegevens. Zie pagina 9 voor een

beschrijving van het menu Informatie

– De lijn is in gebruik door een andere telefoon

– Er zijn nieuwe, onbeantwoorde oproepen geregistreerd. Zie pagina 15

voor meer informatie

– Er is een gesprek

De riemclip gebruiken 

Een riemclip voor uw telefoon is verkrijgbaar bij uw Bang &
Olufsen dealer. Plaats de handset in de riemclip en de telefoon is
altijd binnen handbereik.

Het indicatorlampje bevindt zich op

de achterkant van de handset. 
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Toetsen op de handset

De Gesprekslijst openen. De Gesprekslijst bevat de

meest recente uitgaande en binnenkomende

gesprekken

Draai aan het wiel als u wilt zoeken in het

Telefoonboek, de Gesprekslijst en het menusysteem.

Tijdens een gesprek kunt u aan het wiel draaien om

het volume aan te passen

Menuopties weergeven op de display en items of

instellingen bevestigen en opslaan. Houd de toets

langer ingedrukt om de handset uit te schakelen. Druk

kort op de toets om de handset weer in te schakelen

Het belsignaal van een binnenkomend gesprek

uitschakelen of het meest recente item verwijderen.

Druk op de toets om terug te gaan naar een vorig

menu of houd de toets langer ingedrukt om een

functie helemaal te verlaten

Een gesprek beginnen of eindigen

Cijfertoetsen voor het invoeren van telefoonnummers

Deze toetsen worden gebruikt in telefoonnummers,

bijvoorbeeld voor het doorschakelen van gesprekken

en voor het gebruik van geautomatiseerde diensten

Deze toets wordt gebruikt voor bepaalde

geautomatiseerde diensten en wanneer de BeoCom 4

wordt gebruikt met een telefooncentrale

OK
(in het midden

van het wiel)

C

0 – 9

R

1

R

C

2 3

4 5 6

7 8 9

0

10:08

De display wordt verlicht wanneer

de handset in gebruik is.
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De display van de handset 

De belangrijkste functie van de display is om u voor, tijdens en na een
gesprek van informatie te voorzien. De display geeft aan of er nieuwe
oproepen zijn. 

Het hoofdmenu openen...
Als de handset is uitgeschakeld, drukt u hierop om

de standbystand te activeren

Als de handset standby staat, drukt u hierop om het

hoofdmenu weer te geven

Draai aan het wiel om de opties op de display te

bekijken

Druk hierop om een optie te selecteren

Opties in het hoofdmenu
Telefoonboek... Het ingebouwde Telefoonboek openen. 

Vergrendelen?... Hiermee vergrendelt u de toetsen van de handset. Zie p. 16.

Belsignaal uit?/Belsignaal aan?... Het belsignaal van de handset uit- of

inschakelen. Als u het belsignaal van de handset uitschakelt, wordt

‘Belsignaal uit’ weergegeven op de display. Binnenkomende gesprekken

worden wel vastgelegd in de Gesprekslijst.

Wis gesprkslijst... De volledige inhoud van de Gesprekslijst wissen. Zie p. 14.  

Instellingen... Zie p. 22. 

Nieuwe, onbeantwoorde oproepen weergeven
Als de handset standby staat, ziet u op de display informatie over eventuele

onbeantwoorde oproepen. Het menu verdwijnt wanneer u de informatie hebt

bekeken. De gegevens worden opgeslagen in de Gesprekslijst. U kunt de

weergave van nieuwe oproepen uitschakelen via het menu Instellingen. 

‘3 nw oproepen’ wordt weergegeven op de display...
Druk hierop om het nummer van de beller en de

datum en tijd van de laatste oproep te bekijken. Als de

naam is opgeslagen in het Telefoonboek, wordt in

plaats van het telefoonnummer de naam weergegeven

Draai aan het wiel om de andere oproepen te bekijken

Wanneer u alle oproepen hebt bekeken, drukt u op

C om het menu te verlaten 

OK

OK

OK

OK

C

Als u het hoofdmenu wilt

weergeven zonder informatie over

nieuwe oproepen te bekijken,

draait u gewoon aan het wiel.

Telefoonboek

Belsignaal uit?

