
1. ALVORENS TE BEGINNEN

Proximus bedankt u voor de keuze van Maestro 2032 die is 
ontworpen voor verbinding met het Belgische openbare 
analoog netwerk, en voldoet aan de Europese richtlijnen, 
als aangegeven door het CE teken.

1.1 Verpakkingsinhoud

Controleer dat het volgende allemaal in de doos zit:

1.2 Reiniging

Gebruik voor het schoonmaken van uw set een anti-statische 
doek die een beetje met water bevochtigd is.

1.3 Eerste blik gids voor toetsen en display

3. INSTELLINGEN

2. INSTALLATIE

2.1 Verbindingen

l Verbind een eind van het spiralen snoer met de handset 
en het andere eind in de gleuf aan de andere zijde van de 
telefoon.

l Steek het lijnsnoer in de gleuf aan de achterzijde van de 
set (achter het display) en steek de telefoon ingang in het 
stopcontact.

l Steek een eind van het netsnoer in het stopcontact aan de 
achterzijde van de set (achter het display).

l Steek het ander eind in een elektrisch stopcontact.

Waarschuwing: 
l Gebruik alleen de 9V DC voeding die bij de telelefoon 

behoort.

Zie hoofdstuk1.3 Eerste blik gids voor toetsen en display.
Om naar de instelmodus te gaan:

l Druk  .

   u Het display toont: “SET  OF  ".

l Gebruik de p of q  toetsen om door de menu functies te 
scrollen.

Opmerking: U kunt elk moment een stap teruggaan of het 
menu afsluiten door  te drukken.

De display taal instellen (Frans, Engels, Duits en 
Nederlands)
Wanneer het menu toont “CID LANGUAGE”:

l Druk  .
l Selecteer de taal met de p of q toetsen.

l Druk  opnieuw om op te slaan.

3.1 De klok instellen

Wanneer het menu “DATUM / TIJD” weergeeft.

l Druk  .

l Om de afstelling af te stellen, druk p  om door de cijfers te 
scrollen.

l Om naar de volgende parameter (uur/minuut/dag/maand) 
te gaan, druk q.

l Druk  opnieuw om op te slaan.

3.2 Het display contrast instellen

Contrast
Wanneer het menu “KIES CONTRAST” toont:  

Druk  . 

Gebruik de p of q toetsen om het contrastniveau op het 
display (4 niveau’s) te kiezen. 

Druk  opnieuw om op te slaan.
Orientatie

Het display kan handmatig van positie worden gewijzigd 
(hoger of lager zoals gewenst). 

3.3 De oproep parameter kiezen

Het is niet nodig om de volgende parameter te bewerken, 
aangezien deze ingesteld zijn om te werken op het Belgish 
netwerk:
Flash tijd (getimede loop brak):

De standaard flash tijd voor Belgie is 120 ms.
Wanneer het menu weergeeft "FLASH TIJD":

l Druk  .

l Gebruik de p of q  toetsen om de flash tijd te kiezen.

l Druk  opnieuw om op te slaan.

4. HOOFDFUNCTIES

4.1 Een oproep beantwoorden

Pak de handset op of druk  (handenvrije modus).
Aan het eind van de oproep, vervang de handset of druk weer 
op  (handenvrije modus).

4.2 Een oproep maken

Praten via de handset:
l Pak de handset op.

l Toets het nummer in van uw correspondent (voor 

4.3 Opnieuw bellen 

l Druk  : het laatste nummer verschijnt op het

   display. U heeft 10 seconden om de oproep te starten, of 

door de handset te pakken, of door  te drukken.

4.4 Handenvrije modus gebruiken

Tips voor handenvrije modus gebruik

l Blijf vrij dicht bij de telefoon zodat de persoon waar u tegen 
praat u duidelijk kan horen.

l Vermijd dat u op hetzelfde moment praat als uw 
correspondent.

l Vermijd de handenvrij modus in rumoerige omgevingen: 
de microfoon vangt het lawaai in de omgeving op en dit 
voorkomt dat de handenvrije functie kan wisselen naar 
ontvangstmodus wanneer u iets heeft gezegd.

Handenvrije modus aan/uit zetten

U kunt de handenvrije modus op elk moment gebruiken.

l  Druk  .

   u Een LED licht op boven de  toets verschijnt.

Tegelijkertijd, op elk moment gedurende een handenvrije 
conversatie, kunt u de handenvrije modus uitzetten door de 
handset op te pakken (de LED schakelt uit).

