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Introductie van de BeoTalk 1200

De BeoTalk 1200 beschermt uw privacy
en maakt u onafhankelijk…

…Het is aan u te beslissen met wie en
wanneer u wilt praten! Kijk naar de 
display of hoor wie u belt.

…Hoor of zie wie er gebeld heeft en
wanneer! Onder Nieuws kunt u alle
inkomende gesprekken aflezen. Ook
die welke geen bericht achtergelaten
hebben!

…Speel de ontvangen en Interne
boodschappen af wanneer u dat schikt
en zo vaak u wilt.

…Neem maximaal 3 verschillende 
uitgaande boodschappen op, waarvan
er één de mogelijkheid heeft van een
specifieke boodschap aan een te 
selecteren groep telefoonnummers.

…U beslist zelf van wie u bood-
schappen wilt ontvangen! Verbinding
Weigeren van inkomende gesprekken
vermijdt ongewenste gesprekken.

De bediening op de BeoTalk 1200 zelf
heeft twee niveaus…

De primaire bediening werkt via de drie
toetsen op de voorzijde van het 
antwoordapparaat.

De secundaire bediening werkt via de
toetsen onder het afdekklepje. 
Deze dienen voor de talloze functies 
waarmee individuele combinaties 
gemaakt kunnen worden.

U kunt de BeoTalk 1200 zelfs bedienen
wanneer u niet thuis bent.
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De BeoTalk 1200 heeft ingebouwde Weergave Oproeper, zodat u kunt zien
wie u belt op het moment dat uw telefoon overgaat.

De Telefoonboek functie met Gesproken mededeling laat u tevens horen
wie er belt! Om optimaal profijt te trekken van alle functies in uw 
BeoTalk 1200 dient u een abonnement te nemen op de Weergave Oproeper
bij uw telefoonbedrijf.

Een abonnement op Weergave Oproeper is noodzakelijk voor de Telefoon-
boek met Gesproken mededeling, Weergave Oproeper, Groep mededeling
en Weigeren van inkomende gesprekken. 

Zonder een abonnement op Weergave Oproeper kan uw BeoTalk 1200 als
een traditioneel antwoordapparaat met ( ) Alleen mededeling en ( )
Mededeling en boodschap worden gebruikt.

Omschrijving Weergave Oproeper
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LISTENING-IN
• Schakelt de Meeluister-

functie in en uit

STORE
• Slaat een boodschap of

een Weergave Oproeper
van de Nieuws lijst op,
zodat de volgende 
gebruiker het zal vinden
als “nieuw”

NEWS
• Laat de nummers van de

ingekomen gesprekken
zien en geeft ook de 
naam mits deze in het 
Telefoonboek met
Gesproken mededeling
voorkomt

• Geeft ingekomen en 
Interne boodschappen
weer

Luidspreker

Display

Primair bedieningspaneel



Secundair bedieningspaneel

Type mededeling
• Kiezen Alleen mededeling,

Mededeling en boodschap,
Groep mededeling

• Opname mededeling en
Interne boodschap

• Opname namen in het
Telefoonboek met 
Gesproken mededeling

Invoeren
• Invoeren nummers 
• Opslaan nummers 

Functies
• Functies en instellingen

Klepje met overzicht
toetsen

Microfoon



Beschrijving van het toetsenbord van de BeoTalk 1200

Primair bedieningspaneel

NEWS

STORE

LISTENING-IN

Secundair bedieningspaneel



10Nieuws • Laat de nummers van de oproepen in Nieuws zien (Weergave
Oproeper), 20

• Geeft ingekomen en Interne boodschappen weer, 20
• Geeft de naam van de beller mits deze in het Telefoonboek 

voorkomt, 23

Opslaan • Slaat een boodschap of een Weergave Oproeper onder Nieuws
op, 21

Meeluisteren • Activeren en uitschakelen Meeluisteren tijdens een gesprek, 22

Alleen mededeling • Opnemen en weergeven van uitgaande mededelingen, 18
• Schakelt Alleen mededeling in en uit, 19

Mededeling en • Opnemen en weergeven van uitgaande mededelingen, 18
boodschap • Schakelt Mededeling en boodschap in en uit, 19

Groep mededeling • Opnemen en weergeven van uitgaande mededelingen, 18
• Invoeren telefoonnummers in Groep mededeling, 28
• Schakelt Groep mededeling in en uit, 28

Opname • Opnemen van uitgaande mededelingen, namen in het Telefoon-
boek en Interne boodschappen, 18, 22, 23

Telefoonboek met • Opnemen van namen in het Telefoonboek met Gesproken 
Gesproken mededeling • mededeling, 23

• Schakelt het Telefoonboek in en uit, 24
• Weergeven en aanpassen van het Telefoonboek, 24

Cijfertoetsen • Gelijkzetten van de klok, 15
• Invoeren telefoonnummers in het Telefoonboek, 23
• Invoeren nummers in de Weigeren lijst, 26
• Invoeren telefoonnummers in de Groep mededeling lijst, 28
• Invoeren wachttijd, 30
• Invoeren PIN-code voor afstandsbediening, 31

NEWS of

STORE of +

LISTENING-IN of 

0... 9 
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OK

<

>

C

Opslaan/status • Slaat ingevoerde cijfers op, 17
• Laat zien hoeveel geheugen gebruikt is, 38

Volume lager/cursor • Verlaagt het volume, 30
• Gaat naar het voorgaande cijfer, 17
• Gaat naar het voorgaande telefoonnummer, 17

Volume hoger/cursor • Verhoogt het volume, 30
• Gaat naar het volgende cijfer, 17
• Gaat naar het volgende telefoonnummer, 17

Vervallen • Laat de gehele invoer vervallen, 17

Klok • Gelijkzetten van de klok, 15

Weigeren van • Voert een telefoonnummer in de Weigeren lijst, 26
inkomende gesprekken • Activeren en uitschakelen Weigerfunctie, 27

Spaarfunctie • Activeren en uitschakelen Spaarfunctie, 35

Wachttijd • Instellen wachttijd, 30

Wissen • Wist een cijfer tijdens het invoeren van nummers, 17
• Wist Nieuws, 21
• Wist een telefoonnummer in het Telefoonboek, 24
• Wist een telefoonnummer in Groep mededeling en Weigeren, 29

PIN-code • Invoeren PIN-code voor de afstandsbediening, 31

Antwoordfunctie • Activeren en uitschakelen antwoordfunctie, 19
aan/uit
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De display wordt helder verlicht wanneer de 
telefoonlijn actief is, tijdens het bedienen en
wanneer er nieuwe gesprekken en nieuwe tele-
foonnummers onder Nieuws zijn. In alle andere
gevallen is de display gedimd.

