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Veiligheidsinstructies  

 
Om het risico op brand, elektrocutie en 
verwondingen te beperken, nodigen wij u uit om de 
volgende fundamentele veiligheidsmaatregelen in 
acht te nemen alvorens uw telefoon te gebruiken:  
1. Lees aandachtig en volg de instructies van deze 

handleiding en deze vermeld op het toestel. 
2. Schakel het toestel uit alvorens het schoon te 

maken, met behulp van een vochtige doek. 
Gebruik nooit een vloeibaar schoonmaakproduct 
of een spray. 

3. Gebruik de telefoon nooit in de buurt van een 
waterbron: bijvoorbeeld dichtbij de 
keukengootsteen, een badkuip, een wastafel, een 
zwembad of in een vochtige kelder. 

4. Zorg ervoor dat u nooit vloeistof omgooit op de 
telefoon. Zo zou u intern kortsluiting kunnen 
veroorzaken, een brand of elektrocutie en een 
dergelijk incident valt niet onder uw garantie. 

5. Installeer het toestel op een veilige plaats. Zorg 
ervoor dat niemand kan vallen over het 
voedingssnoer of de telefoonlijn. Leg geen 
voorwerpen op de snoeren, dat zou ze kunnen 
beschadigen. 
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6. Overlaad de muurcontactdozen of de 
multicontactblokken niet: dat verhoogt het risico 
op brand of elektrocutie. 

7. Stop geen enkel voorwerp in de openingen van 
de telefoon. U zou verschillende elektrische 
contactpunten kunnen raken, of er zou 
kortsluiting kunnen ontstaan tussen verschillende 
onderdelen.   

8. Neem contact op met Belgacom voor elke 
herstelling en teneinde de risico’s op elektrocutie 
te beperken mag u de telefoon niet demonteren.  

9. Vermijd om uw telefoon te gebruiken tijdens 
onweer. Het risico bestaat dat er door de bliksem 
elektrocutie optreedt, ook al kan dat gering zijn. 

10. Gebruik nooit uw telefoon om een gaslek te 
melden indien u zich in de buurt van het lek 
bevindt. 
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Om te starten  
 

CONTROLEER DE INHOUD VAN DE DOOS   

 U moet er de volgende elementen in vinden: 
• 1 hoorn met snoer, 
• 1 telefoon, 
• 1 telefoonsnoer 
• een vierpolige fiche, 
• 1 netadapter  (7,5V DC), 
• 1 drager voor wandmontage  
• 1 gebruiksaanwijzing. 
 
AANSLUITINGEN  

1. Voeg de fiche van het snoer van de hoorn in het 
contact dat zich aan de linkerzijde van het toestel 
bevindt. 

2. Sluit de fiche van de adapter aan op de 
achterzijde van het telefoontoestel. Sluit 
vervolgens de adapter aan op een contactdoos. 

3. Sluit een uiteinde van het geleverde 
telefoonsnoer aan op de contactdoos RJ11 aan de 
achterkant van de telefoon. Sluit vervolgens het 
andere uiteinde van het snoer aan op de 
vierpolige fiche en voeg deze in de 
wandcontactdoos. 



5 

Opmerking: 

U kunt ook 4 batterijen aanbrengen formaat AAA 
(niet meegeleverd) om er zodoende voor te zorgen 
dat alle functies nog werken wanneer de elektrische 
voeding wordt onderbroken. 
 
WANDMONTAGE  

1. Om uw telefoon te installeren op de wand, dient 
u de meegeleverde sokkel onderaan het toestel 
in te voegen. 
Volg de procedure die hieronder wordt 

beschreven: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toestel vlak                        Toestel bevestigd op  

geplaatst          

Afbeelding 1 
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2. Schuif de pen van de hoorn naar boven buiten 
zijn houder en draai hem om (180° draaien). 
Breng hem terug op zijn plaats, zodat de pen 
uitsteekt naar boven toe (zie afbeelding 1). Op 
deze manier zal de hoorn mooi op zijn plaats 
blijven van zodra het toestel bevestigd is op de 
wand. 

 
3. Boor twee gaten in de muur, met een 

tussenafstand van 78 mm op een horizontale lijn. 
Bevestig er twee pennen en twee schroeven op  
(niet meegeleverd). Laat de schroefkoppen 
ongeveer 5 mm uitsteken. 

 
4. Breng de gaten aan de achterzijde van de 

telefoon over de schroefkoppen en druk het 
toestel naar beneden, om het stevig in de juiste 
stand te brengen. 
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Beschrijving van het toestel  

 
1. Geheugentoetsen (M1 tot M6) 
2. Volumetoets +    
3. Controlelampje nieuwe oproep en beantwoorden 

oproep  
4. Toetsen en  
5. Volumetoets -   

6. toets 
7. Wistoets / geheimtoets   
8. Onrechtstreekse geheugentoets  
9. Flash-toets   
10. Herhaaltoets laatst gevormde nummer   

11. Handenvrije toets   

1 2

3

4

5
6
7
8
9

10
11

1217

14

13

15
16
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12. Luidspreker 
13. Lijsttoets   
14. Menutoets  
15. LCD-scherm 
16. Lijnschakeltoets 
17. Hoorn 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Batterijvak  
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Taalkeuze 
De standaardtaal van de Maestro 2031 is het Engels. 

