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Introduksjon av BeoTalk 1200

BeoTalk 1200 verner om privatlivets
fred og gir deg frihet…

…Bestem selv hvem du vil snakke med,
og når! Se på displayet eller hør hvem
som ringer.

…Hør eller se hvem som har ringt, og
når! Listen Nyheter vil vise alle som har
ringt. Også de som ikke har lagt noen
beskjed!

…Avspill innkomne beskjeder og Lokale
beskjeder når det passer deg best, og så
mange ganger du ønsker.

…Tal inn opptil 3 forskjellige utgående
svar, hvorav ett gir deg mulighet for å
avgi målrettet svar til utvalgte telefon-
numre.

…Bestem selv hvem du vil motta
oppkall fra! Velg Avvisning av oppkall
for å unngå uønskede oppkall.

Nærbetjeningen av BeoTalk 1200 har to
betjeningsnivåer…

Primær betjening foregår med de tre
tastene på fronten av telefonsvareren.

Sekundær betjening skjer ved hjelp av
tastene under lokket. Disse tastene
betjener alle de funksjonene som gjør
det mulig å velge individuelle 
kombinasjoner.

Fjernbetjeningen gir deg mulighet for å
betjene BeoTalk 1200 selv om du ikke
er hjemme.
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BeoTalk 1200 har en innebygd Hvem Ringer-funksjon slik at du kan se hvem
det er som ringer.

Telefonboken med Talende vis nr.-funksjonen gjør det også mulig for deg å
høre hvem det er som ringer! For å få det fulle utbytte av BeoTalk 1200 er
det nødvendig at du abonnerer på telefonselskapets Hvem Ringer-tjeneste.

Et Hvem Ringer-abonnement er en forutsetning for å kunne bruke 
Telefonboken med Talende vis nr., Hvem Ringer, Gruppesvar og Avvisning av
oppkall.

Uten Hvem Ringer-abonnement kan du bruke BeoTalk 1200 som en 
tradisjonell telefonsvarer med Enveis ( ) og Toveis ( ) svar.

Hvem Ringer-abonnement
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MEDHØR
• Slå på/av Medhør-

funksjonen

LAGRE
• Lagre en beskjed eller et

Hvem Ringer-nummer fra
Nyheter-listen slik at det
forblir ”nytt” for neste
bruker

NYHETER
• Vise nummer det har vært

oppkall fra og avspille 
navnene hvis de har blitt
talt inn i Telefonboken med
Talende vis nr.

• Avspille innkomne 
beskjeder og Lokale
beskjeder

Høyttaler

Display

Primært betjeningspanel



Sekundært betjeningspanel

Svartype
• Velge Enveis svar, Toveis

svar eller Gruppesvar
• Tale inn utgående svar og

Lokal beskjed
• Tale inn navn i Telefon-

boken med Talende vis nr.

Inntasting
• Taste inn nummer
• Lagre nummer

Funksjoner
• Funksjoner og innstillinger

Lokk med tastatur-
oversikt

Mikrofon



BeoTalk 1200 tastaturbeskrivelse

Sekundært betjeningspanelPrimært betjeningspanel

NYHETER

LAGRE

MEDHØR



Nyheter • Vise telefonnummer i Nyheter-listen (Hvem Ringer-funksjon), 20
• Avspille innkomne beskjeder og Lokale beskjeder, 20
• Avspille navnet på den som har ringt, hvis det er lagret i Telefonboken, 23

Lagre • Gjenlagre en beskjed eller et Hvem Ringer-nummer i Nyheter-listen, 21

Medhør • Slå på/av Medhør, 22

Enveis svar • Tale inn og avspille utgående svar, 18
• Slå på/av Enveis svar, 19

Toveis svar • Tale inn og avspille utgående svar, 18
• Slå på/av Toveis svar, 19

Gruppesvar • Tale inn og avspille utgående svar, 18
• Taste inn telefonnummer i Gruppesvarlisten, 28
• Slå på/av Gruppesvar, 28

Inntaling • Tale inn utgående svar, Lokale beskjeder og navn i Telefonboken, 
18, 22, 23

Telefonbok med • Tale inn navn i Telefonboken, 23
Talende vis nr. • Slå på/av Telefonboken med Talende vis nr., 24

• Avspille og redigere Telefonboken, 24

Nummertaster • Innstille klokken, 15
• Taste inn telefonnummer i Telefonboken, 23
• Taste inn telefonnummer i Avvisningslisten, 26
• Taste inn telefonnummer i Gruppesvarlisten, 28
• Taste inn ringetid, 30
• Taste inn adgangskode for fjernbetjening, 31

NYHETER eller

LAGRE eller +

MEDHØR eller

0... 9 
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OK

<

>

C

Lagre/status • Lagre inntastede sifre, 17
• Vise brukt minne, 38

Lydstyrke/markør • Senke lydstyrken, 30
• Flytte til forrige siffer, 17
• Flytte til forrige telefonnummer, 17

Lydstyrke/markør • Øke lydstyrken, 30
• Flytte til neste siffer, 17
• Flytte til neste telefonnummer, 17

Avbryt betjening • Avbryte en betjening, 17

Klokke • Innstille klokken, 15

Avvisning av oppkall • Taste inn telefonnummer i Avvisningslisten, 26
• Slå på/av Avvisningsfunksjonen, 27

Hurtigsvar • Slå på/av Hurtigsvarfunksjonen, 35

Ringetid • Innstille ringetid, 30

Slett • Slette et siffer under tastning av tall, 17
• Slette en Nyhet, 21
• Slette et telefonnummer i Telefonboken, 24
• Slette et telefonnummer i Gruppesvarlisten eller Avvisnings-

listen, 29

Adgangskode • Taste inn adgangskode for fjernbetjening, 31

Telefonsvarerfunksjon • Slå på/av telefonsvareren, 19
på/av
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Displayet er kraftig opplyst når telefonlinjen er
opptatt, under betjening og når det er nye
beskjeder og nye telefonnummer i Nyheter-listen.
Ellers er displayet kun svakt opplyst.

