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Introduktion av BeoTalk 1200

BeoTalk 1200 värnar om privatlivets frid
och ger dig frihet…

…Bestäm själv vem du vill tala med och
när! Titta på displayen eller hör vem
som ringer.

…Hör eller se vem som har ringt, och
när! Hör eller se i Nyhetslistan vem det
har kommit samtal från.

…Spela upp de inkomna meddelandena
och de lokala meddelandena när det
passar dig bäst.

…Tala in upp till 3 olika utgående svar,
varav ett ger möjlighet att ge ett
särskilt svar till utvalda telefonnummer.

…Bestäm själv när telefonen får ringa!
Slå på Tyst svar om du inte vill bli störd
av telefonsamtal, och låt BeoTalk 1200
besvara samtalen.

…Bestäm själv vem du vill ta emot med-
delanden från! Välj Sortering för att
bara ta emot samtal från utvalda tele-
fonnummer.

Näranvändningen av BeoTalk 1200 har
två användningsytor…

Den primära användningen sker med
de tre knapparna på fronten av telefon-
svararen.

Den sekundära användningen sker
under locket, där knapparna lagrar de
många funktioner som gör det möjligt
att välja individuella kombinationer..

Fjärranvändning ger möjlighet att
använda BeoTalk 1200 även om du inte
är hemma.
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BeoTalk 1200 har inbyggd nummerpresentation, så att du kan se vem som
ringer, i det ögonblick telefonen ringer.

Med telefonboksfunktionen kan du också höra vem som ringer!
För att få fullt utbyte av BeoTalk 1200 måste du abonnera på Telias Num-
merpresentationstjänst.

Ett Nummerpresentationsabonnemang är en förutsättning för att använda
Telefonboken, Nummerpresentation, Gruppsvar, Tyst svar, Sortering av 
samtal samt uppringning med RING NR eller .

Utan Nummerpresentationsabonnemanget kan du använda BeoTalk 1200
som en traditionell telefonsvarare med ( ) Envägs och ( ) Tvåvägs svar.

Ett Nummerpresentation Plus-abonnemang är en förutsättning för att se
numret på ett samtal som väntar.

Nummerpresentation
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Primär användningspanel 8

SORTERING
• Slår på och av Sortering

RING NUMMER
• Gör samtal till ett nummer

som visas på displayen

NYHETER
• Visar telefonnummer som

det har varit samtal från
och meddelar namnet, om
det har talats in i Telefon-
boken

• Spelar av inkomna medde-
landen och lokala medde-
landen 

Högtalare

Display
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Sekundär användningspanel

Svarstyp
• Val av Envägs, Tvåvägs och

Gruppsvar
• Intalning av svar
• Intalning av namn

Inknappning
• Inknappning av nummer 
• Lagra

Funktioner
• Funktioner och 

inställningar

Lock med 
knappöversikt

Mikrofon



BeoTalk 1200 knappbeskrivning

Den sekundära användningspanelen Den primära användningspanelen

NYHETER

RING NUMMER

SORTERING



Nyheter • Visar telefonnummer i Nyhetslistan (nummerpresentation), 20
• Meddelar namn, om det är intalat i Telefonboken, 24
• Spelar av meddelanden, 20

Ring nummer • Gör samtal till ett nummer på displayen, 32
• En ny tryckning ångrar användning,14

Sortering till/från • Slår på och av Sortering, 26

Envägs svar • Intalning och uppspelning av svar, 18
• Växlar till Envägs telefonsvararfunktion, 29

Tvåvägs svar • Intalning och uppspelning av svar, 18
• Växlar till Tvåvägs telefonsvararfunktion, 29

Gruppsvar • Intalning och uppspelning av svar, 18
• Inknappning av telefonnummer till Gruppsvar, 28
• Slår på och av Gruppsvar, 29

Intalning • Intalning av utgående svar och lokalt meddelande samt namn i
telefonboken, 18, 22, 31

Telefonbok • Kallar fram Telefonboken, 24
• Slår på och av Telefonboken, 23

Nummerknappar • Inställning av klocka, 16
• Inknappning av telefonnummer till Gruppsvar, 28
• Inknappning av telefonnummer i Telefonboken, 22
• Inknappning av telefonnummer i Sorteringslistan, 26
• Inknappning av uppringningstid, 35
• Inknappning av tillgångskod till Fjärranvändning, 35

NYHETER eller

RING NUMMER eller 

SORTERING eller ⊗

0... 9 
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Lagra/status • Lagrar en inknappning av siffror, 14
• Lagrar en Nyhet som “ny”, 21
• Snabb avslutning efter användning, 14
• Visar hur mycket minne som har använts, 42

Ljudstyrka/markör • Sänker ljudstyrkan, 35
• Flyttar till föregående siffra, 14
• Flyttar till föregående telefonnummer, 14

Ljudstyrka/markör • Ökar ljudstyrkan, 35
• Flyttar till nästa siffra, 14
• Flyttar till nästa telefonnummer, 14

Medlyssning • Till- och frånkoppling av medlyssning vid samtal, 34

Klocka • Inställning av klocka, 16

Sortering av samtal • Inknappning av telefonnummer i sorteringslistan, 26

Snabbsvar • Slår på och av snabbsvar, 39

Tyst svar/uppringning • Slår på och av tyst svar, 34
• Inställning av uppringningstid, 35

Radera • Raderar ett telefonnummer, 24, 30
• Raderar en Nyhet, 21
• Raderar en siffra under inknappning, 14
• Ångrar inknappning, 14

Tillgångskod • Inknappning av tillgångskod till Fjärranvändning, 35

Telefonsvarare till/från • Slår på och av telefonsvararen, 19



12Vad betyder symbolerna på displayen

Displayen är kraftigt upplyst när telefonlinjen
används, när det finns nya meddelanden eller nya
telefonnummer i Nyhetslistan samt vid direkt-
manövrering.
I övrigt är den svagt upplyst.