Om over te schakelen naar het Frans, drukt u op de 

toets  om toegang te hebben tot het menu. 

Gebruik de toetsen  en  tot er op het scherm 

verschijnt TALL INSTELLEN. Druk op de toets  om 

toegang te hebben tot de instellingen. Gebruik de 

toetsen  en  om het Frans te selecteren. Druk 

op de toets  om te bevestigen en af te sluiten.  

Functietoetsen 
1. Instellen van het belvolume      

Als de hoorn op de haak ligt, kunt u drukken op 
de toetsen  of  om het volume van de 
beltoon in te stellen en de sterkte van uw keuze 
te kiezen (er worden 5 verschillende niveaus 
voorgesteld). Het scherm toont de geselecteerde 
instelling.  
Bijvoorbeeld: BEL VOLUME 2 

 
2. Herhaling van het laatste nummer   

Neem de hoorn van de haak of druk op toets  
en druk vervolgens op  om het laatst 
gevormde nummer te herhalen. 
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3. Handsfree   

Dit toestel biedt u de mogelijkheid om een 
oproep te beantwoorden via de luidsprekertoets 

, en om vervolgens terug te keren naar het 
gesprek via de hoorn en omgekeerd tijdens het 
gesprek. 
Overschakelen van de hoorn naar handsfree en 

omgekeerd: 

 

Twee configuraties zijn mogelijk: 
a. Tijdens het gesprek houdt u de toets ingedrukt  

 en legt u de hoorn op het toestel om over te 
schakelen naar handsfree. Deze instelling biedt u 
de mogelijkheid om de beller te horen en met 
hem te spreken via de luidspreker. Om terug te 
spreken via de hoorn, neemt u de hoorn gewoon 
weer van de haak. 

b. Tijdens het gesprek drukt u op de toets  om 
over te schakelen naar handsfree. Zo kunt u uw 
oproeper horen via de luidspreker. U moet echter 
de hoorn gebruiken om met hem te praten. Om 
opnieuw te bellen via de hoorn, drukt u opnieuw 
op de toets  om de luidspreker uit te 
schakelen. 
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4. Flash ( -toets) 

Druk op de -toets om toegang te hebben tot de 
slimme diensten van Belgacom (een gesprek in 
wacht zetten, een tweede oproep ontvangen, 
gesprek met drie, … 
 

5. Geheimfunctie   

Indien u privé wenst te praten met iemand die 
zich in dezelfde ruimte bevindt als u, zonder dat 
uw correspondent u hoort, druk dan op de toets

. Op het scherm verschijnt dan MICROFOON 

UIT. Druk opnieuw op de toets  om verder 
te gaan met het gesprek. 
 

6. Pauzefunctie   

Deze functie biedt u de mogelijkheid om een 
pauze te integreren bij het intikken van een 
nummer. Wanneer u bijvoorbeeld uw toestel 
aansluit op een PABX, dan kan het nodig zijn om 
een pauze in te lassen tussen het kengetal en de 
volgende cijfers. Deze methode biedt het 
systeem de nodige tijd om het telefoonnummer 
te registreren en de oproep te laten doorgaan. 
Om deze pauze in te lassen drukt u op  nadat 
u het kengetal hebt ingegeven en alvorens de 
andere cijfers in te geven. 
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7. Rechtstreekse geheugentoets   M1 tot M6 

• Een nummer verbinden met een geheugentoets  

Voer eerst het nummer in dat u wilt registreren, 
houd dan de geheugentoets van uw keuze 
ingedrukt (M1 tot M6) tot er op het scherm 
verschijnt OFGESLAGEN. 
Opmerking: om het geregistreerd nummer te 
wijzigen, moet u een nieuw nummer registreren 
om het oude te vervangen. 
 

• Het raadplegen van het nummer verbonden met 

de geheugentoets  

Als de hoorn op de haak werd gelegd, drukt u een 
keer op de geheugentoets van uw keuze (M1 tot 

M6). Het scherm toont dan het overeenkomstig 
nummer. 
Opmerking: indien u geen enkel nummer hebt 
dat verbonden is met deze geheugentoetsen, dan 
zal er op het scherm verschijnen GEHEUGEN 

LEEG. 
 

• Een nummer vormen vanaf een geheugentoets  

Neem de hoorn van de haak of druk op de toets 
en druk vervolgens op de geheugentoets van 
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uw keuze (M1 tot M6) om het overeenkomstig 
nummer te vormen. 
 

• Een nummer kopiëren uit de oproeplijst, uit de 

lijst van de 15 laatst gevormde nummers of uit 

de telefoonlijst naar een geheugentoets M1 tot 

M6 

Wanneer het gewenste nummer op het scherm 
verschijnt, houd dan de geheugentoets van uw 
keuze ingedrukt (M1 tot M6) tot er op het 
scherm verschijnt OFGESLAGEN, wat wil zeggen 
dat het nummer werd verbonden met de 
geheugentoets. 
 

