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Geachte cliënt!

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe BeoTalk 1100 van Bang & Olufsen. De BeoTalk 1100 is een combinatie van telefoon
en antwoordapparaat met een identificatie van de opbeller, waarbij vormgeving, gemak en functionaliteit op bijzonder hoog
niveau staan.

Wij horen graag van u over uw ervaringen met uw nieuwe BeoTalk 1100. Alles wat u belangrijk acht – positief of negatief –
kan ons helpen bij onze voortdurend streven onze producten te verbeteren.

Bij voorbaat dank!

Schrijf aan: Bang & Olufsen Telecom a/s
Customer service
Kjeldsmarkvej 1
7600 Struer
Denmark

Fax aan: Bang & Olufsen a/s
Customer service
+45 96 84 44 01

E-mail aan: telecom@bang-olufsen.dk  
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Introductie van de BeoTalk 1100

De BeoTalk 1100 beschermt uw privacy
en biedt tegelijkertijd onafhankelijk-
heid…

…Het is aan u te beslissen met wie u
wilt spreken en wanneer! De display
vertelt u wie opbelt.

…Zie wie er belt en wanneer! Het 
Nummer Weergave overzicht laat u alle
ingekomen oproepen zien.

…Luister de ontvangen boodschappen
en interne boodschappen af op het
moment dat het u schikt.

…Neem maximaal vier verschillende 
uitgaande boodschappen op; twee
daarvan bieden de mogelijkheid alleen
bepaalde telefoonnummers een 
specifieke mededeling te geven.

…U kunt zelf bepalen wanneer uw tele-
foon over gaat! Activeer Stil Beant-
woorden als u niet door uw telefoon
gestoord wil worden, en laat de 
BeoTalk 1100 de inkomende gesprek-
ken beantwoorden.

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

Het bedieningspaneel van de BeoTalk
1100 heeft twee niveaus…

De primaire bediening bestaat uit drie
toetsen op de voorzijde van het 
telefoon/antwoord apparaat.

De secundaire bediening werkt via de
toetsen onder het afdekpaneel. Deze
toetsen besturen de talloze functies die
het mogelijk maken individuele 
combinaties te kiezen.

U kunt uw BeoTalk 1100 op afstand
bedienen, ook wanneer u niet thuis
bent.
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Primair bedieningspaneel 8

Nummer Weergave
Geeft de inhoud van het
Nummer Weergave over-
zicht. 

Terugbellen
Belt het nummer dat in de
display staat. 

Boodschap
Voor afluisteren inkomende
en interne boodschappen. 

Luidspreker 

Display
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Secundair bedieningspaneel

Type boodschap
– Keuze uit Alleen medede-

ling, Mededeling en bood-
schap, en Persoonlijke
boodschap.

– Opnemen mededelingen.

Intoetsen
– Intoetsen nummers.
– Opslaan.

Functies
– Functies en instellingen.

Afdekpaneel met
overzicht display

Microfoon
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Beschrijving van het toetsenbord van de BeoTalk 1100 10

Het secundaire bedieningspaneelHet primaire bedieningspaneel

Nummer ID en 
Boodschap en  
Terugbellen en

Nummer Weergave • Laat de inhoud van de Nummer Weergave lijst zien.
Boodschap • Luistert inkomende en interne boodschappen af.
Te bellen nummer • Belt het nummer dat in de display staat.

• Breekt lopende functie af.
Alleen mededeling • Opnemen en afluisteren mededeling.

• Omschakelen naar éénweg antwoordfunctie.
Mededeling en boodschap • Opnemen en afluisteren mededeling.

• Omschakelen naar tweeweg antwoordfunctie.
Groep mededeling • Opnemen en afluisteren mededeling.

• Intoetsen nummers voor groep mededelingen.
• Activeert en deactiveert groep mededelingen.

Persoonlijke mededeling • Opnemen en afluisteren mededeling.
• Intoetsen nummers voor persoonlijke mededeling.
• Activeert en deactiveert persoonlijke mededeling.

Opname • Neemt uitgaande en interne boodschappen op.
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Cijfertoetsen • Gelijkzetten klok
• Intoetsen nummers voor groep en persoonlijke mededelingen.
• Intoetsen te weigeren nummers.
• Intoetsen duur weksignaal.
• Inbrengen PIN-code voor bediening op afstand.

Opslag/status • Slaat ingetoetste nummers op.
• Slaat een boodschap als nieuwe boodschap op.
• Snel afsluiten na een functie.
• Laat zien hoeveel geheugen gebruikt is.

Volume lager/zoeken • Verlaagt het volume.
• Gaat naar het voorafgaande cijfer.
• Gaat naar het vorige telefoonnummer.

Volume hoger/zoeken • Verhoogt het volume. 
• Gaat naar het volgende cijfer.
• Gaat naar het volgende telefoonnummer.

Meeluisteren • In/uitschakelen meeluisterfunctie tijdens gesprek.
Klok • Gelijkzetten klok.
Weigeren inkomende gesprekken • Intoetsen nummers in het Weigeren overzicht.

• In/uitschakelen Weigerfunctie.

Spaarfunctie • In/uitschakelen Spaarfunctie.
Duur weksignaal • In/uitschakelen Stil Beantwoorden.

• Instellen duur weksignaal.
Wissen • Wist een telefoonnummer.

• Wist een boodschap.
• Wist een nummer van de Nummer Weergave lijst.
• Wist een cijfer tijdens intoetsen.
• Laat een procedure vervallen.

PIN-code • Intoetsen PIN-code voor afstandsbediening.
Antwoord-functie in/uit • In/uitschakelen antwoordfunctie.

0...9

+

<

>

–– 
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12Beschrijving van de symbolen in de display

De display wordt tijdens de bediening, bij nieuwe
boodschappen, voor ingeven van nieuwe tele-
foonnummers en nieuwe nummers in de Nummer
Weergave lijst duidelijk verlicht. In andere ge-
vallen (wanneer geen functies in gebruik zijn en
er geen nieuws is) is de display zwak verlicht.