Visar hur mycket av minnet som används
Visar tid och datum
Visar telefonnummer
Skiljer timmar och minuter åt
Skiljer dag och månad åt
Tid i 24-timmars- eller 12-timmarsformat har valts
En telefon på samma linje används
Det finns nya nummer och ev. namnmeddelanden i Nyhetslistan
Det finns nya nummer och meddelanden i Nyhetslistan
Visas vid lagrade meddelanden
Intalning av utgående svar, lokalt meddelande och namn i Telefonboken
Sortering är påslaget
Telefonboken är påslagen
Medlyssning är påslaget
Snabbsvar är påslaget

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

+

Symboler som lyser konstant när funktionen används ...
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Utgående Gruppsvar är intalat och funktionen är påslagen
Utgående Tvåvägs svar är intalat och funktionen är påslagen
Utgående Envägs svar är intalat och funktionen är påslagen
Tyst svar är påslaget
Det finns inga nummer i telefonlistorna eller sorteringslistan
Visas under uppspelning av lokalt meddelande

Gruppsvar är frånslaget
Det finns inget utgående svar under den valda svarstypen
Sortering är frånslaget
Telefonboken är frånslagen
Det finns inte mer plats i minnet

Medlyssning är frånslaget
Snabbsvar är frånslaget
Det går inte att koppla till funktionen på grund av saknade svar eller telefonnummer

-
L

,    ,     ,

Symboler som blinkar ...

Symboler som ger 4 korta blinkningar och sedan släcks ...
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Allmänna användningsprinciper...
Tryck RING NUMMER eller två

gånger snabbt efter varand-
ra för att ångra användning

Tryck > för att flytta markören
till höger

Tryck < för att flytta markören
till vänster

Tryck –– för att radera en siffra1)

Håll –– nere i 2 sekunder för att
ångra inknappning

Tryck + för att avsluta en 
inknappning av siffror

Markören på displayen flyttas till
nästa siffra eller nästa telefonnummer

Markören på displayen flyttas till
föregående siffra eller föregående
telefonnummer

Den valda siffran raderas

Hela inknappningen raderas

Inknappningen lagras

Användning
De tre knapparna på den primära
användningspanelen kompletteras av
knappar på den sekundära använd-
ningspanelen:

NYHETER och 
Uppspelning av Nyheter, som kan vara:
– nummerpresentation för samtal
– samtal där namnet meddelas när det

är intalat i Telefonboken
– Meddelanden som är intalade på 

telefonsvararen.

RING NUMMER och 
Ringer upp det visade telefonnumret.

SORTERING och ⊗
Slår på och av Sortering.

Vi rekommenderar att du alltid har
telefonsvararen på. På så sätt kommer
den dagliga användningen att begränsa
sig till de tre primära knapparna.

Användningsprinciper
I denna spalt visas användningen
antingen steg för steg, eller förklaras:

I denna spalt återges displayvisningar,
eller följder av användning förklaras:

1) Dock inte vid inställning av tiden
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Uppsättning av BeoTalk 1200

Uppsättning
BeoTalk 1200 kan ställas på bordet eller
hängas på väggen med hjälp av 
medföljande beslag och skruvar.

Vid samtal med knappen RING
NUMMER är det praktiskt att placera
BeoTalk 1200 i närheten av en telefon.

BeoTalk 1200 får inte placeras i kraftigt
dammiga eller förorenade lokaler, eller
utsättas för direkt vätskepåverkan.

Väggmontering
• Skruva upp väggbeslaget med de

medföljande skruvarna.
• För ned ledningen genom skåran på

baksidan BeoTalk 1200.
• För ledningen bakom tappen på

väggbeslaget, så att ledningen hålls in
mot väggen.

• Häng upp apparaten på väggbeslaget.

Anslutning
• Anslut ledningarna enligt teckningen.
• Anslut telefonkontakten till 

telefonnätet.
• Anslut nätadaptern till stick-

kontakten.

Om du vill förlänga ledningarna, var
uppmärksam på att det bara är lednin-
gen från LINE till telefonnätet som kan
förlängas. Utbyte av övriga ledningar
påverkar apparatens funktioner.

För nummerpresentation skall BeoTalk
1200 anslutas före en eventuell omställ-
ningsanordning.
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Ändring av displaykontrast
Tryck 0 Displaykontrasten ändras till den

andra inställningen

Inställning av klockan Ställa in tid och datum
Tryck
Ställ in tid och datum med 
knapparna 0-9
Tryck + för att lagra 

inställningen

Medan du ställer in tiden ...
Tryck > för att flytta markören

till höger
Tryck < för att flytta markören

till vänster
Håll –– nere i 2 sekunder för att

ångra inställning

Markören blinkar under 1:a siffran

Aktuell tid visas på displayen

Markören på displayen flyttas till
höger
Markören flyttas till vänster

Hela inknappningen raderas

TIMMAR:MINUTER DAG – MÅNAD

Inställningar
Innan du börjar använda BeoTalk 1200
är det en god idé att ställa in kontras-
ten på displayen, så att den passar till
uppställningen. Samtidigt bör du ställa
klockan i telefonsvararen.

Inställning av displaykontrast
Kontrasten på displayen har två inställ-
ningsmöjligheter. Välj den inställning
som passar bäst, beroende på om 
BeoTalk 1200 hänger på väggen eller är
placerad på ett bord. 
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Val av AM eller PM vid 12-timmarsklocka
Tryck tills eller visas på

displayen
Tryck > för att flytta markören

till /
Tryck > tills den önskade 

inställningen visas
Tryck + för att lagra 

inställningen

Markören blinkar under den 1:a 
siffran
Markören blinkar under AM/PM

Varje tryckning på > växlar mellan
AM- och PM-visning
Inställningen lagras

Tryck tills den önskade inställ-
ningen visas

Varje tryckning på växlar mellan
24-timmars- och 12-timmarsvisning

Val av 24-timmars- 
eller 12-timmarsklocka
Ställ in BeoTalk 1200 för att visa klockan
på displayen som det passar dig bäst:
1. Visning som 24-timmarsklocka
2. Visning som 12-timmarsklocka med

AM/PM.