8. Onrechtstreekse geheugentoets   

• Een nummer verbinden met een 

onrechtstreekse geheugentoets  

U kunt tot 10 onrechtstreekse geheugens 
registreren. Leg eerst de hoorn op de haak. 

1. Houd de toets ingedrukt. Op het scherm 
verschijnt dan ‘ --> ‘. 

2. Tik het telefoonnummer in dat u wilt registreren. 

3. Druk nogmaals op de toets . Op het scherm 
verschijnt dan ‘ --> ?’. 

4. Tik nu de gewenste plaats in (0 tot 9). Op het 
scherm verschijnt dan OFGESLAGEN. 
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Opmerking: om het geregistreerd nummer te 
wijzigen, dient u een nieuw nummer te 
registreren om het oude te vervangen. 

• Een nieuw nummer vormen vanaf een indirect 

geheugen  

Neem de hoorn van de haak of druk op de toets 

. Druk op de toets en vervolgens op de 
plaats van uw keuze (0 tot 9) om het 
overeenkomstig nummer te vormen. 
 

• Het nummer raadplegen dat verbonden is met 

een indirecte geheugentoets  

Met de hoorn op de haak drukt u op de toets  
en op de overeenkomstige toets op de plaats van 
uw keuze. Het scherm toont dan het 
overeenkomstig nummer. 
 

9. Contactenlijst   

U beschikt over 99 contactfiches die u de 
mogelijkheid bieden om de nummers en de 
namen van uw correspondenten te registreren. 
Raadpleeg het hoofdstuk ‘Gebruik’, deel 
‘Contactenlijst’ voor meer details. 
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10. Instelling van het volume voor de ontvangst van 

de hoorn en de luidspreker  

In de gespreksstand of handsfree kunt u drukken 
op de toetsen  of  om het ontvangstvolume 
te regelen (8 niveaus worden aangeboden). Het 
scherm toont de geselecteerde instelling. 
Bijvoorbeeld:  
Bij een handsfree instelling verschijnt er op het 
scherm LUIDSPR.VOLUME 2 

Bij ontvangst met de hoorn, verschijnt er op het 
scherm HOORN VOLUME 2 
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Gebruik van de functies  
 
Een groot deel van uw telefoonfuncties zijn 
aanpasbaar. Om toegang te hebben tot het Menu, 

drukt u op de toets  of twee keer op de toets . 
Gebruik vervolgens de toetsen  en  om de 
verschillende opties van het menu te overlopen. De 
aanpasbare functies verschijnen in de volgende 
volgorde: TEL.BOEK –BEL INSTELLEN –LCD CONTRAST 

– TIGD INSTALLEN -  TAAL INSTALLEN – FLASH INST. 

– UUR FORMAAT – DATUM FORMAAT – OPR. IN 

WACHTST.- FABR. INSTEL. Druk op de -toets om 

te bevestigen of op de toets  om af te sluiten. 
 
1. LIJST 

a. Een naam en een nummer toevoegen in de lijst  

 
Toets  Karakter Toets  Karakter 

1 1 - + / % @ & 6 M N O 6 

2 A B C 2 7 P QR S 7 

3 D E F 3 8 T U V Ü 8 

4 G H I 4 9 W X Y Z 9 

5 J K L 5 0 (esp) 0 _ . ‘ « » 

* * ( ) [ ] $ # # Á Ä ö Æ Ø Ň 
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1. Druk op de toets  om in de menulijst te gaan. 
Op het scherm verschijnt dan: OVERZICHT. 
Gebruik vervolgens de toetsen  en  om het 
menu TOEVOEGEN te selecteren. Druk op de 

-toets om een naam en een nummer toe te 
voegen (u kunt rechtstreeks toegang hebben tot 
deze functie door de toets ingedrukt te 
houden). 
 

2. Gebruik het numeriek toetsenbord om het 
telefoonnummer van uw contactpersoon in te 

geven. Druk op de toets  om het laatste 
ingegeven cijfer te wissen. U kunt tot 20 cijfers 
ingeven. Indien u meer dan 20 cijfers ingeeft, dan 
zal er op het scherm verschijnen NUMMER TE 

LANG, en enkel de 20 eerste opgegeven cijfers 
zullen geregistreerd worden. 
 

3. Van zodra u klaar bent met het ingeven van het 
telefoonnummer, drukt u op de toets ‘ ’ (of één 
keer op de -toets) om de naam van de 
volgende contactpersoon in te geven. Druk op de 
toets van het klavier die overeenstemt met de 
letter die u wenst te tikken. Indien de gevraagde 
letter overeenstemt met dezelfde toets als het 
laatste ingegeven karakter, wacht dan een of 
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twee seconden tot de cursor naar de volgende 
plaats verschuift alvorens opnieuw op deze toets 

te drukken. Druk op de toets  om het laatste 
ingegeven karakter te wissen, indien dat nodig 
zou zijn. U kunt de -toets gebruiken om de 
cursor te verplaatsen of een of meerdere ruimtes 
in te voegen. 
 

