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Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aankoop van een telefoon van de nieuwste generatie en uw vertrouwen in ons.

De telefoon werd met de grootste zorg ontwikkeld en gefabriceerd. Mocht u toch nog problemen ondervinden tijdens
het gebruik, gebruik dan deze handleiding om u te helpen het probleem op te lossen.

Lees paragraaf “Aanbevelingen en veiligheidsmaatregelen”, pagina 4 aandachtig door zodat u het apparaat veilig en
met gemak kunt gebruiken.

Het CE-label bevestigt dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten van de richtlijn 1999/5/CE van het
Europese parlement en de Europese Raad betreffende de radio-installaties en de einduitrusting voor
telecommunicatie.
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AANBEVELINGEN EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Plaats de telefoon niet buiten of in een vochtige omgeving (badkamer, washok, keuken… op minstens 1,50 m
van een waterbron en niet buiten). Voor een optimale audiokwaliteit, gebruikt u de telefoon best in een
omgeving waar de temperatuur tussen 5 °C en 45 °C ligt. 

Probeer geen schroeven los te draaien of het apparaat te openen. Er zijn geen onderdelen die door de
gebruiker kunnen worden vervangen.

Gebruik uitsluitend de geleverde netvoeding, sluit aan op het elektriciteitsnet conform de installatie-instructies
in deze gebruiksaanwijzing en volgens de aanwijzingen op de identificatielabel (spanning, stroom,
netfrequentie). Voor uw veiligheid werken de adapters als stroomonderbrekers bij een voeding van 230 V. Ze
moeten in nabijheid van het toestel worden geplaatst, en moeten makkelijk toegankelijk zijn.

Dit toestel werd ontworpen met het oog op aansluiting op het openbare analoge telefoonnet (PSTN). Gebruik
uitsluitend de meegeleverde telefoondraad. 

Plaats om veiligheidsredenen nooit de handset op het basisstation wanneer er geen batterijen in zitten, of
wanneer het klepje niet is bevestigd. U kunt een elektrische schok krijgen.
Om schade aan uw handset te voorkomen, en om ontploffingsgevaar te vermijden, gebruikt u enkel
goedgekeurde herlaadbare batterijen NiMH 1.2 V 450 mAh van AAA-formaat. Gebruik nooit niet-herlaadbare
batterijen. Plaats de batterijen in de handset in de juiste richting van de polen.

Gebruikte batterijen moeten worden weggegooid in overeenstemming met de recycling-instructies van het
hoofdstuk "Milieu-informatie" van deze gebruiksaanwijzing.

Uw dect-telefoon heeft een bereik van ongeveer 50 meter binnenshuis, en tot 300 meter in open ruimtes. De
directe nabijheid van metalen voorwerpen (bijvoorbeeld een televisietoestel) of andere elektrische apparaten
kunnen het  bereik beperken.
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Bepaalde medische, gevoelige of veiligheidsuitrustingen kunnen worden verstoord door de radio-
uitzendingen van uw toestel. Wij vragen u om in alle gevallen de veiligheidsvoorschriften te respecteren.

In zones met frequent onweer raden we u aan om uw telefoonlijn te beveiligen met een veiligheidsinrichting
tegen elektrische overspanningen.

Uw Maestro 60 heeft antislip-pads die geen sporen nalaten op uw meubels en stabiliteit geven. Wegens de 
vele afwerkingsproducten die meubelfabrikanten gebruiken, kunnen echter sporen ontstaan op oppervlakken 
die in contact komen met de onderdelen van uw Maestro 60. Proximus wijst iedere verantwoordelijkheid af 
in geval van schade.
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TELEFOONPAKKET

Controleer of de verpaking de volgende zaken bevat: een basisstation Maestro 60, een handset met batterijen, een
telefoonsnoer, een adapter, deze gebruiksaanwijzing.

Beschrijving
Uw basisstation

De Maestro 60 maakt gebruik van de nieuwste technologie, zoals aanraaktoetsen, hifi-ringtones, visuele en
geluidseffecten.

Basisstationknop/oproepen

- Kort indrukken:
 Handsets zoeken (oproepen)

- Ingedrukt houden: 
 Handsetregistratie

Indicator *

Luidspreker/Inhaken

lampje Toets voor antwoordapparaat 
(ingedrukt houden)/
Toets om de berichten op uw 
antwoordapparaat te beluisteren **

* Indicator: geeft de positie van de oortelefoon van de handset aan. 
** Houd de toets ingedrukt         : 
- Als het antwoordapparaat is uitgeschakeld: knop voor antwoordapparaat.
- Als het antwoordapparaat is ingeschakeld: knop om de berichten op uw antwoordapparaat te beluisteren.
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Uw handset
Het bijzondere aan Maestro 60 is dat het een draadloze handset heeft.  

Eén enkele toets op de handset laat de gebruiker toe een inkomende oproep te beantwoorden of het gesprek te
beëindigen. Merk op dat de handset een zoemer heeft die inschakelt bij een inkomende oproep wanneer de handset
niet op het basisstation is. 

De batterijen van de handset worden opgeladen wanneer deze zich op het basisstation bevindt. De richting waarop
deze op het basistation ligt is hierbij van geen belang. De draadloze handset kan autonoom 10 uur in gesprek en 120
uur in stand-bymodus werken.

Indicatorlampje:
• Snel knipperen: Het basisstation koppelen (handsetregistratie).
• Traag knipperen: nieuwe gebeurtenissen (bericht, gemiste oproep, antwoordapparaat...).

• Controleer of het pictogram  geanimeerd is terwijl de handset aan het laden is.

Opnemen / Inhaken / Verbindingstoets

Plaats voor de batterijen

Batterijklepje

Laadcontacten handsetLuidspreker

Microfoon

+

-
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Bediening
Uw Maestro 60 heeft aanraaktoetsen waarmee u het apparaat kunt configureren en instellen. Het scherm toont de
status (datum en tijd, ongelezen bericht, enz.).

Aanraaktoetsen
Het scherm bevat zes aanraaktoetsen. Raak het gebied van de functie aan:

Toets Functie(s) Toets Functie(s)

Omhoog / Naar de menulijst. Omlaag / Naar de menulijst.

Asterisk #-toets.

Contexttoets 2: Een teken wissen /
Terug naar vorig menu.

Contexttoets 1: menu openen / Keuze
bevestigen.
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Beschrijving van de iconen

Tijdens gebruik of stand-by toont het scherm van uw Maestro 60 u wat de status van uw telefoon is door middel van
pictogrammen, in het bijzonder:

Uw Maestro 60 beschikt over een Eco-modus. Die beheert de noodzakelijke radiotransmissie in functie van de afstand
van het basisstation. Zodra u uw handset op het basisstation plaatst, wordt de draadloze verbinding afgebroken en
licht het pictogram "lage emissie" op.

Indien een tweede handset wordt gekoppeld met het basisstation, verdwijnt het pictogram
"lage emissie".