Val av 24-timmars- eller 12-timmarsklocka



Lyssna av ett svar
Tryck
Tryck

eller
Tryck
Tryck

eller
Tryck
Tryck

Envägs svar spelas upp

Tvåvägs svar spelas upp

Gruppsvar spelas upp

Om inget svar är intalat blinkar 
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Tala in ett utgående svar
BeoTalk 1200 ger möjlighet till 3 olika
utgående svar:

• Envägs svar… Utgående svar utan
möjlighet till intalning av meddelan-
den (bara svarsfunktion). Kan t.ex.
vara information om öppettider.

• Tvåvägs svar… Ett traditionellt utgåen-
de svar till tvåvägskommunikation, där
de personer som ringer upp kan tala in
ett meddelande efter klartonen (svars-
/meddelandefunktion).

• Gruppsvar… Ett särskilt utgående svar
för upp till 30 i förväg inkodade tele-
fonnummer med möjlighet till intal-
ning av meddelanden. Tala t.ex. in
semesterplaner för familj och vänner!

Se sida 28 - 29 för information om in-
knappning av telefonlista till Gruppsvar.

För varje typ av svar gäller att det 
gamla svaret automatiskt raderas när
ett nytt talas in.

Det är en god idé att göra en testintal-
ning för att hitta den bästa talstyrkan
och det bästa avståndet till mikrofonen.

Tryck eller eller

Tryck

Tala in ett svar

Tryck

eller eller visas på displayen.

visas på displayen. Tiden räknas
uppåt från 0:00

Svaret kontrolluppspelas, och samti-
digt visas varaktigheten

Tala in ett svar

Användning av BeoTalk 1200



19

Slå på och av telefonsvararen
Efter intalning av svar skall den 
önskade svarstypen väljas och telefon-
svararen slås på.

Tryck eller 

Tryck

eller visas konstant på displayen

Telefonsvararen är påslagen

Slå på telefonsvararen

Tryck tills eller 
släcks på displayen

Telefonsvararen är frånslagen
Slå av telefonsvararen
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Nyhetsfunktionen
Nyheter kan vara både inkomna med-
delanden, nummer med namnmedde-
landen eller bara telefonnummer, eller
lokala meddelanden. Nyheter visas på
den upplysta displayen:

… ett nytt nummer
… ett nytt nummer med ett 

meddelande.

Samtidigt visar en blinkande siffra hur
många nyheter som finns, dock högst 9.

Om numret har fler än tio siffror visas
inte indexnumret.

BeoTalk 1200 kan hantera upp till 13
siffror.

Numren och eventuella meddelanden
för de senaste 50 samtalen lagras i
Nyhetslistan.

Även om BeoTalk 1200 har mottagit ett
samtal och är i gång med att spela upp
det utgående svaret, kan du alltid ta
över samtalet genom att lyfta på en
telefonlur.

Alla nummer som det har varit samtal
från överförs till Nyhetslistan, även om
telefonsvararen har varit frånslagen.

Tryck NYHETER eller 

Tryck NYHETER eller eller >
för att lyssna igenom listan

Gå tillbaka i listan ...
Håll NYHETER eller nere tills

föregående nummer visas
eller
Tryck <

Uppspelning av Nyheter startar – det
nyaste numret visas på displayen väx-
elvis med tidpunkten för samtalet,
t.ex. 
96844400 15:35 21-05
Om den uppringande personens
namn är intalat i Telefonboken och
det inte finns ett meddelande med-
delas namnet

Nästa nummer visas på displayen 
växelvis med tidpunkten för samtalet.

och släcks när det sista nya
numret har visats och ett eventuellt
namn har meddelats, eller till-
hörande meddelande har spelats av.

Om det har varit samtal från ett tele-
fonnummer som inte finns med i Tele-
fonboken visas numret och tre korta
toner ljuder från telefonsvararen om
du inte har spelat in en kod -0
“namn” (se sidan 25).

Uppspelning av Nyheter

Under uppspelning ... 
Gå framåt i listan ...
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Lagra en Nyhet
Tryck + under uppspelning för att

lagra Nyheten som “ny”
+ visas på displayen

Radera en Nyhet
Tryck –– under uppspelning för att

radera Nyheten
- - - - visas på displayen

Efter uppspelning av nya 
meddelanden ...
Tryck för varje meddelande du

vill spela upp
Numret visas växelvis med tidpunk-
ten för samtalet 

Spela upp en Nyhet som du redan har hört

Om du har en annan telefon med
nyhetsindikator kan du välja att slå av
den funktion som visar att det finns
olästa nyheter. Om nyhetsindikatorn är
frånslagen kommer symbolerna 
och fortfarande att vara tända för
att markera nyheter, men displayen
kommer inte att lysas upp och den
blinkande siffran kommer inte att visa
antalet nyheter.

Lagra en Nyhet
Ibland kan det vara praktiskt att lagra
en Nyhet som har avlyssnats eller setts,
så att nästa användare av telefon-
svararen upplever Nyheten som “ny”.
En Nyhet är bara “ny” tills nästa upp-
spelning, men kan lagras så ofta du vill.

Radera Nyheter
Det är inte nödvändigt att radera med-
delanden och telefonnummer från
Nyhetslistan efter uppspelning. BeoTalk
1200 raderar själv de äldsta Nyheterna
för att göra plats för nya.

Obs!
Under uppspelning av lokala medde-
landen visas ett L på displayen. Se sida
31 för mer information om lokala med-
delanden. 