Vergrendelen?

Wis gesprkslijst

Instellingen

>> Aan de slag met de BeoCom 4

3 nw oproepen

Daniëlle Smit
 23 mei 17:22
 2 oproepen
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Belangrijke informatie op de display 
Als de telefoon standby staat, wordt via het menu Informatie aangegeven

of er redenen zijn waarom de telefoon niet goed werkt. Zo lang de

telefoon standby staat en zo lang er redenen zijn die het goed

functioneren van de telefoon belemmeren, wordt op de display het menu

Informatie weergegeven. 

Op de display wordt ‘Informatie’ weergegeven...
Druk hierop om de informatie te bekijken

Draai aan het wiel om de informatie te bekijken 

Druk hierop om de relevante instellingen aan te

passen

Draai aan het wiel om instellingen aan te passen

en druk op OK om de nieuwe instellingen op te

slaan

OK

s Klok        t

niet ingesteld

OK
Jaar instellen

s 2003 t

OK

Informatie

Geen contact
met basis

Geen
kiestoon

Batterij
opladen

Klok
niet ingesteld

Als u het hoofdmenu wilt

weergeven zonder informatie te

bekijken, draait u gewoon aan het

wiel.
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Bellen en gebeld worden

Druk op de toets om een gesprek te beginnen of te
beëindigen. Tijdens het gesprek worden op de display van de
telefoon de gespreksduur en het nummer of de naam van de
gebelde persoon weergegeven. Als u een gesprek niet wilt
beantwoorden, kunt u het belsignaal uitschakelen.

Bellen en ophangen...
Toets het telefoonnummer in

Als u het nummer wilt aanpassen, draait u aan

het wiel om de cursor rechts van het foute cijfer

te plaatsen en drukt u op C om het te wissen.

Vervolgens... 

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. U

kunt de handset ook in het basisstation plaatsen 

De telefoon opnemen...
Druk hierop en beantwoord vervolgens het

gesprek

Druk hierop om het gesprek te beëindigen. U

kunt de handset ook in het basisstation plaatsen 

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

Dagelijks gebruik

Anna Janssen
Duur: 0:43

Tijdens gesprekken wordt onder op

de display een zwarte lijn

weergegeven. Een grijze lijn geeft

een gesprek van een telefoon op

dezelfde lijn aan. Een knipperende

zwarte lijn betekent dat er een

gesprek binnenkomt.

Als u een kiestoon wilt krijgen

voordat u een nummer invoert,

drukt u op . 

Via het menu Belsignaal uit? kunt u

het belsignaal voor alle

binnenkomende gesprekken

uitschakelen. Zie pagina 8 voor

meer informatie.

0 – 9

C

C



Volume en de microfoon

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

Het geluid van de handset harder of zachter zetten... 
Draai aan het wiel om het volume van de

handset aan te passen

De microfoon in- of uitschakelen... 
Druk hierop om de display te activeren. Als de

microfoon is ingeschakeld, wordt u gevraagd

deze uit te schakelen en omgekeerd

Druk hierop om de weergegeven instelling te

kiezen

11

OK
Microfoon uit?

OK

Volume

Wanneer u een volumeniveau (met

uitzondering van de twee hoogste

niveaus) selecteert, geldt dit voor

alle volgende gesprekken totdat u

het volume opnieuw aanpast.

U hoort pieptonen wanneer de

microfoon is uitgeschakeld.
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Na een gesprek een nummer opslaan 

Na een gesprek wordt gevraagd of u het nummer wilt opslaan in
het Telefoonboek, mits het nummer er nog niet in staat en er nog
ruimte is in het Telefoonboek. Bij het nummer kunt u ook een
naam opgeven. Het Telefoonboek biedt plaats aan maximaal 200
items. Het maximum aantal items is echter afhankelijk van de
lengte van de namen en nummers die u invoert. 

Na een gesprek... 
Op de display wordt een bericht weergegeven

met de vraag of u het nummer wilt opslaan

onder een bepaalde naam. Als u het nummer

niet wilt opslaan, drukt u op C of plaatst u de

handset in het basisstation. Vervolgens... 