4. Wanneer u klaar bent met het ingeven van de 
naam, drukt u op de toets  om de registratie 
van het contact te bevestigen. Druk vervolgens 

op de toets  om terug te keren naar het 
standaard scherm. 
 

b. De contactpersonen uit de lijst raadplegen  

1. Druk op de toets  om onmiddellijk de lijst weer 

te geven of druk 2 keer op . Het scherm 
geeft dan de TEL. BOEK weer en vervolgens drukt 
u op de -toets. Selecteer OVERZICHT en druk 
opnieuw op de -toets om de contactpersonen 
te raadplegen. 
Gebruik vervolgens de toetsen  en  om de 
contactpersonen te overlopen. U kunt ook snel 
een contact bereiken door de eerste letter van de 
naam te tikken. U kunt vervolgens de toetsen  
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en  gebruiken om de andere contacten in de 
lijst te bereiken. 
 

2. Van zodra de haak op de hoorn ligt, drukt u op 
het contactnummer in de lijst en op de toets # 
om het nummer weer te geven. Indien u 
bijvoorbeeld het zevende contact van de lijst wilt 
raadplegen, tik dan gewoon 7#, het scherm zal 
dan onmiddellijk het zevende contact tonen. Op 
dat ogenblik kunt u nog steeds de toetsen  en 

 gebruiken om de andere contacten van de 
lijst te raadplegen. 

Opmerking: indien het nummer meer dan 13 cijfers 
telt, dan zal er op het scherm rechts onderaan een 
pijl verschijnen. Druk op de toets  of  om de 
andere cijfers weer te geven, en druk daarna 
nogmaals op  of  om naar de volgende 
contactpersoon te gaan. 
 
c. Rechtstreeks een nummer vormen vanaf de lijst  

Wanneer u uw contacten overloopt  
1. Gebruik de toets  of om de contactpersoon 

van uw keuze te selecteren. Neem dan de hoorn 
van de haak of druk op de toets om dit 
nummer te vormen  

Of 
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2. Druk op de -toets, op het scherm verschijnt 
dan AANPASSEN. Gebruik de toets  of  om 
TERUGBELLEN te kiezen. Druk opnieuw op de 
-toets om het nummer te vormen.  

 
d. Een contact van de lijst wijzigen  

1 Wanneer u de contactpersonen overloopt, kunt u 
gebruik maken van de toets  of om de 
contactpersoon van uw keuze te selecteren. 
Houd dan de toets  gedurende ongeveer 3 
seconden ingedrukt of druk nogmaals op de OK-

toets, op het scherm verschijnt dan AANPASSEN. 
Druk op de OK-toets om te bevestigen. Het 
laatste cijfer van het nummer knippert om aan te 
geven dat u het kunt wijzigen. Gebruik de toets  

 om een verkeerd cijfer te verwijderen. 
2 Bevestig vervolgens de wijziging door te drukken 

op de toets . Tik de overeenkomstige naam in 
en druk vervolgens op de toets  om te 
bevestigen. Op het scherm verschijnt dan 

OPGESLAGEN. Druk vervolgens op de toets   
om terug te keren naar het standaard scherm. 

 

 

 

 



21 

e. Een contactpersoon uit de lijst wissen  

1 Wanneer de te wissen contactpersoon verschijnt 
op het scherm, druk dan één keer op de toets 

. Op het scherm verschijnt dan WISSEN?. 

Druk opnieuw op de toets  om het nummer 
te wissen. 

Of 

2 Terwijl u de contactpersonen overloopt, drukt u 
op de -toets, en op het scherm verschijnt dan 
AANPASSEN. Gebruik de toets  of , kies 
WISSEN en druk vervolgens op de -toets om 
te bevestigen en de contactpersoon te wissen.  

 
f. Kopieer een nummer uit de oproeplijst of kies één 

van de 15 laatst gevormde nummers in de lijst.  

Druk op de toets  of  als de hoorn op de haak 
ligt, om de oproeplijst weer te geven. Om de lijst van 
de 15 laatst gevormde nummers weer te geven, drukt 
u op de toets  en vervolgens op de toets  of . 
Houd de toets  ingedrukt gedurende ongeveer 3 
seconden om het nummer toe te voegen aan de lijst. 
Het laatste cijfer van het nummer knippert om aan te 
duiden dat u het kunt wijzigen. Bevestig vervolgens 
de wijziging door te drukken op de toets . Tik de 
overeenkomstige naam, en druk vervolgens opnieuw 
op de toets  om te bevestigen. Druk vervolgens op 
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de toets  om terug te keren naar het standaard 
scherm. 
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2. INSTELLEN VAN DE BELTOON 

Druk op de -toets en gebruik vervolgens de toetsen 
 en . Selecteer BEL INSTELLEN en druk op de 

-toets. 
 
Instellen van de beltoon:  

- Type beltoon 

1. Selecteer de BEL MELODIE en druk op de -
toets om te bevestigen. 

2. Gebruik de toetsen  en  om een melodie te 
kiezen (u kunt kiezen tussen 5 melodieën). De 
geselecteerde instelling verschijnt op het scherm 
(bijv. : BEL 4). 