Batterij-indicator

Microfoon uit

In gesprek

Handsfree geactiveerd Opnamemodus geactiveerd

Wekker aan

Nieuw voicemailbericht

Pictogram lage emissie
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INSTALLATIE VAN DE 
TELEFOON

AANSLUITEN VAN HET BASISSTATION

1. Bevestig de telefoonstekker onderaan het basisstation 
en steek het andere uiteinde in het stopcontact.

2. Bevestig de adapter bovenaan het basisstation en 
steek de stekker in het stopcontact. Het lampje van de 
telefoon brandt.

INGEBRUIKNAME VAN DE HANDSET

De batterijen zijn al in de handset geplaatst. Om de
handset te activeren, verwijdert u het klepje door er stevig
aan te trekken in de richting van de pijl.

U hoort een dubbele pieptoon wanneer de handset wordt 

ingeschakeld, en een tweede pieptoon om aan te geven 

dat de handset met het basisstation werd 

gesynchroniseerd. 

U kunt nu uw telefoon gebruiken voor inkomende en

uitgaande oproepen.

VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN

Plaats de handset in het basisstation en laad de batterijen

helemaal op.

Er wordt een akoestisch signaal uitgegeven wanneer de

handset correct in het basisstation is geplaatst. 

Het pictogram batterij laden  geeft aan dat de

batterijen worden geladen en stopt wanneer de batterijen

volledig zijn opgeladen.

Lees eerst de veiligheidsvoorschriften
vooraan in deze handleiding.

Forceer nooit de stekkers: ze zijn in 
verschillende vormen om 
verbindingsfouten te voorkomen.

Adapter Telefoonstekker

Bij productie werd de handset reeds 
aangemeld op het bijgeleverde basisstation.
Als uw handset niet door het basisstation 
wordt herkend, moet u deze handmatig 
registreren (zie paragraaf "Het basisstation 
koppelen", pagina 25).
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BLADEREN DOOR DE MENU’S

Met uw Maestro 60 kunt u uw eigen telefoonboek
aanmaken, de lijst met oproepen weergeven, enz.
Hiervoor gebruikt u de aanraaktoetsen.

Met aanraaktoetsen  en  kunt u een menu, submenu
of instelling kiezen.

Met de toets  kunt u naar de submenu's van de
gekozen functie gaan en de te wijzigen instelling
selecteren. Met de toets  kunt u terugkeren naar de
vorige functie of de huidige selectie annuleren.

De toetsen  en  worden gebruikt wanneer u het
antwoordapparaat gebruikt.

Door de menu's bladeren
Om naar de menus te gaan, druk op  of . 
Druk op OK om uw keuze te bevestigen.

Selecteer de gewenste functie via de toetsen of  en
druk vervolgens op OK.

- Om terug te keren naar het vorige menu,
druk op Terug.

- Om de instellingen op te slaan, druk op OK.

Voorbeeld:
Om naar het menu SETTINGS (INSTELLINGEN) /  
LANGUAGE (TAAL) te gaan:

1. Druk op  of  om naar de menulijst te gaan.
2. Selecteer SETTINGS (INSTELLINGEN) met de toets 

of .  
Druk op OK.

De laadtijd van de batterijen van de
handset is 10 uren. Tijdens het laden
kunnen de batterijen warm worden. Dit is
normaal en zonder gevaar.

Laadcontacten handset

Laadcontacten
basisstation
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3. Selecteer LANGUAGE (TAAL) met de toets of . 
Druk op OK.

4. De gebruikte taal wordt weergegeven (ENGLISH).
5. Kies een NEDERLANDS met de toetsen.
6. Druk op OK. OK verschijnt op het scherm. 

Overzicht van de menus

INSTELLINGEN VOOR GEBRUIK

De ingestelde taal is Engels. Om de taal te veranderen,
zie paragraaf "Taal wijzigen", pagina 23.

Door de datum en tijd nauwkeurig in te stellen, kunt u uw
oproepen en berichten chronologisch opvolgen.

Naargelang de plaats van het basisstation in de kamer,
kan het nodig zijn om het contrast bij te stellen.

Zie paragraaf "Datum en tijd wijzigen", pagina 23 om
datum en tijd van de telefoon in te stellen.

Als de informatie op het scherm niet leesbaar is, zie
paragraaf "Contrast instellen", pagina 23.

TELEFOONBOEKMenu

TOEBEHOREN

BELLIJST

BELLEN

WISSEN

ONTV. OPROEPEN
GEBELDE NRS.
GEBEURTENISSEN

WEKKER
TIMER

EXTERNE OPROEP

STIL

BELSIGNAAL

INSTELLINGEN

Optie
BEKIJKEN
WIJZIGEN
BELSIGNAAL

BIEPTONEN

DATUM/TIJD
KONTRAST

GEAV. INSTELL.
DEMO

TAAL

ANTW. APP. BERICHTEN
AAN/UIT
MELDTEKSTEN
INSTELLINGEN

PHONEMAIL

NIEUWE INVOER
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GEBRUIK VAN DE TELEFOON

LOCALISEREN VAN DE HANDSET

Handset verloren? Druk op de toets  achter op het
basisstation, achter het toetsenbord. De aangemelde
handset rinkelt.

TELEFONEREN 

Een oproep beantwoorden
• Bij een inkomende oproep, rinkelt de telefoon.

• Het telefoonnummer van de beller verschijnt op het
scherm als u geabonneerd bent op de dienst
"Beller ID".
De naam van de beller verschijnt eveneens op het
scherm als deze werd opgeslagen in het telefoonboek
of als u geabonneerd bent op de dienst "Naam ID".

Een oproep beantwoorden via de handset 

• Neem de handset van het basisstation. U hoeft niet
op de toets van de handset te drukken. 

• Bepaal de richting van de handset aan de hand
van het puntje dat het uiteinde van het oortje
identificeert. De teller van de oproeptijd wordt op
het scherm weergegeven.

• Om de oproep te beëindigen, plaats de handset op
het basisstation of druk op de handsettoets. 

• Als de handset zich niet in het basisstation bevindt,
dan moet u op de handsettoets drukken om op te
nemen.

Een oproep beantwoorden in 
handsfreemodus

• Druk op  om handsfree te bellen (zonder dat u

de handset moet vasthouden). Het symbool  en
de teller verschijnt op het scherm.

• Om het gesprek te beëindigen, druk

opnieuw op .

Na het beëindigen van het
telefoongesprek en zodra de handset
terug op het basisstation is, verschijnt op
het scherm alleen de melding "EINDE
OPROEP". Tevens wordt er een visueel
en akoestisch signaal uitgezonden door
het basisstation, dat u bevestigt dat de
hoorn goed is ingehaakt en de
communicatie is voltooid.
Als u het gesprek hebt beëindigd door het
indrukken van de toets op de handset,
verschijnt op het scherm alleen de
melding "EINDE OPROEP".
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Wisselen tussen handset en handsfreemodus

• Wanneer u met de handset belt, houd de toets
ingedrukt, en leg de handset vervolgens op het
basisstation.