Tryck + 9 +

Tryck + 8 +

Nyhetsindikatorn är frånslagen

Nyhetsindikatorn är påslagen

Slå av och på nyhetsindikatorn
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Telefonboken i BeoTalk 1200
BeoTalk 1200 ger möjlighet att tala in
namn tillsammans med telefonnummer
i den inbyggda Telefonboken.

Intalning av ett namn tillsammans med
ett telefonnummer betyder att namnet
kommer att meddelas om ett samtal tas
emot från detta telefonnummer. 
Numret visas samtidigt på displayen.

De inknappade numren skall ha minst 3
siffror och högst 13 siffror för att ett
meddelande ska följa.

Det är en god idé att göra en testintal-
ning för att hitta den bästa talstyrkan
och det bästa avståndet till mikrofonen.

Inknappning av telefonnummer och intalning av namn
Tryck

Knappa in telefonnumret

Tryck för att starta intalning

Tala in namnet

Tryck för att avsluta intalning

Fortsätt med denna procedur tills de
önskade numren – upp till 50 – är
inknappade och namnen är intalade.
Det är emellertid tekniskt möjligt att
ta upp till 75 namn, varvid taltiden
för svar och meddelanden reduceras
till 13 minuter.
Vid 50 namn i Telefonboken är tal-
tiden 15 minuter.

Nästa fria indexnummer visas

Displayen visar hur lång tid du har
till förfogande: - - - - - - - - - - - -
När intalningstiden är slut kommer
“linjen” att vara släckt

Nummer och namn lagras i den 
ordning de knappas och talas in.
Det första numret visas med index-
nummer 1, nästa med indexnummer
2 ...

Om numret har fler än tio siffror
visas inte indexnumret.
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Slå på och av Telefonboken 
Vid inknappning av nummer och 
intalning av namn slås Telefonboken
automatiskt på. Om Telefonboken är
frånslagen meddelas inte namnet vid
uppringning, utan bara numret visas på
displayen.

Tryck tills visas konstant på
displayen

Telefonboken är påslagen
Slå på Telefonboken

Tryck tills blinkar på 
displayen

Telefonboken är frånslagen
Slå av Telefonboken



24

Lyssna av och redigera i Telefonboken
Det är möjligt att lyssna av de intalade
namnen i Telefonboken, medan det 
tillhörande telefonnumret visas på 
displayen.

Dessutom är det möjligt att radera
intalade namn och telefonnummer i
Telefonboken.

Om ett nytt namn talas in till ett redan
inkodat telefonnummer raderas det
gamla namnet automatiskt.

Lyssna av och redigera i Telefonboken
Tryck

Tryck < eller > för att lyssna 
igenom listan

Tryck –– för att ev. radera det visa-
de numret och namnet

eller

Knappa in telefonnumret
Tryck +

eller 

Tryck för att tala in ett nytt namn
Tala in namnet
Tryck för att avsluta intalning

Nästa fria indexnummer visas

Det nyaste numret i Telefonboken
visas på displayen samtidigt som det
intalade namnet spelas upp.
- - - - visas på displayen

Displayen visar hur lång tid du har
till förfogande:- - - - - - - - - - - -

Knappa in ett nytt telefonnummer till ett uppspelat namn

Tala in ett nytt namn till ett visat nummer
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Överföra telefonnummer från
Nyhetslistan
Det går att överföra telefonnummer
från Nyhetslistan till Telefonboken och
därefter tala in ett namn till telefon-
numret.

Tala in meddelanden för utebliven
nummerpresentation och för
telefonnummer som inte finns med
i Telefonboken
I vissa fall är Nummerpresentation inte
möjlig. Här sänder Telia ut informa-
tionskoder som visas på displayen på
följande sätt:

-0 vid tekniskt omöjligt
-1 vid anonymt samtal

Du kan tala in ett “namn” till var och
en av dessa koder, så att Telefonboken
meddelar när dessa koder sänds ut.

Observera att “namnet” som du har
spelat in tillsammans med koden -0
även är “namnet” som spelas upp om
du får ett samtal från ett nummer som
du inte redan lagrat i Telefonboken.
Det kan vara en fördel eftersom du hör
meddelandet istället för tre korta
toner.

Tryck tills det önskade numret
visas på displayen

eller
Tryck
Tryck < eller > tills det önskade

numret visas på displayen

därefter ...
Tryck
Tryck för att starta intalning

Tala in namnet
Tryck för att avsluta intalning

Uppspelning startar

Displayen visar hur lång tid du har
till förfogande: - - - - - - - - - - - -

Tryck
Tryck t.ex. 3
Tryck
Tala t.ex. in “Inte möjligt”
Tryck

Överföra telefonnummer från Nyhetslistan

Intalning av meddelanden när nummerpresentation inte är möjlig
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Tryck
Tryck in det 1:a telefonnumret
Tryck + för att lagra
Tryck in det 2:a telefonnumret
Tryck + för att lagra

Fortsätt med denna procedur tills de
önskade numren är inknappade,
dock högst 10

Det senast inknappade numret i listan
visas på displayen.
Om listan är tom visas -
Numren lagras i den ordning de
knappas in. Det första numret visas
med indexnummer 1, nästa med
indexnummer 2…
Om numret har fler än tio siffror
visas inte indexnumret

Slå på Sortering

Sortering av samtal
BeoTalk 1200 kan sortera de samtal
som kommer till telefonsvararen.

Du kan lägga in en lista över telefon-
nummer som du vill ta emot samtal
från och låta alla andra samtal gå
direkt till telefonsvararen.

BeoTalk 1200 besvarar samtalen så
snabbt som möjligt, oberoende av den
uppringningstid du har ställt in (se sida
35 för mer information om uppring-
ningstid). De nummer som samtalen
rings från överförs till Nyhetslistan.

