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Introduktion af BeoTalk 1200

BeoTalk 1200 værner om privatlivets
fred og giver dig frihed…

…Bestem selv, hvem du vil tale med, og
hvornår! Se i displayet eller hør, hvem
der ringer.

…Hør eller se, hvem der har ringet, og
hvornår! Nyheder-listen viser alle ind-
kommende opkald, uanset om der er
indtalt en besked.

…Afspil de indkomne beskeder og
Lokal beskeder, når det passer dig
bedst, og så mange gange, du ønsker.

…Indtal op til 3 forskellige udgående
svar, hvoraf ét giver mulighed for at
afgive målrettet svar til udvalgte tele-
fonnumre.

…Bestem selv, hvornår telefonen må
ringe! Tilslut Stillesvar, hvis du ikke
ønsker at blive forstyrret af telefon-
opkald, og lad BeoTalk 1200 besvare
opkaldene.

…Bestem selv, hvem du vil modtage
besked fra! Vælg Sortering for kun at
modtage opkald fra udvalgte telefon-
numre.

Nærbetjeningen af BeoTalk 1200 har to
betjeningsflader…

Den primære betjening foregår med de
tre taster på fronten af telefonsvareren.

Den sekundære betjening sker under
låget, hvor tasterne gemmer de mange
funktioner, der gør det muligt at vælge
individuelle kombinationer.

Fjernbetjening giver mulighed for at
betjene BeoTalk 1200, selv om du ikke
er hjemme.
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BeoTalk 1200 har indbygget Vis Nummer funktion, så du kan se, hvem der
ringer, i det øjeblik telefonen ringer.

Med Telefonbogs-funktionen kan du også høre, hvem der ringer!
For at få det fulde udbytte af BeoTalk 1200 er det nødvendigt, at du abon-
nerer på Vis Nummer tjenesten hos dit telefonselskab.

Et Vis Nummer abonnement er en forudsætning for at kunne bruge
Telefonbogen, Vis Nummer, Gruppesvar, Stillesvar, Sortering af opkald samt
opringning med RING NR eller .

Uden Vis Nummer abonnement kan du bruge BeoTalk 1200 som en 
traditionel telefonsvarer med ( ) Envejs- og ( ) Tovejs-svar.

Vis Nummer abonnement
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Primært betjeningspanel 8

SORTERING
• Slår Sortering til og fra

RING NUMMER
• Foretager opkald til et

nummer vist i displayet

NYHEDER
• Viser telefonnumre, der

har været opkald fra, og
meddeler navnet, hvis det
er indtalt i Telefonbogen

• Afspiller indkomne be-
skeder og Lokal beskeder

Højttaler

Display
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Sekundært betjeningspanel

Svartype
• Valg af Envejs-, Tovejs- og

Gruppesvar
• Indtaling af svar og 

Lokalbeskeder
• Indtaling af navne til 

Telefonbogen

Indtastning
• Indtastning af numre 
• Gem numre

Funktioner
• Funktioner og indstillinger

Låg med 
tastaturoversigt

Mikrofon



BeoTalk 1200 tastaturbeskrivelse

Det sekundære betjeningspanelDet primære betjeningspanel



Nyheder • Viser telefonnumre i Nyheder-listen (Vis Nummer funktion), 20
• Afspiller beskeder og Lokalbeskeder, 20

Ring nummer • Foretager opkald til et nummer i displayet, 30
• Gentryk fortryder betjening,17

Sortering til og fra • Slår Sortering til eller fra, 25

Envejs-svar • Indtaling og afspilning af svar, 18
• Slår Envejs-svar til eller fra, 19

Tovejs-svar • Indtaling og afspilning af svar, 18
• Slår Tovejs-svar til eller fra, 19

Gruppesvar • Indtaling og afspilning af svar, 18
• Indtastning af telefonnumre til Gruppesvar, 27
• Slår Gruppesvar til eller fra, 27

Indtaling • Indtaling af udgående svar og Lokalbesked samt navne i 
Telefonbogen, 18, 22, 29

Telefonbog • Indtaling af navne i Telefonbogen, 22
• Slår Telefonbogen til eller fra, 22
• Aflytte og redigere i Telefonbogen, 23

Nummertaster • Indstilling af ur, 15
• Indtastning af telefonnumre i Telefonbogen, 22
• Indtastning af telefonnumre i Sorteringslisten, 25
• Indtastning af telefonnumre til Gruppesvar, 27
• Indtastning af Tilringningstid, 32
• Indtastning af adgangskode til Fjernbetjening, 33

NYHEDER eller

RING NUMMER eller 

SORTERING eller ⊗

0... 9 
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Gem/status • Gemmer en indtastning af cifre, 17
• Gemmer en Nyhed som ”ny”, 21
• Viser hvor meget hukommelse, der er brugt, 40

Lydstyrke / markør • Sænker lydstyrken, 32
• Flytter til forrige ciffer, 17
• Flytter til forrige telefonnummer, 17

Lydstyrke / markør • Øger lydstyrken, 32
• Flytter til næste ciffer, 17
• Flytter til næste telefonnummer, 17

Medhør • Til- og frakobling af Medhør ved opkald, 31

Ur • Indstilling af ur, 15

Sortering af opkald • Indtastning af telefonnumre i Sorteringslisten, 25

Kviksvar • Slår Kviksvar til og fra, 37

Stillesvar / Tilringning • Slår Stillesvar til og fra, 31
• Indstilling af tilringningstid, 32

Slet • Sletter et telefonnummer, 23, 28
• Sletter en Nyhed, 21
• Sletter et ciffer under indtastning, 17
• Fortryder indtastning, 17

Adgangskode • Indtastning af adgangskode til Fjernbetjening, 33

Til / fra • Slår Telefonsvareren til og fra, 19



12Hvad betyder symbolerne i displayet

Displayet er kraftigt oplyst, når telefonlinien er i
brug, under betjening, og når der er nye beske-
der og nye telefonnumre i Nyheder-listen. 
Når der ikke sker betjening eller er Nyheder, er
displayet svagt oplyst.