• Wanneer u handsfree belt:

- Als de handset op het basisstation ligt, neem de 
handset van het basisstation om door te 
schakelen naar de handset.

- Wanneer de handset niet op het basisstation ligt, 

druk op  om door te schakelen naar de 
handset.

• In beide gevallen, om het gesprek te beëindigen,

leg de handset op het basisstation of druk op .

Een oproep doen

Dit kan op twee manieren:

Een oproep via de handset

• Neem de handset van het basisstation.

• Het pictogram  verschijnt op het scherm.
Toets het nummer op het toetsenbord.
De teller van de oproeptijd wordt op het scherm
weergegeven. 

Een oproep in handsfreemodus

• Druk op . Een uitnodiging tot het ingeven van
een nummer worden op het scherm weergegeven.
Vorm het nummer op het toetsenbord.
Zodra het gesprek start, wordt de teller van de
oproeptijd op het scherm weergegeven.

Een oproep beëindigen

Na een gesprek haakt u in door op  te drukken, of door
de handset terug op het basisstation te plaatsen.

Tijdens een oproep

Een tweede oproep ontvangen

• Tijdens het gesprek hoort u een pieptoon om u te
waarschuwen dat u een tweede oproep krijgt.

• Druk op GEACC. om de tweede oproep te
beantwoorden. Indien u gebanneerd bent op de
dienst weergave van de oproeper of op -R-,
vervolgens op 2 in de andere gevallen.

• Uw eerste gesprekspartner wordt in wacht gezet
terwijl u een gesprek voert met de tweede beller.

Gebruik  en  m tijdens het handsfree
gesprek het volume te regelen.
Het volume kan ingesteld worden
ingesteld 1 en 5.

U kunt eveneens eerst het nummer
vormen voor u verbinding maakt: vorm het
nummer op het toetsenbord en neem
vervolgens de handset van het

basisstation, of druk op . 

U kunt het nummer verbeteren door op
Back te drukken.
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Een tweede oproep starten

• Druk tijdens het gesprek op -R- en vorm het
nummer dat u wilt bellen.

• Het lopende gesprek wordt in wacht gezet en u
start de tweede oproep.

Wisselen tussen gesprekken

• Om te wisselen tussen gesprekken, druk op Menu
en vervolgens op OVERSCHK..

• Het lopende gesprek wordt in wacht gezet en u
kunt met de andere persoon praten.

Een van beide oproepen beëindigen

• Om een oproep te beëindigen en voort te gaan met
de andere, druk op Menu en vervolgens op
EINDE GESPR.

• Het lopende gesprek wordt beëindigd en u gaat
voort met de andere oproep.

Voor een gesprek met 3 (2 lijnen en uzelf)

• Druk tijdens het gesprek op Menu en vervolgens
op CONF met 3.

• U kunt nu met 2 gesprekspartners tegelijkertijd
praten en "CONF met 3" wordt op het scherm
weergegeven.

• Om het gesprek met 3 te beëindigen,
haak gewoon in.

Functietoets "Oproepen"
Deze toets is een snelkoppeling naar het oproepenlog
van uw telefoon.

• Druk vanuit het stand-byscherm op de toets .

• Druk op de toetsen  of  om de oproepenlijst te
selecteren.
- ONTV. OPROEPEN,
- GEBELDE NRS.,
- GEBEURTENISSEN. 

• Druk op OK en selecteer dan het nummer door middel
van de toetsen  of .

Microfoon uit
Tijdens een gesprek kunt u de microfoon uitschakelen.
Uw gesprekspartner kan u niet horen.

Om de microfoon uit te schakelen:
• Druk tijdens een oproep op Menu / GEHEIM en

dan op Activ..
• "GEHEIME MODUS" verschijnt op het scherm. Uw

gesprekspartner hoort u niet meer.

Om de microfoon terug aan te schakelen:
• Druk op Eindig.
• "GEHEIME MODUS" verdwijnt van het scherm. Uw

gesprekspartner kan u opnieuw horen.

Handsfreemodus/meeluisteren
Als u handsfree wil bellen, neem dan de handset niet van

het basisstation, maar druk op . Het icoon 
verschijnt op het scherm. 

De gesprekspartner in wacht hoort een
pieptoon of muziek.
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U hoort uw gesprekspartner via de luidspreker en spreekt
zelf via de microfoon van het basisstation.

U kunt het gesprek beëindigen door opnieuw op  te
drukken.

Als u tijdens een gesprek de luidspreker wil inschakelen,

druk op . Het icoon  verschijnt op het scherm.

De beller is hoorbaar via de luidspreker van het
basisstation en de handset en u spreekt in de microfoon
van de handset. 

In deze modus is de microfoon van het basisstation niet
actief.

U kunt overschakelen op handsfreemodus door de

toets  ingedrukt te houden en de handset in te haken.

Haak de handset in of druk op de toets  om de oproep
te beëindigen.

Een van de laatst gekozen nummers bellen
Uw Maestro 60 slaat de 20 laatst gekozen nummers op:

• Ga naar het menu BELLIJST / GEBELDE NRS..

• Selecteer het nummer dat u wilt bellen met de toetsen
 of .

• Ga naar Optie / OPBELLEN.

Het nummer wordt automatisch gevormd in
handsfreemodus.

Vermelding van de duur van het gesprek
Nadat de verbinding tot stand werd gebracht, wordt de
duur van het gesprek (teller) op het scherm weergegeven
(minuten en seconden).

Als u handsfree/in speakermodus belt,
kunt u het volume van 1 tot 5 verhogen of
verlagen, door middel van  of .
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TELEFOONBOEK

U kunt 150 contacten opslaan in het telefoonboek. Elk
contact kan bestaan uit een nummer van 24 cijfers en een
naam van maximum 12 letters.

EEN CONTACT AANMAKEN IN HET
TELEFOONBOEK

Om een tekst in te voeren, drukt u meermaals op de juiste
toets tot de gewenste letter wordt weergegeven.

• Ga naar het menu TELEFOONBOEK / Nieuw.

• Voer de naam in aan de hand van het alfanumerieke
toetsenbord. 

• Druk op OK.

• Voer het nummer in aan de hand van het
alfanumerieke toetsenbord. 

• Druk op OK.

• Selecteer het juiste icoon voor het ingevoerde
nummer met de toetsen  of .  

• Druk op OK.

De naam en het nummer worden opgeslagen in het
telefoonboek.

CONTACT BEWERKEN

• Ga naar het menu TELEFOONBOEK.

• Druk op  of  om het contact te selecteren dat u
wilt bewerken.

• Selecteer Optie / WIJZIGEN.

• Druk op OK.

• U komt in het naamveld. Druk op Terug om tekens te
wissen. Voer de juiste naam in via het toetsenbord.
Druk na de verbetering op OK.

• U komt in het nummerveld.
Druk op Terug om cijfers te wissen. Voer het juiste
nummer in via het toetsenbord.
Druk na de verbetering op OK.