Laat zien hoeveel geheugen gebruikt is.
Geeft tijd en datum aan.
Laat telefoonnummers zien.
Scheidt uren en minuten.
Scheidt dag en maand.
Engelse of Amerikaanse tijd notatie.
Geeft aan dat een gecomprimeerde boodschap wordt afgeluisterd.
Nieuwe nummers in de Nummer Weergave lijst. Nummer weergave is actief.
Er wordt een parallel toestel gebruikt.
Het nummer in de display heeft een boodschap.
Geeft aan dat boodschappen zijn opgeslagen.
Nieuwe inkomende of interne boodschap. Lopende boodschap.
Opname van uitgaande mededeling of interne boodschap.
De Weigerfunctie is actief.
Meeluisterfunctie is actief.
Spaarfunctie is actief.

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

+
+

De symbolen die oplichten wanneer de functie in gebruik is.
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Persoonlijke boodschap is opgenomen en de functie is actief.
Groep mededeling is opgenomen en de functie is actief.
Mededeling voor ‘Mededeling en Boodschap’ is opgenomen en de functie is actief.
Mededeling voor ‘Alleen Mededeling’ is opgenomen en de functie is actief.
Stil Beantwoorden is geactiveerd.
Er zijn geen nummers in de telefoonlijst noch in de Weiger lijst.
Verschijnt tijdens het afluisteren van een interne boodschap.

Persoonlijke Mededeling is niet actief.
Groep Mededeling is niet actief.
Er is geen mededeling opgenomen voor het gekozen type.
De Weigerfunctie is niet actief.
Het geheugen is vol.

Meeluisteren is niet actief.
Spaarfunctie is niet actief.
Deze functie kan niet worden geactiveerd doordat een mededeling 
of nummer ontbreekt.

Knipperende aanwijzingen

Aanwijzingen die vier maal knipperen en dan verdwijnen
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Om optimaal te profiteren van de BeoTalk 1100 is het noodzakelijk dat u
een abonnement neemt op de Nummer Weergave service van uw telefoon-
bedrijf.

Een Nummer Weergave abonnement is noodzakelijk om Nummer Weerga-
ve, Persoonlijke mededeling, Groep mededeling, Stil Beantwoorden en Wei-
gering van gesprekken te kunnen gebruiken en voor gesprekken met
Terugbellen of .

Zonder een abonnement op Nummer Weergave kunt u de BeoTalk 1100 als
traditionele telefoonbeantwoorder gebruiken met Alleen Mededeling ( )
en Mededeling en Boodschap ( ).

Voor wat betreft Nummer Weergave dient de BeoTalk 1100 te worden aan-
gesloten vóór een eventuele centrale.

14Nummer Weergave abonnement
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Beknopte handleiding van de BeoTalk 1100

Installatie
De BeoTalk 1100 kan zowel op tafel
worden geplaatst als met bijgeleverde
beugels en schroeven tegen de wand
worden gemonteerd.

Met het oog op Terugbellen is het
handig wanneer de BeoTalk 1100 in de
nabijheid van een telefoon wordt
gezet.

De BeoTalk 1100 niet gebruiken in een
stoffige of vuile omgeving. Vermijd ook
extreme vochtigheid.

Wandmontage
• Bevestig de wandbeugel met bijge-

leverde schroeven.
• Leg het snoer in de uitsparing in de

bodem van de BeoTalk 1100.
• Leg het snoer achter de pen in de

wandbeugel, zodat het snoer tegen
de wand wordt gehouden.

• Zet de BeoTalk 1100 in de wand-
beugel.

Aansluiting
• Sluit de kabels aan als aangegeven in

de tekening.
• Sluit de telefoonlijn aan.
• Sluit de lichtnetadapter aan op het

lichtnet.

Wilt u de snoeren verlengen, denk er
dan aan dat alleen het telefoonsnoer
verlengd kan worden. Vervanging van
de andere kabels kan een negatief
effect hebben op de werking van de
BeoTalk 1100.
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Instellingen
Voordat u uw BeoTalk 1100 in gebruik
neemt raden wij u aan het contrast van
de display naar wens in te stellen. Het is
verstandig dan meteen de klok gelijk te
zetten.

De instelling van het contrast van de
display heeft twee posities: kies de posi-
tie die het beste past; dit wordt
bepaald door plaatsing op tafel of
montage tegen de wand van de 
BeoTalk 1100.

Kies de klok in de display van de 
BeoTalk 1100 zoals u wenst:
1. De klok geeft uren, minuten en

maand aan in een 24-uurs cyclus.
2. De klok geeft uren, minuten met

dag en maand aan in een 12-uurs
cyclus met AM/PM.

Hierna stelt u de klok en de datum in.

16

Instellen contrast

Druk op 0 Het contrast schakelt om naar de
andere positie.

Type klok

Druk op tot de gewenste instel-
ling verschijnt.

Telkens wanneer u op drukt 
wisselt de aanduiding tussen 24- en
12-uurs cyclus.

Instellen van het contrast van de display

Oproepen en gelijkzetten van de klok
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Instellen tijd en datum

Druk op
Stel tijd en datum in met 0...9

Druk op + om de instelling op te
slaan

Bij het gelijkzetten van de klok…
Druk op > om de cursor naar

rechts te verplaatsen
Druk op < om de cursor naar links

te verplaatsen
Druk op –– gedurende 2 seconden

om de instelling onge-
daan te maken

De cursor knippert onder het eerste
cijfer.

De huidige tijd staat in de display.

Kiesen AM of PM bij 12-uurs cyclus

Druk op tot of in de dis-
play staat

Druk op > om de cursor naar /
te verplaatsen

Druk op > tot de juiste instelling
wordt aangegeven

Druk op + om de instelling op te
slaan

De cursor knippert onder het eerste
cijfer.

Telkens wanneer u op > drukt wis-
selt de instelling tussen AM en PM.

UREN:MINUTEN DAG:MAAND
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18Mededelingen
Met de BeoTalk 1100 kunt u vier verschil-
lende soorten mededelingen opnemen:

• Alleen mededeling… Uitsluitend een
mededeling zonder dat de opbeller
een boodschap kan achterlaten. Bij-
voorbeeld een mededeling over ope-
ningstijden.