Druk hierop om het nummer op te slaan. U kunt

ook een naam invoeren

Draai aan het wiel om tekens voor de naam te

selecteren

Druk hierop om het geselecteerde teken op te

slaan

Voltooi het invoeren van de naam

Als u een item wilt opslaan, draait u aan het wiel

om de cursor bij het bestandssymbool ( ) te

plaatsen en drukt u op OK

0207772288

Naam opslaan?

OK
Voer naam in:

Aa ABCDEFGHIJK...

OK

OK

U kunt ervoor zorgen dat u

Telefoonboekitems gemakkelijk

terugvindt. Bijvoorbeeld:

– 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.

Als u wilt schakelen tussen

hoofdletters en kleine letters terwijl

u een naam invoert, selecteert u

‘Aa’. Als u speciale tekens wilt

selecteren, selecteert u ‘@a’. Als u

weer gewone tekens wilt invoeren,

selecteert u ‘Aa’. 

Zie Het Telefoonboek gebruiken op

pagina 17–21 voor meer informatie

over het werken met het

ingebouwde Telefoonboek.

Anna & Bob

B&O Michel

L_Casper
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Zoeken in het Telefoonboek en een nummer bellen

U kunt rechtstreeks zoeken naar een naam of nummer in de
volledige lijst met namen in het Telefoonboek. Als het
Telefoonboek veel items bevat, kunt u een naam en het
bijbehorende nummer vinden door te zoeken naar namen die
beginnen met een bepaalde letter. 

Het volledige Telefoonboek doorzoeken... 
Draai terwijl de telefoon standby staat aan het

wiel om in het Telefoonboek te zoeken

Druk hierop om een nummer te bellen

Zoeken op naam door een letter in te voeren... 
Als de telefoon standby staat, drukt u op OK om

het hoofdmenu te openen

Druk op op OK om het Telefoonboek te openen

Draai aan het wiel om de eerste letter te kiezen.

U kunt alleen letters kiezen die voorkomen aan

het begin van items in het Telefoonboek

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 en

druk op om het nummer te bellen

Het nummer bekijken dat aan een naam is gekoppeld... 
Druk hierop wanneer u een naam hebt

geselecteerd in het Telefoonboek

Draai aan het wiel om ‘Toon gegevens?’ te

selecteren en druk op OK

OK

OK

OK

OK

OK

Anna Janssen
Duur: 0:09

Anna Janssen
Daniëlle Smit
Karin de Wit

Anna Janssen
Daniëlle Smit
Karin de Wit

Zoeken:

 ADKLMSTU

Anna Janssen
Daniëlle Smit
Karin de Wit

Anna Janssen

0207772288

Anna Janssen

Toon gegevens?
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Gespreksgegevens – uitgaande gesprekken en
voltooide binnenkomende gesprekken

In de Gesprekslijst worden de laatste 24 telefoonnummers
opgeslagen van mensen die u hebt gebeld of die u hebben gebeld.
Van elk gesprek kunt u ook de tijd, datum en duur bekijken. Als u
een naam hebt ingevoerd in het Telefoonboek, wordt deze naam
afgebeeld in plaats van het nummer. De items in de Gesprekslijst
staan in chronologische volgorde, met het laatste gesprek
bovenaan. Uitgaande en binnenkomende gesprekken naar en van
hetzelfde nummer staan maar één keer in de lijst. 

Bellen vanuit de Gesprekslijst... 
Druk hierop om de Gesprekslijst te openen

Draai aan het wiel om een naam of nummer te

kiezen

Druk hierop om het nummer te bellen

Een nummer verwijderen uit de lijst... 
Draai aan het wiel om het nummer of de naam

te kiezen en druk op OK

Draai aan het wiel om ‘Wissen?’ te selecteren en

druk op OK om het geselecteerde item te

verwijderen

Gegevens bekijken van een gesprek... 
Wanneer u een item hebt geselecteerd in de

Gesprekslijst, drukt u op OK

Draai aan het wiel om ‘Toon gegevens?’ te

selecteren en druk op OK. De tijd en duur van

het meest recente gesprek worden

weergegeven, samen met het aantal gesprekken

Anna Janssen
23 mei 17:22
  Duur:  32:19

geeft een binnenkomend

gesprek aan en geeft een

uitgaand gesprek aan. 