Geeft aan hoeveel geheugen in gebruik is
Geeft tijd en datum aan
Geeft telefoonnummers aan
Scheiding van uren en minuten
Scheiding van dag en maand
24 uurs of 12 uurs cyclus gekozen
Een andere telefoon op dezelfde lijn is in gebruik
Nieuwe nummers en/of Gesproken mededelingen onder Nieuws
Nieuwe nummers en boodschappen onder Nieuws
Verschijnt wanneer een boodschap is opgeslagen
Opname van uitgaande mededeling, Interne boodschap en naam in het Telefoonboek
Weigeren van inkomende gesprekken geactiveerd
Telefoonboek met Gesproken mededeling geactiveerd
Meeluisteren geactiveerd
Spaarfunctie geactiveerd

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

+

Symbolen die altijd oplichten zolang de functie actief is…
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Groep mededeling is opgenomen en de functie is geactiveerd
Mededeling en boodschap zijn opgenomen en de functie is geactiveerd
Alleen mededeling is opgenomen en de functie is geactiveerd
Geen nummers aanwezig in de telefoonlijst of in de Weigeren lijst
Verschijnt tijdens het afspelen van een Interne boodschap

Groep mededeling is geactiveerd
Geen opname aanwezig voor de gekozen soort mededeling
Weigerfunctie uitgeschakeld
Telefoonboek met Gesproken mededeling uitgeschakeld
Geheugen vol

Meeluisteren uitgeschakeld
Spaarfunctie uitgeschakeld
Het is niet mogelijk de gekozen functie te activeren omdat geen mededeling beschikbaar is, 
of er zijn geen telefoonnummers in de lijst aanwezig

-
L

,    ,     ,

Knipperende symbolen…

Symbolen die 4 maal kort knipperen en dan doven…



Installatie van de BeoTalk 1200

Installatie
De BeoTalk 1200 kan op tafel worden
geplaatst of tegen de wand worden
bevestigd met de bijgeleverde beugel
en schroeven.

De BeoTalk 1200 niet gebruiken in een
stoffige of vuile omgeving en ook niet
rechtstreeks blootstellen aan vocht.

Wandmontage
• Monteer de muurbeugel met de

bijgesloten schroeven.
• Leg de kabel naar beneden door de

uitsparing in de achterzijde van de
BeoTalk 1200.

• Leg de kabel achter het lipje op de
beugel zodat deze tegen de wand
gedrukt blijft.

• Breng de BeoTalk 1200 op de muur-
beugel aan.

Aansluiten
• Sluit het snoer aan als aangegeven in

de tekening.
• Verbind de aansluiting LINE met uw

telefoonaansluiting.
• Steek de lichtnetadapter in het 

stopcontact.

Denk er aan dat alleen het telefoon-
snoer LINE verlengd kan worden. 
Het wijzigen van de andere kabels zal
invloed hebben op de werking van de
BeoTalk 1200.

Om Weergave Oproeper te laten 
werken dient de BeoTalk 1200 vóór een
eventueel gebruikte centrale te worden 
aangesloten.

* De telefoonplug kan van land tot
land verschillen.

14
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Instellen display contrast
Druk op 0 Het display contrast wisselt van

niveau

Gelijkzetten van de klok Instellen tijd en datum
Druk op
Stel tijd en datum in met 0-9

Druk op  OK om de instelling op te
slaan

Tijdens het instellen van de tijd…
Druk op > om de cursor naar

rechts te verplaatsen
Druk op < om de cursor naar links

te verplaatsen
Druk op om de instelling te

laten vervallen

De cursor knippert onder het eerste
cijfer

De huidige tijd staat in de display

De cursor gaat naar rechts

De cursor gaat naar links

De instelling vervalt

UREN : MINUTEN DAG – MAAND

Instellingen
Voordat de BeoTalk 1200 in gebruik
neemt raden we u aan het display 
contrast in te stellen. Het is verder 
verstandig eerst de klok gelijk te 
zetten.

Instellen display contrast
Het display contrast kan op twee 
niveau’s worden ingesteld. Kies het
niveau dat u prefereert, afhankelijk van
plaatsing op tafel of montage tegen de
wand.
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Kiezen van AM of PM voor de 12 uurs klok
Druk op tot       of       wordt

aangegeven
Druk op > om de cursor naar

/ te verplaatsen
Druk op > tot de gewenste 

indicatie is bereikt
Druk op OKom de instelling op te

slaan

De cursor knippert boven het eerste
cijfer
De cursor knippert onder AM/PM

Telkens wanneer op > wordt ge-
drukt wisselt de indicatie tussen AM
en PM
De instelling wordt opgeslagen

Druk op tot de gewenste cyclus
wordt aangegeven

Telkens wanneer op wordt 
gedrukt wisselt de display tussen 12
uurs en 24 uurs aanwijzing

Kiezen 24 of 12 uurs klok
Kies de klok in de display van de 
BeoTalk 1200 zoals u wilt:
1. Geeft de tijd aan in een 24 uurs

cyclus.
2. Geeft de tijd aan in een 12 uurs

cyclus met vermelding van AM/PM.

Kiezen van een 24 of 12 uurs klok
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Algemene uitgangspunten…
Druk op > om de cursor naar

rechts te verplaatsen

Druk op < om de cursor naar links
te verplaatsen

Druk op om een positie te laten
vervallen

Druk op C om een cijfer te wissen1)

Druk op OK om de invoer van
cijfers af te ronden

Druk op of STORE om op te
slaan

De cursor in de display gaat naar het
volgende cijfer of het volgende tele-
foonnummer
De cursor in de display gaat naar het
vorige cijfer of naar het vorige tele-
foonnummer

De gehele invoer vervalt

Het gekozen cijfer wordt gewist

De invoer wordt opgeslagen

De inkomende boodschap, Interne
boodschap of Weergave Oproeper is
opgeslagen als “nieuw“

Primaire bediening
De drie toetsen op het primaire 
bedieningspaneel worden aangevuld
door de toetsen op het secundaire 
bedieningspaneel:

NEWS en 
Speelt boodschappen af, dat kunnen
zijn: 
– Oproepen met Weergave Oproeper
– Oproepen met naam wanneer deze in

het Telefoonboek zijn opgenomen
– Boodschappen opgenomen op het

antwoordapparaat.