Om Sortering är påslaget meddelar
Telefonboken i BeoTalk 1200 bara
namnet på personer som ringer på de
nummer som är inknappade i 
Sorteringslistan.

Obs!
Om du väljer Sortering med tom Sorte-
ringslista slås tyst svar automatiskt på.

Håll SORTERING eller ⊗ nere 
tills visas konstant på 
displayen

När du slår på Sortering slås telefon-
svararen automatiskt på om ett
utgående svar är intalat

visas konstant på displayen, och 
- - - - visas växelvis med tid och datum

Slå från Sortering
Håll SORTERING eller ⊗ nere tills

släcks på displayen

Om telefonsvararen var frånslagen
när Sortering slogs på slås telefon-
svararen från igen när Sortering slås
från

Sortering är frånslaget

Inknappning av telefonnummer till Sorteringslistan
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Gå igenom Sorteringslistan
Du kan tillföra, radera och rätta tele-
fonnummer i Sorteringslistan.
Listan kan redigeras på samma sätt som
telefonlistan för Gruppsvar, se sida 30.

Överföra telefonnummer från 
Nyhetslistan eller Telefonboken
Du kan också överföra ett nummer 
från Nyhetslistan eller Telefonboken till
Sorteringslistan.

Tryck tills det önskade nummer
visas på displayen

Tryck
Tryck + för att lagra

eller
Tryck
Tryck < eller > tills det önskade

nummer visas på displayen
Tryck
Tryck + för att lagra

och det valda telefonnumret visas
på displayen

och det valda telefonnumret visas
på displayen

Överföra telefonnummer från Nyhetslistan eller Telefonboken

Tryck
Tryck < eller > för att söka i listan

Det senast inknappade nummer i 
listan visas på displayen, följt av ett
indexnummer 1-10

Gå igenom Sorteringslistan



Knappa in telefonnummer för 
Gruppsvar
De telefonnummer som skall besvaras
av Gruppsvar skall knappas in i den till-
hörande telefonlistan. Du kan också
överföra ett nummer från Nyhetslistan
eller Telefonboken.

Om telefonlistan är full blinkar telefon-
nummer och indexnummer på display-
en. Ett befintligt nummer måste rade-
ras innan ett nytt kan läggas in.

Tala in ett svar
Tryck
Tryck

Tala in ett svar
Tryck

visas på displayen
visas på displayen. Tiden räknas

uppåt från 0:00
Svaret kontrolluppspelas samtidigt
som varaktigheten visas 

Inknappning av telefonnummer till Gruppsvar
Tryck
Tryck in det 1:a telefonnumret
Tryck + för att lagra
Tryck in det 2:a telefonnumret
Tryck + för att lagra

Fortsätt med denna procedur tills de
önskade numren är inknappade,
dock högst 30

Det första numret i listan visas på
displayen. Om listan är tom visas -

Numren lagras i den ordning de
knappas in. Det första numret visas
med indexnummer 1, nästa med
indexnummer 2…

Om numret har fler än tio siffror
visas inte indexnumret

Gå igenom telefonlistan för Gruppsvar
Tryck
Tryck < eller > för att söka i 

listan

Det senast inknappade numret i 
listan visas på displayen, följt av 
ett indexnummer
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Val av svarstyp: envägs, tvåvägs 
eller gruppsvar
Efter intalning av de utgående svaren
skall du aktivera den önskade svars-
typen och därefter slå på telefon-
svararen.

Obs!
Envägs eller tvåvägs svar kommer alltid
att vara valt om ett utgående svar är
intalat.
Gruppsvar kan bara slås på om ett
utgående svar är intalat och minst ett
telefonnummer är inlagt.

Välja envägs eller tvåvägs svar och slå på telefonsvararen

Slå på gruppsvar

Tryck eller 
Tryck

eller visas konstant på displayen
Telefonsvararen är påslagen

Tryck tills blinkar på 
displayen.

Tryck tills visas konstant på
displayen

Tryck , och släcks på displayen

Slå från gruppsvar

Slå från telefonsvararen

29
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Överföra telefonnummer från 
Nyhetslistan eller Telefonboken
Telefonnummer kan överföras till listan
för gruppsvar från både Nyhetslistan
och Telefonboken.

Redigering av listan för gruppsvar 
eller Sorteringslistan
Du kan redigera telefonnumren i listan
för gruppsvar eller Sorteringslistan.

Överföra telefonnummer från Nyhetslistan eller Telefonboken
Tryck tills det önskade numret

visas på displayen
Tryck
Tryck +

eller
Tryck
Tryck < eller > tills det önskade

numret visas på displayen
Tryck
Tryck + för att lagra

och det valda telefonnumret 
visas på displayen

och det valda telefonnumret 
visas på displayen

Redigeringsmöjligheter under inknappning av nummer
Tryck < eller > för att flytta 

markören
Håll –– nere i 2 sekunder för att

ångra inknappning

... efter inknappning
Tryck eller
Tryck < eller > för att 

söka i listan

Tryck –– för att radera det visade
numret

Tryck in eventuella nya nummer
Tryck + för att avsluta redigering

Det senast inknappade numret i 
listan visas på displayen, följt av ett
indexnummer 1-30 (eller 1-10).
- - - - visas på displayen
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Lokalt meddelande
Med funktionen lokalt meddelande
kan du tala in ett meddelande till en
annan användare av telefonsvararen.
Meddelandet spelas upp på samma sätt
som ett vanligt meddelande.

Det går också att avlyssna och ändra
ett lokalt meddelande från en annan
telefon, se sida 39 för information om
fjärranvändning av lokalt meddelande.

Tala in ett lokalt meddelande
Tryck
Tala in ett meddelande
Tryck

visas på displayen 

Meddelandet kontrolluppspelas och
varaktigheten visas på displayen
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Samtal via BeoTalk 1200
BeoTalk 1200 kan ringa upp ett tele-
fonnummer som är registrerat i Nyhets-
listan, Telefonboken, telefonlistan för
Gruppsvar eller Sorteringslistan. 
Numret skall visas på displayen.