Als u onbeantwoorde oproepen

hebt, wordt het aantal oproepen

van een bepaald nummer

weergegeven in plaats van de tijd

van de oproep.

U kunt telefoonnummers in de

Gesprekslijst direct in het

Telefoonboek opslaan. Zie pagina

20 voor meer informatie. 

U kunt de volledige inhoud van de

Gesprekslijst wissen via het

hoofdmenu. Zie pagina 8 voor

meer informatie.

OK

OK

OK

OK
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Gespreksgegevens – nieuwe, onbeantwoorde
oproepen  

Telefoonnummers van onbeantwoorde oproepen worden
opgeslagen in het menu Nieuwe oproepen. Als het nummer in het
Telefoonboek staat, wordt de naam weergegeven in plaats van het
nummer. Identieke nummers worden maar één keer opgeslagen in
het menu, en wel van de meest recente oproep. Het menu bevat
informatie over de beller, het aantal oproepen en de tijd waarop
de oproep is ontvangen. Gespreksgegevens worden verplaatst naar
de Gesprekslijst wanneer u de oproepgegevens hebt bekeken. Als u
niet wilt dat nieuwe, onbeantwoorde oproepen naar de
Gesprekslijst worden verplaatst, verwijdert u ze uit het menu
Nieuwe oproepen.

De display geeft aan of er nieuwe, onbeantwoorde oproepen zijn... 
Druk op OK om het menu te openen

Draai aan het wiel om een naam of nummer te

kiezen. De gespreksinformatie wordt afgebeeld

op de display

Een nummer bellen vanuit het menu ‘Nieuwe oproepen’... 
Draai aan het wiel om een naam of nummer te

kiezen

Druk hierop om het nummer te bellen

Een nummer wissen uit het menu ‘Nieuwe oproepen’... 
Draai aan het wiel om de naam of het nummer

te kiezen

Druk hierop om de beschikbare opties weer te

geven

Draai aan het wiel om ‘Wissen?’ te selecteren en

druk op OK om het geselecteerde item te

verwijderen

U kunt telefoonnummers in het

menu Nieuwe oproepen direct in

het Telefoonboek opslaan. Volg

hiervoor dezelfde procedure als bij

de Gesprekslijst. Zie pagina 20 voor

meer informatie.

Het nummer van de beller kan

alleen worden weergegeven als u

zich hebt geabonneerd op deze

dienst. Als NummerWeergave niet

mogelijk is, verzendt de

telefoonmaatschappij de volgende

informatie:     

– ‘Nummer onderdrukt'…

oproepen van nummers met

geblokkeerde nummer-

herkenning.

– ‘Nummer-ID niet mogelijk’… er

worden geen gegevens van de

beller doorgegeven of deze zijn

om technische redenen niet

beschikbaar.

Als u geen bericht wilt ontvangen

van nieuwe oproepen, kunt u de

weergave van nieuwe oproepen

annuleren via het menu

Instellingen. Zie pagina 22 voor

meer informatie.

2 nw oproepen

OK

OK

OK
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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. Als 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... 
Als de telefoon standby staat, drukt u op OK om

het hoofdmenu weer te geven

Draai aan het wiel tot Vergrendelen? wordt

weergegeven en druk op OK. De toetsen van de

handset zijn nu vergrendeld

De toetsen ontgrendelen... 
Druk terwijl de telefoon standby staat op OK

Draai aan het wiel om 'Ontgrendelen – Ja?' te

kiezen en druk op OK

OK

OK

OK

OK

Het is mogelijk om een

vergrendelde handset meteen na

het beëindigen van een inkomend

gesprek te gebruiken. Dit kan

handig zijn als u bijvoorbeeld de

naam en het nummer van de beller

wilt opslaan in het Telefoonboek.

Als u echter de toetsen van de

handset of het wiel gedurende

enkele seconden niet gebruikt,

worden de toetsen automatisch

opnieuw vergrendeld.
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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. Een nummer mag uit maximaal 30 cijfers bestaan en een
naam mag maximaal 16 tekens lang zijn. Het Telefoonboek biedt
plaats aan maximaal 200 items. Het maximum aantal items is echter
afhankelijk van de lengte van de namen en nummers die u invoert. 

