
4.3 Laatst gevormde nummer herhalen (Bis)

� Druk op de toets : het laatst gevormde nummer

verschijnt op het scherm. U beschikt nu over 10 seconden

om dit nummer te kiezen. Dit doet u door de hoorn van de

haak te nemen of door op de toets te drukken.

4.4 Handenvrij bellen

Praktische tips voor handenvrij

� Blijf op redelijke afstand van het toestel om duidelijk te

kunnen worden verstaan door de persoon met wie u

spreekt.

� Spreek niet op hetzelfde moment als uw correspondent.

� Gebruik de handenvrij niet in een luidruchtige omgeving: de

microfoon kan ongewenste geluiden opvangen en daardoor

mogelijk niet vanzelf overschakelen op de luisterstand

zodra u niet meer spreekt.

Handenvrij inschakelen/uitschakelen?

U kunt op elk gewenst moment overgaan op handenvrij.

� Druk op de toets .

4 Een lampje boven de toets licht op.

Evenzo kunt u op elk moment van een gesprek in handenvrij,

deze functie uitschakelen door de hoorn van de haak te

nemen (het lampje gaat dan uit).

4.5 Volumeregeling

Geluidsvolume van het belsignaal regelen:

U kunt het geluidsvolume van het belsignaal regelen aan de

achterzijde van het telefoontoestel. Plaats de cursor op het

gewenste volume: belsignaal uit, belsignaal zacht, belsignaal

hard.

Als het belsignaal uit staat, gaat het rode lampje (zie

toetsenoverzicht) branden om aan te geven dat u een oproep

ontvangt.

Geluidsvolume van de hoorn regelen:

Op elk moment van het gesprek kunt u het geluid harder of

zachter zetten door op de toets te drukken. U drukt

zoveel maal als noodzakelijk (4 niveaus mogelijk).

Het Maestro 6040 telefoontoestel is geschikt voor de meeste

gehoorapparaten.

Geluidsvolume van handenvrij regelen:

Tijdens een handenvrij gesprek ( ingeschakeld) kunt u

het geluid harder of zachter zetten door op de toets te

drukken. U drukt zoveel maal als gewenst (8 niveaus mogelijk).

4.6 Mute-stand (micro uit)

Tijdens een gesprek kunt u, als u even met iemand naast u

wilt praten zonder dat uw correspondent dat hoort, op de toets

drukken die daarna rood oplicht: de microfoon is dan

uitgeschakeld.

Om de Mute-stand te beëindigen en de microfoon weer aan te

zetten drukt u opnieuw op de toets .

5. TELEFOONBOEK GEBRUIKEN

5.1 Contacten programmeren / wijzigen / wissen

U kunt maximaal 13 namen en nummers van contacten

opslaan (3 directe nummergeheugens + 10 indirecte

nummergeheugens).

Een nummergeheugen programmeren: 

� Druk op de toets . 

4 Op het scherm verschijnt "M0-M9".

+
-

+
-

3.3 Contrast van het scherm instellen

Wanneer "KIES CONTRAST" in het menu is weergegeven:

� Druk op de toets .

� Gebruik de toetsen � of � om het contrastniveau van het

scherm te kiezen (4 niveaus).

� Druk opnieuw op de toets om uw instelling in het

geheugen op te slaan.

3.4 Toestelinstellingen

In de meeste gevallen is het niet nodig om de volgende

instellingen te veranderen die standaard zijn bedoeld

voor gebruik op het openbare analoge telefoonnet van

Belgacom:

Flashtijd (eenheid van lijnonderbreking):

Voor België geldt een standaard flashtijd van 120 ms.

Deze waarde kunt u desgewenst aanpassen (bijvoorbeeld

voor een interne telefooncentrale):

Wanneer "FLASH TIJD" is weergegeven in het menu:

� Druk op de toets .

� Gebruik de toetsen � of � om de gewenste flashtijd te

kiezen.

� Druk opnieuw op de toets om de instelling in het

geheugen op te slaan.

4. BELANGRIJKSTE FUNCTIES

4.1 Oproep ontvangen

Neem de hoorn van de haak of druk op de toets 

(handenvrijmodus).

Aan het einde van het gesprek legt u de hoorn terug op de

haak of drukt u opnieuw op de toets (indien in de

handenvrijmodus).

4.2 Iemand bellen

Een gesprek via de hoorn:

� Neem de hoorn van de haak.