Samtalet kan göras med knappen RING
NUMMER på den primära använd-
ningspanelen, eller med knappen på
den sekundära användningspanelen.

Obs!
Vid samtal från en telefon på samma
telefonlinje visar BeoTalk 1200 det
nummer som du har ringt. Detta kan
vara en fördel om du använder en tele-
fon utan display. Samtidigt med num-
ret visas symbolen som tecken på
att linjen är upptagen.

Tryck NYHETER en eller flera
gånger

eller
Tryck , , eller 
Tryck < eller > för att gå igenom

listan

Nummer från Nyhetslistan visas på
displayen

Nummer från Nyhetslistan, Sorte-
ringslistan, Gruppsvar eller Telefon-
boken visas på displayen

Hämta fram numret på displayen
Tryck RING NUMMER eller för

att ringa upp det visade
numret 

Lyft på telefonluren när numret har
slagits

Ångra samtal ...
Tryck RING NUMMER eller 

Om ett nummer är upptaget lägger
BeoTalk 1200 själv på

BeoTalk 1200 ringer upp numret och
blinkar på displayen

Telefonen tar över samtalet

BeoTalk 1200 avbryter 
uppringningen

Ringa upp ett nummer som visas på displayen

Hämta fram ett nummer på displayen
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Koppla in medlyssning
Med medlyssning inkopplat kan du
avlyssna “samtalet” mellan telefonsvar-
aren och den som ringer upp. 

Om du kopplar in eller ur medlyssning
medan BeoTalk 1200 besvarar ett sam-
tal gäller in- eller urkopplingen bara
det pågående samtalet.

Koppla in Tyst svar
Om du under en period inte vill bli
störd av telefonen kan du koppla in
Tyst svar. Då besvarar telefonsvararen
alla samtal före första uppringningen.

Du kan också använda Sortering som
Tyst svar genom att välja Sortering med
tom Sorteringslista.

Koppla in medlyssning
Tryck

Koppla ur medlyssning
Tryck

visas på displayen

blinkar 4 gånger, släcks därefter

Tryck

Tryck

När du använder Tyst svar skall tele-
fonsvararen vara påslagen

Uppringningstiden från 01 till 99 
visas på displayen.

visas på displayen växelvis
med tid och datum

Koppla ur Tyst svar
Tryck Uppringningstiden från 01 till 99 

visas på displayen

Ansluta Tyst svar
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Ställa in ljudstyrkan
Ljudstyrkan i högtalaren kan ändras i 8
steg, där 1 är den lägsta och 8 den
högsta ljudstyrkan.

Ljudstyrkan kan ställas in medan
klockan visas eller under uppspelning
av inkomna meddelanden eller ut-
gående svar.

Obs!
Ljudstyrkan kan inte ändras under sam-
tal med RING NUMMER eller , eller
under uppspelning av ett utgående
svar, om medlyssning är inkopplat.

Uppringningstid
BeoTalk 1200 besvarar inkomna samtal
efter den uppringningstid, från 1 till 99
sekunder, som den är inställd på.
Uppringningstiden är på förhand in-
ställd på 15 sekunder, vilket motsvarar
2 - 3 signaler.

Den faktiska uppringningstiden kan
emellertid vara lite längre, eftersom en
påbörjad signal skall göras färdig.

Ställa in ljudstyrkan
Tryck > för att öka ljudstyrkan
Tryck < för att minska ljudstyrkan

En streckad linje på displayen visar
den aktuella inställningen från 1 till 8

Ändra uppringningstid
Tryck
Tryck in den önskade uppringnings-
tiden från 1 till 99 sekunder

Medan du ställer in uppringnings-
tiden ...
Tryck > för att flytta markören till

höger
Tryck < för att flytta markören till

vänster
Tryck + för att lagra

Aktuell uppringningstid visas på 
displayen
Ny inställning visas på displayen
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Fjärranvändning av BeoTalk 1200

Tillgångskod till Fjärranvändning
Innan telefonsvararen kan Fjärran-
vändas från en extern telefon skall du
koda in en tillgångskod efter eget val.

När en tillgångskod knappas in visas
den på displayen som bekräftelse.

Om du har glömt koden kan du 
knappa in en ny.

Koda in tillgångskod
Tryck
Tryck in en 4-siffrig kod med 

knapparna 0-9
Tryck + för att lagra

- - - - visas på displayen
De inknappade siffrorna visas på 
displayen
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Uppspelning av Nyheter via extern 
telefon
När tillgångskoden är inknappad får du
möjlighet att fjärranvända BeoTalk
1200 från en extern telefon.

Under fjärranvändning kan du bl.a.:
1. Spela upp Nyheter
2. Slå på telefonsvararen
3. Tala in utgående svar.

När du har spelat upp en Nyhet
behöver du bara att lagra den om den
fortfarande skall framstå som “ny”.

Du behöver inte radera Nyheter efter
uppspelning. BeoTalk 1200 ser själv till
att radera de äldsta Nyheterna när det
inte finns plats för nya.

Obs!
Om telefonsvararen inte är påslagen
kommer det att gå 11/2 minut innan
BeoTalk 1200 besvarar samtalet.