Een nummer invoeren... 
Toets het telefoonnummer in

Druk hierop om het nummer te bevestigen

Draai aan het wiel om ‘Naam opslaan’ te kiezen

en druk op OK. U kunt nu een naam invoeren

zoals hieronder wordt beschreven

Een naam invoeren...
Draai aan het wiel om de letters voor de naam te

kiezen

Druk hierop om de geselecteerde letter op te

slaan

Voltooi het invoeren van de naam

Als u een item wilt opslaan, draait u aan het wiel

om de cursor bij het bestandssymbool ( ) te

plaatsen en drukt u op OK

0 – 9
0207772288

OK
0207772288

s Bellen? t

s Naam opslaan? t

OK

Aa ABCDEFGHIJK...

OK

OK

Als u wilt schakelen tussen

hoofdletters en kleine letters terwijl

u een naam invoert, selecteert u

‘Aa’. Als u speciale tekens wilt

selecteren, selecteert u ‘@a’. Als u

weer gewone tekens wilt invoeren,

selecteert u ‘Aa’.

Het Telefoonboek gebruiken



18 >> Het Telefoonboek gebruiken

Namen of nummers in het Telefoonboek wijzigen

U kunt op elk moment nummers of namen in het Telefoonboek
wijzigen. Wanneer u een nummer wilt wijzigen, plaatst u de cursor
rechts van een cijfer, wist u het cijfer en voert u een ander cijfer in.
Wanneer u een naam verandert, wist u letters van rechts naar links
en typt u vervolgens de nieuwe letters.

Draai terwijl de telefoon standby staat aan het

wiel om in het Telefoonboek te zoeken

Druk hierop om het item te selecteren dat u wilt

wijzigen

Draai aan het wiel om 'Aanpassen?' kiezen en

druk op OK

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

te selecteren

Druk hierop om het cijfer te wissen

Voer nieuwe cijfers in het nummer in

Druk hierop om het nummer op te kunnen slaan 

Druk hierop om het nummer te bevestigen.

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... 
Draai aan het wiel om de cursor bij het

bestandssymbool ( ) te plaatsen en druk op OK

OK

OK

C

0 – 9

OK
s   Nummer juist? t

OK

OK

C

OK

Druk op de toets C om het cijfer of

teken links van de cursor te

verwijderen. 

Als u wilt schakelen tussen

hoofdletters en kleine letters terwijl

u een naam invoert, selecteert u

‘Aa’. Als u speciale tekens wilt

selecteren, selecteert u ‘@a’. Als u

weer gewone tekens wilt invoeren,

selecteert u ‘Aa’.

Anna Janssen
Daniëlle Smit
Karin de Wit

Anna Janssen

0207772288

Anna Janssen

Aanpassen?
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Een naam en nummer in het Telefoonboek
verwijderen 

U kunt namen en nummers in het Telefoonboek altijd verwijderen,
om zo het Telefoonboek actueel te houden en het zoeken naar een
nummer te vereenvoudigen. 

Draai terwijl de telefoon standby staat aan het

wiel om in het Telefoonboek te zoeken

Druk hierop om het item te selecteren dat u wilt

verwijderen

Draai aan het wiel om 'Wissen?' te kiezen en

druk op OK

OK

OK

Anna Janssen
Daniëlle Smit
Karin de Wit

Anna Janssen
gewist

Anna Janssen

Wissen?
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Nummers uit de Gesprekslijst opslaan 

U kunt telefoonnummers uit de Gesprekslijst met een naam
opslaan in het Telefoonboek. 

Druk hierop om de Gesprekslijst te openen. Het

laatste nummer in de lijst verschijnt op de display

Draai aan het wiel om een nummer te kiezen en

druk op OK

Draai aan het wiel om ‘Naam opslaan?’ te

selecteren en druk op OK om het nummer op te

slaan in het Telefoonboek

Draai aan het wiel om letters voor de naam te

selecteren

Druk hierop om de geselecteerde letter op te

slaan

Voltooi het invoeren van de naam

Als u de naam wilt opslaan, draait u aan het wiel

om de cursor bij het bestandssymbool ( ) te

plaatsen en drukt u op OK

>> Het Telefoonboek gebruiken

OK

OK

OK

OK

Voer naam in:

Aa ABCDEFGHIJK...

