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Beknopt overzicht Maestro 1002

LED
knippert bij
een inkomende
oproep
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Snelkiestoets
Toets “Microfoon uit” met LED
De LED knippert als de microfoon
uitgeschakeld is.
Programmeertoets
De LED van de toets "Microfoon
uit" knippert tijdens het opslaan.
Nummerherhalings-/
pauzetoets
"R"-toets
Toets voor hoornvolume
Schakelaar voor het wisselen
tussen impuls- en toonkiezen

Uitsparing voor
handsetvergrendeling bij wandmontage

Naamplaatje
voor snelkiesnummers
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Telefoon aansluiten

¤

1

¤

¤

Sluit het toestel aan op uw telefoonaansluiting. Gebruik hiervoor het meegeleverde telefoonsnoer eneventueel de telefoonadapter.
Sluit het spiraalsnoer aan op de
hoorn.

Leid het snoer door de
geleiding aan de achterzijde:
bij gebruik als bureautoestel naar boven (2), bij
wandmontage naar beneden
(3).

2
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4

Wandmontage
Boor twee gaten in de muur met een verticale afstand van 85 mm en bevestig
hierin twee schroeven.
Verwijder de hoornvergrendeling (4)
met een schroevendraaier en bevestig
de vergrendeling in de hoorn (5).
Hang het telefoontoestel op aan de
schroeven.
Let op: Uitsparing voor de ophangclip van de
hoorn bij wandmontage.

¤
¤
¤

Veiligheidsinstructies
Houd bij het plaatsen, aansluiten en
bedienen van de telefoon altijd rekening met de volgende voorschriften:
u Gebruik alleen de bij het toestel
geleverde stekkers en snoeren!
u Sluit het aansluitsnoer alleen aan
op de daarvoor bestemde aansluiting/connector.
u Sluit alleen goedgekeurde accessoires aan.
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u Zorg ervoor dat er niemand over
de kabels kan struikelen!
u Plaats het toestel op een stevige
ondergrond!
u Gebruik het toestel niet in een
vochtige ruimte zoals de
douche- of badkamer. Het toestel is niet spatwaterdicht.
u Stel het toestel niet bloot aan
warmtebronnen, directe zonnestraling of andere elektrische
apparatuur.
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u Laat het toestel niet in contact
komen met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
u Open het toestel nooit zelf!
u Steek geen spitse en metalen
voorwerpen in de aansluitingen!
u Til het toestel nooit op aan de
snoeren!
u Draag uw Maestro 1002 alleen
inclusief de gebruiksaanwijzing
over aan andere gebruikers.

Telefoon in gebruik
nemen
Aanbevelingen voor plaatsing van
het toestel:
u Bedrijfstemperatuur tussen +5°C
en +40°C.
u Houd tussen het toestel en zendontvangers zoals draagbare telefoons, zendapparatuur en tv-toestellen, een afstand van minimaal één meter aan. Het telefoongesprek kan anders negatief
worden beïnvloed.
u Op bepaalde meubelen kunnen
onderdelen van het toestel (bijv.
de voetjes) ongewenste sporen
achterlaten.

Snelkiezen
U kunt 10 telefoonnummers als snelkiesnummers opslaan onder de
nummertoetsen (0-9, telkens max.
21 cijfers).

Telefoonnummer opslaan

K
J

Q ... O
~

K

Programmeertoets
indrukken.
Snelkiestoets indrukken.
Snelkiesnummer
opslaan.
Telefoonnummer voor
snelkiestoets invoeren.
Programmeertoets
indrukken.

Let op: tijdens het opslaan knippert de
LED van de toets "Microfoon uit".

Snelkiesnummer kiezen

cJ

Q ... O

Hoorn opnemen, snelkiestoets indrukken.
Snelkiestoets indrukken.

Informatie over
snelkiestoetsen

Kiezen en opslaan van
telefoonnummers

* en # worden ongeacht de
ingestelde kiesmethode opgeslagen, maar uitsluitend met toonkiezen gekozen ( pagina 4).
Als het ingevoerde nummer langer
dan 21 cijfers is, wordt het opgeslagen nummer gewist.

Telefoonnummer kiezen

Kiespauzes

c~

Hoorn opnemen, telefoonnummer kiezen.

Nummerherhaling
Het als laatste gekozen nummer
wordt automatisch opgeslagen.
c I Hoorn opnemen, nummerherhalingstoets
indrukken.

£

U kunt met I één of meerdere
kiespauzes invoeren (niet als eerste
cijfer). Kiespauzes worden opgeslagen in het geheugen en worden
alleen voor bepaalde telefooncentrales gebruikt (bijvoorbeeld:
0 I 2368).
u Kiezen van een pauze binnen de
eerste 5 cijfers:
Het opgeslagen telefoonnummer wordt volledig gekozen,
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inclusief de kiespauze van 2
seconden.
u Kiezen van een pauze na de eerste 5 cijfers:
Het gedeelte van het telefoonnummer dat na de pauze is
opgeslagen, wordt pas gekozen
na het indrukken van toets I.

Toestel instellen
Volume van de hoorn instellen
Het volume van de hoorn kan op
twee niveaus worden ingesteld.
F
Volumetoets indrukken.
De volgende keer dat u de hoorn
opneemt, is het oorspronkelijke
volume weer ingesteld.