• Selecteer het juiste icoon voor het ingevoerde
nummer met de toetsen  of . 

• Druk op OK.

EEN BELTOON TOEWIJZEN AAN EEN
CONTACT UIT DE TELEFOONLIJST

U kunt per contact in de telefoonlijst een beltooon
toewijzen en zo uw eigen bellersgroepen vormen.

Om dit te kunnen, moet u wel geabonneerd zijn op de
dienst nummeridentificatie.

• Ga naar het menu TELEFOONBOEK.

• Selecteer het contact waaraan u een beltoon wilt
toewijzen met de toetsen  of .
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• Ga naar Optie / BELSIGNAAL.

• Selecteer een beltoon. 

• Druk op OK.

EEN CONTACT WISSEN UIT HET
TELEFOONBOEK

• Ga naar het menu TELEFOONBOEK.

• Gebruik de toetsen  on  om het juiste contact te
selecteren.

• Selecteer Optie / WISSEN. 

• Druk op OK.

• Een bevestigingsscherm vraagt u of u de invoer wilt
verwijderen.
- Druk op Ja  om het wissen te bevestigen.
- Als u de invoer niet wenst te verwijderen, druk

dan op  Nee.

EEN CONTACT UIT HET
TELEFOONBOEK BELLEN

• Ga naar het menu TELEFOONBOEK.

• Selecteer het contact met de toetsen  of .

• Ga naar Optie/BELLEN.

Het nummer wordt automatisch gevormd in
handsfreemodus.

EEN CONTACT ZOEKEN

• Druk in uw telefoonboeklijst op de toets van het
toetsenbord die overeenkomt het de eerste letter van
de naam die u zoekt.

• Zodra de eerste letter is ingegeven, zoekt het toestel
in de eerste naam in de lijst die met deze letter begint.

• Selecteer het juiste contact met de toetsen  of .
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OPROEPENLOGBOEK

Nummeridentificatie is een dienst waarvoor u zich bij uw
operator moet abonneren.

OPROEPENLOGBOEK UITGAANDE EN
INKOMENDE OPROEPEN

• Ga naar het menu BELLIJST / ONTV. OPROEPEN or
GEBELDE NRS..

• Selecteer de lijst die u wenst te bekijken met de
toetsen  of .

• Druk op OK.

• De laatste uitgaande of inkomende oproep wordt
weergegeven op het scherm. 
In dit scherm krijgt u de volgende informatie
(afhankelijk van soort abonnement):

- naam en nummer van de beller,

- het aantal oproepen van of naar de beller,

- tijd (voor oproepen van de dag zelf) of de datum.

Om oudere oproepen te bekijken, gebruikt u de toetsen 
en . 

Door op Optie te drukken, kunt u vervolgens kiezen:
- OPBELLEN: Het nummer bellen.
- BEKIJKEN:  Het nummer bekijken.
- NR. OPSLAAN: Het nummer opslaan in het

telefoonboek.
- WISSEN: Het nummer uit de lijst wissen.
- ALLE  WISSEN:  Alle oproepen wissen.

Om terug te keren naar het vorige menu, druk op Terug.

TAKENLIJST

Takenlijst raadplegen
Als er tijdens uw afwezigheid nieuwe taken zijn, verschijnt
de melding "NIEUWE GEBEURTENISSEN"  op het
scherm en knippert het lichtje.

• Om de takenlijst later te bekijken, druk op Back (U
kunt echter de takenlijst opnieuw raadplegen via het
menu BELLIJST / GEBEURTENISSEN /
BEKIJKEN).

• Om de takenlijst meteen te bekijken OK.
- Kies een taak via  of , 
- Druk op OK.

Druk op de logtoets  vanuit het
stand-byscherm om uw oproep
rechtstreeks te loggen.

Het lichtje blijft knipperen totdat u alle
taken hebt bekeken.
Geraadpleegde afspraken zijn niet meer
beschikbaar in de lijst van afspraken.
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Informatiescherm nieuwe taken in- of 
uitschakelen

Het informatiescherm nieuwe taken kan worden
uitgeschakeld.

De taken kunnen dan via het menu BELLIJST /
GEBEURTENISSEN / BEKIJKEN worden bekeken. 

• Ga naar het menu BELLIJST / GEBEURTENISSEN.

• Kies ACTIVEREN of DESACTIVEREN  om de
melding van nieuwe taken in of uit te schakelen met
de toetsen  of .

• Druk op OK om uw keuze te bevestigen.

Meldingen wissen

De ontvangen meldingen worden opgeslagen in het
gebeurtenislogboek en kunnen na het bekijken worden
verwijderd.

• Ga naar het menu BELLIJST / GEBEURTENISSEN.

• Selecteer WISSEN en druk op OK om de ontvangen
meldingen op uw basisstation te verwijderen.

INFORMATIE

Als tijdens een inkomende oproep, "GEHEIM" verschijnt,
dit betekent dat De beller wenst dat zijn nummer niet
wordt weergegeven.

EXTRA FUNCTIES

WEKKER

Met deze functie kunt u uw Maestro 60 als wekker
gebruiken.
De ingestelde wektoon klinkt gedurende 60 seconden via
de luidspreker van de handset, een waarschuwingscherm
wordt geactiveerd.

Wekker aan- of uitschakelen

• Ga naar het menu TOEBEHOREN / WEKKER.

• Een informatiescherm toont de status van de wekker.

• Gebruik  or  om ACTIVEREN of 
DESACTIVEREN te selecteren.

• Druk op OK.

De nieuwe instellingen verschijnen op het scherm.

Wektoon wijzigen

• Ga naar het menu TOEBEHOREN / WEKKER.

• Gebruik  of  om BELSIGNAAL te selecteren,
druk op OK.

• Selecteer de gewenste wektoon met de toetsen 
of , druk op Volume.

• Druk op   of  om het volume te regelen.

• Druk op OK. OK verschijnt op het scherm. 

• Druk op Terug om terug te keren naar het vorige
menu.



21

Wektijd wijzigen
• Ga naar het menu TOEBEHOREN / WEKKER.

• Gebruik  or  om  TIJD INSTELLEN te selecteren
en druk op OK.

• Voer het uur in waarop u wenst dat de wekker afloopt.

• Druk op OK. OK verschijnt op het scherm. 

• Druk op Terug om terug te keren naar het vorige
menu.

TIMER

Met dit menu kunt u uw telefoon als een timer gebruiken.

Na afloop van de timer rinkelt het basisstation gedurende
60 seconden, en wordt een waarschuwingsscherm
geactiveerd. Schakel het alarm uit via Stop, De maximale
tijd bedraagt 1 uur.

De timer activeren

• Ga naar het menu TOEBEHOREN / TIMER.

• Druk op Start. Als er al een timerduur is opgegeven,
wordt de timer onmiddellijk geactiveerd. Zoniet, volg
de instructies in de volgende paragraaf.

Looptijd timer wijzigen
• Ga naar het menu TOEBEHOREN / TIMER.