Viser hvor mye av minnet som er brukt
Viser klokkeslett og dato
Viser telefonnummer
Skiller timer og minutter
Skiller dag og måned
Tid i 24-timers eller 12-timers format er valgt
En telefon på samme linje er i bruk
Det er nye nummer og eventuelt Talende vis nr. i Nyheter-listen
Det er nye nummer og beskjeder i Nyheter-listen
Vises når beskjeder er lagret
Tale inn utgående svar, Lokale beskjeder og navn i Telefonboken
Avvisningsfunksjonen er tilkoblet
Telefonboken med Talende vis nr. er tilkoblet
Medhør er tilkoblet
Hurtigsvar er tilkoblet

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

+

Symboler som lyser konstant når funksjonen er i bruk…
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Utgående Gruppesvar er talt inn, og funksjonen er tilkoblet
Utgående Toveis svar er talt inn, og funksjonen er tilkoblet
Utgående Enveis svar er talt inn, og funksjonen er tilkoblet
Det er ingen nummer i telefonlistene eller i Avvisningslisten
Vises under avspilling av Lokal beskjed

Utgående Gruppesvar er slått av
Det ikke talt inn noen utgående svar under den valgte svartype
Avvisningsfunksjonen er slått av
Telefonboken med Talende vis nr. er koblet fra
Det er ikke mer plass i minnet

Medhør er slått av
Hurtigsvar er slått av
Det er ikke mulig å koble til funksjonen på grunn av manglende utgående svar eller lagrede
telefonnummer

-
L

,    ,     ,

Symboler som blinker…

Symboler som gir 4 korte blink og så slukkes…



Kom hurtig i gang med å bruke BeoTalk 1200

Oppsetting
BeoTalk 1200 kan enten settes på 
bordet eller henges på veggen ved
hjelp av de vedlagte beslag og skruer.

BeoTalk 1200 må ikke plasseres i svært
støvete eller forurensede lokaler. Den
må heller ikke utsettes for direkte
væskepåvirkning.

Veggmontering
• Skru opp veggbeslaget med de ved-

lagte skruene.
• Før ledningen ned gjennom sporet på

baksiden av BeoTalk 1200.
• Før ledningen bak tappen på vegg-

beslaget slik at ledningen holdes inn
mot veggen.

• Heng BeoTalk 1200 på veggbeslaget.

Tilkobling
• Tilkoble ledningene som vist på 

tegningen.
• Tilslutt telefonstøpselet til telefon-

nettet.
• Sett nettadapteren i stikkontakten.

Hvis du ønsker å forlenge ledningene,
må du være oppmerksom på at det kun
er ledningen fra LINE på BeoTalk 1200
til telefonnettet som kan forlenges. 
Utskifting av de andre ledningene vil
påvirke apparatets funksjoner.

Hvem Ringer-funksjon krever at BeoTalk
1200 er tilkoblet før et eventuelt 
sentralbord.

* Telefonkontaktene kan variere fra
land til land

14
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Stille inn kontrasten i displayet
Tast 0 Displaykontrasten endres til det

andre nivået

Stille inn klokken Stille inn klokkeslett og dato
Tast
Innstill klokkeslett og dato med 
tastene 0-9

Tast OK for å lagre innstillingen

Mens du stiller klokken…
Tast > for å flytte markøren til

høyre
Tast < for å flytte markøren til

venstre
Tast for å avbryte innstil-

lingen

Markøren blinker under 1. siffer

Aktuelt klokkeslett vises i displayet

Markøren flyttes til høyre

Markøren flyttes til venstre

Innstillingen avbrytes

TIMER:MINUTTER DAG – MÅNED 

Innstillinger
Før du tar BeoTalk 1200 i bruk, er det
en god idé å justere kontrasten i dis-
playet. Samtidig bør du stille klokken i
telefonsvareren.

Stille inn kontrasten i displayet
Kontrasten i displayet kan stilles inn på
to nivåer. Velg det som passer best
avhengig av om BeoTalk 1200 henger
på veggen eller står på et bord.
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Velge AM eller PM ved 12-timers klokke
Tast til eller vises i dis-

playet

Tast > for å flytte markøren til
/

Tast > til ønsket innstilling vises

Tast OK for å lagre innstillingen

Markøren blinker under 1. siffer

Markøren blinker under AM/PM

Hvert trykk på > får displayet til å
skifte mellom AM- og PM-visning
Innstillingen lagres

Tast til ønsket innstilling vises Hvert trykk på får displayet til å
skifte mellom 12-timers og 24-timers
visning

Velge 24-timers eller 12-timers
klokke
Still inn klokken i displayet på BeoTalk
1200 slik det passer deg best:
1. Viser tiden som 12-timers klokke

med AM/PM.
2. Viser tiden som 24-timers klokke.

Velge 24-timers eller 12-timers klokke
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Generelle betjeningsprinsipper…
Tast > for å flytte markøren til

høyre

Tast < for å flytte markøren til
venstre

Tast for å avbryte en 
betjening

Tast C for å slette et siffer1

Tast OK for å avslutte tasting av
sifre

Tast + eller LAGRE for å lagre

Markøren i displayet flyttes til neste
siffer eller neste telefonnummer

Markøren i displayet flyttes til 
forrige siffer eller forrige telefon-
nummer

Hele den nye inntastingen slettes

Det valgte sifferet slettes

Tastingen lagres

Den innkomne beskjeden, 
Lokalbeskjeden eller Hvem Ringer-
nummeret lagres som Nyhet

Primær betjening
De tre tastene på det primære be-
tjeningspanelet suppleres av tastene på
det sekundære betjeningspanelet:

NYHETER og 
Avspiller beskjeder, som kan være:
- Oppkall der Hvem Ringer-nummeret

er vist
- Oppkall der navnet fortelles hvis det

er lagret i Telefonboken med Talende
vis nr.