STORE en +
Slaat een boodschap of een Weergave
Oproeper van de Nieuws lijst op, zodat
de volgende gebruiker het zal vinden
als “nieuw“.

LISTENING-IN en 
Activeren en uitschakelen van de 
Meeluisterfunctie.

Wij raden u aan het antwoordapparaat
altijd ingeschakeld te laten. Op die
manier zijn de dagelijkse handelingen
uiterst beperkt.

Opzet handleiding
In deze kolom vindt u de hand-
leidingen, stap voor stap of in de
vorm van aanwijzingen:

In deze kolom vindt u wat de display
aangeeft, dan wel de gevolgen van
een handeling:

1) niet bij gelijkzetten van de klok

Gebruik van de BeoTalk 1200



Afluisteren van een uitgaande mededeling
Druk op
Druk op

of
Druk op
Druk op

of
Druk op
Druk op

Alleen mededeling wordt 
afgespeeld

Mededeling en boodschap wordt
afgespeeld

Groep mededeling wordt 
afgespeeld

Is geen mededeling opgenomen
dan knippert
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Opnemen van een mededeling
Met de BeoTalk 1200 kunt u drie 
verschillende soorten uitgaande 
mededelingen opnemen:

• Alleen mededeling… Eén richting
mededeling, waarbij de beller geen
boodschap kan inspreken. Bijvoor-
beeld voor informatie over 
openingsuren.

• Mededeling en boodschap… De 
traditionele functie van een
antwoordapparaat: de opbeller kan
na uw mededeling een boodschap
inspreken.

• Groep mededeling… Een speciale 
uitgaande mededeling naar maximaal
30 tevoren vastgelegde telefoon-
nummers, en de beller kan een
boodschap achterlaten. Neem 
bijvoorbeeld uw vakantieplannen op
voor vrienden en familie! Zie pagina
28-29 voor informatie over het 
vastleggen van telefoonnummers in
Groep mededeling.

Bij het opnemen van een nieuwe 
mededeling wordt de voorgaande 
automatisch gewist. 
Maak een testopname om de beste
sterkte en afstand tot de microfoon
vast te stellen.

Druk op of of

Druk op

Neem een mededeling op

Druk op

of of verschijnt in de 
display

verschijnt in de display
De tijd start op 0:00

De mededeling wordt afgespeeld
en de duur wordt aangegeven

Opnemen van een uitgaande mededeling
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Activeren antwoordfunctie
Na het opnemen van een mededeling
kiest u de soort mededeling die u wenst
en u activeert de antwoordfunctie.

Alleen mededeling, Mededeling en
boodschap en Groep mededeling 
kunnen alleen geactiveerd worden
wanneer een mededeling is opge-
nomen.

Opmerking!
Om de Groep mededeling te activeren
dient ook minimaal één nummer in de
Groep mededeling te worden 
ingevoerd. Zie pagina 28.

Druk op of op of op 

Druk op

of of staat continu in de
display
De antwoordfunctie is geactiveerd

Activeren van de antwoordfunctie

Druk op tot of of
uit de display verdwijnt

De antwoordfunctie is uitge-
schakeld

Uitschakelen van de antwoordfunctie



20

De Nieuwsfunctie
Nieuws kan bestaan uit boodschappen,
oproepen met Weergave Oproeper in
de vorm van een Gesproken medede-
ling, of simpelweg een telefoonnum-
mer, dan wel een Interne boodschap. 
Nieuws wordt aangegeven in de 
verlichte display:

… Een nieuw nummer en/of 
Gesproken mededeling 

… Een nieuw nummer met een
boodschap

Tegelijkertijd geeft een knipperend
cijfer (max. 9) aan hoeveel Nieuws 
ontvangen is. Als het telefoonnummer
meer dan 10 cijfers heeft, wordt het
indexnummer niet weergegeven. De
BeoTalk 1200 ondersteunt maximaal 13
cijfers.
De telefoonnummers en de bood-
schappen, indien aanwezig, van de
laatste 50 oproepen worden in het 
overzicht opgeslagen.
Ook wanneer de BeoTalk 1200 een 
gesprek heeft ontvangen en terwijl een
boodschap wordt afgeluisterd, kunt u
op elk moment onderbreken en het
gesprek voortzetten door de handset
van de telefoon op te nemen.

Druk op NEWS of 

Druk op NEWS of of >
om naar de volgende
oproep te luisteren

Teruggaan in het overzicht
Houd NIEUWS of ingedrukt

totdat het vorige nummer
verschijnt 

of
Druk op <

Het afluisteren van het Nieuws
begint – het laatste nummer 
verschijnt wisselend met het tijdstip
van de oproep in de display, b.v.:
024560811 11:35 21-05
Wanneer de naam van de beller
voorkomt in het Telefoonboek en
geen boodschap is achtergelaten,
wordt de naam van de beller vermeld

Het volgende nummer verschijnt
wisselend met het tijdstip van de
oproep in de display. en
verdwijnt zodra de laatste oproep is
aangegeven en de naam, indien
aanwezig, is vermeld, of de bijbeho-
rende boodschap is afgespeeld

Als u een oproep ontvangt van een
nummer dat niet in het Telefoon-
boek voorkomt, verschijnt het
nummer en geeft het antwoord-
apparaat drie korte signalen, tenzij
u een “naam” voor code -0 hebt
opgegeven. Zie pagina 25.

Nieuws afluisteren

Tijdens het afluisteren…
Verdergaan in het overzicht…
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Nieuws opslaan
Soms wilt u Nieuws dat u heeft 
afgespeeld bewaren, zodat de 
volgende gebruiker van de BeoTalk
1200 het zal vinden als “nieuw“
Nieuws. Het blijft dan nieuw tot het
nog eens wordt afgespeeld, maar kan
ook worden opgeslagen om zo vaak als
u wilt te worden afgespeeld.