3. Druk op de -toets om te bevestigen. 
 

- Beltoonvolume  

1. Selecteer BEL VOLUME en druk op de -toets 
om te bevestigen. 

2. Gebruik de toetsen  en  om het 
volumeniveau te kiezen dat bij u past (4 niveaus). 
De geselecteerde instelling verschijnt op het 
scherm (bijv.: BEL VOLUME 2). Indien u niet wilt 
gestoord worden door de beltoon, dan kunt u 
kiezen voor BEL UIT. 

3. Druk op de -toets om te bevestigen. 
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3. INSTELLING VAN HET CONTRAST VAN HET 

SCHERM 

Gebruik de toetsen  en  en selecteer  LCD 

CONTRAST. Valideer door te drukken op de -
toets. Het scherm geeft dan de waarde weer waarop 
de parameter momenteel gedefinieerd wordt, bijv. 
CONTRAST 4. Gebruik de toetsen  en  om het 
contrastniveau te kiezen (4 niveaus), en druk dan op 
de -toets om te bevestigen. 
 
4. INSTELLING VAN HET UUR  

Druk op de -toets en gebruik de toetsen  en  . 

Selecteer TIJD INSTELLEN en druk op de -toets. 
Gebruik nu het cijferklavier om het uur, de minuten, 
de maand, de dag en het jaar in te geven. Druk op de 

-toets om te bevestigen en naar het volgende 
cijfer te gaan. Druk op de toets* om terug te gaan 

naar het vorig cijfer. Druk op de toets  om af te 
sluiten. 
 
OPMERKINGEN: 
1. Na ontvangst van een oproep op deze telefoon, 

geeft het toestel automatisch de dag, de maand 
en het uur weer indien u geabonneerd bent op 
de Weergave Oproeper service. 
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2. De datum en het uur worden ingesteld 
overeenkomstig het volgende format: uren – 
minuten – maanden –dag – jaar. 

3. De dag van de week wordt automatisch ingesteld 
eens het jaar werd ingesteld. Het is noodzakelijk 
om het lopende jaar te preciseren om er zeker 
van te zijn dat de dag correct wordt 
weergegeven. 
Voorbeeld: standaard wordt op het scherm ‘DI’ 
weergegeven voor dinsdag  
 

5. TAALKEUZE  

De menu’s van het toestel zijn leesbaar in 15 
verschillende talen, met name in het Engels, het 
Grieks, het Tsjechisch, het Portugees, het Turks, het 
Italiaans, het Spaans, het Nederlands, het Frans, het 
Duits, het Pools, het Zweeds, het Deens, het Fins en 
het Noors. 
Druk op de  toets en gebruik vervolgens de toetsen 

 en . Selecteer TAAL INSTELLEN en druk op de 
-toets. Gebruik de toetsen  en  om de taal 

van uw keuze te selecteren. Druk op de  -toets 
om te bevestigen en af te sluiten.  
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6. INSTELLING VAN DE Flash 

Druk op de -toets en gebruik vervolgens de toetsen 
 en . Selecteer FLASH INST en druk op de -

toets. Het scherm toont dan de waarde waarop de 
parameter momenteel bepaald wordt. Gebruik de 
toetsen  en  om de duur in te stellen voor de 
registratieoproep (100 ms/120 ms / 300 ms/600 ms). 
Druk op de  -toets om te bevestigen en af te 
sluiten. 
 

7. FORMAT VAN HET UUR  

Gebruik de toetsen  en  en selecteer  UUR 

FORMAAT. Valideer door te drukken op de -
toets. Het scherm toont dan het huidig gedefinieerde 
format. Gebruik de toetsen  en  om het 
gewenste format te kiezen (12 uur of 24 uur). Druk 
op de -toets om te bevestigen en af te sluiten. 
 
8.  FORMAT VAN DE DATUM  

Gebruik de toetsen  en  en selecteer  DATUM 

FORMAAT. Valideer door te drukken op de -
toets. Het scherm toont dan het huidig geselecteerde 
format. Gebruik de toetsen  en  om het 
gewenste format te kiezen (DD-MM / MM-DD). Druk 
op de -toets om te bevestigen en af te sluiten. 
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9. OPROEPSIGNAAL 

Deze functie biedt u de mogelijkheid om de weergave 
van het nummer van de tweede oproeper te 
activeren of niet te activeren. 
Gebruik de toetsen  en  en selecteer OPR. IN 

WACHTST. Valideer door op de -toets te drukken. 
Het scherm toont dan de huidige status van de 
functie (AAN of UIT). Gebruik de toetsen  en  
om het gewenste statuut te kiezen. Druk op de -
toets om te bevestigen en af te sluiten. 

 
10. RESET 

Gebruik de toetsen  en  en selecteer  FABR. 