• Mededeling en boodschap… De tradi-
tionele functie van een antwoordap-
paraat: de opbeller kan na uw mede-
deling een boodschap inspreken.

• Groep mededeling… Een speciale
uitgaande boodschap voor maximaal
30 tevoren opgeslagen telefoonnum-
mers - de opbeller kan eveneens een
boodschap inspreken. Bijvoorbeeld
wat uw vakantieplannen zijn voor
familie en vrienden.

• Persoonlijke mededeling… Dezelfde
soort boodschap als Groep Medede-
ling, maar voor maximaal drie tevo-
ren opgeslagen nummers. Bijvoor-
beeld een mededeling voor de gla-
zenwasser.

Zie pagina 24-28 voor nadere informa-
tie over de verschillende soorten mede-
delingen.

Druk op
Druk op

Spreek de mededeling in
Druk op

verschijnt in de display.
verschijnt in de display. De tijd

telt vanaf 0:00

De mededeling wordt afgespeeld
ter controle en de duur ervan wordt
aangegeven.

Opnemen van een mededeling (mededeling of boodschap)
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Activeren antwoordfunctie
Na opname van een mededeling dient
de antwoordfunctie geactiveerd te 
worden.

Activeren van de antwoordfunctie

Druk op tot in de display
verschijnt

De antwoordfunctie is nu geacti-
veerd.

• Aanpassingsmogelijkheden bij het
intoetsen van cijfers:
Druk op > om de cursor naar rechts

te verplaatsen.
Druk op < om de cursor naar links

te verplaatsen.
Druk op –– om een cijfer te wissen

(behalve bij het gelijkzetten
van de klok).

Druk op –– gedurende twee secon-
den om een ingave onge-
daan te maken.

Uitgangspunten van de bediening
Er zijn een paar algemene regels bij
het bedienen van de BeoTalk 1100.

• Druk tweemaal snel achtereen op
Terugbellen of op om een func-
tie te laten vervallen.

• Druk op + om het intoetsen van cij-
fers af te ronden.

• Druk op + om snel te eindigen en
terug te gaan naar de klok.
Werkt niet bij het afluiste-
ren van boodschappen.
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20Primaire bediening van de BeoTalk 1100

De meestgebruikte functies worden bediend met de drie toetsen op de voorzijde van de BeoTalk 1100.

Nummer Weergave
De BeoTalk 1100 heeft een ingebouwde
Nummer Weergave waarmee u het tele-
foonnummer van de opbeller kunt zien.
Het nummer verschijnt in de display
direct nadat de telefoon overgaat.
De telefoonnummers van de laatste 50
ingekomen gesprekken worden in het
Nummer Weergave overzicht opge-
slagen. Tijd en datum van het gesprek
worden eveneens samen met het 
nummer opgeslagen.
Alle nummers waarvan gesprekken zijn
binnengekomen worden in het 
Nummer Weergave overzicht opgeno-
men – ook wanneer de antwoord-
functie niet actief was.
Als er nieuwe nummers in het Nummer
Weergave overzicht zijn opgenomen
licht de display maximaal op en is het
symbool zichtbaar.

U kunt het Nummer Weergave over-
zicht oproepen met de Nummer ID
toets.

Zie pagina 29 voor nadere informatie
over de Nummer Weergave functie.

Oproepen Nummer Weergave

Druk op Nummer ID (Nummer
Weergave)

Verdergaan in het overzicht…
Druk op Nummer ID (Nummer
Weergave)

Teruggaan in het overzicht…
Druk op Nummer ID (Nummer

Weergave) tot het voor-
afgaande nummer wordt
aangegeven.

Wanneer aan het nummer een bood-
schap is verbonden wordt dit in de
display aangegeven met + .

…afluisteren van de bijbehoren-
de boodschap
Druk op Boodschap

Het laatste nummer wordt aangege-
ven in de display om en om met het
tijdstip van het gesprek, b.v.
96844400 om en om met
15:35 21-05

Het volgende nummer verschijnt in
de display om en om met het tijdstip
van het gesprek. wordt uitge-
schakeld zodra het nummer van het
laatste gesprek is aangegeven, of
wanneer de boodschap die daarbij
hoort is afgeluisterd.
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Inkomende boodschappen
Wanneer er nieuwe boodschappen zijn
binnengekomen is de display maximaal
verlicht en het symbool is zichtbaar.
Tegelijkertijd geeft een knipperend 
cijfer aan hoeveel nieuwe bood-
schappen er zijn. Zijn er meer dan 9
boodschappen die nog niet zijn af-
geluisterd, dan wordt 9 aangegeven.

De telefoonnummers van de bood-
schappen vindt u in het Nummer 
Weergave overzicht.

Druk op Boodschap om de bood-
schappen af te luisteren.

Ook wanneer de BeoTalk 1100 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.

Zie pagina 30-31 voor nadere infor-
matie over inkomende boodschappen.

Afluisteren van boodschappen

Druk op Boodschap

Afluisteren van een eerdere
boodschap…
Druk op Boodschap tot het num-

mer van de eerdere bood-
schap wordt aangegeven 

Afluisteren afbreken…
Druk tweemaal snel achtereen

op Terugbellen. 

Het afluisteren van nieuwe bood-
schappen begint – de laatste het
eerst. Het telefoonnummer wordt in
de display aangegeven, om en om
met het tijdstip van het gesprek.

verdwijnt uit de display zodra de
laatste nieuwe boodschap is afge-
luisterd.
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22Opbellen vanaf de BeoTalk 1100
De BeoTalk 1100 kan elk telefoon-
nummer in het Nummer Weergave
overzicht, het Groep Mededelingen
overzicht, het Persoonlijke Medede-
lingen overzicht èn het Weiger over-
zicht opbellen.

U kunt zo’n gesprek tot stand brengen
door op Terugbellen op de voorzijde
van de BeoTalk 1100 te drukken of op

onder het afdekpaneel.

Opbellen vanaf een parallelle 
telefoon
Bij het voeren van een gesprek via
dezelfde lijn, geeft de BeoTalk 1100
het gekozen nummer aan.