- Beskjeder som er talt inn på telefon-
svareren.

LAGRE og +
Lagrer en beskjed eller et telefon-
nummer fra Nyheter-listen slik at det
forblir ”nytt” for neste bruker.

MEDHØR og 
Slå på/av Medhør-funksjonen.

Vi anbefaler at telefonsvareren er 
koblet til hele tiden. På den måten vil
den daglige betjening være begrenset.

Bruksanvisning
Merk vennligst at bruksanvisningen er
emneinndelt.
Denne kolonne viser betjeningen,
enten trinn for trinn eller i form av en
forklaring:

Denne kolonne forklarer displayet
eller konsekvensen av betjeningen:

1) bare når klokken innstilles

Betjening av BeoTalk 1200



Tast
Tast

eller
Tast
Tast

eller
Tast
Tast

Enveis svar avspilles

Toveis svar avspilles

Gruppesvar avspilles

Hvis det ikke er talt inn noe svar, 
vil blinke

Avspille utgående svar
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Tale inn utgående svar
BeoTalk 1200 gir mulighet for å tale inn
3 forskjellige utgående svar:
• Enveis svar… er det utgående svar til

enveis kommunikasjon. Her er det
ikke mulig for personer som ringer, å
tale inn en beskjed (kun svarfunk-
sjon). Et Enveis svar kan f.eks. være
informasjon om åpningstider.

• Toveis svar… er det tradisjonelle
utgående svar til toveis kommunika-
sjon. Personer som ringer opp til tele-
fonsvareren, kan tale inn en beskjed
etter klartonen.

• Gruppesvar… er et spesielt svar til
oppkall fra opptil 30 telefonnummer
som du på forhånd har tastet inn. Per-
soner som ringer opp fra disse num-
merne, kan tale inn en beskjed. Tal inn
f.eks. ferieplaner for familie og venner!
Se side 28 hvordan du legger inn
telefonnummer i Gruppesvarlisten. Du
kan også velge at overføre et telefon-
nummer direkte fra Telefonboken til
Gruppesvarlisten, se side 29.

For hver type svar gjelder det at det
gamle svaret slettes når du taler inn et
nytt. For å finne ut om du har riktig
avstand og talestyrke til mikrofonen
kan det være lurt å tale inn et utgåen-
de svar, for deretter å avspille dette.

Tast eller eller

Tast

Tal inn et utgående svar

Tast

eller eller vises i displayet

vises i displayet
Varigheten telles fra 0:00

Svaret kontrollavspilles og samtidig
vises varigheten

Tale inn utgående svar
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Slå på/av telefonsvarerfunksjonen
Etter inntaling av utgående svar skal du
velge de svartypene du ønsker og
deretter aktivere telefonsvarerfunk-
sjonen.

Enveis svar, Toveis svar og Gruppesvar
kan bare aktiveres hvis du har talt inn
et tilsvarende utgående svar.

Merk!
For å aktivere Gruppesvar må du også
legge inn minst ett telefonnummer i
Gruppesvarlisten. Se sidene 28-29.

Tast eller eller

Tast

eller eller vises konstant i
displayet

Telefonsvarerfunksjonen er nå slått
på

Slå på telefonsvarerfunksjonen 

Tast til eller eller
slukkes i displayet

Telefonsvarerfunksjonen er nå slått
av

Slå av telefonsvarerfunksjonen 
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Nyheter-funksjonen
Nyheter kan være både innkomne
beskjeder, oppkall som gjengis som
Talende vis nr., bare Hvem Ringer-
nummeret eller Lokale beskjeder. 
Nyheter vises i det opplyste displayet:

Et nytt nummer og/eller 
Talende vis nr.
Et nytt nummer med en beskjed.

Samtidig viser et blinkende siffer (maks.
9) hvor mange Nyheter du har mottatt.

Hvis telefonnummeret består av mer
enn 10 siffer vises ikke indexnummeret.
BeoTalk 1200 kan håndtere opptil 13
siffer.

Selv om BeoTalk 1200 har mottatt et
oppkall og er i gang med å avspille det
utgående svar, kan du til enhver tid
overta samtalen ved å løfte røret på en
telefon.

Telefonnummer og eventuelle
beskjeder på de siste 50 oppkallene
lagres i Nyheter-listen.

Alle nummer som du har mottatt oppkall
fra, overføres til Nyheter-listen – også
selv om telefonsvareren har vært slått av.

Tast NYHETER eller 

Tast NYHETER eller eller >
for å høre neste oppkall

Gå tilbake i listen…
Hold NYHETER eller ned 

inntil forrige nummer vises

eller
Tast <

Avspilling av Nyheter starter – nye-
ste nummer vises i displayet skiftevis
med klokkeslettet for oppkallet,
f.eks.
32219430 11:35 21-05
Hvis navnet på den som har ringt, er
talt inn i Telefonboken og vedkom-
mende ikke har lagt noen beskjed,
vil navnet bli meddelt

Neste nummer vises i displayet skif-
tevis med klokkeslettet for oppkal-
let. og slukkes i displayet når
siste oppkall har blitt vist og et
eventuelt navn er meddelt eller en
tilhørende beskjed er avspilt

Hvis det har vært oppkall fra et
telefonnummer som ikke er i
Telefonboken, vises nummeret sam-
tidig med at telefonsvareren avgir
tre korte lydsignaler, dersom du
ikke har talt inn en kode -0 ”navn”,
se side 25 

Avspille Nyheter

Under avspilling…
Gå frem i listen…
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Du kan velge å slå av funksjonen som
viser at det er uleste Nyheter, hvis du har
en telefon med Nyhets-indikator. Hvis
Nyhets-indikatoren er slått av, vil symbo-
lene og fortsatt bli vist i 
displayet for å markere Nyheter, men 
displayet vil ikke lyse opp, og det 
blinkende sifferet vil ikke vise antallet
Nyheter.