Viser, hvor meget af hukommelsen, der er brugt
Viser tid og dato
Viser telefonnumre
Adskiller timer og minutter
Adskiller dag og måned
Tid i 24-timers eller 12-timers format er valgt
En telefon på samme linie er i brug
Der er nye numre og evt. navnemeddelelser i Nyheder-listen
Der er nye numre og beskeder i Nyheder-listen
Vises ved gemte beskeder
Indtaling af udgående svar, Lokalbesked og navne i Telefonbogen
Sortering er slået til
Telefonbogen er slået til
Medhør er slået til
Kviksvar er slået til

0...9
0...9
:
-

+

Symboler der lyser konstant, når funktionen er i brug…
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Udgående Gruppesvar er indtalt og funktionen er slået til
Udgående Tovejs-svar er indtalt og funktionen er slået til
Udgående Envejs-svar er indtalt og funktionen er slået til
Stillesvar er slået til
Der er ingen numre i telefonlisterne eller Sorteringslisten
Vises under afspilning af Lokalbesked

Gruppesvar er slået fra
Der er ikke indtalt et udgående svar under den valgte svartype
Sortering er slået fra
Telefonbogen er slået fra
Der er ikke mere plads i hukommelsen

Medhør er slået fra
Kviksvar er slået fra
Det er ikke muligt at tilkoble funktionen på grund af manglende svar eller telefonnummer

-
L

,    ,     ,

Symboler der blinker…

Symboler der giver 4 korte blink og så slukkes…



Opsætning af BeoTalk 1200

Opsætning
BeoTalk 1200 kan stilles på bordet eller
hænges på væggen ved hjælp af det
medfølgende beslag og skruer.

Af hensyn til opkald med tasten 
RING NUMMER vil det være praktisk at
placere BeoTalk 1200 i nærheden af en
telefon.

BeoTalk 1200 må ikke placeres i støvede
eller forurenede lokaler, samt udsættes
for direkte væskepåvirkning.

Vægmontering
• Skru vægbeslaget op med de medføl-

gende skruer.
• Før ledningen ned gennem slidsen på

bagsiden af BeoTalk 1200.
• Før ledningen bag tappen på vægbe-

slaget, så ledningen holdes ind mod
væggen.

• Hæng apparatet op på vægbeslaget.

Tilslutning
• Tilslut ledningerne som vist på tegnin-

gen.
• Tilslut telefonstikket til telefonnettet.
• Tilslut netadapteren til stikontakten.

Hvis du ønsker at forlænge ledninger-
ne, vær da opmærksom på, at det kun
er ledningen fra LINE til telefonnettet,
der kan forlænges. Udskiftning af de
øvrige ledninger vil påvirke apparatets
funktioner.

Af hensyn til Vis Nummer skal BeoTalk
1200 tilsluttes før et eventuelt omstil-
lingsanlæg.
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Ændring af displaykontrast
Tast 0 Displaykontrasten ændres til den

anden indstilling

Indstilling af uret Indstil ur og dato
Tast
Indstil ur og dato med tasterne 0-9
Tast + for at gemme 

indstillingen

Mens du indstiller uret…
Tast > for at flytte markøren til

højre
Tast < for at flytte markøren til

venstre
Hold –– nede i 2 sekunder for at

fortryde indstilling

Markøren blinker under 1. ciffer

Aktuel tid vises i displayet

Markøren i displayet flyttes til højre

Markøren flyttes til venstre

Hele indtastningen slettes

TIMER:MINUTTER DAG – MÅNED

Indstillinger
Før du tager BeoTalk 1200 i brug, er det
en god ide at indstille kontrasten i dis-
playet, så den passer til opstillingen.
Samtidig bør du stille uret i telefonsva-
reren.

Indstilling af displaykontrast
Kontrasten i displayet har to indstil-
lingsmuligheder. Vælg den indstilling,
der passer bedst, afhængig af, om 
BeoTalk 1200 hænger på væggen eller
er placeret på et bord.
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Valg af AM eller PM ved 12-timers ur
Tast indtil eller vises i

displayet
Tast > for at flytte markøren til

/
Tast > indtil den ønskede 

indstilling vises
Tast + for at gemme ind-

stillingen

Markøren blinker under 1. ciffer

Markøren blinker under AM/PM

Hvert tryk på > skifter mellem 
AM- og PM-visning
Indstillingen gemmes

Tast indtil den ønskede 
indstilling vises

Hvert tryk på skifter mellem 
24-timer og 12-timers visning

Valg af 24-timers eller 12-timers ur
Indstil BeoTalk 1200 til at vise uret i dis-
playet som det passer dig bedst:
1. Visning som 24-timers ur.
2. Visning som 12-timers ur 

med AM/PM.

Valg af 24-timers eller 12-timers ur
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Generelle betjeningsprincipper…
Tast RING NUMMER eller to

gange hurtigt efter hinan-
den for at fortryde betjening

Tast > for at flytte markøren til
højre

Tast < for at flytte markøren til
venstre

Tast –– for at slette et ciffer1)

Hold –– nede i 2 sekunder for at
fortryde indtastning

Tast + for at afslutte en indtast-
ning af cifre

Markøren i displayet flyttes til næste
ciffer eller næste telefonnummer

Markøren i displayet flyttes til forrige
ciffer eller forrige telefonnummer

Det valgte ciffer slettes

Hele indtastningen slettes

Indtastningen gemmes

Primær betjening
De tre taster på det primære betje-
ningspanel suppleres af taster på det
sekundære betjeningspanel:

NYHEDER og 
Afspilning af Nyheder, som kan være: 
– Vis Nummer opkald
– Opkald hvor navnet meddeles, når det

er indtalt i Telefonbogen
– Beskeder indtalt på telefonsvareren.