Nieuws wissen
Het is niet nodig boodschappen en
nummers uit het Nieuws overzicht te
wissen nadat deze zijn afgespeeld. 
De BeoTalk 1200 wist automatisch de
oudste registraties om plaats te maken
voor nieuwe.

Nieuws opslaan
Druk op STORE of + tijdens het

afluisteren van Nieuws om
het als “nieuw“ op te slaan

+ verschijnt in de display

Nieuws wissen
Druk op C om de boodschap die u

afluistert te wissen
- - - - verschijnt in de display

Druk op NEWS of voor elke
boodschap die u wilt
afspelen

Het nummer verschijnt wisselend
met het tijdstip van de oproep

Nieuws afluisteren dat u al eerder heeft gehoord
Nadat een boodschap afgeluisterd is…

Druk op + 9 +

Druk op + 8 +

Nieuws indicatie uitgeschakeld

Nieuws indicatie geactiveerd

Activeren en uitschakelen Nieuws indicatie

Alle nummers waarvan u oproepen
heeft ontvangen worden in het Nieuws
overzicht geplaatst – ook wanneer de
antwoordfunctie uitgeschakeld is.

Heeft u een telefoon met Nieuws
indicatie, dan kunt u de signalering van
ongelezen nieuws uitschakelen. Is dat
gebeurd dan verschijnen de symbolen

en weer in de display om Nieuws
aan te geven, maar de display licht niet
op en u ziet geen knipperend cijfer dat
het aantal nieuwe oproepen aangeeft.
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Interne boodschap
Met de functie Interne boodschap kan
ene boodschap worden vastgelegd
voor een andere gebruiker van het
antwoordapparaat. De boodschap
wordt op dezelfde wijze afgespeeld als
een normale boodschap.

Bij het afspelen van een Interne bood-
schap verschijnt een L in de display.

Ook is het mogelijk een Interne bood-
schap vanaf een andere telefoon af te
spelen, zie pagina 34 voor afstands-
bediening van Interne boodschappen.

Opnemen van een Interne boodschap
Druk op
Neem een boodschap op
Druk op

verschijnt in de display

De boodschap wordt afgespeeld en
de duur wordt in de display aange-
geven

Meeluisteren
Door Meeluisteren te activeren kunt u
naar de conversatie luisteren tussen het
antwoordapparaat en de beller.

Activeert u de Meeluisterfunctie of
schakelt u deze uit terwijl de BeoTalk
1200 een oproep beantwoordt, dan
werkt dat alleen op het lopende 
gesprek.

Meeluisteren activeren
Druk op LISTENING-IN of 

Meeluisteren uitschakelen
Druk op LISTENING-IN of 

verschijnt in de display

knippert 4 maal waarna wordt
uitgeschakeld
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Het Telefoonboek met Gesproken
mededeling van de BeoTalk 1200
U kunt bij de nummers in het Telefoon-
boek van de BeoTalk 1200 medede-
lingen opnemen.

Door zo’n mededeling gekoppeld aan
een nummer op te nemen, zal deze
naam worden afgespeeld wanneer het
opgeslagen nummer u belt. Tegelijker-
tijd zal het nummer dan in de display
worden aangegeven.

Telefoonnummers dienen uit minimaal
drie cijfers en maximaal 13 cijfers te
bestaan om er een mededeling aan te
kunnen koppelen.

Maak een testopname om de beste
sterkte en afstand tot de microfoon
vast te stellen.

Opmerking!
Vergeet niet het kengetal in te voeren
bij het opslaan van een telefoon-
nummer; anders zal de Gesproken
mededeling niet werken.

Invoeren nummers en opnemen namen in het Telefoonboek
Druk op

Voer het telefoonnummer in

Druk op om de opname te 
starten

Neem de naam op

Druk op om de opname te 
stoppen

Ga door met deze procedure tot alle
nummers en namen zijn ingevoerd –
maximaal 50.
Technisch gesproken kunnen 75
namen worden opgeslagen, maar dat
reduceert de tijd die voor opname
van mededelingen en boodschappen
beschikbaar is tot 13 minuten.
Met 50 namen in het Telefoonboek is
er in totaal 15 minuten beschikbaar

Het eerstvolgende vrije index-
nummer verschijnt

De display geeft de beschikbare tijd
aan: - - - - - - - - - - - -

De lijn in de display telt de voor 
Gesproken mededeling beschikbare
tijd terug

De nummers en namen worden
opgeslagen in de volgorde waarin ze
worden ingevoerd en opgenomen.
Het eerste nummer wordt aangeduid
met indexnummer 1, de volgende
met indexnummer 2, enzovoort

Als het telefoonnummer meer dan
10 cijfers heeft, wordt het index-
nummer niet weergegeven
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Activeren en uitschakelen van de 
Telefoonboek met Gesproken 
mededeling
In combinatie met het invoeren van
nummers en opnemen van namen in
het Telefoonboek, wordt het Telefoon-
boek automatisch geactiveerd. Is het
Telefoonboek uitgeschakeld, dan wordt
de naam niet genoemd wanneer een
oproep wordt ontvangen, maar het
nummer wordt wel in de display aange-
geven.

Afspelen en aanpassen van het
Telefoonboek
Het is mogelijk de namen in het 
Telefoonboek af te spelen terwijl het
relevante telefoonnummer in de display
staat.

Bovendien kunnen namen en telefoon-
nummers uit het Telefoonboek worden
gewist.

Wordt een nieuwe naam opgenomen
voor een al bestaand telefoonnummer,
dan wordt de oude naam automatisch
gewist.