� Kies het nummer van uw correspondent (voor

telefoonboeknummers: zie hoofdstuk 5.3 "Nummer uit

telefoonboek bellen").

� Aan het einde van het gesprek legt u de hoorn terug.

Opmerking: Op elk gewenst moment kunt u tijdens een

gesprek overgaan op handenvrij door op de

toets te drukken. Zodra het rode lampje

oplicht, kunt u de hoorn terugleggen op de

haak.

Een gesprek zonder de hoorn op te nemen
(handenvrijmodus):

� Druk op de toets .

4 Het rode lampje boven de toets licht op.

� Kies het nummer van uw correspondent (voor

telefoonboeknummers: zie hoofdstuk 5.3 "Nummer uit

telefoonboek bellen").

� Zodra u uw correspondent hoort, kunt u meteen met

hem/haar spreken, zonder de hoorn van de haak te nemen.

� Aan het einde van het gesprek drukt u opnieuw op de toets

.

Een nummer kiezen voordat u de hoorn opneemt:

� Vorm het nummer van uw correspondent (voor

telefoonboeknummers: zie hoofdstuk 5.3 "Nummer uit

telefoonboek bellen").

� Neem de hoorn van de haak of druk op de toets .

4 Het nummer wordt nu automatisch voor u gekozen.

� Aan het einde van het gesprek legt u de hoorn terug op de

haak of drukt u opnieuw op de toets .

� Sluit het ene uiteinde van de netvoeding aan op de

betreffende stekkeringang aan de achterkant van het

toestel (achter het scherm).

� Sluit het andere uiteinde aan op een elektrisch stopcontact.

Opgelet: 

� Gebruik uitsluitend de netadapter die bij de telefoon is

bijgeleverd (van het type 9V DC).

Aansluitingen voor gebruik als tafelmodel

Aansluitingen voor gebruik als wandmodel

3. INSTELLINGEN VAN DE TELEFOON

In de ruststand wordt "WELKOM" op het scherm

weergegeven. 

Ga als volgt te werk om instellingen te wijzigen:

� Druk op de toets .

4 Op het scherm verschijnt: "STEL IN OF ".

� Gebruik de toetsen � of � om door de functies van het

menu te bladeren.

Opmerking: U kunt op elk moment het instellingenmenu

verlaten door op de toets te drukken.

3.1 Tijd instellen

Wanneer "DATUM / TIJD" in het menu is weergegeven:

� Druk op de toets .

� U wijzigt de instelling door op de toets � te drukken en zo

de cijfers achter elkaar af te rollen.

� Wanneer u naar de volgende instelling (uur/minuut/

dag/maand) wilt gaan, drukt u op de toets �.

� Druk opnieuw op de toets om uw instellingen in het

geheugen op te slaan.

3.2 Taal van het scherm kiezen (Nederlands, Duits,
Frans)

Wanneer "TAAL" in het menu is weergegeven:

� Druk op de toets .

� Kies de gewenste taal met behulp van de toetsen � of �.

� Druk opnieuw op de toets om de instelling in het

geheugen op te slaan.

Stekkeringang

voor netvoeding

Stekkeringang

voor lijnsnoer

1.3 Dagelijks onderhoud van de telefoon

Om het toestel proper te houden gebruikt u een wat met water

bevochtigde antistatische doek. 

2. TELEFOONTOESTEL INSTALLEREN

2.1 Voet bevestigen

! Deze voet moet altijd worden aangebracht, ongeacht de
manier waarop u het toestel gaat gebruiken (als
tafelmodel of als wandmodel).

Bevestig als volgt de voet voor gebruik als tafelmodel
(normale wijze)

� Draai de telefoon om en laat het scherm omhoog staan.

� Klip de voet vast aan de onderkant van de telefoon zodat

het gegroefde deel van de voet net onder het

aansluitgedeelte komt (achterkant van de telefoon). 

Zijaanzicht van de telefoon met de aangebrachte voet

voor gebruik als tafelmodel

Bevestig als volgt de voet voor gebruik als wandmodel

� Draai de telefoon om en laat het scherm omhoog staan. 

� Klip de voet vast aan de onderkant van de telefoon zodat

het gegroefde deel van de voet naar de onderkant van de

telefoon komt, net achter de toets .

Zijaanzicht van de telefoon met de aangebrachte voet

voor gebruik als wandmodel

� Boor twee gaten in de muur met een hartafstand van

80 mm. 