INSTEL. Valideer door te drukken op de -toets. 
Het scherm toont dan het RESET ?. Druk op de -
toets om de standaard instellingen te herstellen. 
Indien u het toestel niet wenst te resetten, dan kunt 

u drukken op de toets  om te annuleren en af te 
sluiten. 
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Registratie van de ontvangen 

oproepen  
 
Voor elke ontvangen oproep, registreert het toestel 
de volgende informatie: 
 

 
 
 
 
 
Om hiervan te kunnen genieten, dient u geabonneerd 
te zijn op de Weergave Oproeper service van 
Belgacom. 
 
  

Totaal aantal nieuwe 
ontvangen oproepen 

Uur en datum 

Totaal aantal oproepen en 
dag van de week 
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Berichten op het scherm  
 
Bericht in wacht en   

Indien u bent geabonneerd op 
de PhoneMail-service, dan 
verschijnt er op het scherm  
BERICHT ONTV gedurende 10 
seconden om u erop te wijzen 
dat een correspondent een 
bericht voor u naliet. Het 
symbool  verschijnt dan ook 
bovenaan links op het scherm. 
Het symbool blijft staan tot u 
het berichtje hebt geopend, het 
BERICHT ONTV signaal wordt 
geregistreerd in de lijst van de 
binnenkomende oproepen. 
 

 

Geen oproep  

Indien de lijst geen enkele 
oproep bevat, dan verschijnt het 
bericht GEEN OPROEP op het 
scherm. 
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Totaal aantal oproepen / 

Nieuwe oproepen  

Dit scherm toont u het totaal 
aantal oproepen en het aantal 
te consulteren nieuwe 
oproepen. In dit voorbeeld hebt 
u in totaal 6 oproepen 
ontvangen, waaronder 2 nieuwe 
oproepen. Het scherm toont 
ook de dag van de week, hier 
een maandag. 

 

Anonieme oproep   

Indien de beller ervoor heeft 
gekozen om zijn naam en zijn 
nummer te verbergen, dan zal 
PRIVE verschijnen op het 
scherm. 

 
Herhaalde oproepen  

Indien eenzelfde oproep 
meermaals terugkomt, dan 
verschijnt het symbool REPEAT 
in de rechter bovenhoek van het 
scherm. 
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Einde lijst  

Dit bericht verschijnt wanneer u 
het einde van de oproeplijst 
hebt bereikt met behulp van de 
toetsen  en . 
 
 
 

 

Onbeschikbaar  

Het bericht BUITEN BEREIK 
verschijnt wanneer een 
correspondent u opbelt via een 
telefoonoperator die de 
verzending van informatie naar 
de oproepnummers van 
Belgacom niet beheert. 
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Identificeren van de oproeper 
 

Om deze functie te gebruiken, dient u geabonneerd 

te zijn op de Weergavedienst van het nummer/de 

naam bij Belgacom. 

 

• Controlelampje nieuwe oproep 

Het rode lampje van uw telefoon knippert om te 
tonen dat u oproepen hebt ontvangen terwijl u 
afwezig was. Het lichtje zal knipperen tot u alle 
oproepen hebt geraadpleegd. 
 

• Raadplegen van de lijst van de binnenkomende 

oproepen  

Gebruik de toetsen  en  om de lijst van de 
oproepen te overlopen. Indien de gebruikersnaam 
meer dan 13 karakters telt, dan verschijnt er een pijl 
onderaan rechts op het scherm. Druk één keer op de 
toets  of  om de andere karakters te 
raadplegen, en druk vervolgens nogmaals op de toets 

 of   om naar de volgende oproep te gaan. U 
kunt snel de registraties raadplegen door de toets  
of   gedurende ongeveer 3 seconden ingedrukt te 
houden. Op het einde van de oproeplijst verschijnt er 
op het scherm het bericht EINDE V/D LIJST. 
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• De oproepgegevens bewaren  

Het toestel bewaart in het geheugen automatisch tot 
50 oproepen. Wanneer het geheugen vol is, wist de 
telefoon de gegevens van de oudste oproep in de 
lijst. U kunt geheugenruimte vrijmaken door manueel 
oproepen uit de lijst te verwijderen. 
 

• De registraties afzonderlijk of allemaal 

tegelijkertijd verwijderen  

Leg de hoorn neer en gebruik de toetsen  en  
om het nummer te selecteren dat u wilt verwijderen 

uit de lijst. Druk nu op de toets . Op het scherm 
verschijnt dan het bericht: WISSEN?. Druk nogmaals 

op de toets  om dit nummer te verwijderen, of 
druk op een andere toets om af te sluiten. Indien u de 

toets ingedrukt houdt  gedurende ongeveer 6 
seconden, dan zal op het scherm het bericht 
verschijnen: ALLES WISSEN?. U kunt dan drukken op 

de toets  om alle nummers te verwijderen. Op 
het scherm verschijnt dan het bericht: GEEN 

OPROEP. 
 

• De herhaalfunctie gebruiken  

(Opmerking: u kunt niet terugbellen naar een 
geblokkeerd of onbeschikbaar nummer) 
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A. Herhalen van een gevormd nummer: het toestel 

bewaart in het geheugen de 15 laatste 

gevormde nummers. 