• Gebruik  or  om  DUUR INSTELL. te selecteren,
druk op OK.

• Voer de gewenste looptijd in.

• Druk op OK. OK verschijnt op het scherm. 

• Druk op Terug om terug te keren naar het vorige
menu.

Looptijd van de timer tonen of verbergen
• Ga naar het menu TOEBEHOREN / TIMER.

• Gebruik  or  om  LEZEN te selecteren.

• Druk op OK.

• Wilt u de looptijd tonen, druk dan Ja. Wilt u de looptijd
niet tonen, druk Nee.

• Druk op Terug om terug te keren naar het vorige
menu.

Alarmtoon timer wijzigen
• Ga naar het menu TOEBEHOREN / TIMER.

• Gebruik  or  om  BELSIGNAAL te selecteren

• Druk op OK. 

• De lijst tonen verschijnt, u hoort de geselecteerde
toon, selecteer de gewenste toon met de toets

of .

• Druk op Volume, druk op  of  om het volume te
regelen.

• Druk op OK. OK verschijnt op het scherm.

• Druk op Terug om terug te keren naar het vorige
menu.

Om de timer in te stellen, moet u deze
eerst uitschakelen nadat hij werd gestart.
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TONEN

EEN TOON KIEZEN

Via dit menu kunt u beltonen toewijzen aan inkomende
oproepen. De beltoon "Traditioneel" is standaard
geactiveerd.

• Ga naar het menu BELSIGNAAL /
EXTERNE OPROEP.

• Druk op OK.

• Selecteer de gewenste toon met de toetsen  of .

• Druk op Volume.
Druk op  of  om het volume te regelen.

• Druk op OK. OK verschijnt op het scherm. 

• Druk op Terug om terug te keren naar het vorige
menu.

TOETSENGELUID AAN / OF
UITSCHAKELEN

• Ga naar het menu BELSIGNAAL / BIEPTONEN.

• Druk op OK.

• Om de toon te wijzigen, gebruikt u de
toetsen en . 
De status wordt aangepast.

• Druk op OK. OK verschijnt op het scherm. 

• Druk op Terug om terug te keren naar het vorige
menu.

STILLE MODUS AAN / OF
UITSCHAKELEN

In de stille modus zijn alle tonen uitgeschakeld.
De handset blijft overgaan wanneer een oproep
binnenkomt.

• Ga naar het menu BELSIGNAAL / STIL.

• STIL? wordt op het scherm weergegeven.

• Druk op Ja om de stille modus in te schakelen.

• Druk op Nee om uit te schakelen.

In stille modus is ook het alarm voor
wekker en timer uitgeschakeld.
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INSTELLINGEN

DATUM EN TIJD WIJZIGEN

• Ga naar het menu INSTELLINGEN / DATUM/TIJD.

• Voer de datum in volgens het formaat JJ/MM/AA.

• Druk op OK.

• Voer het uur in HH:MM.

• Druk op OK. OK verschijnt op het scherm. 

• Druk op Terug om terug te keren naar het vorige
menu.

CONTRAST INSTELLEN

• Ga naar het menu INSTELLINGEN / KONTRAST.

• Het huidige contrastniveau word op het scherm
weergegeven.

• Selecteer het gewenste niveau met  of . U ziet
meteen het resultaat op het scherm.

• Stop wanneer u het gewenste niveau hebt bereikt. 

• Druk op OK. OK verschijnt op het scherm. 

• Druk op Terug om terug te keren naar het vorige
menu.

TAAL WIJZIGEN

• Ga naar het menu INSTELLINGEN (Settings) / TAAL
(LANGUAGE).

• De gebruikte taal wordt weergegeven.
- Om op te slaan, druk op Terug.
- Om te wijzigen, druk op  of . Kies een taal.

• Druk op OK. OK verschijnt op het scherm. 

• Druk op Terug om terug te keren naar het vorige
menu.

NUMMER PHONEMAIL

Via deze functie kunt u het nummer instellen van de
PhoneMail.
Om aan te geven dat er een nieuw bericht is ontvangen,
gaat de ontvangstindicator boven aan de toets '1'
knipperen en wordt het  "NIEUWE GEBEURTENISSEN"
op het scherm weergegeven..

Het voorgeprogrammeerd nummer verschijnt op het
scherm (1969).
Om het PhoneMail nummer te wijzigen, gaat u als volgt te
werk:

De taal van de boodschap van het
antwoordapparaat hangt af van de taal
van de telefoon.

Om uw voicemail te beluisteren, druk lang

op toets .



24

• Ga naar het menu INSTELLINGEN / PHONEMAIL.

• Druk op OK.

• Het standaard ingestelde nummer wordt
weergegeven.
- Druk op Wijzig om het nummer te wijzigen.
- Druk op Terug om het nummer cijfer per cijfer te

wissen.

• PHONEMAIL verschijnt op het scherm. Voer het
nieuwe nummer in en druk op OK.

• OK verschijnt op het scherm. 

• Druk op Terug om terug te keren naar het vorige
menu.

DEMO

Met dit menu kunt u een animatie zien voor alle toetsen
en ringtones van uw telefoon. 

• Ga naar het menu INSTELLINGEN / DEMO.

• Druk op OK.

• Weergave van "DEMO" met de animatie van iedere
toets.

• Druk op de toets  om de melodie te horen.

• "DEMO" wordt weergegeven en de melodie klinkt
door de luidspreker van het basisstation.

• Druk op Eindig om de demonstratie te stoppen.

GEAVANCEERDE INSTELLINGEN 

Met deze instellingen kunt u uw basisstation instellen,
GAP-compatibele handsets toevoegen en de instellingen
van uw telefoonlijn wijzigen.

De code van het basisstation wijzigen
Met deze code kunt u het gebruik van uw telefoon
beveiligen en beperken.

• Ga naar het menu INSTELLINGEN / GEAV.
INSTELL. / CODE WIJZIGEN.

• Druk op OK.

• Voer de huidige code in (standaard is 0000).

• Druk op OK.

• Voer de nieuwe code in.

• Druk op OK.

• Bevestig de nieuwe code door ze nogmaals in te
voeren.

• Druk op OK.

• OK verschijnt op het scherm. 

• Druk op Terug om terug te keren naar het vorige
menu.

Zodra u een voicemail-bericht hebt
ontvangen, blijft het lampje branden tot
het netwerk stopt met het aankondigen
van de gebeurtenis of tot u hem
handmatig verwijdert via het menu
GEBEURTENISSEN / WISSEN.
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Beheer basisstation

Het basisstation koppelen

Met deze functie kunt u GAP-compatibele handsets aan

uw basisstation toevoegen. De handset die u aan uw

basisstation wilt koppelen, moet in de koppelmodus

staan.

Raadpleeg de handleiding van uw handset voor meer

informatie.

• Ga naar het menu INSTELLINGEN / GEAV.

INSTELL. / INSTEL. BASIS / AANMELDMODUS.

• Druk op OK.

• REGISTR. MODUS? verschijnt op het scherm,

Druk op Ja.