� Steek twee pluggen in de gaten en draai de twee schroeven

daarin.

� Haak de telefoon daarin vast en trek het toestel daarna

omlaag.

2.2 Aansluitingen

� Sluit één uiteinde van het spiraalsnoer aan op de hoorn en

het andere uiteinde op de stekkeringang aan de linkerzijde

van de telefoontoestel.

� Sluit het lijnsnoer aan op de stekkeringang aan de

achterzijde van het toestel (achter het scherm) en daarna

op de telefoonstopcontact aan de wand.

1. EERSTE GEBRUIK

Belgacom dankt u voor de aanschaf van de Maestro 6040,

een telefoon die bijzonder geschikt is voor personen die

moeilijk kunnen zien en/of horen.

Deze telefoon werd ontworpen om op het analoge

telefoonnetwerk in België te worden aangesloten. De

Maestro 6040 is een toestel dat voldoet aan de Europese

voorschriften zoals dat is aangegeven door de CE-markering.

1.1  Inhoud van de verpakking

Kijk of u de volgende elementen in de verpakking vindt:

1.2 Overzicht van de toetsen en het scherm van het
telefoontoestel

* Onder voorbehoud van een abonnement op deze dienst bij Belgacom.

THOMASTHOMAS

+-

THOMASTHOMAS

Hoorn SpiraalsnoerVoet NetvoedingBasisapparaat

+-

Lijnsnoer

Gegroefde deel van de voet

Voet

Voet

Voet

Een invoer

corrigeren / wissen

Menu openen / Een

invoer bevestigen

Programmeren

Microfoon uit

(Mute)

Geluidsterkte regelen

van handenvrij en

hoorn

In het menu

navigeren /

Oproeplijst openen*

Telefoonboek

openen / Vanuit de

oproeplijst bellen*

Rechtstreeks

toegankelijke

geheugens (A, B en C)

Oproeplampje /

Handenvrij

Scherm

Netvoeding

Lijnsnoer

Netvoeding

Lijnsnoer

Bis (laatst gevormde

nummer herhalen)

Menu sluiten / Flash

(toegang tot

netwerkdiensten*)

Handenvrij

Datum en tijd

van ontvangst

van oproep*

Knippert als de
netvoeding is uitgevallen
(tijdens gesprek)

Nieuw bericht op

voicemail (PhoneMail)

Niet geraadpleegde

nieuwe oproep*

Plaats op de lijst

van

correspondenten*

uit zacht hard

 



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.

Belgacom 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, enz.) en de levering van reinigingsproducten.

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 Belgacom werden gemachtigd;

- of indien hij de fabricagenummers en/of de merken van het

eindapparaat verwijdert of vervalst.

Belgacom 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 Belgacom die voor het publiek toegankelijk

zijn of op www.belgacom.be.

Verantwoordelijke uitgever: Belgacom NV van publiek recht,

Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel

9. MILIEU

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

hulpbronnen 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.

U kan ons ook altijd contacteren als u meer informatie wenst

over de invloed van onze producten op het milieu.

� Neem de hoorn van de haak of druk op de toets .

� Als echter de tekst "FOUT NUMMER" verschijnt, is

terugbellen niet mogelijk omdat het nummer niet door het

vaste telefoonnet is doorgegeven.

6.2 Compatibiliteit met de voicemailbox op het
telefoonnet (PhoneMail)

� Zodra u een nieuw bericht heeft ontvangen in uw

voicemailbox van het vaste telefoonnet (PhoneMail),

verschijnt het pictogram op het scherm.

� Neem contact op met Belgacom voor nadere inlichtingen.

6.3 Overige functies

Tijdens een telefoongesprek kunt u via de toets gebruik

maken van de Comfortdiensten van Belgacom (een 2e

gesprek beginnen, afwisselen tussen 2 oproepen,

telefoongesprek met drie). Neem contact op met Belgacom

voor nadere inlichtingen.

7. AANVULLENDE INFORMATIE

7.1 Een probleem?  Kijk het volgende na…

8. GARANTIEVOORWAARDEN

Het toestel dat u net hebt aangekocht, werd door Belgacom

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.

Probleem Oorzaak Oplossing 

Het contrast is te 
zwak. 

Stel het contrast bij 
(zie hoofdstuk 3.3 " 
Contrast van het 
scherm instellen"). 