RING NUMMER og 
Ringer op til det viste telefonnummer.

SORTERING og ⊗
Slår Sortering til og fra.

Vi anbefalder, at du har telefonsvareren
slået til konstant. På den måde vil den
daglige betjening begrænse sig til de
tre primære taster.

Vejledningens opbygning
I denne spalte vises betjeningen enten
trin for trin, eller den forklares:

I denne spalte gengives display-
visninger, eller konsekvens af 
betjening forklares:

1) Dog ikke ved indstilling af uret

Betjening af BeoTalk 1200



Aflytte et svar
Tast
Tast

eller
Tast
Tast

eller
Tast
Tast

Envejs-svar afspilles

Tovejs-svar afspilles

Gruppesvar afspilles

Hvis der ikke er indtalt et svar, 
blinker
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Indtale et udgående svar
BeoTalk 1200 giver mulighed for 3 
forskellige udgående svar:

• Envejs-svar… Udgående svar uden
mulighed for indtaling af beskeder
(kun svarfunktion). Kan f.eks. være
information om åbningstider.

• Tovejs-svar… Et traditionelt udgående
svar til tovejs kommunikation, hvor
de personer, der ringer op, kan 
indtale en besked efter klartonen
(svar/besked funktion).

• Gruppesvar… Et særligt udgående
svar til op til 30 forud indkodede 
telefonnumre med mulighed for 
indtaling af besked. Indtal f.eks. 
ferieplaner for familie og venner!
Se side 27 for information om 
indtastning af telefonliste til 
Gruppesvar.

For hver type svar gælder, at ved ind-
taling af nyt svar, bliver det gamle 
automatisk slettet. Kun det sidst ind-
talte svar for hver type gemmes.

Det vil være en god ide at lave en
prøveindtaling for at finde den bedste
talestyrke og afstand til mikrofonen. 

Tast eller eller

Tast

Indtal et svar

Tast

eller eller vises i displayet.

vises i dislayet. Tiden tæller op
fra 0:00

Svaret kontrolafspilles, og samtidig
vises varigheden

Indtale et svar
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Slå telefonsvareren til og fra
Efter indtaling af svar skal den ønskede
svartype vælges og telefonsvareren slås
til.

Envejs-, Tovejs-svar og Gruppesvar kan
kun slås til, hvis du har indtalt et
udgående svar.

For at kunne aktivere Gruppesvar, skal
du desuden indtaste mindst ét telefon-
nummer i listen, se side 27.

Tast eller eller

Tast

eller eller vises konstant i
displayet

Telefonsvareren er slået til

Slå telefonsvareren til

Tast indtil eller eller
slukkes i displayet

Telefonsvareren er slået fra
Slå telefonsvareren fra
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Nyheder-funktionen
Nyheder kan være indkomne beskeder,
numre med navnemeddelelser eller
blot telefonnumre, eller Lokal beske-
der. Nyheder vises i det oplyste display:

… Et nyt nummer 
Et nyt nummer med en besked.

Samtidig viser et blinkende ciffer
(maks. 9), hvor mange Nyheder, der er.

Hvis telefonnummeret består af mere
end 10 cifre, vises indexnummeret ikke.
BeoTalk 1200 kan håndtere op til 13
cifre.

Selvom BeoTalk 1200 har modtaget et
opkald og er i gang med at afspille det
udgående svar, kan du til enhver tid
overtage samtalen ved at løfte røret på
en telefon.

Numrene og eventuelle beskeder på de
sidste 50 opkald bliver gemt i Nyheder-
listen. 

Alle numre, der har været opkald fra,
overføres til Nyheder-listen, også selv-
om telefonsvareren har været slået fra.

Tast NYHEDER eller 

Tast NYHEDER eller eller >
for at gennemlytte listen

Gå tilbage i listen…
Hold NYHEDER eller nede 

indtil forrige nummer vises
eller
Tast <

Afspilning af Nyheder starter – nyeste
nummer vises i displayet skiftevis
med tidspunktet for opkaldet, f.eks.:
96844400 15:35 21-05
Hvis opkalderens navn er indtalt i
Telefonbogen og der ikke ligger en
besked, meddeles navnet

Næste nummer vises i displayet skif-
tevis med tidspunktet for opkaldet.

og slukkes, når sidste nye
nummer er vist og et eventuelt navn
er meddelt, eller tilhørende besked
er afspillet

Hvis der har været opkald fra et tele-
fonnummer, som ikke er medtaget i
Telefonbogen, vises nummeret og tre
korte toner lyder fra telefonsvareren

Afspilning af Nyheder

Under afspilning… 
Gå frem i listen…
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Gemme en Nyhed
Tast + under afspilning for at

gemme Nyheden som ”ny”
+ vises i displayet

Slette en Nyhed
Tast –– under afspilning for at

slette Nyheden
- - - - vises i displayet

Efter afspilning af nye beskeder…
Tast NYHEDER eller for hver

besked du ønsker at afspille
Nummeret vises skiftevis med tids-
punktet for opkaldet

Afspille en Nyhed du allerede har hørt

Du kan vælge at slå funktionen fra,
som viser, at der er ulæste Nyheder,
hvis du f.eks. har en telefon med en
anden nyhedsindikator. Når Nyheder-
indikatoren er slået fra, vil symbolerne

og stadig være tændt for at
markere Nyheder, men displayet vil
ikke lyse op og antallet af nyheder
vises ikke.