4.5 Volume afstellen

Belvolume instellen:

De beltoon volume slider bevindt zich aan de rechterzijde van 
de telefoon. Beweeg de cursor naar de gewenste instelling: 
stil, laag of hoog.     

Als de beltoon stil is, zal de blauwe LED  oplichten om 
inkomende oproepen te signaleren.
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Aanmelding vereist van Proximus

AC/DC voeding adapter model: SJB0900100PE
Fabrikant: Helms-Man Industrial Co., Ltd.
AC: 100-240V - 50/60 Hz - 300 mA 
Uitvoer: 9V DC 100 mA

Dit apparaat is voorzien van een schakel netvoeding; het 
verbruikt daarom erg weinig energie.

2.2 Wandmontage installatie

Uw telefoon staat standaard in de desk modus stand. Volg de 
onderstaande stappen als u het moet bevestigen.
• Draai de telefoon om en laat het scherm omhoog staan.

• Druk op de twee gestreepte delen om de drager te 
verwijderen.

• 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

• Keer met een munt het ronde plastic deel aan de linkerkant 
van de basis om.

Voet

opgeslagen nummers, zie §5.2 "Een telefoonboek nummer 
bellen").

l Vervang de handset aan het eind van de oproep.

Opmerking: Op elk moment tijdens het gesprek, kunt u naar 
handenvrije modus wisselen door  te 
drukken. Wanneer de blauwe LED oplicht, kan 
de handset vervangen worden.

Praten zonder de handset op te pakken (bijv. In handenvrije 
modus):

l Druk  .

    u De blauwe LED licht op.

l Toets het nummer van uw correspondent in (voor 
opgeslagen nummers, zie §5.2 "Een telefoonboek nummer 
bellen").

l Wanneer uw correspondent beantwoordt, spreek dan direct 
zonder de handset te pakken.

l Aan het eind van de oproep, druk  opnieuw. 
Het nummer intoetsen voordat de handset wordt 
opgepakt:
l Toets het nummer van uw correspondent in (voor 

opgeslagen nummers, zie §5.2 "Een telefoonboek nummer 

bellen").l Pak de handset op of druk  .

      u De oproep start automatisch.

l  Aan het eind van elke oproep, vervang de handset of druk 

 opnieuw.

omhoog/omlaag houden display

• Boor twee gaten in de muur met een hartafstand van 83mm.

• Steek twee pluggen in de gaten en draai de twee 
schroeven daarin.

• Haak de telefoon daarin vast en trek het toestel daarna 
omlaag.

Handset volume instellen:

Op elk moment tijdens een oproep, kunt u het volume hoger 

of lager zetten door  te drukken, zo vaak alsgewenst (4 
niveau’s).

Handenvrije luidspreker volume instellen:

Wanneer u in handenvrije modus praat(  actief), kunt u het 
volume hoger of lager  zetten door op  te drukken, zo vaak 
als nodig (8 niveau’s).

De telefoon zal het laatste telefoonniveau onthouden. 

4.6 Secrecy modus

Om uw correspondent in de wachtstand te zetten terwijl u 

praat met iemand naast u, druk de  toets, die dan blauw 
oplicht.

Om de secrecy modus uit teschakelen, druk  opnieuw.

5. HET TELEFOONBOEK GEBRUIKEN

5.1 Programmeren / Eengeheugen wijzigen / wissen

U kunt 13 namen en nummers in het geheugen opslaan (3 
direct-toegang geheugens + 10 indirecte geheugens). 

Een nummer opslaan in het geheugen:

l Druk  . 

       u Het display toont “I0-I9”.

l  Kies de gekozen geheugenlokatie (toetsen 0 tot 9 voor 
indirecte geheugens of  ,  ,  voor directe 
geheugens).

Opmerking: U kunt de p of q toetsen gebruiken om door alle 
geheugen lokaties te scrollen.

l Druk  om de geheugenlokatie te bevestigen.

l Voer het nummer in (op tot 32 cijfers).

l Druk  opnieuw om het nummer op te slaan.

l Voer de gelijkwaardige naam in (op tot 12 tekens) met het 
toetsenbord.

Voorbeeld: voor "PAUL": 

- Druk  eenmaal.

- Druk  eenmaal. 

- Druk  tweemaal.

- Druk  driemaal.