0207772288 

Naam opslaan?

0207772288
0304610239
0308720554

Nummers die als naam in de

Gesprekslijst staan, zijn al

opgeslagen in het Telefoonboek. 

Als u wilt schakelen tussen

hoofdletters en kleine letters terwijl

u een naam invoert, selecteert u

‘Aa’. Als u speciale tekens wilt

selecteren, selecteert u ‘@a’. Als u

weer gewone tekens wilt invoeren,

selecteert u ‘Aa’.
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Toestelnummers bellen en opslaan in het
Telefoonboek 

Als u naar een toestelnummer wilt bellen, moet u vóór 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 en wacht

op verbinding

Voer het toestelnummer in

Druk hierop om het gesprek te beëindigen

Een toestelnummer opslaan in het Telefoonboek... 
Voer het hoofdtelefoonnummer in en druk op

OK

Draai aan het wiel om ‘Pauze invoeren?’ te

kiezen en druk op OK

Voer het toestelnummer in en druk op OK om

het item op te slaan in het Telefoonboek. U kunt

het item nu een naam geven zoals beschreven

op pagina 17

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

Telefoonboek

Druk hierop om het hoofdnummer te bellen

Druk hierop om het toestelnummer te bellen

0 – 9

0 – 9

0 – 9
OK

OK

0 – 9
OK

Doorgaan?

OK

0207772288-

0207772288

0207772288

Pauze invoeren?
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Het menu Instellingen

Het menu Instellingen bevat verschillende opties waarmee u
functies kunt inschakelen, uitschakelen of aanpassen. Hieronder
worden de opties en hun functies beschreven. 

Instellingen kiezen in het menu... 
Als de telefoon standby staat, drukt u op OK om

het hoofdmenu weer te geven

Draai aan het wiel tot Instellingen wordt

weergegeven en druk op OK

Draai aan het wiel totdat het gewenste menu

wordt weergegeven, bijvoorbeeld Tijd en datum,

en druk op OK om het menu te openen

Draai aan het wiel om een instelling te selecteren

en druk op OK om de nieuwe instelling op te

slaan

Opties in het menu Instellingen
Beltoonniveau... Er zijn vier opties voor het instellen van het

beltoonniveau. U kunt een toon beluisteren door het wiel naar een

optie te draaien en even te wachten. 

Beltoonmelodie... Er zijn acht verschillende melodieën beschikbaar voor

het belsignaal. U kunt een toon beluisteren door het wiel naar een

optie te draaien en even te wachten. 

Tijd en datum... De klok, de datum en het jaar instellen. 

Naam handset... De handset een naam geven van maximaal 16 tekens. 

Nieuws tonen... Het knipperen van het indicatorlampje van de handset en

de weergave van nieuwe, onbeantwoorde oproepen instellen. De

opties zijn ‘Aan’ en ‘Uit’.

Taal ... Kies de taal van de displaytekst.

OK

OK

OK

OK

Voorkeursinstellingen
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Bereik De telefoon heeft binnenshuis een
bereik van 50 meter en buiten van 300
meter. Beide afstanden zijn echter
afhankelijk van de omstandigheden. 

Systeem DECT 

Voeding basisstation 230V wisselstroom  

Voeding handset NiMH-batterijen, 700 mAh

Vermogen (EIRP) 250 mW/10 mW

Technische gegevens

NL Batterij niet
weggooien, maar

inleveren als KCA.
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De BeoCom 4 is bedoeld voor gebruik op openbare analoge netwerken.

De telefoon ondersteunt NummerWeergave (nummer-ID), mits deze

dienst door uw telefoonmaatschappij wordt aangeboden. 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 4 is

gefabriceerd. De letters voor de landaanduiding staan boven de onderste

streepjescode op het label.

Bij twijfel over het gebruik van uw BeoCom 4 kunt u altijd contact

opnemen met uw leverancier.