Gemme en Nyhed i Nyheder-listen
I nogle tilfælde kan det være praktisk
at gemme en Nyhed, som er aflyttet
eller set, for at den næste bruger af
telefonsvareren oplever Nyheden som
”ny”. En Nyhed vil kun være ”ny” indtil
næste afspilning, men kan gemmes, så
ofte du ønsker det.

Slette Nyheder
Det er ikke nødvendigt at slette beske-
der og telefonnumre fra Nyheder-listen
efter afspilning. BeoTalk 1200 sørger
selv for at slette de ældste Nyheder for
at give plads til nye.

Under afspilning af Lokalbesked vises
et L i displayet. Se side 29 for mere
information om Lokal besked.

Tast + 9 +

Tast + 8 +

Nyheder-indikatoren er slået fra

Nyheder-indikatoren er slået til

Slå Nyheder-indikatoren fra og til
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Telefonbogen i BeoTalk 1200
BeoTalk 1200 giver mulighed for at ind-
tale navne sammen med telefonnumre i
den indbyggede Telefonbog.

Indtaling af et navn sammen med ind-
tastning af det tilhørende telefon-
nummer betyder, at navnet vil blive
meddelt, hvis et opkald modtages fra
dette telefonnummer. Nummeret vises
samtidigt i displayet.

De indtastede numre skal være på mini-
mum 3, og maksimum 13 cifre.

Det vil være en god idé at lave en
prøveindtaling for at finde den bedste
talestyrke og afstand til mikrofonen.

Indtaste numre og indtale navne i Telefonbogen
Tast

Indtast telefonnummeret

Tast for at starte indtaling

Indtal navnet

Tast for at afslutte indtaling

Fortsæt med denne procedure indtil
de ønskede numre – op til 50 – er
indtastet og navnene indtalt. 
Dog er det teknisk muligt at indtale
op til 75 navne, hvorved taletiden til
svar og beskeder så reduceres til 13
minutter.
Ved 50 navne i Telefonbogen er 
taletiden 15 minutter.

Næste frie indexnummer vises

Displayet viser, hvor lang tid du har
til rådighed: - - - - - - - - - - - -
Når indtalingstiden er brugt, vil 
”linien” være slukket

Numre og navne gemmes i den 
rækkefølge de indtastes og indtales.
Første nummer vises med index-
nummer 1, næste med indexnummer
2…

Hvis telefonnummeret består af
mere end 10 cifre, vises index-
nummeret ikke.

Slå Telefonbogen til og fra
Ved indtastning af numre og indtaling
af navne slås Telefonbogen automatisk
til. Hvis Telefonbogen er slået fra, bliver
navnet ikke meddelt ved tilringning,
men blot nummeret vist i displayet.

Tast indtil vises konstant i
displayet

Telefonbogen er slået til
Slå Telefonbogen til

Tast indtil blinker i 
displayet

Telefonbogen er slået fra
Slå Telefonbogen fra
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Aflytte og redigere i Telefonbogen
Det er muligt at aflytte de indtalte 
navne i Telefonbogen, mens det til-
hørende telefonnummer vises i 
displayet.

Desuden er det muligt at slette indtalte
navne og telefonnumre i Telefonbogen.

Hvis et nyt navn indtales til et allerede
indkodet telefonnummer, slettes det
gamle navn automatisk.

Aflytte og redigere i Telefonbogen
Tast

Tast < eller > for at gennem-
lytte listen

Tast –– for evt. at slette det viste
nummer og navnet

eller

Indtast telefonnummeret
Tast +

eller 

Tast for indtaling af nyt navn 
Indtal navnet
Tast for at afslutte indtaling

Næste frie indexnummer vises

Det nyeste nummer i Telefonbogen
vises i displayet, samtidig afspilles
det indtalte navn
- - - - vises i displayet

Displayet viser, hvor lang tid du har
til rådighed:- - - - - - - - - - - -

Indtast et nyt telefonnummer til et afspillet navn

Indtal et nyt navn til et vist nummer
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Overføre telefonnumre fra 
Nyheder-listen til Telefonbogen
Det er muligt at overføre telefonnumre
fra Nyheder-listen til Telefonbogen og
derefter indtale et navn til telefon-
nummeret.

Indtale meddelelser for manglende
Vis Nummer
I nogle tilfælde er Vis Nummer ikke
mulig. Her udsender Tele Danmark 
informationskoder der vises i displayet
på følgende måder:

-1 ved anonymt opkald
-2 ved internationalt opkald
-3 ved teknisk umuligt

Du kan indtale et “navn” til hver af 
disse koder, så Telefonbogen meddeler,
når disse koder udsendes.

Bemærk!
Det kan ikke altid forventes, at BeoTalk
1200 registrerer opkald fra mobil-
telefoner med danske telefonnumre,
hvis opkaldet etableres fra udlandet.

Tast indtil det ønskede 
nummer vises i displayet

eller
Tast
Tast < eller > indtil det ønskede

nummer vises i displayet

derefter…
Tast
Tast for at starte indtaling

Indtal navnet
Tast for at afslutte indtaling

Afspilning starter

Displayet viser, hvor lang tid du har
til rådighed: - - - - - - - - - - - -

Tast
Tast f.eks. 1
Tast
Indtal f.eks. ”Anonymt opkald”
Tast

Overføre telefonnumre fra Nyheder-listen

Indtaling af meddelelser, når Vis Nummer ikke er mulig
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Slå Sortering til

Sortering af indkommende opkald
BeoTalk 1200 kan sortere de opkald,
der kommer til telefonsvareren.