Tillgång till fjärranvändning
Ring upp BeoTalk 1200
Vänta tills uppspelning av utgående
svar startar (max 11/2 minut)
Tryck
Tryck in tillgångskoden

Om fel tillgångskod knappas in, eller
om koden inte accepteras, tryck
och tillgångskoden igen

Uppspelning avbryts och klarton hörs.
Klarsignal för fjärranvändning hörs

Spela upp Nyheter
Tryck 5 för att spela upp Nyheter

Under uppspelning ...
Tryck 5 för att spela upp nästa

Nyhet
Tryck 8 för att lagra den Nyhet

som spelas upp
Tryck 0 för att radera den Nyhet

som spelas upp
Tryck för att avbryta upp-

spelning

Uppspelning av nyheter startar:
Inkomna meddelanden och lokala
meddelanden spelas upp, namn
meddelas till telefonnummer som
det har varit samtal från, om namnet
är intalat i telefonboken, annars hörs
3 korta toner

X

X
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Slå på telefonsvararen
När telefonsvararen har slagits på via
fjärranvändning kan den bara slås från
igen via näranvändning.

Obs!
BeoTalk 1200 kan inte fjärranvändas
om näranvändning sker samtidigt.

Tryck 1 eller 2 för att välja envägs
eller tvåvägs svar

Tryck 3 för att starta upptagning
av svar

Tala in ett svar
Tryck 3 för att avsluta upptagning

Ångra intalning…
Tryck under intalning

Tryck 1 för att slå på envägs
utgående svar

eller
Tryck 2 för att slå på tvåvägs

utgående svar

Det redan intalade envägs svaret
spelas upp

Det redan intalade tvåvägs svaret
spelas upp

Slå på telefonsvararen från en extern telefon

Tala in ett nytt utgående svar från en extern telefon
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Fjärranvändning 
av lokalt meddelande
Vid fjärranvändning kan du välja att
bara avlyssna lokala meddelanden.

Lokala meddelanden kan till exempel
användas för intern kommunikation
mellan familjemedlemmar.

Spela upp lokala meddelanden
Tryck 4 

Under uppspelning…
Tryck 4 för att spela upp nästa

lokala meddelande
Tryck 8 för att lagra det medde-

lande som spelas upp
Tryck 0 för att radera det medde-

lande som spelas upp
Tryck för att avbryta upp-

spelning

Tryck 6 
Tala in ett nytt meddelande
Tryck 6 för att avsluta upptagning

Uppspelning av lokala meddelanden
startar

Uppspelning av lokala meddelanden
startar

Tala in ett nytt lokalt meddelande
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Användning av Snabbsvar
Snabbsvar kan användas när du fjärran-
vänder BeoTalk 1200 för att spela upp
eventuella nyheter.

Om det finns Nyheter besvarar BeoTalk
1200 alla samtal efter bara en signal,
oavsett den uppringningstid du har
ställt in.

Om det inte finns Nyheter kommer
samtalstiden att motsvara den uppring-
ningstid du har ställt in, och du kan då
hinna lägga på luren innan BeoTalk
1200 besvarar samtalet. Därmed kan du
vid samtal från vissa länder spara 
samtalsavgiften.

För att du skall kunna använda Snabb-
svar skall funktionen vara påslagen på
BeoTalk 1200.

Slå på Snabbsvar
Tryck

Slå från Snabbsvar
Tryck

visas konstant på displayen

blinkar 4 gånger, därefter släckt
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Problem

Telefonsvararfunktionen kan inte slås på.

Tyst svar kan inte slås på.

Det visas ett nytt nummer på displayen,
men ingen uppringning sker.

Vissa abonnenter kan inte ringa till dig.

Ljuset på displayen är kraftigt även om
alla meddelanden är avlyssnade.

visas konstant på displayen och ljuset
på displayen är kraftigt.

BeoTalk 1200 besvarar samtalet snabbare
än uppringningstiden är inställd på.

Telefonen ringer även om Tyst svar är
valt.

Indexnumren visas inte på displayen
enligt beskrivningen i handboken.

Möjlig orsak

Inget svar är intalat på den valda 
svarstypen.

Telefonsvararen är inte påslagen.

• Tyst svar är påslaget.
• Sortering är påslaget.

Numren är inte inkodade i sorteringslis-
tan, och funktionen är påslagen.

Det finns fortfarande Nyheter (Nummer-
presentationssamtal eller meddelanden).

• BeoTalk 1200 är inte ansluten till 
telefonjacket.

• En telefon är i avlyssnat tillstånd.

Det finns nyheter samtidigt som 
Snabbsvar är påslaget.

Inget abonnemang på Nummer-
presentation.

Telefonnumren har fler än tio siffror.

Möjlig lösning

Tala in ett svar och aktivera svarstypen.

Slå på telefonsvararen.

Gå igenom Nyhetslistan.

• Anslut BeoTalk 1200 till telefonjacket.

• Lägg på luren.

Värt att veta – om problemlösning
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Problem

BeoTalk 1200 fortsätter uppspelning av
utgående svar efter att du har besvarat
samtalet.

Fjärranvändning fungerar inte.

BeoTalk 1200 är “död”.

Ett nummer som har ringts från en tele-
fon på samma linje visas inte på displayen.

Klockan visar inte rätt tid.

Under uppspelning av meddelanden vid
fjärranvändning utför BeoTalk 1200 
kommandon som du inte har bett om.

BeoTalk 1200 besvarar ett 
noteringssamtal.

Telefonsvararen sätter inte igång vid
uppringning.

Det går inte att tala in ett nytt svar.

Ett samtal visas som - när Sortering är
påslaget.

Möjlig orsak

BeoTalk 1200 har inte registrerat att 
samtalet är besvarat.

• Tillgångskoden är inte inkodad.
• Den telefon du ringer från sänder inga

toner.
• BeoTalk 1200 näranvänds.
• Förbindelsen är dålig.

BeoTalk 1200 är felaktigt ansluten.

Den telefon som samtalet rings från 
sänder inte DTMF-toner.

Strömavbrott.

Ett meddelande innehåller DTMF-toner.

BeoTalk 1200 uppfattar samtalet som ett
vanligt samtal.

• Telefonsvararen är frånslagen.
• Uppringningstiden är för lång.

Minnet är slut.

• Inget Nummerpresentationsabonnemang
• Fel på telefonnätet.