Dat is handig bijvoorbeeld wanneer de
telefoon geen display heeft. Samen
met het opgebelde nummer verschijnt
ook het symbool in de display om
aan te geven dat de lijn bezet is.

Zoeken en aangeven van een nummer

Druk meermaals op Nummer ID

of

Druk op of 
Druk op < of >
of 

Druk op
Druk op < of  >

De nummers in het Nummer Weer-
gave overzicht verschijnen in de 
display.

De nummers van de overzichten
Groep Mededeling of Persoonlijke
Mededeling verschijnen in de display.

De nummers van het Weiger over-
zicht verschijnen in de display.

Bellen van een nummer dat in de display staat

Zoek een nummer en laat dat ver-
schijnen als hierboven beschreven.

Druk op Terugbellen of op terwijl
het nummer of het tijdstip in
de display staat om het num-
mer te bellen. 

Neem de handset van de telefoon op
zodra het nummer is gekozen. 

Afbreken van het gesprek
Druk op Terugbellen of 
Is het nummer in gesprek dan hangt
de BeoTalk 1100 automatisch op. 

De BeoTalk 1100 belt het nummer en
knippert in de display.

De telefoon neemt het gesprek over.

De BeoTalk 1100 verbreekt de ver-
binding.
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24Secundaire bediening

De meer gecompliceerde functies worden bediend met de toetsen onder het afdekpaneel.

Mededelingen
Als reeds genoemd kent de BeoTalk
1100 vier verschillende soorten mede-
delingen:

• Uitsluitend Mededeling ( ) is
bestemd voor eenrichting commu-
nicatie, waarbij de opbeller geen
boodschap achter kan laten. Zo’n
boodschap kan bijvoorbeeld infor-
matie geven over openingstijden.
Verder wordt Uitsluitend Mededeling
gebruikt wanneer het geheugen vol
is en geen verdere boodschappen
kunnen worden opgenomen.

• Mededeling en Boodschap ( ) is de
traditionele antwoordfunctie voor
tweerichting communicatie. De
opbeller kan na de piep een bood-
schap inspreken.

Opnemen van een mededeling

Druk op , , of 

Druk op

Spreek de boodschap in

Druk op

Desgewenst kunt u dit proces her-
halen om meerdere mededelingen
op te nemen. U kunt alle vier de
typen mededelingen achter elkaar
opnemen en later het type medede-
ling dat u wenst activeren. Vervol-
gens activeert u de antwoordfunctie.

, , of verschijnt in de 
display.

verschijnt in de display.

De mededeling wordt afgespeeld ter
controle en de tijdsduur wordt aan-
gegeven.
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• Groep Mededeling ( ) is een 
speciale mededeling voor maximaal
30 nummers die u zelf kunt kiezen.
Toets de telefoonnummers in het
overzicht voor de Groep Mededeling
in, of zet ze over vanuit het Nummer
Weergave overzicht. Neem bijvoor-
beeld uw vakantieplannen op voor
familie en vrienden. Groep Medede-
ling is altijd tweeweg communicatie
(mededeling- en boodschapfunctie).

• Persoonlijke Mededeling ( ) is iden-
tiek aan de Groep Mededeling –
maar geldt voor een maximum van 3
telefoonnummers. Toets de telefoon-
nummers in het overzicht voor 
Persoonlijke Mededeling in, of zet ze
over vanuit het Nummer Weergave
overzicht. Persoonlijke Mededeling is
altijd tweeweg communicatie 
(mededeling- en boodschapfunctie).

Bij het opnemen van een nieuwe
mededeling wordt de oude auto-
matisch gewist. Dat geldt voor elk type
mededeling.

Voordat u een mededeling opneemt is
het verstandig een proefopname te
maken om de beste verstaanbaarheid
en de juiste afstand tot de microfoon
te vinden.

Afluisteren van mededelingen

Druk op
Druk op
of
Druk op
Druk op
of
Druk op
Druk op
of
Druk op
Druk op

Alleen Mededeling verschijnt.

Mededeling en Boodschap worden
afgespeeld.

Groep Mededeling wordt afge-
speeld.

Persoonlijke Mededeling wordt afge-
speeld.

Is geen mededeling opgenomen dan
knippert .
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Invoeren telefoonnummers

Druk op of 

Voer het eerste telefoonnummer in
Druk op +

Voer het tweede telefoonnummer in
Druk op +

Ga verder tot alle gewenste num-
mers zijn opgeslagen.
Voor Groep Mededeling maximaal
30 nummers.
Voor Persoonlijke Mededeling maxi-
maal 3 nummers.

Het eerste nummer van het overzicht
verschijnt in de display. Is het over-
zicht leeg, dan verschijnt -.

De nummers worden opgeslagen in
volgorde van intoetsen.
Het nummer dat het eerst werd
ingevoerd verschijnt in de display
met index nummer 1, het volgende
met nummer 2…

Overzetten telefoonnummers van het Nummer Weergave overzicht

Telefoonnummers die beantwoord
moeten worden door een Groep of
Persoonlijke mededeling dienen in het
overzicht van telefoonnummers voor
elk type mededeling te worden inge-
voerd. Ook kunt u nummers overzetten
van het Nummer Weergave overzicht.

U kunt hetzelfde telefoonnummer in
beide overzichten opnemen.

De BeoTalk 1100 geeft automatisch 
prioriteit aan de Persoonlijke Medede-
ling boven de Groep Mededeling. Dat
betekent dat een oproep van een 
nummer dat in beide overzichten 
voorkomt wordt beantwoord met de
Persoonlijke Mededeling.

Zijn de mededelingen opgenomen en
de telefoonnummers ingevoerd, dan
dienen de typen mededelingen en de
antwoordfunctie geactiveerd te 
worden (zie pagina 28).

Let op!
Lokale telefoonnummers dienen als 10
cijfirig nummer (dus inclusief het 
netnummer) te worden opgeslagen! 

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

Druk op of  
Druk op +

De symbolen voor het gekozen type
mededeling en het telefoonnummer
verschijnen in de display.