Du kan indlægge en liste over telefon-
numre, du ønsker at modtage opkald
fra, og lade alle andre opkald gå 
direkte til telefonsvareren.

BeoTalk 1200 besvarer opkaldene så
hurtigt som muligt, uafhængigt af den
tilringningstid, du har indsat (se side 35
for mere information om tilringnings-
tid). Numrene, der ringes op fra, bliver
overført til Nyheder-listen.

Hvis Sortering er slået til, meddeler
Telefonbogen i BeoTalk 1200 kun 
navnet på opkalderen på de numre,
der er indtastet i Sorteringslisten.

Bemærk!
Hvis du vælger Sortering med tom 
Sorteringsliste, vil Stillesvar automatisk
blive slået til.

Hold SORTERING eller ⊗ nede
indtil vises konstant i 
displayet

Når du slår Sortering til, slås telefon-
svareren automatisk til, hvis der er
indtalt et udgående svar.

vises konstant i displayet, og - - - -
vises skiftevis med tid og dato

Slå Sortering fra
Hold SORTERING eller ⊗ nede

indtil slukkes i displayet

Hvis telefonsvareren var slået fra, da
Sortering blev slået til, slås telefon-
svareren fra igen, når Sortering slås
fra

Sortering er slået fra

Indtastning af telefonnumre til Sorteringslisten
Tast
Indtast 1. telefonnummer
Tast + for at gemme
Indtast 2. telefonnummer
Tast + for at gemme

Fortsæt med denne procedure indtil
de ønskede numre er indtastet, dog
højest 10

Sidst indtastede nummer i listen vises i
displayet.
Hvis listen er tom, vises -
Numrene gemmes i den rækkefølge
de indtastes. Første nummer vises
med indexnummer 1, næste med
indexnummer 2…
Hvis telefonnummeret består af
mere end 10 cifre, vises index-
nummeret ikke
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Gennemse Sorteringslisten
Det er muligt at tilføje, slette og rette
telefonnumre i Sorteringslisten.
Listen kan redigeres på samme måde
som telefonlisten for Gruppesvar, se
side 27.
.

Overføre telefonnumre fra 
Nyheder-listen eller Telefonbogen
Det er også muligt at overføre et num-
mer fra Nyheder-listen eller Telefonbo-
gen til Sorteringslisten.

Tast indtil det ønskede 
nummer vises i displayet

Tast
Tast + for at gemme

eller
Tast
Tast < eller > indtil det ønskede 

nummer vises i displayet
Tast
Tast + for at gemme

og det valgte telefonnummer
vises i displayet

og det valgte telefonnummer
vises i displayet

Overføre telefonnumre fra Nyheder-listen eller Telefonbogen

Tast
Tast < eller > for at søge i listen

Sidst indtastede nummer i listen vises
i displayet, efterfulgt af et index-
nummer 1-10

Gennemse Sorteringslisten
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Gruppesvar
De telefonnumre, der skal besvares af
Gruppesvar, skal indtastes i den 
tilhørende telefonliste.

Gruppesvar kan kun slås til, hvis der er
indtalt et udgående svar og indlagt
mindst ét telefonnummer.

For at kunne anvende Gruppesvar skal
du desuden aktivere Envejs- eller
Tovejs-svar. Opkald fra personer, hvis
telefonnumre ikke er gemt i Gruppe-
svar, vil så høre det andet udgående
svar.

Indtale et svar
Tast
Tast

Indtal et svar
Tast

vises i displayet
vises i displayet. Tiden tæller op

fra 0:00
Svaret kontrolafspilles, og samtidig
vises varigheden

Indtastning af telefonnumre til Gruppesvar
Tast
Indtast 1. telefonnummer
Tast + for at gemme
Indtast 2. telefonnummer
Tast + for at gemme

Fortsæt med denne procedure indtil
de ønskede numre er indtastet, dog
højst 30

Første nummer i listen vises i display-
et. Hvis listen er tom, vises - 

Numrene gemmes i den rækkefølge
de indtastes. Første nummer vises
med indexnummer 1, næste med
indexnummer 2… 
Hvis telefonnummeret består af flere
end 10 cifre, vises indexnummeret
ikke

Gennemse telefonlisten for Gruppesvar
Tast
Tast < eller > for at søge i listen

Sidst indtastede nummer i listen vises
i displayet, efterfulgt af et index-
nummer 1-30

Slå Gruppesvar til

Tast indtil blinker i 
displayet.

Tast indtil vises konstant i
displayet

Slå Gruppesvar fra
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Overføre telefonnumre fra 
Nyheder-listen eller Telefonbogen
Telefonnumre kan overføres til listen
for Gruppesvar fra både Nyheder-listen
og Telefonbogen.

Redigering af listen for Gruppesvar 
eller Sorteringslisten
Det er muligt at redigere telefonnum-
rene i listen for Gruppesvar eller Sor-
teringslisten.

Overføre telefonnumre fra Nyheder-listen eller Telefonbogen
Tast indtil det ønskede num-

mer vises i displayet
Tast
Tast +

eller
Tast
Tast < eller > indtil det ønskede 

nummer vises i displayet
Tast
Tast + for at gemme

og det valgte telefonnummer
vises i displayet

og det valgte telefonnummer
vises i displayet

Redigeringsmuligheder under indtastning af numre
Tast < eller > for at flytte

markøren
Tast –– del for at slette et ciffer

…efter indtastning
Tast eller
Tast < eller > for at søge i listen

Tast –– for at slette det viste
nummer

Indtast eventuelt nye numre
Tast + for at afslutte redigering

Det sidst indtastede nummer i listen
vises i displayet, efterfulgt af et
indexnummer 1-30 (eller 1-10).
- - - - vises i displayet
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Lokal besked
Med funktionen Lokal besked kan du
indtale en besked til en anden bruger
af telefonsvareren. Beskeden afspilles
på samme måde som en almindelig
besked.