1. Leg de hoorn op de haak en druk één keer op de 
toets . Het scherm toont dan de laatste 
gevormde nummers. Gebruik de toetsen  en 

 om het nummer te selecteren dat u wenst te 
herhalen. 

2. Neem de hoorn van de haak of druk op de toets 
 en het gewenste nummer zal worden 

gevormd. 
 

B. Herhalen van een binnenkomend nummer: het 

toestel bewaart in het geheugen de laatste 50 

binnenkomende nummers. 

Twee mogelijkheden: 
1. Neem de hoorn van de haak of druk op de toets 

om de kiestoon te horen. 
2. Gebruik de toetsen  en  om de 

correspondent te selecteren die u wenst terug te 
bellen. 

3. Druk nu op de toets  om het nummer te 
vormen dat verschijnt op het scherm. 

Of 
1- Wanneer de hoorn op de haak ligt, gebruik dan 

de toetsen  en  om de correspondent te 
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selecteren die u wenst terug te bellen. 
2- Neem de hoorn van de haak of druk op de toets

om automatisch het nummer te vormen. 
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Identificeren van de Oproeper in 

geval van een tweede oproep  
Indien u geabonneerd bent op de slimme diensten 
van Belgacom en indien u de functie Oproepsignaal 
hebt geactiveerd in de menu’s van de telefoon, dan 
zal het toestel de naam en het nummer weergeven 
van de persoon die u wil bereiken, terwijl u reeds in 
gesprek bent.  
 
Weergave van de 

gebruikersnaam van de 

oproeper  

 
 
 
 

De gebruikersnaam van de 

tweede oproeper wordt ook 

weergegeven  

 
 

 

1. Wanneer u in gesprek bent, dan toont de 
telefoon automatisch de naam en het nummer 
van iedereen die u wilt bereiken. 

2. Druk op de R-toets en vervolgens op de toets 2 
om de tweede oproep te ontvangen. 

3. Druk op de toetsen R en 2 om af te wisselen. 
4. Wanneer u klaar bent, druk dan op de toetsen R 

en 1 om het gesprek dat bezig is te beëindigen. 

Oproeper 1  
Oproeper 1 

01 02 03 04 05 Oproeper 2 
01 02 03 04 06 
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Problemen oplossen 

Hierna volgen enkele tips die u kunnen helpen indien 
u problemen ondervindt tijdens het gebruik van uw 
telefoon. 
 
Leeg of moeilijk leesbaar scherm  

Controleer of het voedingssnoer en het 
telefoonsnoer correct zijn aangesloten. Controleer de 
batterijen en de netadapter. Controleer het 
contrastniveau. 
 
De gebruikersnaam van de Oproeper wordt niet 

weergegeven  

Ga na of u bij uw operator bent geabonneerd op een 
service om de naam/het nummer weer te geven. 
 
Geen beltoon  

Er zijn misschien teveel toestellen aangesloten op uw 
lijn. Probeer om enkele apparaten uit te schakelen 
(telefoon, modem of fax). Ga na of de beltoon niet is 
uitgeschakeld. 
 

Geen kiestoon  

Controleer of het snoer van de telefoon correct is 
aangesloten. 
Controleer of de fiche van het verbindingssnoer in 
goede staat verkeert en goed werd bevestigd. 
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Geen enkele nummerweergave   

Ga na of u geabonneerd bent op de Weergaveservice 
van de naam/het nummer bij Belgacom. 
Indien u een antwoordapparaat hebt aangesloten op 
deze telefoon, controleer dan of het 
antwoordapparaat is ingesteld om de oproep te 
beantwoorden na minstens twee keer rinkelen. 
Laat minstens twee keer rinkelen alvorens te 
beantwoorden. 
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Veiligheidsinformatie 
Algemeen 

Open het toestel niet. Contacteer de servicedienst voor 
elke herstelling. 
Schoonmaken 

Gebruik een zachte doek om het toestel schoon te 
maken. Gebruik geen glansmiddel of 
schoonmaakproducten: u zou de buitenbekleding 
kunnen beschadigen of de elektrische onderdelen aan 
de binnenkant. 
Omgeving 