Overzichten voor Groep en Persoonlijke Mededelingen
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U kunt mededelingen opnemen en de
overzichten van telefoonnummers
opbouwen in elke gewenste volgorde.

Is een overzicht vol dan knipperen het
telefoonnummer en het indexnummer
in de display. Er dient dan een
bestaand nummer te worden gewist
voordat een nieuw nummer kan 
worden toegevoegd.
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Aanpassingsmogelijkheden

Druk op < of > om de cursor naar
het cijfer te verplaatsen dat
u wilt veranderen

Druk 2 seconden op –– om het
aangegeven nummer te
laten vervallen

…na het invoeren
Druk op of 

Druk op < of > om in het overzicht
te zoeken.

Druk op –– om het getoonde num-
mer te wissen

Toets, indien nodig, nieuwe num-
mers in

Druk op + om het wijzingen te
beëindigen

Het laatst ingevoerde nummer in het
overzicht verschijnt in de display
gevolgd door een indexnummer, 
1-30 of 1-3.

- - - verschijnt in de display.

Schakelen door de telefoonnummer overzichten

Druk op of 

Druk op < of  > om in het over-
zicht te zoeken

Het laatst ingevoerde nummer in het
overzicht verschijnt in de display,
gevolgd door een indexnummer, 
1-30 of 1-3.

.…tijdens invoeren van de nummers
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Nadat de mededelingen opgenomen
zijn, dienen de typen mededelingen
geactiveerd te worden en vervolgens
dient de antwoordfunctie geactiveerd
te worden.

Let op!
• Alleen Mededeling, en Mededeling

en Boodschap zijn altijd geactiveerd.
• Groep Mededeling en Persoonlijke

Mededeling kunnen gemakkelijk
gelijktijdig geactiveerd zijn.

• Groep Mededeling en Persoonlijke
Mededeling kunnen alleen geac-
tiveerd worden wanneer een mede-
deling is opgenomen en minimaal
één telefoonnummer in de telefoon-
nummer lijst is opgenomen.

Uitschakelen antwoordfunctie

Kies Alleen Mededeling of Mededeling en Boodschap – 
activeren van de antwoordfunctie

Activeren Groep Mededeling of Persoonlijke Mededeling

Druk op of 

Druk op

of  verschijnt in de display

De antwoordfunctie is actief

Druk op of tot het symbool in
de display knippert

Druk op of of  verschijnt in de display

Druk op , , of uit de display 
verdwijnen

Kiezen van het type mededeling – activeren antwoordfunctie

Uitschakelen Groep Mededeling of Persoonlijke Mededeling

Uitschakelen antwoordfunctie
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Gebruik Nummer Weergave via secundair bedieningspaneel

Druk op

…verdergaan in het overzicht
Druk op

…teruggaan in het overzicht
Druk op tot het voorafgaande

nummer verschijnt

…een nummer wissen
Druk op –– om het nummer dat in

de display staat te wissen.

…afluisteren van een bijbehoren-
de boodschap
Druk op

Het laatst bijgekomen nummer ver-
schijnt in de display, om en om met
het tijdstip van binnenkomst.

Het volgende nummer verschijnt in
de display, om en om met het tijdstip
van binnenkomst. verdwijnt uit
de display wanneer het laatste num-
mer is aangegeven, of wanneer een
mogelijke boodschap behorend bij
dat nummer is afgeluisterd.

- - - verschijnt in de display.

Zoals al opgemerkt verschijnt en is
de display helder verlicht zodra er nieu-
we nummers in de Nummer Weergave
verschijnen. Deze nummers kunt u in de
display oproepen zowel via het primaire
als het secundaire bedieningspaneel.

Elk nummer in het overzicht wordt
gevolgd door een indexnummer 1-50.
Indexnummer 1 is het laatst toege-
voegde nummer in het Nummer 
Weergave overzicht.

De aanwezigheid van een bij het num-
mer behorende boodschap wordt in de
display aangegeven met + .

In sommige gevallen is het Nummer
Weergave overzicht niet beschikbaar. In
zo’n geval stuurt de telefooncentrale
informatiecodes die op de volgende
wijze in de display verschijnen:
-1wanneer het een gesprek betreft

van een niet-geregistreerd nummer.

Oproepen van nieuwe nummers in het Nummer Weergave overzicht

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

zicht te zoeken

Oproepen van oude nummers terwijl er nog nieuwe boodschappen zijn

Bij het bekijken van nummers in 
het Nummer Weergave overzicht
kunt u…
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30Afluisteren boodschappen via secundair bedieningspaneel
Boodschappen kunnen zowel via het
primaire als het secundaire bedienings-
paneel worden afgeluisterd.

Als er nieuwe boodschappen zijn is de
display helder verlicht en het symbool

is zichtbaar.

Opslaan nieuwe boodschappen
In sommige situaties is het handig een
boodschap als ‘nieuwe’ boodschap op
te slaan, waardoor ook de volgende
gebruiker van het antwoordapparaat
de boodschap uit eerste hand kan
afluisteren. Een boodschap blijft alleen
nieuw tot deze nogmaals wordt af-
geluisterd, maar kan zo vaak als u wilt
opnieuw worden opgeslagen.

Wissen van boodschappen
Het is niet nodig boodschappen te 
wissen nadat zij zijn afgeluisterd. De
BeoTalk 1100 wist automatisch de 
oudste boodschappen om ruimte te
maken voor nieuwe. De BeoTalk 1100
wist nieuwe boodschappen nooit 
automatisch.

Druk op

Terwijl u een boodschap afluis-
tert kunt u…
…verder gaan met de volgende
boodschap
Druk op

…teruggaan naar de voorafgaan-
de boodschap
Druk op tot het nummer van de

voorafgaande boodschap in
de display verschijnt

…een boodschap opslaan
Druk op + terwijl u een bood-

schap afluistert om deze als
nieuw op te slaan

…een boodschap wissen
Druk op –– om de boodschap die u

afluistert te wissen

De BeoTalk 1100 start het afspelen
van nieuwe boodschappen – de 
laatst binnengekomen boodschap
eerst. Het telefoonnummer verschijnt
in de display, om en om met het 
tijdstip van binnenkomst.

verdwijnt uit de display zodra de
laatste nieuwe boodschap is afge-
luisterd.