Det er også muligt at aflytte og ændre
Lokal besked fra en anden telefon, se
side 36 for information om fjern-
betjening af Lokal besked.

Indtale en Lokal besked
Tast
Indtal en besked
Tast

vises i displayet

Beskeden kontrolafspilles,
og varigheden vises i displayet
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Opkald via BeoTalk 1200
BeoTalk 1200 kan ringe op til et tele-
fonnummer, der er registreret i 
Nyheder-listen, Telefonbogen, telefon-
listen for Gruppesvar eller Sorterings-
listen. Nummeret skal være vist i 
displayet.

Opkaldet kan foretages med tasten
RING NUMMER på det primære 
betjeningspanel, eller med tasten på
det sekundære betjeningspanel.

Bemærk!
Ved opkald fra en telefon på samme
telefonlinie viser BeoTalk 1200 det
nummer, du har kaldt op. Dette kan
være en fordel, hvis du bruger en tele-
fon uden display. Samtidig med num-
meret vises symbolet som tegn på,
at linien er optaget.

Hente et nummer frem i displayet
Tast NYHEDER en eller flere 

gange

eller
Tast , , eller 
Tast < eller > for at gennemse

listen

Numre fra Nyheder-listen vises i 
displayet

Numre fra Nyheder-listen, Sorterings-
listen, Gruppesvar eller Telefon-
bogen vises i displayet

Hent nummeret frem i displayet
Tast RING NUMMER eller for

at ringe det viste nummer op
Løft røret på telefonen, efter num-
meret er kaldt

Fortryde opkald…
Tast RING NUMMER eller 

Hvis et nummer er optaget, lægger
BeoTalk 1200 selv på

BeoTalk 1200 ringer nummeret op
og blinker i displayet
Telefonen overtager opkaldet

BeoTalk 1200 afbryder opringningen

Ringe op til et nummer vist i displayet
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Tilkoble Medhør
Med Medhør tilkoblet kan du aflytte
”samtalen” mellem telefonsvareren og
den, der ringer op.

Hvis du til- eller frakobler Medhør
mens BeoTalk 1200 besvarer et opkald,
gælder til- eller frakoblingen kun det
igangværende opkald.

Tilkoble Stillesvar
Hvis du i en periode ikke ønsker at 
blive forstyrret af telefonen, kan du 
tilkoble Stillesvar. Herved vil telefon-
svareren besvare alle opkald før første
tilringning.

Du kan også bruge Sortering som Stille-
svar ved at vælge Sortering med tom
Sorteringsliste.

Tilkoble Medhør
Tast

Frakoble Medhør
Tast

vises i displayet

blinker 4 gange, slukkes derefter 

Tast

Tast

Når du bruger Stillesvar, skal telefon-
svareren være slået til

Tilringningstiden fra 01 til 99 vises i
displayet.

vises i displayet skiftevis
med tid og dato

Frakoble Stillesvar
Tast Tilringningstiden fra 01 til 99 vises i

displayet

Tilslutte Stillesvar 
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Indstille lydstyrken
Lydstyrken i højttaleren kan ændres i 8
trin, hvor 1 er laveste og 8 er højeste
lydstyrke.

Lydstyrken kan indstilles, mens uret
vises eller under afspilning af indkom-
ne beskeder eller udgående svar.

Bemærk!
Lydstyrken kan ikke ændres under
opkald med RING NUMMER eller ,
og under afspilning af et udgående
svar, hvis Medhør er tilkoblet. 

Tilringningstid
BeoTalk 1200 besvarer indkomne
opkald efter den tilringningstid, fra 1
til 99 sekunder, den er indstillet til.
Tilringningstiden er på forhånd indstil-
let til 15 sekunder, svarende til 2 - 3 til-
ringninger.

Den faktiske tilringningstid kan dog
være lidt længere, fordi en påbegyndt
ringetone skal gøres færdig.

Indstille lydstyrken
Tast > for at øge lydstyrken
Tast < for at sænke lydstyrken

En stiplet linie i displayet viser den
aktuelle indstilling fra 1 til 8

Ændre tilringningstid
Tast
Indtast den ønskede tilringningstid
fra 1 til 99 sekunder

Mens du indstiller tilringningstiden…
Tast > for at flytte markøren til

højre
Tast < for at flytte markøren til

venstre
Tast + for at gemme

Aktuel tilringningstid vises i displayet
Ny indstilling vises i displayet
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Fjernbetjening af BeoTalk 1200

Adgangskode til fjernbetjening
Inden telefonsvareren kan fjern-
betjenes fra en ekstern telefon, skal du
indkode en adgangskode efter dit eget
valg.

Når en adgangskode indtastes, vises
den i displayet som kvittering.  

Hvis du har glemt koden, kan du blot
indtaste en ny.

Indkode adgangskode
Tast
Indtast en 4-cifret kode med 

tasterne 0-9
Tast + for at gemme

- - - - vises i displayet
De indtastede cifre vises i displayet
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Afspilning af Nyheder via ekstern
telefon
Når adgangskoden er indtastet, får du
adgang til at fjernbetjene BeoTalk 1200
fra en ekstern telefon.

Under fjernbetjening er det bl.a.
muligt at:
1. Afspille Nyheder
2. Slå telefonsvareren til
3. Indtale udgående svar.

Når du har afspillet en Nyhed, er det
kun nødvendigt at gemme den, hvis
den stadig skal optræde som ”ny”.

