
Belgacom Maestro™ 2056
Handleiding

Met deze telefoon kan u een tweede oproep beheren, de naam en 
het nummer van de beller zien voor u opneemt, oproepen doorverbinden 
en conferentiegesprekken organiseren.

Wil u meer weten over de Slimme Diensten van Belgacom?

• Bel naar 0800 22 800
• Ga langs in een van onze verkooppunten
• Surf naar www.belgacom.be/services
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Veiligheidsmaatregelen

Deze draadtelefoon werd ontworpen om aan te sluiten op een analoog netwerk van
Belgacom. Alle andere vormen van gebruik zijn niet toegestaan en worden beschouwd
als een inbreuk op de bepalingen. Deze gebruiksaanwijzing en de bijbehorende
veiligheidsmaatregelen behoren tot het productpakket en moeten bij de verkoop aan de
nieuwe eigenaar worden overhandig.

Opgelet:
➭ Plaats uw toestel niet:

– bij een warmtebron,
– in volle zon
– bij andere elektrische apparaten.

➭ Bescherm uw telefoon tegen vocht, stof, damp en bijtende stoffen.
➭ Sluit het elektrische snoer enkel aan op de telefoonaansluitingen die hiervoor zijn

voorzien.
➭ Sluit enkel goedgekeurde accessoires aan.
➭ Gebruik voor het schoonmaken van het toestel een zachte, licht vochtige doek.

Vermijd bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen.
➭ Plaats de telefoon niet in de badkamer of in de douche.
➭ Raak de ontblote contacten niet aan!
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Uw telefoon in gebruik nemen

Meegeleverd materiaal

➭ 1 telefoon Maestro 2056
➭ 1 handset
➭ 1 spiraaltelefoondraad
➭ 1 netvoeding
➭ 1 achtpolige telefoonstekker
➭ 1 aansluitkabel
➭ 1 handleiding

Plaatsing

Plaats uw Maestro 2056 op een vlakke, droge plaats in de buurt van een stopcontact 230V. 
Indien de plaats van uw keuze te ver verwijderd is van een stopcontact, gebruik dan
enkel een goedgekeurde verlengkabel.

➭ Zorg ervoor dat niemand kan struikelen over de aansluitkabel van de telefoon.

➭ Sluit de aansluitkabel enkel aan op de telefoonaansluitingen die hiervoor zijn voorzien.

➭ Plaats de telefoon niet in het volle zonlicht.

➭ Bescherm de telefoon tegen vocht. Plaats het toestel niet op een plaats waar veel
condensatie, bijtende dampen of veel stof is. Condensatie komt vaak voor in kelders,
garages, veranda’s of besloten ruimtes.

➭ De omgevingtemperatuur moet tussen 5 °C en 40 °C liggen.

De plaats voor de telefoon moet schoon, droog en goed verlucht zijn. Kies een stabiele,
effen en trillingsvrije plaats.
Plaats de telefoon niet in de onmiddellijke omgeving van elektronische apparaten zoals 
hifi-installaties, bureau-apparatuur of microgolfovens om iedere interferentie te voorkomen. 
Vermijdt ook plaatsen die zich dicht bij een warmtebron, zoals radiators, of bij obstakels
bevinden. 
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Uw telefoon in gebruik nemen

De telefoon aansluiten

Voor een optimale plaatsing van uw telefoon (licht hellend), wordt uw toestel geleverd
met een plaatsingssteuntje achteraan op het toestel.

De stekkers voor de hoorn en de kabels bevinden zich onderaan de telefoon. Sluit eerst
de hoorn aan vooraleer u het toestel aansluit op het telefoonnetwerk.

De hoorn aansluiten

De stekkers aan beide zijden van de spiraaldraad hebben
dezelfde afmetingen.

Sluit eerst de stekker van het lange, niet gevlochten uiteinde
aan op contact ➀ onderaan de telefoon. Dit contact herkent
u aan het symbool met het hoorntje.

Plaats de kabel in de opening voor de trekontlasting 
die hiervoor is voorzien ➁. Gebruik hiervoor een fijn en 
plat voorwerp om de kabel tussen de vasthoudpinnetjes 
te steken.

Sluit de stekker van het andere uiteinde aan op de hoorn.
2

1
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Uw telefoon in gebruik nemen

De telefoon aansluiten

Sluit het ene uiteinde van de aansluitkabel aan op de
stekker ➀ achteraan de telefoon. Dit contact herkent
u aan het symbool met het telefoontje.

Plaats de kabel in de opening voor de trekontlasting
die hiervoor is voorzien ➁. Gebruik hiervoor een fijn
en plat voorwerp om de kabel tussen de vasthoud-
pinnetjes te steken.