BeoCom 4
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Aansluiting 

Een koptelefoon aansluiten en
gebruiken, 4 

Het basisstation aansluiten, 4

Accessoires 

Koptelefoon, 4
Riemclip, 6 

Batterij 

Batterij van de handset 
opladen, 5 

Belsignaal 

Beltoonmelodie (menu), 22

Beltoonniveau (menu), 22

Het belsignaal van een
binnenkomend gesprek
uitschakelen, 10

Het geluid van de handset
uitschakelen, 8 

Bewerken 

Namen of nummers in het
Telefoonboek wijzigen, 18 

Displays en menu’s 

Bladeren in het menusysteem, 8

De display van de handset, 8 

Informatie (menu), 9

Instellingen (menu), 22

Nieuwe, onbeantwoorde
oproepen weergeven, 8, 15

Permanente menuopties, 8

Eerste keer instellen 

Batterij van de handset 
opladen, 5 

De klok instellen, 5 

Gesprekken 

Bellen en gebeld worden, 10
Bellen vanuit de 
Gesprekslijst, 14

Bellen vanuit het menu Nieuwe
oproepen, 15

Gespreksgegevens bekijken in
de Gesprekslijst, 14 

Het belsignaal van een
binnenkomend gesprek
uitschakelen, 10

Nieuwe, onbeantwoorde
oproepen weergeven, 8, 15

Nummer opslaan na een
gesprek, 12

Toestelnummers bellen en
opslaan in het Telefoonboek, 21

Zoeken in het Telefoonboek en
een nummer bellen, 13

Gesprekslijst 

Bellen vanuit de 
Gesprekslijst, 14 

Een item verwijderen uit de
Gesprekslijst, 14

Gespreksgegevens bekijken in
de Gesprekslijst, 14 

Nummers in de Gesprekslijst
opslaan in het Telefoonboek, 20

Handset 

De display van de handset, 8 

De handset een naam geven, 22

Handsettoetsen, 7
Het belsignaal van een
binnenkomend gesprek
uitschakelen, 10

Het belsignaal van de handset
uitschakelen, 8
In-en uitschakelen, 7
Telefoonsignalen –
indicatorlampje, 6
Toetsen van de handset
vergrendelen, 16

Volume en de microfoon, 11

Indicatorlampje 

Telefoonsignalen –
indicatorlampje, 6 

Index
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Instellingen 

Beltoonmelodie (menu), 22

Beltoonniveau (menu), 22

Instellingen (menu), 22

Naam handset (menu), 22

Nieuws tonen (menu), 22

Taal (menu), 22

Tijd en datum (menu) (eerste
gebruik), 5
Tijd en datum (menu), 22

Vergrendelen (menu), 16

Koptelefoon 

Een koptelefoon aansluiten, 4 

Microfoon 

Volume en de microfoon, 11 

Nummer-ID 

Gespreksgegevens bekijken voor
alle oproepen – de 
Gesprekslijst, 14 

Gespreksgegevens bekijken voor
nieuwe, onbeantwoorde
oproepen – het menu Nieuwe
oproepen, 15 

Onderhoud 

De telefoon reinigen, 4

Opladen 

Batterij van de handset 
opladen, 5 

Plaatsing 

Richtlijnen, 4 

Riemclip 

Riemclip, 6

Technische gegevens 

Specificaties telefoon, 23 

Telefoonboek 

Namen en nummers wissen, 19

Namen of nummers 
bewerken, 18 

Nieuwe namen en nummers
invoeren, 17

Nummer opslaan na een
gesprek, 12

Nummers uit de Gesprekslijst
opslaan, 20

Toestelnummers bellen en
opslaan, 21

Zoeken in het Telefoonboek en
een nummer bellen, 13

Toestelnummers 

Toestelnummers bellen en
opslaan in het Telefoonboek, 21

Toetsen 

Handsettoetsen, 7
Toetsen van de handset
vergrendelen, 16 

Volume 

Volume en de microfoon, 11 

Wissen 

Bellen vanuit het menu Nieuwe
oproepen, 15

Item in de Gesprekslijst, 14

Naam of nummer in het
Telefoonboek, 19

Volledige Gesprekslijst, 8







Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies
kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

This product is in conformity with the provisions of the Directives 
1999/5/EC and 2006/95/EC.
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