Het telefoonnummer verschijnt in de
display, om en om met het tijdstip
van binnenkomst.

+ verschijnt in de display.

- - - verschijnt in de display.

Afluisteren nieuwe boodschappen
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Let op!
• Nieuwe boodschappen kunnen zowel

inkomende als interne boodschappen
zijn. Tijdens het afspelen van Interne
boodschappen ziet u een L in de dis-
play.

31

Opnieuw afluisteren van boodschappen

Nadat nieuwe boodschappen zijn afgeluisterd…
Druk op voor elke boodschap

die u wilt afluisteren

Interne boodschap
Met de functie Interne Boodschap kunt
u een boodschap opnemen en achter-
laten voor een andere gebruiker van
het antwoordapparaat. Deze kan als
elke andere boodschap worden afge-
luisterd.

Opnemen van een Interne boodschap

Druk op
Neem een boodschap op
Druk op

verschijnt in de display.

De boodschap wordt ter controle
opnieuw afgespeeld en de duur ver-
schijnt in de display.
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32Weigeren van gesprekken
Wanneer u van bepaalde nummers
geen gesprekken wenst te ontvangen,
kunt u deze nummers opnemen in het
Weiger overzicht en er zo voor zorgen
dat de BeoTalk 1100 deze nummers
niet accepteert. Ook kunt u nummers
van het Nummer Weergave overzicht
overzetten naar het Weiger overzicht.

De BeoTalk 1100 beantwoordt het
gesprek dan direct nadat het weksig-
naal klinkt, onafhankelijk van de 
wektijd die u heeft ingesteld.

De oproep wordt dan beantwoord met
een weiger signaal. Het nummer van
het inkomende gesprek wordt over-
gezet naar het Nummer Weergave
overzicht.

De BeoTalk 1100 geeft een hogere 
prioriteit aan Weiger dan aan Groep en
Persoonlijke mededeling. Dat betekent
dat een oproep van het nummer wordt
geweigerd wanneer dit nummer in alle
drie de overzichten voorkomt.

Invoeren nummers die geweigerd moeten worden

Druk op

Toets het eerste telefoonnummer in
Druk op +

Toets het tweede telefoonnummer in
Druk op +

Ga door met invoeren tot alle
gewenste nummers zijn ingevoerd,
maximaal 10.

Het eerste nummer in het overzicht
verschijnt in de display. 
Is het overzicht leeg, dan verschijnt -.

De nummers worden in de volgorde
van invoer opgeslagen.
Het eerste nummer dat werd inge-
voerd krijgt indexnummer 1, het 
volgende indexnummer 2…

Overzetten telefoonnummers van het Nummer Weergave overzicht

Druk op tot het gewenste num-
mer in de display staat.

Druk op
Druk op +

en het gewenste nummer 
verschijnen in de display.
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Het overzicht kan worden aangepast
op dezelfde manier als de Groep of
Persoonlijke mededeling, zie pagina 27.
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Druk op

Druk op < of > om het over-
zicht te doorlopen

Het laatst ingevoerde nummer
verschijnt in de display, gevolgd
door een indexnummer 1-10.

Druk op

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

verschijnt in de display.

Activeren van de Weigerfunctie

Druk op tot het symbool in de
display knippert

Uitschakelen Weigerfunctie

Door het Weiger overzicht lopen
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Activeren Meeluisteren

Druk op In de display verschijnt .

Uitschakelen Meeluisteren

Druk op knippert vier maal waarna het
verdwijnt.

Meeluisteren
Door Meeluisteren te activeren kunt u
het gesprek tussen het antwoordappa-
raat en de opbeller volgen.

Door Meeluisteren te activeren of uit
te schakelen terwijl de BeoTalk 1100
een oproep beantwoordt, doet u dit
uitsluitend voor het lopende gesprek.

Stil Beantwoorden
Als u voor een bepaalde periode niet
door uw telefoon gestoord wil worden,
kunt u Stil Beantwoorden activeren.
Het antwoordapparaat zal dan binnen-
komende gesprekken direct bij het 
eerste belsignaal beantwoorden. In
sommige gevallen kunt u een korte
toon horen.

Bij sommige huiscentrales is het 
mogelijk om deze korte toon uit te
schakelen. Raadpleeg hiervoor het 
hoofdstuk »Belangrijk om te weten«
op pagina 40.

Druk op

Druk op

De wektijd van 01 tot 99 seconden
verschijnt in de display.

verschijnt om en om met
de datum en tijd in de display.

Stil Beantwoorden activeren
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Volume
Het volume van de luidspreker kan in 8
stappen worden geregeld. 1 is het
laagste en 8 het hoogste niveau.

U kunt het volume regelen terwijl de
klok in de display staat, èn tijdens het
afluisteren van inkomende of uit-
gaande boodschappen.

Let op!
Om technische redenen kan het volume
niet geregeld worden bij Terugbellen
of en terwijl u uitgaande mededelin-
gen afluistert en Meeluisteren geacti-
veerd is.
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Duur weksignaal
De BeoTalk 1100 beantwoordt inko-
mende gesprekken nadat de wektijd is
verstreken, die kan worden geprogram-
meerd van 1 tot 99 seconden. De tijd is
vooringesteld op 15 seconden, overeen-
komend met 2 à 3 belsignalen, waarna
de BeoTalk 1100 de lijn aanneemt.

De werkelijke duur kan iets korter zijn,
daar een belsignaal dat begonnen is
eerst voltooid dient te zijn.

Instellen volume

Druk op > om het volume te ver-
hogen

Druk op < om het volume te ver-
lagen

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

Instellen duur weksignaal

Druk op

Toets de gewenste duur in van 1 tot
99 seconden

Druk op +

De ingestelde duur verschijnt in de
display.
De nieuwe duur verschijnt in de dis-
play.
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36Bediening BeoTalk 1100 op afstand

Om het antwoordapparaat via een
externe telefoon te kunnen bedienen,
dient u een zelfbepaalde PIN-code in te
toetsen.