Druk op tot continu in de
display staat

Het Telefoonboek is geactiveerd
Activeren Telefoonboek

Druk op tot in de display
knippert

Het Telefoonboek is uitgeschakeld
Uitschakelen Telefoonboek

Afspelen en aanpassen Telefoonboek
Druk op

Druk op < of > om het overzicht
af te spelen

Druk op C om het aangegeven
nummer en de naam te
wissen

of

Toets het nieuwe nummer in
Druk op OK

of 

Druk op om een nieuwe naam
op te nemen

Neem de naam op
Druk op om de opname te 

beëindigen

Het eerstvolgende vrije index-
nummer verschijnt
Het laatst toegevoegde nummer in
het Telefoonboek verschijnt in de
display terwijl de opgenomen naam
wordt afgespeeld

- - - - verschijnt in de display

De display geeft de beschikbare tijd
aan:- - - - - - - - - - - -

Een nieuw nummer invoeren voor een naam die afgespeeld wordt

Een nieuwe naam invoeren voor een aangegeven nummer



Overzetten van telefoonnummers
uit Nieuws naar het Telefoonboek

Opnemen van mededelingen 
zonder Weergave Oproeper en voor
telefoonnummers die niet in het
Telefoonboek voorkomen
Soms werkt de Weergave Oproeper
niet. In dat geval geeft het telefoon-
bedrijf informatiecodes die op de 
volgende wijze in de display verschijnt:

-1wanneer het een gesprek betreft
van een niet geregistreerd nummer

-2wanneer het een gesprek betreft
van een buitenlands nummer.

U kunt een naam opnemen voor die
code die door het Telefoonboek wordt
gegeven zodra deze code wordt 
ontvangen.

De “naam” die u voor code -0 hebt
opgeslagen, is ook de “naam” die
wordt weergegeven als u een oproep
ontvangt van een telefoonnummer dat
u nog niet hebt opgeslagen en in het
Telefoonboek hebt vastgelegd. Dit kan
een voordeel zijn omdat u de
aankondiging zult horen in plaats van
drie korte tonen.

Druk op tot het gewenste 
nummer in de display staat

of
Druk op
Druk op < of > tot het gewenste

nummer in de display staat

dan…
Druk op
Druk op om de opname te 

starten

Neem de naam op
Druk op om de opname te 

stoppen

Afspelen begint

De display geeft de beschikbare tijd
aan: - - - - - - - - - - - -

Druk op
Druk op b.v. 1
Druk op
Neem b.v. op “Niet mogelijk“
Druk op

Overzetten telefoonnummers uit Nieuws

Opnemen van mededelingen zonder Weergave Oproeper
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Overzetten telefoonnummers uit Nieuws of het Telefoonboek

Telefoonnummers invoeren onder WeigerenWeigeren van inkomende 
gesprekken
Wanneer u van bepaalde nummers
geen gesprekken wenst te ontvangen,
kunt u deze nummers opnemen in het
Weigeroverzicht en er zo voor zorgen
dat de BeoTalk 1200 deze nummers
niet aanneemt. Ook kunt u nummers
van de Nieuws lijst of het Telefoonboek
overzetten naar het Weigeroverzicht.

De BeoTalk 1200 beantwoordt het 
gesprek dan direct nadat het 
weksignaal klinkt, onafhankelijk van de
wachttijd die u heeft ingesteld.

De oproep wordt dan beantwoord met
een weigersignaal. Het nummer van
het inkomende gesprek wordt over-
gezet naar de Nieuws lijst.

De BeoTalk 1200 geeft een hogere 
prioriteit aan Weigeren dan aan Groep
mededeling. Dat betekent dat een
oproep van het nummer wordt
geweigerd wanneer dit nummer in de
overzichten voorkomt.

Opmerking!
Vergeet niet het kengetal aan te geven
bij het opslaan onder Weigeren.

Druk op tot het gewenste num-
mer in de display verschijnt

Druk op
Druk op OK om op te slaan

of…
Druk op
Druk op < of > tot het gewenste

nummer in de display staat
Druk op
Druk op OK om op te slaan

en het gekozen telefoonnummer
verschijnen in de display

en het gekozen telefoonnummer
verschijnen in de display

Druk op

Voer het eerste telefoonnummer in
Druk op OK om op te slaan

Voer het tweede telefoonnummer in
Druk op OK om op te slaan

Ga zo verder tot alle gewenste num-
mers zijn ingevoerd, maximaal 10

Het eerste nummer van het
overzicht verschijnt in de display. Is
het overzicht leeg, dan verschijnt -
De nummers worden opgeslagen in
de volgorde waarin zij worden
ingevoerd. Het nummer dat het
eerst wordt ingevoerd verschijnt met
indexnummer 1, het volgende met
nummer 2, enzovoort

Als het telefoonnummer meer dan
10 cijfers heeft, wordt het index-
nummer niet weergegeven
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Het overzicht kan worden aangepast
op dezelfde wijze als het overzicht
voor Groep mededelingen. Zie pagina
29.

Druk op

Voor het gebruik van de Weiger-
functie dient de antwoordfunctie
actief te zijn

verschijnt in de display

Druk op tot uit de display
verdwijnt

Weigeren is nu uitgeschakeld

Activeren van Weigerfunctie

Uitschakelen van Weigerfunctie

Druk op
Druk op < of > om in het over-

zicht te zoeken

Het laatste nummer dat in het over-
zicht is ingevoerd verschijnt in de
display, gevolgd door een index-
nummer 1-10

Door Weigeren lopen



Groep mededeling
De telefoonnummers die met een 
Groep mededeling beantwoord 
moeten worden dienen in het 
overzicht Groep mededeling te worden 
ingevoerd. Groep mededeling kan 
alleen worden geactiveerd wanneer
minimaal één telefoonnummer is 
ingevoerd.

Vergeet niet het kengetal aan te geven
bij het opslaan van een telefoon-
nummer.

Is het Groep mededelingen overzicht
vol, dan knipperen telefoon- en 
indexnummer in de display. Een 
bestaand nummer dient gewist te 
worden voor een nieuw nummer kan
worden toegevoegd.

Om Groep mededeling te gebruiken
dient ook Alleen mededeling of 
Mededeling en boodschap opgenomen
en geactiveerd te zijn. Bellers die niet
in Groep mededeling zijn opgenomen
horen dan die andere mededeling.