Lagre en Nyhet
I noen tilfeller kan det være praktisk å
lagre Nyheter som du har avlyttet eller
sett, slik at neste bruker av telefon-
svareren opplever Nyhetene som
”nye”. En Nyhet vil bare være ”ny” til
den avspilles igjen, men kan lagres
igjen så ofte du ønsker det med 
LAGRE eller + knappen.

Slette en Nyhet
Det er ikke nødvendig å slette beskje-
der og telefonnummer fra Nyheter-
listen etter avspilling. BeoTalk 1200 sør-
ger selv for å slette de eldste Nyhetene
for å skape plass til nye.

Lagre Nyheter
Tast LAGRE eller + under avspil-

lingen av Nyheten for å lagre
den som ”ny”

+ vises i displayet

Slette Nyheter
Tast C for å slette beskjeden som

avspilles
- - - - vises i displayet

Etter avspilling av nye beskjeder…
Tast NYHETER eller for hver

beskjed du ønsker å avspille
Nummeret vises skiftevis med klokke-
slettet for oppkallet

Avspille en Nyhet som du allerede har hørt

Tast + 9 +

Tast + 8 +

Nyhets-indikatoren er slått av

Nyhets-indikatoren er slått på

Slå på på/av Nyhets-indikatoren
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Lokal beskjed
Med funksjonen Lokal beskjed kan du
tale inn en beskjed til en annen bruker
av telefonsvareren. Beskjeden avspilles
på samme måte som en vanlig beskjed.

Når du avspiller en Lokal beskjed, blir
en L vist i displayet.

Det er også mulig å avspille og endre
en Lokal beskjed fra en annen telefon,
se side 34 for fjernbetjening av Lokale
beskjeder.

Tale inn en Lokal beskjed
Tast
Tal inn en beskjed
Tast

vises i displayet

Beskjeden kontrollavspilles og sam-
tidig vises varigheten i displayet

Medhør
Med Medhør slått på kan du avlytte
”samtalen” mellom telefonsvareren og
personen som ringer opp.

Hvis du slår på eller av Medhør mens
BeoTalk 1200 besvarer et oppkall, 
gjelder det bare det oppkallet som er i
gang.

Slå på Medhør
Tast MEDHØR eller

Slå av Medhør
Tast MEDHØR eller

vises i displayet

blinker 4 ganger og er deretter
slukket 



Taste inn telefonnummer og tale inn navn i Telefonboken
Tast

Tast telefonnummeret 

Tast for å starte inntalingen

Tal inn navnet

Tast for å avslutte inntalingen

Fortsett på denne måten til du har
tastet og talt inn de ønskede 
nummer og navnene – opptil 50.
Det er imidlertid teknisk mulig å tale
inn opptil 75 navn, men det vil
begrense den tiden du har til rådig-
het for utgående svar og inn-
kommende beskjeder til 13 minutter.
Med 50 navn i Telefonboken er tale-
tiden 15 minutter.

Neste frie indeksnummer vises

Displayet viser hvor lang tid du har
til rådighet: - - - - - - - - - - - -
Linjen i displayet teller ned tiden du
har til rådighet for Talende vis nr.

Nummer og navnene lagres i den
rekkefølgen de blir tastet og talt inn.
Første nummer vises med indeks-
nummer 1, neste med indeksnummer
2 osv.

Hvis telefonnummeret består av 
mer enn 10 siffer vises ikke
indeksnummeret

Telefonboken i BeoTalk 1200
BeoTalk 1200 gir brukeren mulighet for
å tale inn navn som hører til telefon-
nummeret i den innebygde telefon-
boken.

Å tale inn et navn sammen med et 
telefonnummer betyr at navnet vil bli 
avspilt hvis det mottas et oppkall fra
dette telefonnummeret. Samtidig vil
nummeret bli vist i displayet.

Telefonnummeret må være på minst tre
siffer og maks. på 13 siffer for at det
skal kunne tales inn et navn.

For å finne ut om du har riktig avstand
og talestyrke til mikrofonen kan det
være lurt å tale inn et utgående svar,
for deretter å avspille dette.
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Slå på/av Telefonboken med 
Talende vis nr.
Når du taster inn nummer og taler inn
navn i Telefonboken med Talende vis
nr., blir den automatisk slått på. Hvis
Telefonboken slås av, vil navnet ikke bli
meddelt når det mottas et oppkall, men
nummeret vil fortsatt bli vist i displayet.

Tast til vises konstant i 
displayet

Telefonboken er slått på
Slå på Telefonboken

Tast til blinker i displayet Telefonboken er slått av
Slå av Telefonboken

Avspille og redigere Telefonboken
Det er mulig å avspille navnene som er
talt inn i Telefonboken med Talende vis
nr. samtidig med at det relevante tele-
fonnummeret vises i displayet.

Det er også mulig å slette navn og 
telefonnummer i Telefonboken.

Hvis det tales inn et nytt navn for et
telefonnummer som allerede finnes i
Telefonboken, vil det gamle navnet
automatisk bli slettet.