Sluit het andere uiteinde van de aansluitkabel indien
nodig aan op de vijfpolige telefoonstekker. 
Sluit tenslotte deze stekker aan op het telefoon-
aansluiting in de muur ➂.

Sluit vervolgens de stekker van de stroomvoeding ➃ 

(symbool van de voeding) aan totdat die wordt 
vergrendeld. Plaats de kabel in de opening voor de 
trekontlasting die hiervoor is voorzien ➄. 
Sluit vervolgens de stroomvoedingskabel aan op een stopcontact van 230 V.

Draai de telefoon om en plaats hem op de steuntjes. Hang de hoorn op de haak.

Neem de hoorn van de haak. U hoort de kiestoon. Nu kunt u telefoneren.

Nota • Sluit de aansluitkabel enkel aan op de telefoonaansluitingen die hiervoor 
zijn voorzien.

• Zorg ervoor dat niemand kan struikelen over de telefoonkabels.

2

5

1

4
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Uw telefoon in gebruik nemen

Montage aan de muur

De telefoon voorbereiden

1. Draai de telefoon, verwijder het
plaatsingssteuntje ➀ door licht op 
de clip links van de stang te drukken,
en draai het vervolgens 180°. 

2. Plaats het steuntje terug in de twee 
gaatjes onderaan op de achterkant ➁.

3. Boor twee gaatjes met een diameter
van 5 mm op de gewenste plaats 
in de muur (afstand tussen de
gaatjes = 80 mm).

4. Steek twee plugjes en twee
schroeven in de muur. Zorg ervoor
dat de koppen er ongeveer 2 mm
uitsteken.

De telefoon bevestigen

1. Duw het bevestigingspinnetje ➀ van
de hoorn omhoog en geef een halve
draai. 

2. Plaats het terug in de uitsparing om
de hoorn op de haak te houden. 

3. Hang de telefoon aan de muur.

–– +

++ –

1

2 2

1
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Uw telefoon in gebruik nemen

Gebruik met batterijen

In plaats van uw telefoon aan te sluiten op het stroomnet, kunt u ook batterijen gebruiken
(indien uw telefoon bijvoorbeeld te ver staat van een stopcontact van 230 V).

Verwijder het dekseltje van het batterijenvak
door met uw nagel of een hard voorwerp,
bijvoorbeeld een balpen of de punt van een
schroevendraaier, op het pennetje te drukken. 

Plaats drie AA LR6 batterijen van 1,5 V in het
batterijenvak ➀ en let hierbij op de polariteit.

Sluit het batterijenvak.

Nota • Maak om veiligheidsredenen altijd eerst de netwerkkabel los voor u
het batterijenvak opent. 

• Voor de voeding van uw telefoon gebruikt u OFWEL de netvoeding OFWEL de 
batterijen, nooit de twee samen, anders verschijnt de foutmelding «Voedings-
probleem! Verwijder de batterijen» en laat het bieptonen horen.

• Gebruik enkel Alkaline AA standaardbatterijen.

• Gebruik geen heroplaadbare batterijen, omdat in dit geval bepaalde functies
niet meer correct zouden kunnen werken.

• Wanneer de batterijen leeg zijn, schakelt de telefoon automatisch over naar
noodtoestand (zie hoofdstuk «Noodtoestand»). Er is nog een beperkt aantal
functies bruikbaar. 

• De levensduur van uw batterijen in standby-modus («Eco»-modus) en in gespreks-
modus bedraagt meer dan 6 maanden bij een normaal gebruik van de telefoon.

• De functies «handenvij» en SMS en de achtergrondverlichting van het scherm
vragen meer energie van uw batterijen, die dan ook sneller leeg zullen raken. 

• Door de achtergrondverlichting van het scherm uit te schakelen, verlengt u de
levensduur van uw batterijen (zie hoofdstuk «Configuratie, Scherm, Verlichting»).

• Wanneer de telefoon op batterijen werkt worden tijd, datum en PhoneMail niet
weergegeven. Ook zijn de functies «Wekker» en «Afspraak» UITGESCHAKELD.

–– +

++ –

1
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Uw telefoon in gebruik nemen

«Eco» modus (Sleep mode)

De «Eco» modus is enkel actief bij gebruik op batterijen. Wanneer u uw telefoon gedu-
rende meer dan 20 seconden niet gebruikt, schakelt die automatisch over naar «Eco»
modus (Sleep mode) om de levensduur van uw batterijen te verlengen. De achtergrond-
verlichting van het scherm wordt reeds na 5 seconden uitgeschakeld.

Om uw telefoon opnieuw te activeren (te «wekken»), drukt u op de toets of neemt
u de hoorn van de haak.