Microfoon uitschakelen
U kunt de microfoon van het toestel
tijdens een gesprek uitschakelen:
C
Toets “Microfoon uit”
indrukken.
Om de microfoon weer in te schakelen: toets “Microfoon uit” opnieuw
indrukken. Zolang de microfoon uitgeschakeld is, knippert de LED van
de toets.

Oproepsignaal instellen
U kunt bij het instellen van de ringtone en het volume van het oproepsignaal kiezen uit 9 niveaus (instelling bij levering: niveau 6) of uitschakelen.
c K Hoorn opnemen,
programmeertoets
indrukken.
#
Hekjetoets indrukken.
Q ... O Een van de nummertoetsen indrukken.
(0: oproepsignaal uit
totdat de hoorn de volgende keer wordt
opgenomen).

K

Programmeertoets
indrukken.

Let op: tijdens het opslaan knippert de
LED van de toets "Microfoon uit".

Gebruik achter een
privé-telefooncentrale
Speciale functies / R-toets
U kunt tijdens een extern gesprek
ruggespraak houden of het gesprek
doorverbinden. Druk hiervoor op de
toets H. Zie voor meer informatie
de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale. Om de R-toets te kunnen gebruiken, moet de flash-tijd
(onderbrekingstijd) van de telefoon
op de juiste waarde voor de telefooncentrale zijn ingesteld. Zie voor
meer informatie over dit onderwerp
de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale.

Kiesmethode/flashtijd
wijzigen
De telefoon ondersteunt de volgende kiesmethodes:
T1: Toonkiezen, flashtijd 100 ms
T2: Toonkiezen, flashtijd 280 ms
P: Impulskiezen
Afhankelijk van uw telefooncentrale
moet u eventueel de kiesmethode of
de flashtijd van uw telefoon wijzigen.
Dit is mogelijk met de
schuifregelaar onder
de toetsen.
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Tijdelijk van “impuls”-instelling
omschakelen op toonkiezen.

Bijlage

Om functies te kunnen gebruiken
waarvoor toonkiezen nodig is (bijvoorbeeld het op afstand beluisteren
van een antwoordapparaat), kunt u
de telefoon voor de duur van het
gesprek omschakelen op toonkiezen
zonder dat u de schakelaarpositie
hoeft te wijzigen.
Nadat de verbinding tot stand is
gebracht:
*
Sterretje-toets indrukken.
Na het verbreken van de verbinding
wordt de kiesmethode teruggezet
op impulskiezen.

Onderhoud

Gebruik achter openbare
telefooncentrales
Uw Maestro 1002 laat u toe om de
slimme diensten van Belgacom de
beheren ( doorschakeling van oproepen bijvoorbeeld). Wij raden U aan
om de corresponderende codes van
een dienst onder een toets op te
slaan.

Ruggespraaktoets
Bij openbare telefooncentrales is de
ruggespraaktoets nodig voor het
gebruik van verschillende extra diensten, bijvoorbeeld voor “Terugbellen
bij bezet”.
Het is niet nodig om de snelkiestoets
of flashing methode aan te passen.
De instelling is standaard T1 welke
staat uitgelegd op ( pagina 4).

£

Neem het toestel alleen af met een
vochtige of antistatische doek.
Gebruik geen oplosmiddelen of
microvezeldoekjes.
Gebruik nooit een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen

!

Als het toestel in contact gekomen is
met vloeistof:
1 De vloeistof uit het toestel laten
lopen.
2 Alle delen droog deppen. Het
toestel (met de toetsen naar beneden) vervolgens ten minste
72 uur laten drogen op een droge, warme plek (niet in een magnetron of een oven o.i.d.).
3 Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.
Als de telefoon volledig droog is, kan
deze meestal weer worden gebruikt.
In uitzonderingen kan het contact
met chemische substanties het
oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal
verkrijgbare chemicaliën zijn niet
alle substanties getest.

Vragen en antwoorden
U neemt de hoorn op, maar u
hoort geen kiestoon: is het aansluitsnoer goed aangesloten op het
toestel en op de telefoonaansluiting?
U hoort een kiestoon, maar het
toestel kiest niet: de aansluiting
functioneert goed. Is de kiesmethode goed ingesteld?
Uw gesprekspartner hoort u niet:
is de toets "Microfoon uit" ingedrukt?
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Milieu

Verklaring van Conformiteit

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

Dit toestel is bestemd voor de analoge telefoonlijnen van Belgacom.
Bij het ontwerpen ervan werd rekening gehouden met landspecifieke
vereisten.
Wij, Gigaset Communications GmbH,
verklaren dat de Maestro 1002 voldoet aan alle bepalingen van ons Full
Quality Assurance System, zoals
gecertificeerd door CETECOM ICT
Services GmbH overeenkomstig BIJLAGE V van de Europese Richtlijn
1999/5/EC (R&TTE).
Het vermoeden van conformiteit
met de essentiële vereisten van de
Richtlijn 1999/5/EC wordt verzekerd
overeenkomstig
Art. 3.1 a) Veiligheid:
EN 60950-1
(equivalent aan 2006/95/EC)
Art. 3.1 a) Akoestische shock:
ES 200 677
Art. 3.1 b) EMC:
EN 55022
EN 55024
(equivalent aan 2004/108/EC)
Een kopie van de Verklaring is
beschikbaar op dit internetadres:
www.gigaset.com/docs
Senior Approvals Manager
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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.
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:
u alle mogelijke schade die niet
vóór de verkoop is veroorzaakt;
u 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;

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