Avspille og redigere Telefonboken
Tast

Tast < eller > for å avspille
listen

Tast C for å slette nummeret som
vises, og navnet

eller

Tast det nye telefonnummeret
Tast OK

eller 

Tast for å tale inn et nytt navn
Tal inn navnet
Tast for å avslutte inntalingen

Neste frie indeksnummer vises

Det siste nummeret som er tastet 
inn i Telefonboken, vises i displayet
samtidig med at navnet som er 
talt inn, meddeles

- - - - vises i displayet

Displayet viser hvor lang tid du har
til rådighet: - - - - - - - - - - - -

Taste inn et nytt telefonnummer for navnet som meddeles

Tale inn et nytt navn for nummeret som vises
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Overføre et telefonnummer fra 
Nyheter-listen til Telefonboken

Tale inn ”navn” for manglende
Hvem Ringer-nummer og for
telefonnummer som ikke er gjemt i
Telefonboken
I noen tilfeller er Hvem Ringer-nummer
og for telefonnummer som ikke er gjemt
i Telefonboken ikke mulig. I så fall sender
telefonselskapet informasjonskoder som
vises i displayet på følgende måte:

-0 hvis et oppkall kommer fra et
hemmelig nummer

-1 hvis det ikke har blitt overført noe
nummer i tilfelle av tekniske
begrensninger

Du kan tale inn et ”navn” for hver av
disse kodene slik at Telefonboken 
meddeler dette hvis en av disse kodene
sendes.

Vær oppmerksom på at det ”navn” du
har talt inn sammen med kode -0 også
avspilles når du mottar et oppkall fra
et telefonnummer, som ikke er gjemt i
Telefonboken. Dette kan være en
fordel da du nå vil høre ”navnet” i
stedet for tre kort pip.

Tast til det ønskede nummer
vises i displayet

eller 
Tast
Tast < eller > til det ønskede

nummer vises i displayet
deretter…
Tast
Tast for å starte inntalingen

Tal inn navnet
Tast for å avslutte inntalingen

Avspillingen starter

Displayet viser hvor lang tid du har
til rådighet: - - - - - - - - - - - -

Tast
Tast f.eks. 1
Tast
Tal inn f.eks. ”Ikke mulig”
Tast

Overføre et telefonnummer fra Nyheter-listen

Tale inn ”navn” når Hvem Ringer ikke er mulig
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Avvisning av oppkall
Hvis det er noen spesielle telefonnummer
du ikke ønsker oppkall fra, kan du kode
inn disse numrene i Avvisningslisten og
dermed få BeoTalk 1200 til å avvise
oppkall fra disse nummer. Du kan også
overføre et telefonnummer fra Nyheter-
listen eller Telefonboken til Avvisnings-
listen.

BeoTalk 1200 besvarer oppkallene etter
første ringing, uavhengig av den 
ringetiden du har satt inn.

Oppkallet vil bli besvart med en opptatt-
tone. Nummeret det ringes fra, blir
overført til Nyheter-listen.

BeoTalk 1200 prioriterer Avvisning 
høyere enn Gruppesvar. Det betyr at et
oppkall fra et bestemt nummer vil bli
avvist hvis det samme nummer finnes i
begge listene.

Taste inn telefonnummer som skal avvises
Tast

Tast inn 1. telefonnummer
Tast OK

Tast inn 2. telefonnummer
Tast OK

Fortsett denne prosedyren til de
ønskede nummer er tastet inn, 
maksimalt 10

Første nummer i listen vises i dis-
playet.
Er listen tom, vises -.

Nummer lagres i den rekkefølgen de
tastes inn

Først inntastede nummer vises med
indeksnummer 1, neste med indeks-
nummer 2 osv.

Hvis telefonnummeret består av 
mer enn 10 siffer vises ikke
indexnummeret.

Overføre et telefonnummer fra Nyheter-listen eller Telefonboken
Tast til det ønskede 

nummer vises i displayet 
Tast
Tast OK for å lagre

eller
Tast
Tast < eller > til det ønskede

nummer vises i displayet
Tast
Tast OK for å lagre

og det valgte telefonnummer
vises i displayet

og det valgte telefonnummer
vises i displayet
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Listen kan redigeres på samme måte
som telefonlisten for Gruppesvar, 
se side 29.

Tast

Tast < eller > for å bla i listen

Sist inntastede nummer i listen
vises i displayet etterfulgt av et
indeksnummer 1-10

Tast

Når du bruker Avvisning av
oppkall, må telefonsvarerfunk-
sjonen være slått på

vises i displayet 
Slå på Avvisningsfunksjonen 

Tast til symbolet blinker i
displayet

Slå av Avvisningsfunksjonen 

Bla gjennom Avvisningslisten
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Gruppesvar
Telefonnummer som skal besvares av
Gruppesvar, må tastes inn i Gruppe-
svarlisten. Gruppesvar kan bare akti-
veres hvis det er talt inn et utgående
svar samt lagret minst ett telefon-
nummer i listen.

Det kan være praktisk å overføre et
telefonnummer fra Nyheter-listen eller
Telefonboken til Gruppesvarlisten. 
På den måten unngår du å skulle taste
inn telefonnummeret flere ganger 
(se neste side).

Hvis Gruppesvarlisten er full, vil tele-
fonnummeret og indeksnummeret 
blinke i displayet. Et eksisterende num-
mer må da slettes før det kan legges
inn et nytt nummer.

For å kunne bruke Gruppesvar-funk-
sjonen må du også ha talt inn og akti-
vert enten Enveis svar eller Toveis svar.
Personer som har et telefonnummer
som ikke er lagret i Gruppesvarlisten,
vil da høre det andre svaret.