Opnemen van een mededeling
Druk op
Druk op

Neem een mededeling op
Druk op

verschijnt in de display
verschijnt in de display

De tijd loopt vanaf 0:00
De mededeling wordt afgespeeld ter
controle en de duur wordt aangegeven

Invoeren telefoonnummers in Groep mededeling

Door Groep mededeling lopen

Activeren Groep mededeling
Druk op tot continu in de 

display staat

Druk op tot in de display
knippert
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Druk op
Druk op < of > om in het over-

zicht te zoeken

Het laatste nummer dat in het 
overzicht is ingevoerd verschijnt in
de display, gevolgd door een index-
nummer 1-30

Druk op
Voer het eerste telefoonnummer in
Druk op OK om op te slaan
Voer het tweede telefoonnummer in
Druk op OK om op te slaan

Ga hiermee door tot alle gewenste
nummers zijn ingevoerd (max. 30)

Is het overzicht nog leeg, dan
verschijnt - 
De nummers worden opgeslagen in
de volgorde waarin zij worden 
ingevoerd. Het nummer dat het eerst
wordt ingevoerd verschijnt met
indexnummer 1, het volgende met
nummer 2, enzovoort...
Als het telefoonnummer meer dan
10 cijfers heeft, wordt het index-
nummer niet weergegeven

Uitschakelen Groep mededeling
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Overzetten telefoonnummers van 
Nieuws of het Telefoonboek naar
Groep mededeling

Aanpassen telefoonnummers in 
Groep mededeling of Weigeren

Overzetten nummers uit Nieuws of Telefoonboek
Druk op tot het gewenste 

nummer in de display staat
Druk op
Druk op OK om op te slaan

of
Druk op
Druk op < of > tot het gewenste 

nummer in de display staat
Druk op
Druk op OK om op te slaan

en het gekozen nummer 
verschijnen in de display

en het gekozen nummer 
verschijnen in de display

Aanpassen bij het invoeren van telefoonnummer
Druk op < of > om de cursor te 

verplaatsen
Druk op C om een cijfer te wissen

…na het invoeren
Druk op of
Druk op < of > om in het 

overzicht te zoeken

Druk op C om het aangegeven
nummer te wissen

Voer zonodig nieuwe cijfers in
Druk op OK om af te ronden

Het laatst ingevoerde nummer in het
overzicht wordt aangegeven, 
gevolgd door een indexnummer 
1-30 (of 1-10).

De display geeft - - - - aan
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Regelen van het volume
Druk op > om het volume te 

verhogen
Druk op < om het volume te 

verlagen

Een stippellijn in de display geeft het
ingestelde volume van 1 tot 8 aan

Volume
Het volume van de luidspreker kan
worden ingesteld in 8 stappen: 1 is het
laagste en 8 het hoogste.
Het volume kan worden geregeld
terwijl de klok zichtbaar is, en tijdens
het afspelen van inkomende 
boodschappen of uitgaande 
mededelingen.

Het volume kan niet worden geregeld
tijdens het afspelen van uitgaande
mededelingen als Meeluisteren 
geactiveerd is.

Wachttijd
De BeoTalk 1200 beantwoordt 
inkomende gesprekken na een 
instelbare wachttijd van 3 tot 99 
seconden. De tijd is vooringesteld op
15 seconden, wat overeenkomt met 
4-5 belsignalen.

Instellen wachttijd
Druk op
Voer de gewenste wachttijd in van 
3 tot 99 seconden

Tijdens het instellen van de 
wachttijd…
Druk op > om de cursor naar

rechts te bewegen
Druk op < om de cursor naar links

te bewegen
Druk op OK om op te slaan

De ingestelde wachttijd wordt 
aangegeven

De nieuwe wachttijd wordt 
aangegeven
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Afstandsbediening BeoTalk 1200

PIN-code voor afstandsbediening
Om het antwoordapparaat via een
externe telefoon op afstand te kunnen
bedienen moet een zelf gekozen 
toegangscode worden ingevoerd.

Terwijl deze code wordt ingevoerd
wordt deze ter bevestiging in de 
display aangegeven.

Bent u de toegangscode vergeten, voer
dan gewoon een nieuwe in.

Invoeren PIN-code
Druk op
Voer een 4-cijferige code in met de

cijfertoetsen
Druk op OK om op te slaan

- - - - verschijnt in de display
De ingevoerde code wordt in de 
display aangegeven
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Nieuws op afstand oproepen
Met de PIN-code kan u uw BeoTalk
1200 op afstand bedienen.

Op afstand kunt u:
1. Nieuws afspelen
2. De antwoordfunctie activeren
3. Uitgaande mededelingen opnemen.

Het is alleen nodig een nieuwe 
boodschap op te slaan wanneer u deze
wilt gebruiken als een “nieuwe 
boodschap“.

Het is niet nodig Nieuws na het 
afluisteren te wissen. De BeoTalk 1200
wist automatisch de oudste boodschap
wanneer er geen ruimte meer is voor
nieuwe boodschappen.

Opmerking!
Wanneer de antwoordfunctie niet 
geactiveerd is, duurt het tot 
anderhalve minuut voordat de BeoTalk
1200 de oproep beantwoordt.

Toegang tot bediening op afstand
Roep de BeoTalk 1200 op
Wacht tot de BeoTalk 1200 de mede-
deling afspeelt (max. 1,5 minuut)
Druk op
Toets de PIN-code in

Is de toegangscode fout ingevoerd
of accepteert de BeoTalk 1200 deze
niet, druk op     en voer de code
opnieuw in

De mededeling wordt onderbroken
en de kiestoon wordt hoorbaar. Het
toegangssignaal voor bediening op
afstand wordt hoorbaar

Nieuws afspelen
Druk op 5 om het Nieuws af te 

spelen

Tijdens het afspelen…
Druk op 5 om het volgende Nieuws

af te spelen
Druk op 8 om het Nieuws dat u

afspeelt op te slaan
Druk op 0 om het Nieuws dat u

afspeelt te wissen
Druk op om het afspelen te

onderbreken

De BeoTalk 1200 start het afspelen
van het Nieuws; ontvangen bood-
schappen en Interne boodschappen
worden afgespeeld en Gesproken
mededelingen worden gegeven 
wanneer de namen in het Telefoon-
boek zijn opgenomen, anders hoort
u drie korte piepjes

X

X
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Activeren antwoordfunctie
Wanneer de antwoordfunctie op
afstand is geactiveerd, kan deze alleen
op de BeoTalk 1200 zelf worden 
uitgeschakeld.