Om een ruimte in  te voegen, druk  eenmaal.
l Druk  om de naam op te slaan.

Opmerking: Op elk moment kunt u de procedure stoppen 
door  in te drukken.

Om een pause in te slaan tijdens het opslaan 
van het nummer, druk  . 

De  ,  ,  en  toetsen kunnen 
voor speciale tekens worden gebruikt.

Een geheugen wissen/wijzigen:

l  Druk  .

l  Scroll met de p of q toetsen (of druk direct op het geheugen: 
 ,  ,  of 0 tot 9), U heeft nu twee opties:

Wis een geheugen en vervang het door een nieuwe:

l Druk  .

l Voer het nieuwe nummer direct in (met het toetsenbord).

l Druk  .

l Voer de nieuwe naam in.

l Druk  om het op te slaan.

Wijzig of wis een geheugen zonder het te vervangen:

l Druk  .

l Corrigeer het nummer met de  toets of wis elk 
cijfer een voor een, opnieuw met de  toets, om het 
nummer geheel te verwijderen.

laag hoogstil



6.2 Compatibiliteit met Proximus voicemail
      service* (PHONEMAIL)

 Wanneer een nieuw voicemail bericht is ontvangen, verschijnt
het icoon        op het display.

 Neem contact op met Proximus voor meer informatie.

6.3 Andere netwerk service funties* 

In gesprek, geeft de R toegang tot andere Proximus services 
(tweede oproep, wisselen tussen 2 correspondenten, 3-weg 
bespreking).

Neem contact op met Proximus voor meer informatie.

7. PROBLEMEN OPLOSSEN

Problem Oorzaak Oplossing

U heeft 
problemen met 
het lezen van 
de display

Het contrast is te 
zwak

Contrast aanpassen (zie 
§3.2 "Display contrast
instellen"). 
Tip: de "contrast instel" 
functie is het derde item 
in het menu

De display 
bevindt zich in de 
verkeerde hoek

Beweeg display met 
de hand in de optimal 
positie.

Display en 
handenvrije 
functie werken 
niet

Netvoeding niet 
goed aangesloten

Controleer de voeding 
verbindingen (zie §2.1 
"Verbindingen").

Er is geen 
beltoon

De telefooningang 
is niet goed 
ingestoken

Controleer lijnsnoer 
verbindingen (zie §2.1 
"Verbindingen").

Oorstuk volume is 
te laag

Verhoog de volume 
afstelling (zie §4.5 
"Volume afstellen").

De telefoon 
gaat niet over

De bel staat uit Bel volume afstellen (zie 
§4.5 "volume afstellen").

Het lijnsnoer is 
ontkoppeld

Controleer de lijnsnoer 
verbindingen (zie §2.1 
"Verbindingen").

Uw 
correspondent 
kan u niet 
horen

Secrecy 
modus(Mute) is 
actief: de  toets 
LED staat aan

Secrecy modus 
uitzetten (Mute) door 

 te drukken. De LED 
schakelt uit.

10. 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 anders 
luidende 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 Proximus Center 
of erkende agenten. 

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 niet vóór de verkoop is veroorzaakt;

- de schade, de storingen en de defekten 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, etc...), de vervanging 
van de bijbehorende onderdelen die op regelmatige basis 
moeten worden vervangen (batterijen, accumulatoren, 
papier, inkt, etc...) en de levering van reinigingsproducten.

8. VEILIGHEID

In geval van gevaar, is de hoofdadapter werkzaam als 230V 
spanning isolerend apparaat.

Het moet daarom, als voorzorgsmaatregel, dicht bij het apparaat 
worden geinstalleerd en makkelijk bereikbaar zijn. Om het 
apparaat te ontkoppen van de primaire voedingsbron, moet 
de hoofdadapter worden verwijderd van het 230 V AC / 50 Hz 
stopcontact.

Wanneer de hoofdadapter faalt, moet het door een identiek 
model worden vervangen.

!Gebruik uw telefoon niet om een gaslekkage te melden 
wanneer u de in de buurt van de lekkage staat.

9. MILIEU

Het apparaat dat u heeft gekocht, werden 
natuurlijke hulpbronnen aangeboord en benut 
voor zijn productie. Het kan gevaarlijke stoffen 
die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het 
milieu.