Nota • Een binnenkomende oproep «wekt» uw telefoon, waardoor die automa-
tisch overschakelt van «Eco» modus (Sleep mode) naar actieve modus.

• Om te telefoneren in «Eco» modus, moet u de hoorn van de haak nemen
voor u het nummer vormt (de toets is uitgeschakeld) of op de 
toets drukken en vervolgens het nummer vormen.

• Binnenkomende SMS-berichten worden ook opgeslagen in «Eco» modus.
Ze worden echter niet aangekondigd (niet op het scherm en niet door het
knipperen van de berichtentoets).

Assistent Installatiegids

De Assistent Installatiegids begeleidt u stap voor stap door de ingebruikname van uw
telefoontoestel zodat u er vertrouwd mee raakt.

Stel de gewenste taal, het uur en de datum in door de weergegeven instructies te volgen.

Nota • De Assistent Installatiegids wordt opnieuw weergegeven wanneer de tele-
foon werd gereset (herstel van de basisparameters).

• De Assistent Installatiegids wordt enkel weergegeven in de modus «Gebruik met
netvoeding» en is dus niet beschikbaar in de modus «Gebruik met batterijen».

• De taal, het uur en de datum kunnen ook worden ingesteld in de overeen-
komstige menu’s.

• Indien u geen gebruik maakt van de Installatie Installatiegids om de taal te
configureren, verwijzen wij u naar het hoofdstuk «Parameters, Taal».
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Uw telefoon in gebruik nemen

Het etiket

Het etiket bevindt zich bij levering in het toestel.

Bijkomende etiketten voor snelkiestoetsen vindt 
u op de laatste pagina’s van deze gebruikshand-
leiding. Indien nodig kunt u dus een nieuw etiket
uitknippen.

Plaats het etiket in het vakje naast de snelkies-
toetsen ➀. Als u de functie van deze toetsen al
kent, kunt u op het etiket de overeenkomstige
informatie reeds invullen.

Plaats het transparante dekseltje ➁ op het etiket
in het vakje en druk er lichtjes op zodat het vast
komt te zitten. 

➭ Het transparante dekseltje kan gemakkelijk worden verwijderd indien u later andere
nummers wilt toevoegen of indien u bij de installatie nog niet weet welke nummers 
u zult gebruiken. Plaats uw nagel in de uitsparing en licht het dekseltje gewoon 
op. Vul de gewenste informatie in en plaats vervolgens het dekseltje terug op de 
hierboven beschreven manier.

2

1
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Uw telefoontoestel ontdekken

2
1 3

4 5 6

7 8 9

0

+-

#*

PQRS

ABC

DEF

GHI
JKL

MNO

TUV
WXYZ

R 

Programmatoets

Navigatietoets

Sterretje-toets
Hekje-toets

«R» toets

PhoneMail

Berichten-
toets

Snelkies-
toetsen

Toets 
Belgacom 
Telefoonboek

Geheimtoets

Plus/mintoetsen

Luidsprekertoets Lijst terugbellen/
De «Eco»-modus uitzetten

Lijst ontvangen oproepen

Gaat-en-komt / Gesprek met drie

Overzicht en bedieningsknoppen
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Uw telefoontoestel ontdekken

Programmatoetsen (multifunctioneel) Rechtse programmatoets: 
bladeren in de menuopties en invoer/instellingen bevestigen. 
Linkse programmatoets: teruggaan naar een bovenliggend menu.

Navigatietoets Bladeren in de menu’s / lijsten (omhoog/omlaag, 
naar links /naar rechts).

Lijst terugbellen De lijst terugbellen openen (gevormde nummers).
«Eco» modus: de telefoon «wekken» wanneer die in «Eco» modus
(Sleep mode) staat.

Lijst ontvangen oproepen De lijst openen.

Berichten-toets Toegang tot gemiste oproepen en SMS. Voor iedere
nieuwe boodschap gaat de toets knipperen.

Gaat-en-komt / Gesprek met drie Afwisselen (functie gaat-en-komt)
tussen uw twee gesprekspartners / Een gesprek met drie beginnen.

Luidsprekertoets Het geluid versterken: Schakelt de luidspreker in tijdens
een gesprek om de andere personen in de kamer te laten meeluisteren.

Plus/mintoetsen Om de geluidsterkte van de luidspreker en de hoorn 
te regelen.

Geheimtoets De microfoon uitschakelen om met de personen in de
kamer te spreken zonder dat uw gesprekspartner u kan horen.

PhoneMail Directe toegang tot de netwerkantwoorddienst.

Cijfertoetsen/numeriek klavier Nummers vormen. De letters staan op 
de toetsen gedrukt. 