De BeoTalk 1200 kan niet op afstand
en ter plaatse tegelijk worden bediend.

Druk op 1 of 2 om Alleen medede-
ling of Mededeling en
boodschap te kiezen

Druk op 3 om opname van een
mededeling te starten

Neem een mededeling op
Druk op 3 om de opname af te

ronden

Opname afbreken…
Druk op tijdens de opname

Druk op 1 om Alleen mededeling 
te activeren

of
Druk op 2 om Mededeling en

boodschap te activeren

Alleen mededeling wordt afgespeeld

Mededeling en boodschap wordt
afgespeeld

Activeren van de antwoordfunctie vanaf een externe telefoon

Opnemen van een nieuwe mededeling vanaf een externe telefoon
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Interne boodschappen op afstand
afspelen
Bij bediening op afstand van de 
BeoTalk 1200 kunnen ook Interne
boodschappen worden afgespeeld.

Interne boodschappen kunnen 
bijvoorbeeld gebruikt worden voor 
interne communicatie in het gezin.

Afspelen Interne boodschappen
Druk op 4 

Tijdens het afspelen…
Druk op 4 om de volgende Interne

boodschap af te spelen
Druk op 8 om de boodschap die u

afspeelt op te slaan
Druk op 0 om de boodschap die u

afspeelt te wissen
Druk op om het afspelen te

onderbreken

Druk op 6 
Neem een nieuwe boodschap op
Druk op 6 om de opname af te 

ronden

Afspelen van een Interne boodschap
start

Opnemen van een nieuwe Interne boodschap
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Spaarfunctie
De spaarfunctie kan u geld besparen
bij het op afstand bedienen van de
BeoTalk 1200 wanneer u wilt zien of er
nieuwe boodschappen zijn.

Zijn er nieuwe boodschappen dan
beantwoordt de BeoTalk 1200 elke
oproep na één wachtsignaal, ongeacht
de wachttijd die u heeft ingesteld.

Zijn er geen nieuwe boodschappen dan
komt de wachttijd overeen met de 
wachttijd u heeft ingesteld. U heeft
dan de tijd om de handset terug te leg-
gen voordat de BeoTalk 1200 de opro-
ep aanneemt.

Activeren van de Spaarfunctie
Druk op

Uitschakelen van de Spaarfunctie
Druk op

blijft continu in de display

knippert vier maal waarna de
functie wordt uitgeschakeld
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Symptoom

De antwoordfunctie kan niet geactiveerd
worden

Er verschijnt een nieuw nummer in de
display, maar de telefoon belt alleen één
keer

Sommige bellers kunnen u niet bereiken

De display licht op terwijl alle bood-
schappen zijn afgespeeld

verschijnt in de display en de display
is verlicht

De BeoTalk 1200 beantwoordt een 
gesprek sneller dan de ingestelde wacht-
tijd

Gesproken mededeling, Groep 
mededeling en Weigeren werken niet bij 
inkomende gesprekken

De telefon belt meer dan één keer bij
het gebruik van de Weigerfunctie van
inkomende gesprekken

Mogelijke oorzaak

Er is geen mededeling opgenomen voor
het gekozen type mededeling

• Weigeren van inkomende gesprekken
is gekozen

• De wachttijd is op 3 seconden ingesteld

Hun nummers komen in het Weigeren 
lijst voor en Weigeren is geactiveerd

Er zijn nieuwe boodschappen 
(Weergave Oproeper of boodschappen)

• De BeoTalk 1200 is niet aangesloten op
het telefoonnet

• Er ligt een handset naast het toestel

Nieuwe boodschappen ontvangen terwijl
de Spaarfunctie actief is

Het telefoonnummer is zonder kengetal
in het geheugen opgeslagen

• Technische beperkingen
• De Weigerfunctie is niet geactiveerd

Remedie

Neem een mededeling op en activeer het
juiste type mededeling

Kijk in het overzicht Nieuws

• Sluit de BeoTalk 1200 aan

• Leg de handset terug

Sla het complete nummer op (ten minste
drie en maximaal 13 cijfers). Houd er
rekening mee dat u in bepaalde
gebieden geen kengetal hoeft in te
voeren. Dit ziet u aan de wijze waarop
telefoonnummers van binnenkomende
oproepen op de display worden
weergegeven. U moet de nummers op
dezelfde manier opslaan

Belangrijk om de weten – problemen oplossen
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Symptoom

De indexnummers worden niet op de
display weergegeven zoals in deze
handleiding wordt beschreven

De BeoTalk 1200 gaat verder met het
afspelen van de mededeling nadat u de
oproep heeft beantwoord

Bediening op afstand werkt niet

De BeoTalk 1200 reageert niet

Een nummer dat op een parallel toestel
wordt gebeld verschijnt niet in de display

De klok loopt niet gelijk

Tijdens het afspelen van boodschappen
op afstand voert de BeoTalk 1200 
bevelen uit de u niet heeft gegeven

De BeoTalk 1200 beantwoordt een 
betaalde oproep

Het antwoordapparaat beantwoordt een
inkomend gesprek niet

Er kan geen nieuwe mededeling 
opgenomen worden

Mogelijke oorzaak

De telefoonnummers hebben meer dan
10 cijfers

De BeoTalk 1200 heeft niet geregistreerd
dat u de oproep heeft beantwoord

• De PIN-code is niet ingevoerd
• De telefoon van waar u belt werkt niet

met tonen
• De BeoTalk 1200 wordt lokaal bediend
• De verbinding is slecht

Verkeerd aangesloten

Het toestel van waaraf u belt werkt niet
met DTMF toen

Lichtnetonderbreking

Een boodschap bevat DTMF tonen

De BeoTalk 1200 registreert het gesprek
als een gewoon gesprek

• De antwoordfunctie is uitgeschakeld
• De wachttijd is te lang

Het geheugen is vol

Remedie

• Leg de handset kort terug
of

• Druk op NEWS of STORE op de 
BeoTalk 1200

• Voer de toegangscode in
• Gebruik een andere telefoon

• Probeer het later nog eens
• Gebruik een andere telefoon

Controleer de verbindingen

Zet de klok gelijk

• Druk op en ga verder,
of

• Leg neer en bel opnieuw

Schakel de de antwoordfunctie uit tot
het betaalde oproep voltooid is

• Activeer de antwoordfunctie
• Stel de wachttijd in

Druk op C om een oude mededeling te
wissen (tijdens het afspelen van een
mededeling)
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Capaciteit
In totaal kan 15 minuten spraak voor
uitgaande mededelingen, ontvangen
en Interne boodschappen worden
opgenomen. Met die 15 minuten totale
capaciteit heeft het Telefoonboek een
capaciteit van 50 telefoonnummers en
namen.
Technisch kunnen 75 namen worden
opgenomen, maar dan neemt de totale
tijd die beschikbaar is voor 
mededelingen en boodschappen tot 13
minuten af.