• Indicator boven aan de toets '1' begint snel te

knipperen. Het koppelen duurt ongeveer 1 minuut.

Aanmelden van Maestro 60 handsets op
basisstations van het type Maestro 60:

• Stel uw basisstation in op de koppelmodus ga te werk

als hierboven beschreven staat of door de toets 
ingedrukt te houden. De indicator boven aan de toets
'1' begint te knipperen.

• Als u een Maestro 60-handset wilt registreren, houd

de toets  van de handset ingedrukt totdat de
handset is aangemeld.

Het basisstation opnieuw instellen

Als u het basisstation opnieuw wilt instellen, worden de
fabrieksinstellingen opnieuw ingesteld
(fabrieksinstelling).

• Ga naar het menu INSTELLINGEN /
GEAV. INSTELL. / INSTEL. BASIS / RESET BASIS.

• Druk op OK.

• RESET BASIS? verschijnt op het scherm.

• Druk op Ja.

• Voer de code van het basisstation in
(standaard 0000). 

• Druk op OK. 
De berichten "REINITIALISEREN BASIS BEZIG" en
OK worden achtereenvolgens weergegeven.

Uw basisstation is opnieuw ingesteld.

U kunt op uw Maestro 60 basisstation tot
5 GAP-compatibele handsets aanmelden.

U kunt het basisstation ook in

koppelmodus zetten door lang op  te
drukken.
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Aangemelde handset verwijderen

• Ga naar het menu INSTELLINGEN /
GEAV. INSTELL. / INSTEL. BASIS / AFMELDEN.

• Druk op OK.

• Selecteer de handset die u wil verwijderen met de
toetsen  of .

• Druk op OK.

• U moet het verwijderen bevestigen. Druk op Ja om de
handset te verwijderen.

De handset is niet langer geregistreerd bij het
basisstation.

Beheer telefoonlijn

Nummervorming wijzigen

De nummervorming staat standaard ingesteld op
toonfrequentie. 

• Ga naar het menu INSTELLINGEN /
GEAV. INSTELL. / LIJNBEHEER / NUMMERING.

• Druk op OK.

• Het huidige netwerk wordt weergegeven.

- Om dit op te slaan, druk op OK.

- Om te wijzigen, gebruikt u de toetsen  en .
Het netwerk wordt gewijzigd.

• Druk op OK. OK verschijnt op het scherm.

• Druk op Terug om terug te keren naar het vorige
menu.

Flashtijd wijzigen (R-toets)
Als u uw toestel aansluit achter een PABX, kan het zijn 
dat u de flashtijd moet wijzigen om de volgende functies 
correct te kunnen gebruiken: wisselgesprek, tweede 
oproep, gesprek met 3.
Neem contact op met uw administrator voor de gepaste 
duur en ga verder naar de instelling.
Deze bedraagt 120 ms bij Proximus.

• Ga naar het menu INSTELLINGEN /
GEAV. INSTELL. / LIJNBEHEER / FLASHING.

• Druk op OK.

• De huidige flashtijd wordt weergegeven.
- Om deze op te slaan, druk op OK.
- Om te wijzigen, druk op  of .

• Selecteer de nieuwe flashtijd.

• Druk op OK. OK verschijnt op het scherm.

• Druk op Terug om terug te keren naar het vorige
menu.

Pabx-prefix instellen
Als u uw telefoon aansluit op een privénetwerk, kunt u de
prefix voor externe oproepen programmeren.
Via deze functie kunt het volgende instellen:

- De PABX-prefix,
- De automatische invoer van de lengte van het

nummer dat wordt gevormd voor de PABX-prefix
(lengte voor prefix),

De nummervorming staat standaard
ingesteld op toonfrequentie.
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- Status van de prefix (aan of uit).

• Ga naar het menu INSTELLINGEN /
GEAV. INSTELL. / LIJNBEHEER / KENGETAL.

• Druk op OK.

• De standaard instellingen worden op het scherm
weergegeven.

• Druk op  of  om de PABX-instellingen te wijzigen.
U kunt kiezen uit verschillende opties:
- ACTIVEREN / DESACTIVEREN: status van de

prefix.
- KENGETAL PABX: Om het nummer in te voeren

dat externe oproepen mogelijk maakt.
- LENGTE WIJZ. : om het minimaal aantal in te

geven cijfers te bepalen zodat het kengetal PABX
automatisch in rekening wordt genomen.

• Om de prefix te wijzigen, selecteer
KENGETAL PABX, druk op OK.

• Voer het PABX-prefix in, druk op OK. 
OK verschijnt op het scherm. 

• Om de lengte voor de prefix te wijzigen, selecteer
LENGTE WIJZ. , druk op OK. 

• Voer de lengte voor de prefix in.

• Druk op OK. 

• OK verschijnt op het scherm. 

• Druk op Terug om terug te keren naar het vorige
menu.

• Om de automatische PABX-prefixfunctionaliteit te
activeren, drukt u op  of , selecteert u
ACTIVEREN en drukt u op OK.

ANTWOORDAPPARAAT

Het antwoordapparaat van uw telefoon biedt de volgende
functies:

• Neutraal met neutrale meldtekst.

• Oproepenfilter.

• Bediening op afstand.

ANTWOORDAPPARAAT AAN / UIT

• Ga naar het menu ANTW. APP. / AAN/UIT.

• Druk op OK.

• De huidige modus van het antwoordapparaat wordt
weergegeven (in- of uitgeschakeld).

- Om op te slaan, druk op Terug.

- Om de modus te wijzigen, druk op  or :
Om de opnamemodus te activeren, selecteer
ACTIVEREN.
On het antwoordapparaat uit te schakelen,
selecteer UIT.

• Druk op  OK.

• OK verschijnt op het scherm. 

• Druk op Terug om terug te keren naar het vorige
menu.

Als u geen meldtekst opneemt, zal het
antwoordapparaat automatisch de
neutrale meldtekst gebruiken.
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MELDTEKST WIJZIGEN

Persoonlijke meldtekst opnemen

• Ga naar het menu ANTW. APP. / MELDTEKSTEN /
WIJZIGEN.

• Druk op OK.

• MELD. OPN. verschijnt op het scherm.

• Druk op Begin om de opname te starten. Spreek na
de pieptoon uw meldtekst in via de microfoon van het
basisstation.

• Om de opname te stoppen, druk op Einde. Uw
meldtekst wordt automatisch afgespeeld via de
luidspreker van het basisstation en u keert terug naar
het vorige menu.

• Druk op Terug om terug te keren naar het vorige
menu of een nieuwe opname te maken.

Persoonlijke meldteksten wissen

• Ga naar het menu ANTW. APP. / MELDTEKSTEN /
WISSEN.

• Druk op OK.

• MELD. WISS.? verschijnt op het scherm.

• Druk op Ja  om persoonlijke meldteksten te wissen.

• MELD. GEWIST verschijnt op het scherm.

• Druk op Terug om terug te keren naar het vorige
menu.