Tale inn utgående svar
Tast
Tast

Tal inn et utgående svar
Tast

vises i displayet
vises i displayet. Varigheten telles

opp fra 0:00
Svaret kontrollavspilles, og samtidig
vises varigheten

Taste inn telefonnummer i Gruppesvarlisten
Tast
Tast inn 1. telefonnummer
Tast OK for å lagre
Tast inn 2. telefonnummer
Tast OK for å lagre

Fortsett denne prosedyren til alle de
ønskede nummer er tastet inn, 
maksimalt 30

Første nummer i listen vises i display-
et. Er listen tom, viser displayet -
Numrene lagres i den rekkefølgen de
tastes inn. Første nummer vises med
indeksnummer 1, neste med indeks-
nummer 2 osv.
Hvis telefonnummeret består av 
mer enn 10 siffer vises ikke
indexnummeret.

Bla gjennom Gruppesvarlisten
Tast
Tast < eller > for å bla i listen

Sist tastede nummer i listen vises i
displayet etterfulgt av et indeks-
nummer 1-30

Slå på Gruppesvar

Tast til begynner å blinke
i displayet

Tast til vises konstant i
displayet

Slå av Gruppesvar
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Overføre et telefonnummer fra 
Nyheter-listen eller Telefonboken
til Gruppesvarlisten

Redigere Gruppesvarlisten eller
Avvisningslisten

Overføre et telefonnummer fra Nyheter-listen eller Telefonboken
Tast til det ønskede nummer

vises i displayet
Tast
Tast OK for å lagre

eller
Tast
Tast < eller > til det ønskede

nummer vises i displayet
Tast
Tast OK for å lagre

og det ønskede nummer vises i
displayet

og det ønskede nummer vises i
displayet

Redigere under tasting av telefonnummer
Tast < eller > for å flytte 

markøren
Tast C for å slette et siffer

…etter tasting
Tast eller
Tast < eller > for å bla i listen

Tast C for å slette nummeret som
vises

Tast eventuelt inn nye nummer
Tast OK for å avslutte redigering

Sist tastede nummer i listen vises i
displayet etterfulgt av et indeksnum-
mer 1-30 (eller 1-10).
Displayet viser - - - -
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Lydstyrke
Lydstyrken i høyttaleren kan justeres i 8
trinn, der 1 er laveste og 8 er høyeste
lydstyrke.

Lydstyrken kan innstilles mens klokken
vises i displayet, eller mens innkomne
beskjeder eller utgående svar avspilles.

Merk!
Lydstyrken kan ikke justeres mens du
avspiller utgående svar med Medhør
aktivert.

Ringetid
BeoTalk 1200 besvarer innkomne
oppkall etter en ringetid som kan
innstilles fra 3 til 99 sekunder. 
Ringetiden er innstilt på 15 sekunder
fra fabrikken, som svarer til 
2-3 tilringninger.

Innstille lydstyrken
Tast > for å øke lydstyrken
Tast < for å senke lydstyrken

En stiplet linje i displayet viser den
aktuelle innstillingen fra 1 til 8

Innstille ringetid
Tast
Tast ønsket ringetid fra 3 til 99
sekunder

Mens du stiller ringetiden…
Tast > for å flytte markøren til

høyre
Tast < for å flytte markøren til

venstre
Tast OK for å lagre

Aktuell ringetid vises i displayet

Ny ringetid vises i displayet
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Fjernbetjening av BeoTalk 1200

Adgangskode for fjernbetjening
Innen telefonsvareren kan fjern-
betjenes fra en ekstern telefon, må du
legge inn en adgangskode du selv 
velger.

Når du taster inn adgangskoden, vises
den på displayet som kvittering.

Hvis du glemmer adgangskoden, kan
du bare taste inn en ny kode.

Legge inn adgangskode
Tast
Tast en 4-sifret kode med tastene 

0-9
Tast OK for å lagre

- - - - vises i displayet
Den inntastede koden vises i displayet
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Fjernbetjening av Nyheter
Med adgangskoden får du adgang til å
fjernbetjene din BeoTalk 1200.

Med fjernbetjening er det mulig å:
1. Avspille Nyheter
2. Slå telefonsvarerfunksjonen på
3. Tale inn utgående svar

Det er bare nødvendig å lagre en
beskjed hvis du ønsker at den fortsatt
skal opptre som ”ny”.

Det er ikke nødvendig å slette Nyheter
etter avspilling. BeoTalk 1200 sletter
automatisk de eldste beskjedene når
det ikke er plass til nye.

Merk!
Hvis telefonsvarerfunksjonen ikke er
slått på, vil det gå maksimal ett og et
halvt minutt før BeoTalk 1200 besvarer
oppkallet.

Adgang til fjernbetjening
Ring opp til BeoTalk 1200
Vent til BeoTalk 1200 begynner å
avspille utgående svar
(maks. 11/2 minutt)
Tast
Tast adgangskoden

Hvis adgangskoden tastes inn feil
eller ikke blir akseptert av BeoTalk
1200, tast      og adgangskoden igjen

Avspilling avbrytes og klartone
høres. Klarsignal for fjernbetjening
høres

Avspille Nyheter
Tast 5 for å avspille Nyheter

Under avspilling…
Tast 5 for å avspille neste Nyhet
Tast 8 for å lagre Nyheten som

avspilles
Tast 0 for å slette Nyheten som

avspilles
Tast for å avbryte avspilling av

Nyheten

BeoTalk 1200 begynner å avspille
Nyheter-listen: Innkomne beskjeder
og Lokale beskjeder avspilles, 
Talende vis nr. meddeles hvis navne-
ne er talt inn i Telefonboken; ellers
vil du høre 3 korte lydsignaler

X

X



33

Slå på telefonsvareren
Hvis telefonsvarerfunksjonen har blitt
slått på via fjernbetjening, er det bare
mulig å slå den av ved nærbetjening av
BeoTalk 1200.