Terwijl de PIN-code wordt ingetoetst
verschijnt deze in de display ter contro-
le.

Vergeet u uw PIN-code, dan dient u
een nieuwe in te toetsen.

Intoetsen PIN-code

Druk op
Toets een 4-cijferige code in met de

0...9 toetsen
Druk op +

- - - - verschijnt in de display.
De ingetoetste code wordt in de dis-
play aangegeven.

PIN-code voor bediening op afstand
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Bediening op afstand
Via de PIN-code kunt u uw BeoTalk 1100
op afstand bedienen.

Let op!
Wanneer de antwoordfunctie niet is
geactiveerd, duurt het minimaal een
halve minuut voordat de BeoTalk 1100
een oproep zal beantwoorden.

Tijdens bediening op afstand kunt u:
– Boodschappen afluisteren.
– De antwoordfunctie activeren.
– Uitgaande mededelingen opnemen.

U hoeft een boodschap alleen op te
slaan wanneer u deze wilt laten 
fungeren als een ‘nieuwe boodschap’.

Het is niet nodig om boodschappen te
wissen nadat deze zijn afgeluisterd. De
BeoTalk 1100 wist automatisch de 
oudste boodschappen wanneer er geen
ruimte meer is voor nieuwe.
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Activeren bediening op afstand

Bel de BeoTalk 1100

Wacht tot de BeoTalk 1100 de 
mededeling afspeelt

Druk op

Toets de PIN-code in

Is de PIN-code fout ingetoetst of
accepteert de BeoTalk 1100 deze
niet, druk dan op    en probeer het
nogmaals.

De mededeling wordt afgebroken en
u hoort een kiestoon.

Het toegangssignaal voor bediening
op afstand wordt hoorbaar.

Afluisteren van boodschappen

Druk op 5 om boodschappen af te
luisteren.

Tijdens het afluisteren…
Druk op 5 om de volgende bood-

schap af te luisteren.
Druk op 8 om de boodschap die u

afluistert op te slaan.
Druk op 0 om de boodschap die u

afluistert te wissen.
Druk op om de boodschap die u

afluistert af te breken.

De BeoTalk 1100 start het weergeven
van nieuwe en/of oude boodschap-
pen.

De boodschap wordt opgeslagen als
‘nieuwe boodschap’.

X

X
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38…bediening op afstand
Wanneer de antwoordfunctie op
afstand is geactiveerd, kan deze alleen
op de BeoTalk 1100 zelf worden uit-
geschakeld.

Let op!
De BeoTalk 1100 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 de opname te 
starten.

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

beëindigen.

Opname laten vervallen…
Druk op tijdens de opname

Activeren antwoordfunctie

Druk op 1 om Alleen Mededeling
te activeren

of
Druk op 2 om Mededeling en

Boodschap te activeren

Alleen Mededeling wordt afge-
speeld.

Mededeling en Boodschap wordt
afgespeeld.

Opnemen van een nieuwe mededeling
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Spaarfunctie
De spaarfunctie kan gebruikt worden
wanneer u de BeoTalk 1100 op afstand
bedient om eventuele nieuwe bood-
schappen af te luisteren.

Zijn er nieuwe boodschappen dan
beantwoordt de BeoTalk 1100 alle
oproepen na het tweede belsignaal,
ongeacht de wektijd die u had inge-
steld.

Zijn er geen nieuwe boodschappen dan
wordt de ingestelde wektijd aange-
houden en heeft u tijd om weer neer
te leggen zonder dat de BeoTalk 1100
de oproep beantwoordt. Dat betekent
dat u telefoonkosten bespaart, vooral
wanneer u belt vanuit het buitenland.

Om de spaarfunctie te kunnen ge-
bruiken dient deze in de BeoTalk 1100
te zijn geactiveerd.

Activeren van de spaarfunctie

Druk op verschijnt in de display.

Uitschakelen van de spaarfunctie

Druk op knippert vier maal en verdwijnt
uit de display.
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Symptoom

De antwoordfunctie kan niet geactiveerd
worden.

Stil Beantwoorden kan niet geactiveerd
worden.

Tijdens een inkomend gesprek geeft een
van de parallel aangesloten telefoons een
korte toon, ondanks het feit dat Stil Beant-
woorden is geactiveerd.

Een nieuw nummer verschijnt in de display,
maar de telefoon belt niet.

Iemand kan u niet bereiken.

De display is helder verlicht hoewel alle
boodschappen zijn afgeluisterd.

verschijnt in de display en de verlicht-
ing is helder.

De BeoTalk 1100 beantwoordt een gesprek
sneller dan de ingestelde wektijd.

De telefoon belt meer dan één keer bij het
gebruik van de Weigerfunctie van inko-
mende gesprekken.

Mogelijke oorzaak

Er is geen mededeling opgenomen voor
het gekozen type mededeling.

De antwoord functies is niet geactiveerd.

Technische beperkingen van sommige cen-
trales.

• Stil Beantwoorden is geactiveerd.
• De Weigerfunctie voor inkomende

gesprekken is geactiveerd.  

Het nummer staat in het Weiger overzicht
en deze functie is geactiveerd.

Er is iets nieuws (Nummer Weergave of
boodschappen).

• De BeoTalk 1100 is niet op de telefoon-
lijn aangesloten.

• Een telefoon ligt er naast.

Er is nieuws en tegelijkertijd is de Spaar-
functie geactiveerd.

• Technische beperkingen.
• De Weigerfunctie is niet geactiveerd.

Mogelijke oplossing

Neem een mededeling op en activeer dat
type.

Activeer de antwoord functie.

Wanneer de BeoTalk 1100 de klok in de
display toont: Druk op + 01 +. Activeer Stil
Beantwoorden en probeer een boodschap
in te spreken via een andere telefoonlijn.
Als dit niet mogelijk is kunt u de BeoTalk
1100 terugzetten in de basisstand door 
+ 01 + in te toetsen. Probeer opnieuw een
boodschap in te spreken.

Loop door het Nummer Weergave over-
zicht of luister de boodschappen af.

• Sluit de telefoonlijn van de BeoTalk 1100
weer aan.