Naar een persoonlijk bericht luisteren

• Ga naar het menu ANTW. APP. / MELDTEKSTEN /
BELUISTEREN.

• Druk op OK.

• MELDT. AFSP. wordt op het scherm weergegeven en
de meldtekst wordt afgespeeld. Aan het einde van de
weergave, keert u terug naar het menu  MELD. OPN..

• Druk op Terug om terug te keren naar het vorige
menu.

Om de meldtekst te wijzigen, moet u eerst
het antwoordapparaat inschakelen.

Als u uw persoonlijk uitgaand bericht
verwijdert, zal het antwoordapparaat
automatisch het anonieme bericht
gebruiken.

Als u geen persoonlijk bericht hebt
geregistreerd, dan hoort u het anonieme,
vooraf opgenomen bericht.
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BERICHTEN BELUISTEREN

Als u nieuwe berichten (ongelezen) hebt, worden deze
berichten eerst beluisterd. Vervolgens worden de
beluisterde berichten in chronologische volgorde
afgespeeld (van oud naar recent).

• Ga naar het menu ANTW. APP. / BERICHTEN /
BELUISTEREN.

• Druk op OK.

• U hoort de berichten via de luidspreker.

• Afhankelijk van uw abonnement worden de naam en
het nummer van uw correspondent weergegeven
(behalve privégesprekken).

• Tijdens de weergave kunt u de aanraakgevoelige
toetsen gebruiken voor de volgende acties:

-   : Naar het begin van het bericht.

-  x 2: Vorige bericht.

-  : Volgend bericht.

- Pauze/Spelen : pauzeren/afspelen hervatten.

- WISSEN : Tijdens beluisteren bericht wissen.

-  : afspelen van berichten afsluiten.

BEDIENING OP AFSTAND

U kunt uw antwoordapparaat op afstand beluisteren. U
kunt dus vanop ieder toestel buiten uw eigen woning uw
antwoordapparaat beluisteren.

Om het antwoordapparaat op afstand te beluisteren:

• Vorm uw telefoonnummer.

• Wacht tot u het atwoordapparaat hoort.

• Druk tijdens de meldtekst op de «#» toets.

• Voer de code voor bediening op afstand in.

• Een pieptoon geeft aan dat u toegang heeft tot het
antwoordapparaat. De onbeluisterde berichten
worden automatisch afgespeeld.

• Na het afspelen hoort u een tweede pieptoon die
aangeeft dat u het antwoordapparaat kunt bedienen.

• U kunt kiezen uit de volgende opties:
- 0 : bericht wissen.
- 1 : terug naar begin van het bericht.
- 1 (x2): vorig bericht.
- 2 : pauze/opnieuw.
- 3 : volgend bericht.
- 5 : berichten beluisteren.
- 9 : antwoordapparaat in-/uitschakelen.

De code is standaard 0000, maar u moet
deze eerst wijzigen alvorens u bediening
op afstand kunt gebruiken, zie paragraaf
"Code bediening op afstand wijzigen",
pagina 30.
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ALLE OUDE BERICHTEN WISSEN

• Ga naar het menu ANTW. APP. / BERICHTEN /
WISSEN.

• Druk op OK.

• Om dit te bevestigen, druk op Ja.

• Druk op Terug om terug te keren naar het vorige
menu.

INSTELLINGEN 
ANTWOORDAPPARAAT

Via dit menu kunt u de extra instellingen van uw   
antwoordapparaat instellen. Ga naar menu 
INSTELLINGEN in het menu ANTW. APP..

SORTEREN VAN OPROEPEN 
ACTIVEREN EN DEACTIVEREN

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u het bericht van uw
correspondent beluisteren terwijl het wordt opgenomen.
Als u opneemt, kunt u meteen antwoorden.

• Ga naar het menu ANTW. APP. / INSTELLINGEN /
FILTEREN.

• Druk op OK.

• De status van deze functie wordt weergegeven.
- Om de status op te slaan, druk op OK.
- Om de status te wijzigen, druk op  or .

• Druk op OK.

CODE BEDIENING OP AFSTAND
WIJZIGEN

Met de code bediening op afstand kunt u de berichten op
uw antwoordapparaat beluisteren vanop een andere
telefoon.

• Ga naar het menu ANTW. APP. / INSTELLINGEN /
CODE AFSTAND.

• Druk op OK.

Om alle oude berichten een voor een te
wissen, ga naar de vorige paragraaf en
wis de berichten tijdens het beluisteren.
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• CODE BASIS verschijnt op het scherm. Voer de code
van uw basisstation in (standaard 0000).

• Druk op OK.

• CODE AFSTAND verschijnt op het scherm, Voer de
code voor bediening op afstand in (verplicht 4 cijfers).

• Druk op OK.

• OK verschijnt op het scherm.

• Druk op Terug om terug te keren naar het vorige
menu.

AANTAL TONEN

Hier kunt u instellen hoeveel keer uw telefoon mag
overgaan vooraleer het antwoordapparaat wordt
ingeschakeld.

Het aantal tonen varieert tussen 3 en 7.

• Ga naar het menu ANTW. APP. / INSTELLINGEN /
AANT. BELTONEN.

• Druk op OK.

• Het ingestelde aantal tonen wordt weergegeven op
het scherm. Druk op  or   om dit te wijzigen
(van 3 tot 7).

• Druk op OK.

• OK verschijnt op het scherm.

• Druk op Terug om terug te keren naar het vorige
menu.

VERVANGEN VAN DE 
BATTERIJEN

Uw batterijen gaan niet meer lang genoeg mee? Neem 
contact op met Proximus die u nieuwe batterijen zal 
aanbieden.

• Verwijder het batterijklepje.

• Verwijder de oude batterijen en plaats de nieuwe een
voor een in de juiste richting van de polen, zoals
aangegeven in paragraaf “Uw handset”, pagina 7.

• Plaats het batterijklepje.

• Plaats uw handset op het basisstation om de
batterijen volledig op te laden.
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AANMELDEN VAN GAP- 
COMPATIBELE DECT-
HANDSETS / MAESTRO 60 
HANDSETS OP 
BASISSTATIONS VAN HET 
TYPE MAESTRO 60 

Extra GAP-compatibele DECT-handsets kunnen op een
Maestro 60 basisstation worden aangemeld.

Om een extra handset aan te melden op een Maestro 60
basisstation:

• Stel uw basisstation in op de koppelmodus door de

toets  ingedrukt te houden. De indicator boven
aan de toets '1' begint te knipperen. Het basisstation
blijft gedurende één minuut in de koppelmodus.

• Stel de bijkomende handset in op de
registratiemodus. (zie de handleiding van uw
handset).

• Als u een Maestro 60-handset wilt registreren, houd

de toets  van de handset ingedrukt totdat de
handset is aangemeld.