BeoTalk 1200 kan ikke fjernbetjenes
hvis den samtidig nærbetjenes.

Tast 1 eller 2 for å velge Enveis
svar eller Toveis svar

Tast 3 for å starte opptak
Tal inn et utgående svar
Tast 3 for å avslutte opptak

Avbryte inntaling…
Tast under inntaling

Tast 1 for å slå på Enveis svar

eller
Tast 2 for å slå på Toveis svar

Enveis svar avspilles

Toveis svar avspilles

Slå på telefonsvarerfunksjonen fra en ekstern telefon

Tale inn nytt utgående svar fra en ekstern telefon
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Fjernbetjening av Lokal beskjed
Ved fjernbetjening av BeoTalk 1200
kan du velge å avspille bare Lokale
beskjeder.

Slike Lokale beskjeder kan for eksem-
pel brukes til intern kommunikasjon
mellom familiemedlemmer.

Avspille Lokale beskjeder
Tast 4 

Under avspilling…
Tast 4 for å avspille neste Lokale

beskjed
Tast 8 for å lagre beskjeden som

avspilles
Tast 0 for å slette beskjeden som

avspilles
Tast for å avbryte avspillingen

Tale inn ny Lokal beskjed
Tast 6 
Tal inn ny beskjed
Tast 6 for å avslutte opptak

Avspilling av Lokale beskjeder starter
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Hurtigsvar
Hurtigsvar kan spare på telefon-
regningen når du fjernbetjener BeoTalk
1200 for å avspille eventuelle nye
beskjeder.

Hvis det er nye beskjeder, vil BeoTalk
1200 besvare alle oppkall etter bare en
ringing uansett hvilken ringetid du har
innstilt.

Hvis det ikke er nye beskjeder, vil ringe-
tiden svare til det du har innstilt, og du
kan da nå å legge på før BeoTalk 1200
besvarer oppkallet. På den måten kan
du spare oppkallsavgift.

For å bruke hurtigsvar må funksjonen
være innkoblet på BeoTalk 1200.

Slå på Hurtigsvar
Tast

Slå av Hurtigsvar
Tast

vises konstant i displayet

blinker 4 ganger og er deretter
slukket
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Symptom

Telefonsvarerfunksjonen kan ikke slås på

Det vises et nytt nummer i displayet, men
det skjer bare én tilringning.

Noen abonnenter kan ikke ringe deg opp

Lyset i displayet lyser kraftig selv om alle
beskjedene er avlyttet

vises i displayet, og displayet lyser
kraftig

BeoTalk 1200 besvarer oppkallet raskere
enn tilringningstiden er satt til

Telefonen ringer mer enn én gang når
Avvisning av oppkall er valgt

Indeksnummerne vises ikke i displayet.

Mulig årsak

Det ikke talt inn noe utgående svar
under den valgte svartype

• Avvisningsfunksjonen er tilkoblet
• Tilringningstiden er satt til 3 sekunder

Nummeret er lagt inn i Avvisningslisten,
og funksjonen er slått på

Det er ytterligere beskjeder (Hvem 
Ringer-oppkall eller beskjeder)

• BeoTalk 1200 er ikke tilkoblet telefon-
kontakten

• En telefon er løftet av

Det er Nyheter samtidig med at Hurtig-
svar er slått på

• Tekniske begrensninger
• Avvisning er ikke slått på

De inntastede telefonnummer består av
mer enn 10 siffer.

Mulig løsning

Tal inn et svar og aktiver svartype

Bla gjennom Nyheter-listen

• Tilkoble BeoTalk 1200 til telefon-
kontakten

• Legg på røret

Verd å vite – om problemløsning
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Symptom

BeoTalk 1200 fortsetter avspilling av
utgående svar etter at du har besvart
oppkallet

Fjernbetjeningen virker ikke

BeoTalk 1200 er ”død”

Et nummer som er kalt opp fra en 
parallell telefon, vises ikke i displayet

Klokkeslettet er ikke korrekt

Under avspilling av beskjeder ved fjern-
betjening utfører BeoTalk 1200 ikke de
kommandoene du ber den om

BeoTalk 1200 besvarer et oppkall på
noteringsoverføring

Telefonsvareren går ikke i gang ved 
tilringning

Det er ikke mulig å tale inn et nytt svar

Mulig årsak

BeoTalk 1200 har ikke registrert at du har
besvart oppkallet 

• Det er ikke lagt inn noen adgangskode
• Telefonen du ringer fra, sender ikke

tonesignal
• BeoTalk 1200 nærbetjenes
• Forbindelsen er dårlig

BeoTalk 1200 er ikke koblet til korrekt

Telefonen det ringes opp fra, sender ikke
tonesignal

Strømavbrudd

En beskjed inneholder tonesignaler

BeoTalk 1200 oppfatter oppkallet som et
vanlig oppkall

• Telefonsvarerfunksjonen er nå slått av
• Ringetiden er for lang

Det er ikke mer plass i minnet

Mulig løsning

• Legg røret kortvarig på
eller

• Tast NYHETER eller LAGRE tasten på
BeoTalk 1200

• Tast inn adgangskoden
• Ring opp fra en annen telefon

• Ring opp igjen litt senere
• Ring opp fra en annen telefon

Kontroller koblingen

Still klokken

• Tast og fortsett betjeningen, eller
• Legg på røret og ring opp igjen

Slå av telefonsvarer-funksjonen til 
noteringsoppkallet er avsluttet

Tast C for å slette det gamle svaret
(under avspilling av svaret)
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Kapasitet
Det er 15 minutter samlet taletid i 
BeoTalk 1200 til utgående svar, 
innkomne beskjeder og Lokale beskjeder.
Ved 15 minutters samlet taletid har
Telefonboken med Talende vis nr. plass til
50 telefonnummer med tilhørende navn.
Det er imidlertid teknisk mulig å tale inn
opptil 75 navn, men det vil begrense den
tiden du har til rådighet for utgående
svar og innkommende beskjeder til 13
minutter.