Möjlig lösning

• Lägg kort på luren,
eller

• Tryck NYHETER, SORTERING eller
RING NUMMER på BeoTalk 1200.

• Tryck in tillgångskoden.
• Ring från en annan telefon.

• Ring igen litet senare.
• Ring från en annan telefon.

Kontrollera anslutningen.

Ställ klockan.

• Tryck och fortsätt användningen, eller
• Lägg på luren och ring upp igen.

Slå från tyst svar eller telefonsvararen 
tills noteringssamtalet har ägt rum.

• Slå på telefonsvararen.
• Ställ in uppringningstiden.

Tryck - för att radera det gamla svaret
(under uppspelning av svaret)
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Kapacitet
Det finns 15 minuters total taltid i 
BeoTalk 1200 för utgående svar, inkomna
meddelanden och lokala meddelanden.
Vid 15 minuters total taltid har telefon-
boken plats för 50 telefonnummer med
tillhörande namn. Det är emellertid
tekniskt möjligt att tala in upp till 75
namn, varvid taltiden för svar och med-
delanden minskar till 13 minuter.

Minne
När du trycker på +-knappen visar sym-
bolen på displayen hur mycket min-
ne som är använt. Innehållet i minnet
är summan av utgående svar, nya med-
delanden och namn i Telefonboken.

Symbolen för använt minne visas i 5
steg:

, där visar, att nästan
inget minne har använts, och nästan
hela minnet har använts.

När hela minnet är slut blinkar på
displayen. Spela upp Nyheter för att
skaffa mer plats.

Minnet för svar, meddelanden och tele-
fonlistor påverkas inte av strömavbrott.

Automatisk radering av Nyheter
BeoTalk 1200 raderar automatiskt alla
uppspelade Nyheter när det finns
behov av mer plats.

Om allt minne är använt för nya med-
delanden slår BeoTalk 1200 automatiskt
över till att spela upp envägs svar. Om
inget envägs svar är manuellt intalat
spelas tvåvägs svaret upp följt av en rad
toner.

Du kan skaffa mer plats genom att
spela upp nya meddelanden.
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Ljudsignaler

BeoTalk 1200 sänder ut följande ljudsignaler i luren vid fjärranvändning och vid samtal till telefonsvararen:

Nummerpresentation utan namn
Tre korta toner

Klarsignal för intalning av meddelande
Ihållande ton

Minnet nästan fullt
Brutna toner i mycket snabb takt

Minnet fullt
Brutna toner i långsam takt

Klarsignal för fjärranvändning
Brutna toner i mycket snabb takt

Fjärranvändningskommando accepterat
Brutna toner i mycket snabb takt

Fjärranvändning avvisad
Brutna toner i snabb takt

= ljudsignal
= paus

0 1 2 3 4 sekunder
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Viktig information om BeoTalk 1200
BeoTalk 1200 är avsedd att användas i
det offentliga, analoga telenätet.

Telefonen stöder ytterligare tjänster
som Nummerpresentation, förutsatt att
dessa erbjuds av ditt telefonbolag.

Optimal telefonprestanda kan bara 
förväntas i det land för vilket telefonen
tillverkats eftersom juridiska krav för
godkännande och ytterligare tjänster
som tillhandahålls av telefonbolagen
kan variera från land till land. 

På paketet står det vilket land 
BeoTalk 1200 tillverkats för.
Bokstäverna som anger land finns
ovanför den nedre streckkoden på
etiketten.

Om du har några frågor gällande
användningen av BeoTalk 1200, ta 
kontakt med din återförsäljare för
ytterligare information.

Bang & Olufsen intygar härmed att
BeoCom 6000 överensstämmer med de
grundläggande kraven och
bestämmelserna i direktiv 1999/5/EG.

Mer information finns på Internet:
www.telecom.bang-olufsen.com

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

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

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

Besök gärna vår hemsida på Internet:
www.bang-olufsen.com

Rengöring
BeoTalk 1200 rengörs med en mjuk
trasa som vrids upp i vatten med några
få droppar rengöringsmedel.

Data
Nätverk
Analog (PSTN)

Strömförsörjning
230 V AC / 9 V DC

Omgivningstemperatur
5 ºC - 55 ºC

Relativ luftfuktighet
15% - 95%
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Garantivillkor

Varje produkt från Bang & Olufsen som
inhandlas hos en auktoriserad 
Bang & Olufsen-återförsäljare omfattas
av garanti rörande defekter i
tillverkning eller material. Garant är
den auktoriserade Bang & Olufsen-
återförsäljaren eller ytterst 
Bang & Olufsens nationella
representant. Garantiperioden är 24
månader. 

Garantin täcker reparationskostnader
(dvs. kostnad för reservdelar och
arbete) för produkten. Garantin
omfattar även tillbehör. 

Eftersom Bang & Olufsens telefon-
produkter endast fungerar i det land
de är tillverkade för, gäller garantin
bara i det landet. Detta beror på att

det finns olika överföringssystem och
rättsliga bestämmelser i olika länder. 

Garantin omfattar inte skador som
uppkommit till följd av olycka, inklusive
skador som orsakats av blixtnedslag,
brand, vatten, transport, felaktig
användning eller försumlighet. 
Bang & Olufsen är inte ansvarigt för
indirekta skador eller följdskador. 

Garantin omfattar inte transport-
kostnader eller batteribyte. 

Garantin upphör att gälla om
produkten repareras eller modifieras av
någon som inte är auktoriserad av
Bang & Olufsen, eller om serienumret
avlägsnats från produkten. 

För att garantin skall gälla, krävs ett
dokument som innehåller följande
information: 
– Produktnamn och typnummer 
– Serienummer 
– Inköpsdatum/leveransdatum 
– Garantiperiod 
– Stämpel och underskrift från en

auktoriserad Bang & Olufsen-
återförsäljare
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