Tot vijf GAP-compatibele DECT-handsets
kunnen worden geregistreerdbij het
Maestro 60-basisstation.
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BIJLAGE

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

Schakel de telefoon uit. Gebruik een zachte licht vochtige doek om hem schoon te maken. Gebruik geen droge doek,
sterke vloeibare detergenten, thinner, alcohol of eender welke solvent om het toestel schoon te maken. Deze
producten kunnen uw telefoon beschadigen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Raadpleeg onderstaande tabel in geval van problemen:
Probleem Mogelijke oorzaken Oplossingen

U kunt het scherm
niet of moeilijk
lezen.

Te zwak contrast. Verhoog het contrastniveau (zie paragraaf "Contrast instellen",
pagina 23).

Er komt geen
informatie op het
scherm van het
basisstation.

Stroomkabel
uitgetrokken.

Controleer de stroomaansluiting van de telefoon.

Er is geen kiestoon. Geen of slechte
aansluiting op het
elektriciteitsnetwerk.

Controleer de bevestiging van de telefoonkabel in het stopcontact
(Zie paragraaf "Aansluiten van het basisstation", pagina 10).
Controleer of u nu wel een kiestoon hoort.

Het volume is te stil. Zet het volume luider (zie paragraaf "Een oproep beantwoorden",
pagina 13).

De telefoon rinkelt
niet bij een
inkomende oproep.

De stille modus staat
aan.

Schakel de stille modus uit (zie paragraaf "Microfoon uit", pagina
15).

Uw gesprekspartner
kan u niet horen.

U hebt de stille modus
(microfoon uit)
ingeschakeld.

Schakel de stille modus uit (microfoon uit) in Menu dan GEHEIM.
Zorg dat de melding "GEHEIME MODUS" niet wordt
weergegeven.
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KENMERKEN

Standaard : DECT, GAP
Frequenties : 1,88-1,90 GHz
Kanalen : 120
Duplexmodus : TDMA
Kanaalraster : 1,728 MHz
Binair debiet : 1152 kbit/s
Modulatie : GFSK
Stemcodering : ADPCM
Zendvermogen : 250 mW
Oplaadtijd : Batterijen handset:10 

uur
Bereik : tot 300 m in openlucht,
                                                  tot 50 m in gebouwen
Batterijen : Type Ni-MH, AAA, 2 x 

1,2 V 450 mAh

Duur dat de handset 
kan worden gebruikt : in gesprek tot 10 uur

in stand-bymodus tot 
120 uur

Capaciteit van 
het antwoordapparaat : 20 minuten
Gebruiksvoorwaarden : +5 °C tot +45 °C
Afmetingen : Basisstation (LxDxH) 

138 x 190 x 106 mm
Handset (LxDxH)
58 x 220 x 63 mm

Gewicht : Basisstation : 478 g
Handset : 157 g met        
batterijen

FABRIEKSINSTELLINGEN

Opties
Wekker : uit
Timer : uit
Tonen
Tonen : Traditional
Toetsenbord : aan
Stil : uit
Instellingen
Datum/Uur : 01/01/10 / 00:00
Kontrast : Niveau 2
Taal : Engels
PhoneMail : 1969

Beperking : uit
Code basisstation : 0000
Geavanceerde instellingen
Type netwerk : Openbaar
Nummer kiezen : Toon
Flashtijd : 120 ms
PABX-prefix : uit
Antwoordapparaat
Status : aan
Oproepen screene : uit
Code bediening op afstand : 0000
Aantal tonen : 7
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MILIEU-INFORMATIE 

• Voor het produceren van de apparatuur die u hebt aangekocht, werden natuurlijke hulpbronnen aangeboord en

benut. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

• Om te verhinderen dat deze stoffen in ons milieu terechtkomen en om tevens verspilling van de natuurlijke

rijkdommen tegen te gaan, verzoeken wij u de geschikte inleverings- en inzamelingssystemen te benutten. 

• Die systemen zullen de meeste materialen waaruit uw opgebruikte apparatuur bestaat op afdoende wijze

hergebruiken of recycleren. 

• Het symbool met de doorkruiste vuilnisbak verzoekt u dergelijke systemen te gebruiken.

• Als u meer informatie wenst over de inzamelings-, hergebruiks- en recycleringssystemen, gelieve contact op te

nemen met uw gemeentelijke of regionale dienst voor afvalverwerking.

• Gebruikte batterijen moeten worden weggegooid in overeenstemming met de recyclage-instructies van het

hoofdstuk van deze gebruiksaanwijzing.

• U kan ons ook altijd contacteren als u meer informatie wenst over de invloed van onze producten op het milieu.
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GARANTIEVOORWAARDEN

Het toestel dat u net hebt aangekocht, werd door Proximus zorgvuldig uitgezocht en wordt gedurende twee jaar 
gedekt door een waarborg op onderdelen en arbeidsloon tegen materiële gebreken en fabrieksfouten, behoudens 
andersluidende contractuele bepalingen. De waarborg begint te lopen op de datum van de afhaling of de levering van 
het toestel.

Mocht u problemen met het toestel ondervinden, ga dan met het kasticket en het volledige toestel in zijn
oorspronkelijke verpakking of in een andere verpakking die eenzelfde bescherming waarborgt naar een van onze
Teleboetieks of erkende agenten. De adressen van onze Teleboetieks en erkende agenten zijn vermeld in de
informatiebladzijden van de telefoongidsen.

In geval van materiële fout of fabrieksfout zal uw toestel gratis worden hersteld of vervangen op vertoon van uw
kasticket.

Proximus alleen bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn. De waarborgtermijn van toepassing op 
een hersteld of vervangen toestel verstrijkt bij het vervallen van de waarborgtermijn die geldt voor het gekochte toestel, 
maar mag niet minder bedragen dan drie maanden.

De waarborg dekt niet :
- alle mogelijke schade die niet vóór de verkoop is veroorzaakt;
- de schade, de storingen en de defecten te wijten aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak buiten het toestel 

ligt : bliksem, overspanning, vocht, schade door ongeval, verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud, niet-naleving 
van de instructies van de gebruiksaanwijzing evenals alle gevallen van overmacht;

- de herstelling of de vervanging van de losse elementen (snoeren, draden, stekkers, antennes, enz.), de vervanging 
van de bijbehorende onderdelen die op regelmatige basis moeten worden vervangen (batterijen, accumulatoren, 
papier, inkt, etc.) en de levering van reinigingsproducten.
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De waarborg geldt niet :

- indien de klant het eindapparaat zelf wijzigt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die 
niet door Proximus werden gemachtigd;

- of indien hij de fabricagenummers en/of de merken van het eindapparaat verwijdert of vervalst.

Proximus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse of onstoffelijke schade die de klant zou lijden 
ten gevolge van het slecht functioneren van het eindapparaat, zoals meer bepaald productieverlies, winstderving of 
verlies van contracten.

De algemene voorwaarden van onze eindapparaten kunnen op eenvoudige aanvraag worden verkregen in 
alle diensten van Proximus die voor het publiek toegankelijk zijn of op www.proximus.be.

V.U. Ariane Marchant, Proximus NV van publiek recht, 

Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel
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