Minne
Når du trykker på OK-tasten, viser sym-
bolet i displayet hvor stor del av 
minnet som er brukt. Innholdet i minnet
er summen av utgående svar, nye
beskjeder og navn i Telefonboken.

Symbolet for brukt minne vises i 5
trinn:

der     viser at bare litt av
minnet er brukt, og    at nesten hele
minnet er brukt.

Når hele minnet er brukt, blinker    i
displayet. Det er da nødvendig å 
avspille Nyheter-listen for å skaffe mer
plass.

Minnet for utgående svar, beskjeder og
telefonlistene blir ikke slettet dersom
det er et strømavbrudd.

Automatisk sletting av Nyheter
BeoTalk 1200 sletter automatisk alle
avlyttede beskjeder når det er bruk for
mer plass.

Hvis det ikke kan rommes flere be-
skjeder i minnet, går BeoTalk 1200
automatisk over til å avspille Enveis
svar. Hvis det ikke er talt inn noe Enveis
svar, avspiller BeoTalk 1200 Toveis svar
etterfulgt av en rekke tonesignaler.

Du kan skaffe mer plass i minnet ved å
avspille Nyheter.



Lydsignaler

BeoTalk 1200 avgir følgende lydsignaler ved fjernbetjening og oppkall til telefonsvareren:
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Hvem Ringer uten navn
Tre korte toner

Klarsignal for inntaling av beskjed
Uavbrutt tone

Ikke mer plass i minnet
Tone avbrutt i meget hurtig takt

Fullt minne
Tone avbrutt i langsom takt

Klarsignal for fjernbetjening
Tone avbrutt i meget hurtig takt

Fjernbetjeningskommando akseptert
Tone avbrutt i meget hurtig takt

Fjernbetjening avvist
Tone avbrutt i hurtig takt

= lydsignal
= pause

0 1 2 3 4 sekunder
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Spesielle funksjoner på BeoTalk
1200
BeoTalk 1200 er beregnet for bruk på
felles PSTN nettverk. Telefonsvareren
støtter Vis nummer, såfremt tjenesten
tilbys av telefonselskapet du bruker.

Telefonen kan bare ventes å fungere i
det landet den er produsert for, siden 
godkjenningskrav og automatiske
tjenester kan variere fra land til land. 

Det framgår av emballasjen hvilket land
din BeoTalk 1200 er produsert for. De
nasjonale kjenningsbokstavene finner
du over nederste strekkode på 
etiketten.

Det kan ikke alltid forventes at BeoTalk
1200 registrerer oppkall fra mobiltele-
foner med norske telefonnummer hvis
oppkallet kommer fra utlandet.

Hvis du er i tvil om bruken av BeoTalk
1200, kan du kontakte forhandleren
din for mer informasjon.

Bang & Olufsen erklærer herved at
BeoTalk 1200 er i samsvar med de
grunnleggende kravene og andre
relvante forskrifter i EU-direktiv
1999/5/EF.

Du finner mer informasjon på Internett
på:
www.telecom.bang-olufsen.com

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

eller faks:
Bang & Olufsen
Customer Service
+45 97 85 39 11

eller e-post:
beoinfo1@bang-olufsen.dk

Se vårt webområde på Internett:
www.bang-olufsen.com

Rengjøring
BeoTalk 1200 rengjøres med en bløt
klut oppvridd i vann tilsatt noen få
dråper rengjøringsmiddel. 

Data
Strømforsyning
230 V AC / 9 V DC nettadapter

Omgivelsestemperatur
+5

o
C - +55

o
C 

Relativ luftfuktighet
15% - 95%
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Garantibestemmelser

Bang & Olufsen-produkter som er kjøpt
hos en autorisert Bang & Olufsen-
forhandler er omfattet av en garanti
mot feil i utførelse og materialer.
Denne Bang & Olufsen-forhandleren
eller, som neste etterfølgende instans,
det nasjonale Bang & Olufsen-
selskapet, står som garantist.
Garantiperioden er 24 måneder.

Garantien omfatter reparasjons-
omkostninger (dvs. reservedeler og
arbeidslønn) knyttet til produktet.
Garantien dekker også tilbehør. 

Siden Bang & Olufsens telefon-
produkter bare fungerer i det landet de
er produsert for, gjelder garantien kun

for dette landet. Dette skyldes at
sendesystemer og godkjenningskrav
varierer fra land til land. Garantien
omfatter ikke skader forårsaket av
ulykker og uhell, herunder blant annet
lynnedslag, brann-, vann- og transport-
skader, feilaktig bruk eller uaktsomhet. 
Bang & Olufsen står ikke ansvarlig for
indirekte tap, deriblant driftstap.

Garantien omfatter ikke transport-
kostnader og utskifting av batterier.

Garantien opphører hvis produktet
repareres eller modifiseres av andre
enn personer autorisert av 
Bang & Olufsen, eller hvis
serienummeret er fjernet fra produktet.

For at denne garantien skal være
gyldig, kreves det et dokument som
inneholder følgende opplysninger:
– Produktnavn og typenummer
– Serienummer
– Kjøps- og leveringsdato
– Garantiperiode
– Stempel og underskrift av en

autorisert Bang & Olufsen-forhandler
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