Tip: de functie "Kies 
contrast" is de 3e 
optie van het menu. 

Het scherm is 
moeilijk of 
helemaal niet 
leesbaar. 

Het scherm staat 
onder een 
verkeerde hoek: 
de voet van het 
toestel is niet in de 
goede stand 
bevestigd. 

Breng de voet 
opnieuw aan (deze 
bevindt zich onder het 
toestel) (zie hoofdstuk 
2.1 " Voet 
bevestigen"). 

Het scherm en 
de functie 
Handenvrij 
werken niet. 

De netvoeding is 
niet of niet goed 
aangesloten. 

Controleer de 
aansluitingen van de 
netvoeding (zie 
hoofdstuk 2.2 
"Aansluitingen"). 

De telefoonstekker 
is niet of niet goed 
aangesloten. 

Controleer de 
aansluitingen van het 
lijnsnoer (zie 
hoofdstuk 2.2 
"Aansluitingen"). 

U hoort geen 
kiestoon. 

Het geluid is te 
zwak afgesteld. 

Zet het geluid harder 
(zie hoofdstuk 4.5 
"Volumeregeling") 

Het toestel 
geeft geen 
belsignaal. 

Het belsignaal is 
uitgeschakeld. 

Regel het volume van 
het belsignaal (zie 
hoofdstuk 4.5 
"Volumeregeling"). 

 Het lijnsnoer is 
niet meer 
aangesloten. 

Controleer de 
aansluitingen van het 
lijnsnoer (zie 
hoofdstuk 2.2 
"Aansluitingen"). 

Uw 
correspondent 
kan u niet 
horen. 

U heeft de Mute-
stand 
ingeschakeld 
(microfoon uit): de 

toets  brandt. 

Schakel de Mute-
stand uit door op de 

toets  te drukken. 
Het lampje in deze 
toets gaat uit. 

 

� Voer de naam van het contact in met behulp van de toetsen

van het toetsenbord.

� Druk op de toets om dit in het geheugen op te slaan.

5.3 Nummer uit telefoonboek bellen

Voor de directe nummergeheugens (A, B, C):

� Neem de hoorn van de haak of druk op de toets .

� Druk op de toets van het directe nummergeheugen ,

of . 

4 Het nummer wordt nu automatisch gekozen.

Voor de indirecte nummergeheugens (M0 t/m M9):

� Neem de hoorn van de haak of druk op de toets .

� Druk op de toets om het telefoonboek te openen. 

� Druk op de toetsen � of � om door het telefoonboek te

bladeren tot u de gewenste naam vindt. 

of

� Druk op de toets van de geheugenplaats (0 t/m 9).

� Druk daarna op de toets om het nummer te laten

kiezen.

6. FUNCTIES VOOR NETWERKDIENSTEN*

6.1 Identificatie van oproepnummers

De Maestro 6040 is geschikt voor de dienst Weergave

nummer / naam*. Dankzij deze dienst kunt u de naam/het

nummer van de persoon die u belt zien voordat u het gesprek

aanneemt en ook de naam/het nummer van een eventuele

tweede oproeper als u al in gesprek bent.

De oproeplijst bevat de 75 laatst ontvangen oproepen (al dan

niet beantwoord).

Oproeplijst

Op het scherm verschijnt: "XX NIEUWE OPR." voor gemiste,

nog niet geraadpleegde oproepen, of "XX OPROEPEN" voor

reeds geraadpleegde gemiste oproepen en wel beantwoorde

oproepen.

Indien het oproepende nummer in het telefoonboek voorkomt,

wordt de naam die bij dit nummer hoort weergegeven*.

Op het scherm ziet u ook de datum en de tijd waarop de

oproep is ontvangen en tevens de volgorde waarin de oproep

is ontvangen. Het pictogram wordt weergegeven als u een

gemist gesprek voor de eerste maal raadpleegt. 

Oproeplijst raadplegen:

� Druk op de toetsen � of � om door de oproeplijst te

bladeren.

4 Aan het begin en het einde van de lijst wordt het bericht
"BEGIN/EINDE" weergegeven.

Een nummer wissen uit de oproeplijst:

Om het weergegeven nummer van een ontvangen oproep te

wissen drukt u op de toets .