Det er ikke nødvendigt at slette 
Nyheder efter afspilning. BeoTalk 1200
sørger selv for at slette de ældste
Nyheder, når der ikke er plads til nye.

Bemærk! 
Hvis telefonsvareren ikke er slået til, vil
der gå 11/2 minut, inden BeoTalk 1200
besvarer opkaldet.

Adgang til fjernbetjening
Ring op til BeoTalk 1200
Vent indtil afspilning af udgående
svar starter (maks. 11/2 minut)
Tast
Indtast adgangskoden

Hvis adgangskoden indtastes forkert,
eller ikke bliver accepteret, tast     og
adgangskoden igen

Afspilning afbrydes og klartone høres
Klarsignal til fjernbetjening høres

Afspille Nyheder
Tast 5 for at afspille Nyheder

Under afspilning…
Tast 5 for at afspille næste Nyhed
Tast 8 for at gemme den Nyhed,

der afspilles
Tast 0 for at slette den Nyhed,

der afspilles
Tast for at afbryde afspilning

Afspilning af Nyheder starter: Ind-
komne beskeder og Lokal beskeder
afspilles, navne meddeles til telefon-
numre, der har været opkald fra,
hvis navnet er indtalt i Telefon-
bogen, ellers lyder der 3 korte toner

X

X
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Slå telefonsvareren til
Når telefonsvareren er blevet slået til
via fjernbetjening, kan den kun slås fra
igen via nærbetjening.

Bemærk!
BeoTalk 1200 kan ikke fjernbetjenes,
hvis der samtidig foretages nærbetje-
ning.

Tast 1 eller 2 for at vælge Envejs-
eller Tovejs-svar

Tast 3 for at starte optagelse af
svar

Indtal et svar
Tast 3 for at afslutte optagelse

Fortryde indtaling…
Tast under indtaling

Tast 1 for at slå det envejs
udgående svar til

eller
Tast 2 for at slå det tovejs

udgående svar til

Det allerede indtalte Envejs-svar
afspilles

Det allerede indtalte Tovejs-svar
afspilles

Slå telefonsvareren til via en ekstern telefon

Indtale nyt udgående svar fra en ekstern telefon
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Fjernbetjening af Lokal besked
Ved fjernbetjening kan du vælge kun
at aflytte Lokal beskeder.

Lokal besked kan for eksempel bruges
til intern kommunikation mellem fami-
liemedlemmer. 

Afspille Lokal beskeder
Tast 4 

Under afspilning…
Tast 4 for at afspille næste Lokal

besked
Tast 8 for at gemme den besked,

der afspilles
Tast 0 for at slette den besked,

der afspilles
Tast for at afbryde afspilning

Indtale ny Lokal besked
Tast 6 
Indtal en ny besked
Tast 6 for at afslutte optagelse

Afspilning af Lokal beskeder starter
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Brug af Kviksvar
Kviksvar kan bruges, når du fjern-
betjener BeoTalk 1200 for at afspille
eventuelle Nyheder. 

Hvis der er Nyheder, vil BeoTalk 1200
besvare alle opkald efter kun én til-
ringning, uanset den tilringningstid, du
har indstillet.

Hvis der ikke er Nyheder, vil opkalds-
tiden svare til den tilringningstid, du
har indstillet, og du kan da nå at
lægge røret på, før BeoTalk 1200
besvarer opkaldet. Derved kan du 
spare opkaldsafgift.

For at bruge Kviksvar skal funktionen
være slået til på BeoTalk 1200.

Slå Kviksvar til
Tast

Slå Kviksvar fra
Tast

vises konstant i displayet

blinker 4 gange, derefter slukket
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Problem

Telefonsvarerfunktionen kan ikke slås til.

Stillesvar kan ikke slås til.

Der vises et nyt nummer i displayet, men
der sker ingen opringning.

Visse abonnenter kan ikke ringe dig op.

Lyset i displayet er kraftigt, selv om alle
beskeder er aflyttet.

vises konstant i displayet og lyset i
displayet er kraftigt.

BeoTalk 1200 besvarer opkaldet hurtigere
end tilringningstiden er sat til.

Telefonen ringer, selv om Stillesvar er
valgt.

Indexnumrene vises ikke i displayet.

Mulig årsag

Der er ikke indtalt et svar på den valgte
svartype.

Telefonsvareren er ikke slået til.

• Stillesvar er slået til.
• Sortering er slået til.

Numrene er indkodet i Sorteringslisten,
og funktionen er slået til.

Der er stadig Nyheder (Vis Nummer
opkald eller beskeder).

• BeoTalk 1200 er ikke tilsluttet 
telefonstikket.

• En telefon er i afløftet tilstand.

Der er Nyheder samtidig med, at Kviksvar
er slået til.

Manglende Vis Nummer abonnement.

De indtastede telefonnumre består af
mere end 10 cifre.

Mulig løsning

Indtal et svar og aktiver svartypen.

Slå telefonsvareren til.

Gennemse Nyheder-listen.

• Tilslut BeoTalk 1200 til telefonstikket.

• Læg røret på.

Værd at vide – om problemløsning
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Problem

BeoTalk 1200 fortsætter afspilning af
udgående svar, efter at du har besvaret
opkaldet.

Fjernbetjening virker ikke.

BeoTalk 1200 er »død«.

Et nummer kaldt fra en telefon på 
samme linie vises ikke i displayet.

Uret viser ikke korrekt tid.

Under afspilning af beskeder ved fjern-
betjening udfører BeoTalk 1200 kom-
mandoer, du ikke har bedt om.

BeoTalk 1200 besvarer et noterings-
opkald.

Telefonsvareren går ikke i gang ved til-
ringning.