Om te verhinderen dat deze stoffen in het milieu terechtkomen 
en om verspilling van de natuurlijke rijkdommen tegen te 
gaan, raden wij u aan geschikte inzamelingssystemen te 
benutten. Deze 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 informative over de 
inzamelings, hergebruiks recycleringssystemen, neem dan 
contact op met uw gemeentelijke of regionale dienst voor 
afvalverwerking administratie.

U kun took altijd met ons contact opnemen als u meer informatie 
wenst over de invloed van onze producten op het milieu.

5.3 Laatst gebelde nummer opslaan

 Druk  .
 De display toont "NEEM HOORN OP".

 Druk  gevolgd door de geheugen lokatie toets (0 tot 
9) of de directe toegangtoetsen  ,  of  ).

 Druk  eenmaal om het nummer op te slaan.

 Voer dezelfde naam, met gebruik van toetsenbord.

 Opslaan door  te drukken.

6. NETWERK SERVICE FUNCTIES*
(aanmelding noodzakelijk)

De  Maestro 2032  stelt u in staat de  naam/ nummer van 
de beller identificatie service* te gebruiken om bellers te 
identiciferen alvorens te beantwoorden, of tijdens een 
inkomende oproep terwijl u in gesprek bent met iemand 
anders.

De laatste 75 inkomende oproepen (of u ze beantwoord heeft 
of niet) staan niet in de bel log lisjt.

Bel log

Het display toont: "X NIEUWE OPR(S)" voor gemiste 
oproepen die u niet heeft geraadpleegd, of "X OPROEP(S)" 
voor gemiste oproepen die u heeft geraadpleegd en oproepen 
die u heeft beantwoord.

Wanneer een nummer van de beller overeenstemt met een 
nummer in het telefoonboek, wordt het verwante nummer op 
het display weergegeven*.

De display geeft ook de tijd en datum van de oproep weer 
en de volgorde in welke de oproepen zijn ontvangen.  
is weergegeven de eerste keer dat u een gemiste oproep 
raadpleegt.

Het bel log raadplegen:

 Gebruik de  of  toetsen om door het bel log te scrollen.

 Het display geeft het bericht "BEGIN/EINDE" weer aan
het begin en eind van de lijst.

Een nummer verwijderen uit het bel log:

Om het weergegeven nummer  te verwijderen, druk  .

Alle nummers verwijderen in het bel log:

U kunt alle nummers verwijderen van de bel log lijst tijdens 
raadpleging, of wanneer het display het aantal (nieuwe) 
oproepen weergeeft. Om  dit te doen:

 Druk en houd de  toets totdat het display : "ALLES 

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 necht,

Koning Albert II - laan 27,B-1030 Brussel 

Indirecte geheugens (I0 tot I9): 

 Pak de handset op of druk  .
 Druk  om het telefoonboek te openen. 
 Gebruik de  of  toetsen om door het telefoonboek te

scrollen voor de naam die u wilt.

of

 Druk de overeenstemmende geheugenlokatie (0 tot 9).

 Druk dan  om de oproep te beginnen.

Direct toegang geheugen (M1, M2, M3):

 Pak de handset op of druk  .
 Druk op de direct-toegang geheugentoets  ,  of 

 . 
 De oproep begint automatisch.

5.2 Een telefoonboek nummer bellen 

 Druk  .

 Corrigeer de naam met de  toets, of wis alle letters 
om de naam te verwijderen.

 Druk  opnieuw om op te slaan.

WISSEN?" weergeeft. 

 Druk  opnieuw om te bevestigen.

Een nummer opslaan van het bel log in het telefoonboek:

 Om het getoonde nummer op te slaan, druk
.Iemand terugbellen van het bel log:

 Tijdens de raadpleging van het bel log, kunt u de weergegeven
nummers bellen door  te drukken:

 ANT./BEWERKEN verschijnt.

 Om te bellen,zet de handset weg of druk  .
 Wanneer de telefoon verbonden is achter een prive

schakelaar (PABX) en een kengetal is vereist om te bellen,
druk dan het geselecteerd cijfer op het toetsenbord (druk #
om te verwijderen).

 Om te bellen,zet de handset weg of druk  .
 Als "FOUT NUMMER" verschijnt, kan het nummer niet

worden teruggebeld omdat het niet was openbaar gemaakt
door het vaste telefoon netwerk.

De waarborg geldt niet:

- Indien de klant het toestel 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 toestel 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 toestel, zoals 
meer bepaald productieverlies, winstderving of verlies van 
contracten. 