• Leg de hoorn op de haak.

Belangrijk om te weten – problemen
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Symptoom

Stil Beantwoorden is geactiveerd maar
de telefoon gaat toch over.

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

De BeoTalk 1100 blijft de mededeling
afspelen ook nadat u de oproep heeft
beantwoord.

verschijnt in de display.

Bediening op afstand werkt niet.

De BeoTalk 1100 is ‘dood’.

Een nummer dat opgeroepen wordt van-
af een parallel toestel verschijnt niet in
de display.

De klok loopt niet gelijk.

Bij het afluisteren van een boodschap
voert de BeoTalk 1100 ongewenste
opdrachten uit.

De BeoTalk 1100 beantwoordt een
betaalde oproep.

Mogelijke oorzaak

U heeft geen Nummer Weergave abon-
nement afgesloten.

• Technische beperkingen.
• De Weigerfunctie is niet geactiveerd.

De BeoTalk 1100 heeft niet geregistreerd
dat de oproep door de gebruiker is
beantwoord.

De inkomende oproepen zijn gecom-
primeerd.

• De PIN-code is niet ingetoetst.
• De telefoon van waaraf u belt gebruikt

geen tonen.
• De BeoTalk 1100 wordt ter plaatse

bediend.
• De verbinding is slecht.

De BeoTalk 1100 is verkeerd aangesloten.

De telefoon van waaraf u belt, gebruikt
geen tonen.

Lichtnetonderbreking.

Een boodschap bevat DTMF tonen.

De BeoTalk 1100 ontvangt deze als een
normale oproep.

Mogelijke oplossing

• Leg de hoorn kort terug op de haak.
of

• Druk op Boodschap, Nummer ID of
Terugbellen op de BeoTalk 1100.

Luister de boodschappen af.

• Toets de PIN-code in.
• Bel vanaf een ander toestel.

• Wacht even en bel nog eens.

• Bel vanaf een ander toestel.

Controleer de aansluiting.

Zet de klok gelijk.

• Druk op      en ga verder.
• Leg neer en bel opnieuw.

Schakel Stil Beantwoorden of de ant-
woordfunctie uit tot de betaalde oproep
voltooid is.
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Capaciteit
Totale spreektijd is 10 minuten voor uitgaande medede-
lingen, inkomende en interne boodschappen.

Geheugen
Door op de toets + te drukken verschijnt in de display het
symbool dat aangeeft hoeveel geheugen is gebruikt. De
geheugen status wordt bepaald door de ruimte die uit-
gaande en nieuwe boodschappen innemen.

Het symbool voor het geheugen kent 5 stappen:
en waarbij staat voor vrijwel geen geheugen

gebruikt, en    wil zeggen dat vrijwel alle geheugen is
gebruikt.

Wanneer alle geheugen is gebruikt knippert in de display
en is het noodzakelijk nieuwe boodschappen af te luisteren
om geheugenruimte vrij te maken.

Het geheugen voor mededelingen, boodschappen en over-
zichten van telefoonnummers is niet afhankelijk van de 
netspanning.

Automatisch wissen en comprimeren van boodschappen
De BeoTalk 1100 wist automatisch alle afgeluisterde bood-
schappen wanneer meer ruimte nodig is.

Wanneer geen boodschappen meer opgenomen kunnen
worden omdat het geheugen vol is met boodschappen, 
comprimeert de BeoTalk 1100 deze boodschappen zodat
minder geheugenruimte wordt bezet. Gecomprimeerde
boodschappen zijn uitstekend verstaanbaar, maar klinken
minder natuurlijk.

Wanneer er ook na compressie niet genoeg ruimte is voor
meer boodschappen, schakelt de BeoTalk 1100 automatisch
over op Alleen Mededeling. Is voor Alleen Mededeling geen
boodschap opgenomen, dan geeft de BeoTalk 1100 de
Mededeling en Boodschap weer, gevolgd door een aantal
tonen die in een traag tempo worden afgewisseld.

Het symbool verschijnt in de display van de BeoTalk 1100
wanneer gecomprimeerde boodschappen worden afgeluis-
terd.

Om meer ruimte te creëren is het noodzakelijk nieuwe 
boodschappen af te luisteren.

Ook wanneer automatische compressie is geactiveerd kan de
BeoTalk 1100 worden gebruikt. Tijdens compressie knippert

in de display.

Na compressie zal de weergavekwaliteit minder zijn tot ALLE
nieuwe boodschappen zijn afgeluisterd.
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Geluidssignalen

De BeoTalk 1100 maakt gebruik van de volgende geluidssignalen in de hoorn bij bediening op afstand en bij het oproepen
van het antwoordapparaat:
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Toegangssignaal tot het opnemen van
een boodschap
Ononderbroken toon.

Geheugen bijna vol
In zeer hoog tempo onderbroken toon.

Geheugen is vol
Traag onderbroken toon.

Weigering van inkomende gesprekken
In hoog tempo onderbroken toon.

Toegangstoon voor bediening op afstand
In zeer hoog tempo onderbroken toon.

Commando voor bediening op afstand
geaccepteerd
In zeer hoog tempo onderbroken toon.

Bediening op afstand geweigerd
In zeer hoog tempo onderbroken toon.

= geluidssignaal
= pauze

0 1 2 3 4 second

DOWNLOADED FROM WWW.BEOINFO.NL - SECOND LIFE BANG & OLUFSEN

NOT FOR USE AT OTHER WEBSITES THEN WWW.BEOINFO.NL



Technische gegevens 44

Goedkeuring
De BeoTalk 1100 is goedgekeurd voor gebruik in Nederland.

Andere landen: Daar de technische eisen per land verschillen, raden wij u aan de versie van de BeoTalk 1100 aan te schaffen
die is goedgekeurd voor het land in kwestie.

Schoonmaken
Maak de BeoTalk 1100 schoon met een zachte doek die u bevochtigd heeft met water waaraan een paar druppels van een
mild reinigingsmiddel zijn toegevoegd.

Data
Voeding 230 Volt

Omgevingstemperatuur +5oC - + 55oC

Relatieve vochtigheid 15% - 95%
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