Det er ikke muligt at indtale et nyt svar.

Et opkald vises som -, når Sortering er
slået til.

Mulig årsag

BeoTalk 1200 har ikke registreret at
opkaldet er besvaret.

• Adgangskoden er ikke indkodet.
• Telefonen, du ringer op fra, sender

ikke toner.
• BeoTalk 1200 nærbetjenes.
• Forbindelsen er dårlig.

BeoTalk 1200 er forkert tilsluttet.

Telefonen, der ringes op fra, sender ikke
DTMF toner.

Strømsvigt.

En besked indeholder DTMF toner.

BeoTalk 1200 opfatter opkaldet som et
almindeligt opkald.

• Telefonsvareren er slået fra.
• Tilringningstiden er for lang.

Hukommelsen er opbrugt.

• Manglende Vis Nummer abonnement
• Fejl på telefonnettet.

Mulig løsning

• Læg røret kortvarigt på,
eller

• Tast NYHEDER, SORTERING eller
RING NUMMER på BeoTalk 1200.

• Indtast adgangskoden.
• Ring op fra en anden telefon.

• Ring op igen lidt senere.
• Ring op fra en anden telefon.

Check tilslutningen.

Stil uret.

• Tast og fortsæt betjeningen, eller
• Læg røret på og ring op igen.

Slå Stillesvar eller telefonsvareren fra,
indtil noteringsopkaldet har fundet sted.

• Slå telefonsvareren til.
• Indstil tilringningstiden.

Tast - for at slette det gamle svar (under
afspilning af svaret)
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Kapacitet
Der er 15 minutters total taletid i 
BeoTalk 1200 til udgående svar, ind-
komne beskeder og Lokal beskeder.
Ved 15 minutters total taletid har Tele-
fonbogen plads til 50 telefonnumre
med tilhørende navne. Dog er det tek-
nisk muligt at indtale op til 75 navne,
hvorved taletiden til svar og beskeder
så reduceres til 13 minutter.

Hukommelse
Ved at trykke på +-tasten viser symbo-
let i displayet, hvor meget hukom-
melse, der er brugt. Indholdet i hukom-
melsen er summen af udgående svar,
nye beskeder og navne i Telefonbogen.

Symbolet for brugt hukommelse    vises
i 5 trin: 

hvor viser, at næsten
ingen hukommelse er brugt, og
næsten hele hukommelsen brugt. 

Når hele hukommelsen er brugt, blin-
ker i displayet. Afspil Nyheder for at
skaffe mere plads.

Hukommelsen til svar, beskeder og tele-
fonlister er uafhængig af strømsvigt.

Automatisk sletning af Nyheder
BeoTalk 1200 sletter automatisk alle
afspillede Nyheder, når der er behov for
mere plads.

Hvis al hukommelse er brugt til nye
beskeder, slår BeoTalk 1200 automatisk
over på at afspille Envejs-svar. Hvis der
ikke er indtalt et Envejs-svar, afspilles
Tovejs-svaret afsluttet af en række
toner.

Du kan skaffe mere plads ved at afspille
nye beskeder.

Manglende plads ved indtastning
af telefonnummer
Hvis en af telefonlisterne er fyldt op,
blinker telefonnummer og indexnum-
mer i displayet. Det er nødvendigt at
slette et eksisterende nummer, før du
kan lægge et nyt ind.



Lydsignaler

BeoTalk 1200 udsender følgende lydsignaler i røret ved fjernbetjening og ved opkald til telefonsvareren: 

Vis Nummer uden navn
Tre korte toner

Klarsignal til indtaling af besked
Vedvarende tone

Hukommelsen næsten fuld
Tone afbrudt i meget hurtig takt

Hukommelsen fuld
Tone afbrudt i langsom takt

Klarsignal til fjernbetjening
Tone afbrudt i meget hurtig takt

Fjernbetjeningskommando accepteret
Tone afbrudt i meget hurtig takt

Fjernbetjening afvist
Tone afbrudt i hurtig takt

= lydsignal
= pause

0 1 2 3 4 sekunder
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Tekniske data

Specielle forhold for din 
BeoTalk 1200
BeoTalk 1200 er beregnet til brug på
det offentlige analoge telefonnet. 
Telefonsvareren er udviklet til at under-
støtte Vis Nummer, forudsat tjenesten
udbydes af telefonselskabet. 
Telefonsvareren kan kun forventes at
fungere i det land, den er produceret
til, da sendesystemer, lovpligtige 
godkendelseskrav og Tryk-Selv-Services
kan variere fra land til land.

Det fremgår af emballagen, hvilket
land din BeoTalk 1200 er produceret til.
De nationale kendingsbogstaver finder
du over den nederste stregkode på
mærkaten.

Hvis du er i tvivl om anvendelsen af
BeoTalk 1200, kan du kontakte din 
forhandler for yderligere information.

Bang & Olufsen erklærer hermed, at
BeoTalk 1200 er i overensstemmelse
med grundlæggende krav og andre
relevante bestemmelser i direktiv
1999/5/EF.

Yderligere oplysninger kan hentes via
Internettet på adressen:
www.telecom.bang-olufsen.com

Kontakt Bang & Olufsen Telecom:
e-mail: telecom@bang-olufsen.dk

Besøg vores website på Internettet:
www.bang-olufsen.com

Rengøring
BeoTalk 1200 rengøres med en blød
klud opvredet i vand tilsat nogle få
dråber rengøringsmiddel. 

Data
Netværk
Analog (PSTN)

Strømforsyning
230 V AC / 9 V DC

Omgivelsestemperatur
5

o
C - 55

o
C 

Relativ luftfugtighed
15% - 95%
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