Alle nummers wissen uit de oproeplijst:

U kunt in één keer alle nummers uit de oproeplijst wissen

wanneer u de lijst raadpleegt of wanneer het scherm het aantal

(nieuwe) oproepen weergeeft. Ga hiervoor als volgt te werk:

� Druk op de toets en houd deze ingedrukt totdat op het

scherm het volgende bericht verschijnt: "ALLES WISSEN ?".

� Druk opnieuw op de toets om te bevestigen.

Een nummer uit de oproeplijst opslaan in het
telefoonboek:

� Als u het weergegeven nummer van een ontvangen oproep

wilt opslaan, drukt u op de toets .

Een contact bellen vanuit de oproeplijst:

� Wanneer u de oproeplijst raadpleegt, kunt u de

weergegeven nummers meteen terugbellen door op de

toets te drukken:

4 op het scherm verschijnt "NEEM HOORN OP". 

� Druk op de plaats van het nummergeheugen

(toetsenbordtoetsen 0 t/m 9 voor de indirecte

nummergeheugens of de toetsen , , voor

de directe nummergeheugens).

Opmerking: Gebruik de toetsen � of � om alle

geheugenplaatsen te doorlopen.

� Druk op de toets om de bewuste geheugenplaats te

bevestigen.

� Voer het telefoonnummer van het contact in (max.

32 cijfers).

� Druk opnieuw op de toets om het nummer in het

geheugen op te slaan.

� Voer de naam van het contact in (max. 12 karakters) met

behulp van de toetsen van het toetsenbord.

Voorbeeld: voor "PAUL": 

- Druk 1 maal op de toets .

- Druk 1 maal op de toets . 

- Druk 2 maal op de toets .

- Druk 3 maal op de toets .

Om een spatie in lassen drukt u 1 maal op de toets .

� Druk op de toets om de naam in het geheugen op te

slaan.

Opmerking: Op elk moment tijdens het programmeren kunt

u het voorgaande cijfer of karakter wissen door

op de toets te drukken.

Om een pauze in te lassen tijdens het kiezen

van het nummer drukt u op de toets . 

Met behulp van de toetsen , , en

kunt u speciale karakters invoegen.

Een nummergeheugen wissen / wijzigen:

� Druk op de toets .

� Blader met de toetsen � of � door de nummergeheugens

(of druk meteen op het gewenste nummergeheugen ,

, of van 0 t/m 9). U heeft twee mogelijkheden:

Een nummergeheugen wissen en door een ander
vervangen:

� Druk op de toets .

� Voer meteen het nieuwe nummer in (met de toetsen van het

toetsenbord).

� Druk op de toets .

� Voer de nieuwe naam in.

� Druk op de toets om dit in het geheugen op te slaan.

Een nummergeheugen wissen en niet door een ander
vervangen:

� Druk op de toets .

� Verbeter het nummer met de toets  of verwijder één

voor één alle cijfers, steeds met de toets , om het hele

nummer te wissen.

� Druk op de toets .

� Verbeter de naam met de toets of verwijder alle

karakters om de naam te wissen.

� Druk opnieuw op de toets om dit in het geheugen op

te slaan.

5.2 Laatst gevormde nummer in het geheugen
opslaan

� Druk op de toets . 

4 Op het scherm verschijnt "NEEM HOORN OP".

� Druk op de toets en daarna op de toets van de

gekozen geheugenplaats (0 t/m 9 of de toetsen met

rechtstreekse toegang , of ).

� Druk 2 maal op de toets om dit te bevestigen.

* Onder voorbehoud van een abonnement op deze dienst bij Belgacom.

10. VEILIGHEID

Bij gevaar dient de netadapter om de 230V netvoeding te

onderbreken. Deze adapter moet daarom uit voorzorg dicht bij

het telefoontoestel en gemakkelijk bereikbaar worden

geïnstalleerd. Trek de netadapter uit het 230V AC 50Hz

stopcontact om de primaire elektrische voeding te

onderbreken. Indien de netadapter defect raakt, moet deze

door identiek model worden vervangen.

! Gebruik het telefoontoestel niet in de nabijheid van een
gaslek om dat gaslek te melden aan de hulpdienst van
het gasbedrijf.

! Bij onweer is het raadzaam om dit toestel niet te
gebruiken.

Zorgvuldig te bewaren

Toestel:

Serienummer:

Aankoop-, vervang-, hersteldatum (*):

Naam en adres van de koper:

Telefoonnummer van de bevoegde dienst:

Stempel:

(*) het onnodige doorhalen
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