Vermijd om het toestel rechtstreeks bloot te stellen aan 
de zonnestralen. 
Let erop dat de lucht vrij kan circuleren rond het 
apparaat. 
Gooi het toestel of een deel van het toestel niet in het 
water en gebruik het niet in een vochtige omgeving, 
bijvoorbeeld in een badkamer. 
Stel uw toestel niet bloot aan vuur of aan een andere 
gevaarlijke omgeving.  
Uw telefoon zou kunnen beschadigd worden in geval 
van onweer: koppel uw toestel los van de 
telefooncontactdoos aan de wand. Uw garantie dekt 
schade veroorzaakt door onweer niet. 
Het toestel werd ontworpen om te werken bij een 
temperatuur van 5°C tot 45°C 
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Garantie 
Garantievoorwaarden  
Het toestel dat u heeft gekocht werd zorgvuldig geselecteerd door Belgacom en is 
gedekt door een garantie betreffende de onderdelen en de arbeid met het oog op 
elke materiële fout of elke productiefout, en dit gedurende twee jaar, tenzij in het 
geval van andersluidende contractuele bepalingen. De garantie begint te lopen 
vanaf de datum dat u het toestel afhaalt, of van zodra het werd geleverd. 
Indien u moeilijkheden zou ondervinden met uw toestel, dan gaat u best langs bij 
één van onze Belgacom Centra, of bij één van onze erkende agenten. Neem in dit 
geval uw kassaticket mee en het volledig toestel in zijn originele verpakking of in 
een andere verpakking die evenveel veiligheid garandeert. De adressen van onze 
Belgacom Centra en de erkende agenten staan vermeld op de informatiepagina’s 
van de telefoongidsen. 
In geval van een materieel gebrek of een fabricagefout, zal uw toestel worden 
hersteld of gratis worden vervangen op vertoon van het kassaticket. 
Belgacom bepaalt alleen welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn. De 
garantietermijn die geldt voor een hersteld of vervangen toestel vervalt op het 
ogenblik dat de garantietermijn vervalt voor het gekochte toestel, maar de 
garantietermijn moet steeds minstens 3 maanden bedragen. 
De garantie dekt de volgende zaken niet: 
- schade van eender welke aard waarvan de oorzaak in tijd niet voor de verkoop 
valt; 
- schade, storingen en gebreken te wijten aan een fout van de klant of waarvan de 
oorzaak niets te maken heeft met het toestel zelf: bliksem, te hoge spanning, 
vochtigheid, incidentele beschadigingen, slecht gebruik of slecht onderhoud, het 
niet in acht nemen van de gebruiksinstructies, alsook alle gevallen van overmacht. 
- het herstellen of vervangen van mobiele elementen (snoeren, draden, 
stopcontacten, antennes, enz.), het vervangen van toebehoren dat regelmatig moet 
worden vervangen (batterijen, papier, inkt, enz.) en het leveren van 
schoonmaakproducten. 
De garantie geldt niet: 
- indien de klant het toestel zelf wijzigt of herstelt of in samenspraak met diensten 
die niet gemachtigd zijn door Belgacom; 
- of indien hij fabricagenummers en/of de merken van het toestel haalt of vervalst. 
Belgacom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse of 
immateriële schade geleden door de klant ingevolge een slechte werking van het 
terminaltoestel, zoals in het bijzonder elk vorm van productieverlies, gederfde winst 
of verlies van contracten. De algemene verkoopvoorwaarden van onze 
terminaltoestellen kunnen verkregen worden na aanvraag bij al onze Belgacom-
diensten toegankelijk voor het publiek of op www.belgacom.be 
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VERKLARING VAN EG-

CONFORMITEIT  
  
Naam van de fabrikant: GEEMARC TELECOM SA 
Adres: 2 Rue Galilée 59760 GRANDE SYNTHE  (Frankrijk) 
 
Verklaart dat het product: 
Aard:     Telefoon 
Type:        Draadmodel 
Commerciële referentie:  Maestro 2031 
 
overeenstemt met de belangrijkste vereisten van de RTTE-richtlijn 
1999/5/CE; artikel 3, wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig 
de voorwaarden gespecificeerd in de handleiding en de volgende 
normen: 
 
VEILIGHEID (Artikel 3.1a van de richtlijn 1999/5/CE) 
Norm(en)   EN60950 -1   
  
CEM (Artikel 3.1b van de richtlijn 1999/5/CE) 
Norm(en) EN 55022- EN55024- EN61000 
 
NETWERK (Artikel 3.3 van de richtlijn 1999/5/CE) 
Norm(en) TBR21, TBR38 

 
 Datum: 08-06-2011 

 
 Handtekening en titel: 
    Jean-Gérard BRICHE 
    Technisch directeur 
 
Telefoonaansluiting: de spanning aanwezig op het net wordt TRT-3-
geklasseerd (Netwerkspanning telecommunicatie) in de zin van de norm 
EN60950. 
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Het toestel recycleren 
• Het produceren van de uitrusting die u hebt 

gekocht vereiste de ontginning en het gebruik van 
natuurlijke rijkdommen. Het toestel kan  
substanties bevatten die gevaarlijk zijn voor de 
gezondheid en het milieu. 

• Teneinde de verspreiding van deze substanties te 
vermijden in ons milieu en de exploitatie van de 
natuurlijke rijkdommen te beperken, willen wij u 
stimuleren om gebruik te maken van de adequate 
recuperatiesystemen. Deze systemen zullen het 
merendeel van de bestanddelen van uw verouderd 
toestel hergebruiken of op een gezonde manier 
recycleren. 

• Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak nodigt 
u uit om gebruik te maken van deze systemen. 

• Indien u meer informatie wenst over de 
ophaalsystemen, de systemen voor hergebruik of 
recyclage, gelieve dan contact op te nemen met uw 
lokale of regionale overheid belast met de 
afvalverwijdering. 

• U kunt ons eveneens contacteren voor meer 
informatie over de effecten van onze producten op 
het milieu. 

 
 UGMaestro2031_Nl_Ver 1.0 
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