Geheugen
Door op OK te drukken geeft het 
symbool in de display aan hoeveel 
geheugen gebruikt is. De inhoud van
het geheugen is de som van de 
uitgaande mededelingen, nieuwe
boodschappen en namen in het 
Telefoonboek.

Het symbool voor het gebruikte 
geheugen kent vijf stappen:

waar een vrijwel leeg
geheugen aangeeft en    een vrijwel
vol geheugen.

Is het geheugen vol dan knippert      in
de display. Speel Nieuws af om ruimte
te maken.

Het geheugen voor mededelingen,
boodschappen en telefoonnummers is
onafhankelijk van onderbrekingen in
de netspanning.

Automatisch wissen van Nieuws
De BeoTalk 1200 wist automatisch alle
afgespeelde nieuwe boodschappen
wanneer meer ruimte nodig is.

Wanneer het geheugen geheel bezet is
met nieuwe boodschappen, schakelt de
BeoTalk 1200 automatisch over naar
Alleen mededeling. Is geen Alleen
mededeling opgenomen, dan speelt de
BeoTalk 1200 Mededeling en 
boodschap af, gevolgd door een paar 
piepjes.

U kunt ruimte maken door Nieuws af
te spelen.
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Geluidssignalen

De BeoTalk 1200 geeft de volgende signalen af in combinatie met bediening op afstand en oproepen aan het 
antwoordapparaat:

Weergave Oproeper zonder naam
Drie korte tonen

Toegangstoon voor het opnemen van 
een boodschap
Ononderbroken toon

Geheugen bijna vol
Snel onderbroken toon

Geheugen vol
Langzaam onderbroken toon

Toegangstoon voor bediening op afstand
Zeer snel onderbroken toon

Bevel voor bediening op afstand 
geaccepteerd
Zeer snel onderbroken toon

Bediening op afstand geweigerd
Snel onderbroken toon

= geluidssignaal
= stilte

0 1 2 3 4 seconden



Belangrijke informatie over de
BeoTalk 1200
De BeoTalk 1200 is bedoeld voor
gebruik op openbare analoge
netwerken. De telefoon ondersteunt
Weergave Oproeper (Nummer-ID), mits
deze dienst door uw telefoon-
maatschappij 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 transmissie-
systemen, wettelijke vereisten en
geautomatiseerde diensten van land
tot land verschillen.

Op de verpakking staat voor welk land
uw BeoTalk 1200 is gefabriceerd. De
letters voor de landaanduiding staan
boven de onderste streepjescode op
het label.

Bij twijfel over het gebruik van uw
BeoTalk 1200 kunt u altijd contact
opnemen met uw leverancier.

Bang & Olufsen verklaart hierbij dat de
BeoTalk 1200 is geproduceerd conform
de fundamentele vereisten en andere
relevante bepalingen van EU-richtlijn
1999/5/EG.

Meer informatie staat op internet op:
www.telecom.bang-olufsen.com

Schrijf naar:
Bang & Olufsen a/s
Customer Service
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

of fax naar:
Bang & Olufsen
Customer Service
+45 97 85 39 11

of e-mail naar:
beoinfo1@bang-olufsen.dk

Bezoek onze website op:
www.bang-olufsen.com

Schoonmaken
Maak uw BeoTalk 1200 schoon met een
zachte doek, bevochtigd met lauw
water waaraan een paar druppels van
een mild reinigingsmiddel zijn
toegevoegd.

Gegevens
Netwerk
Analoog (PSTN)

Voeding
Netadapter 230 V AC / 9 V DC

Omgevingstemperatuur
5

o
C - 55

o
C 

Relatieve luchtvochtigheid
15% - 95%

40



Garantievoorwaarden

Elk product van Bang & Olufsen dat is
aangeschaft bij een geautoriseerde
dealer van Bang & Olufsen, is
gegarandeerd tegen defecten in
afwerking en materialen. 
Garantiegever is de geautoriseerde
dealer van Bang & Olufsen en
vervolgens de nationale
vertegenwoordiger van 
Bang & Olufsen. De garantieperiode
bedraagt 24 maanden. 

De garantie heeft betrekking op de
reparatiekosten (d.w.z. reserveon-
derdelen en arbeidsloon) voor het
product. De garantie is tevens van
toepassing op accessoires.  

Aangezien de telefoonproducten van
Bang & Olufsen alleen functioneren in

het land waarvoor ze zijn
geproduceerd, geldt de garantie
uitsluitend voor het desbetreffende
land. Een en ander houdt verband met
de transmissiesystemen en wettelijke
vereisten die van land tot land
verschillen. 

De garantie heeft geen betrekking op
schade als gevolg van ongelukken, met
inbegrip van bliksem-, brand-, 
water- en transportschade, verkeerd
gebruik of nalatigheid. Bang & Olufsen
is niet verantwoordelijk voor enige
indirecte schade, met inbegrip van
eventuele gevolgschade. 

De garantie heeft geen betrekking op
transportkosten of op het vervangen
van accu’s. 

De garantie vervalt als het product
wordt gerepareerd of aangepast door
een niet door Bang & Olufsen
geautoriseerde persoon of als het
serienummer van het product is
verwijderd.

De garantie is alleen geldig als een
document met de volgende informatie
wordt overgelegd: 
– Productnaam en typenummer
– Serienummer
– Datum van aanschaf/aflevering
– Garantieperiode
– Stempel en handtekening van een

geautoriseerde Bang & Olufsen dealer 
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