Door iets langer op de «0»-toets te drukken tijdens het vormen van een
nummer, voegt u een pauze tussen twee cijfers in.

Nummer onderdrukken Lang drukken: de volgende oproep zal
anoniem zijn.

Sterretje-toets Om het sterretje in te voegen. Lang drukken: het belsig-
naal van de handset in-/uitschakelen.

Hekje-toets Om een hekje in te voegen. Lang drukken: de toetsen ver-
grendelen.

+-

0 … 9WXYZ

0

3DEF

*

#
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Uw telefoontoestel ontdekken

Getoonde symbolen

Alarm ingeschakeld
Geeft weer dat het alarm is ingeschakeld.

Actief gesprek
Geeft weer dat er een gesprek wordt gevoerd.

Handsfree ingeschakeld
Geeft weer dat de handenvrije modus is 
ingeschakeld.

Belsignaal uitgeschakeld
Geeft weer dat het belsignaal is uitgeschakeld.

Toetsenbordvergrendeling
Geeft weer dat de toetsen zijn vergrendeld.

Laadstatus van de batterij: geladen
Geeft weer dat de batterij volledig is opgeladen.

Laadstatus van de batterij: leeg
Geeft weer dat de batterij bijna leeg is.

Gemiste oproep
Wordt weergegeven wanneer u een oproep
heeft gemist.

U heeft een nieuw SMS bericht
Geeft weer dat u een of meerdere nieuwe
SMS berichten heeft ontvangen.

U heeft nieuwe berichten in uw
PhoneMail*
Wordt weergegeven wanneer u nieuwe
berichten heeft op uw voice-mail.
*symbool niet ondersteund in batterij-modus.

Automatisch Terugbellen 
ingeschadeld
Duidt aan dat automatische oproep actief is.

)

Klavier vergrendeld De klaviervergrendeling voorkomt dat per onge-
luk een nummer wordt gebeld.

«R» toets

Toets Belgacom Telefoonboek Directe toegang tot bepaalde
servicenummers van Belgacom.

5 snelkiestoetsen U kunt 10 nummers programmeren (mogelijkheid
tot dubbele functie).

R 
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Uw telefoontoestel ontdekken

Over de menu’s

Bladeren in de menu’s

Het menu van uw handset is erg eenvoudig te gebruiken. Elk menu opent in principe
een optielijst. Druk op de programmatoets onder de weergegeven tekst om de 
hoofdmenu’s, submenu’s en opties te openen.

Druk op de programmatoets onder MENU van de actieve handset om het hoofdmenu 
te openen. Blader vervolgens door de lijst met de menutoets om de gewenste menu-
optie te kiezen. Bevestig met OK om de optielijst te openen en blader in de lijst met de
navigatietoets . Bevestig de gekozen optie met OK.

Een stap teruggaan

U kunt naar het bovenliggende menu terugkeren door TERUG te kiezen.

Een menu verlaten

Om een menu te verlaten, drukt u op de programmatoets onder TERUG. Om terug te
keren naar de standby-modus, drukt u verschillende keren op TERUG.

Nota U verlaat een menu – de telefoon schakelt automatisch over naar 
standby-modus – door de hoorn terug op de haak te leggen of door op 
de toets te drukken. 
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Voorkiezen

Vorm eerst het nummer dat u wilt opbellen. Als u zich vergist, kunt u het nummer nog
wissen. Neem de hoorn van de haak, het nummer wordt gebeld.

Een oproep aannemen

Het nummer en de naam van diegene die u opbelt en die in het telefoon zijn ingevoerd, 
worden enkel weergegeven als u bent geabonneerd op de dienst weergave oproeper (CLIP) 
van Belgacom. Neem de hoorn van de haak of druk op de toets om het gesprek
te beginnen.

Tweede oproep (Signaal 2de oproep)

U bent in gesprek. Indien u bent geabonneerd op de dienst «See & Talk» of op de
Slimme Diensten* en op de dienst Nummerweergave, en indien u deze functie heeft
ingeschakeld (zie hoofdstuk «Netwerkfuncties, Signaal Tweede Oproep»), wordt het
nummer van de tweede beller getoond. Een geluidssignaal (het belsignaal) waarschuwt 
u dat een tweede oproep binnenkomt. Druk op de programmatoets 

• onder OPTIES, ACC. 2de OPREOP om de inkomende oproep aan te nemen (het 
huidige gesprek wordt in de wachtrij geplaatst).

• onder OPTIES, BEËINDIGEN om het huidige gesprek te beëindigen en de inkomende
oproep te beantwoorden

• onder OPTIES, WEIGEREN om de inkomende oproep af te wijzen.

Telefoneren

* Neem contact op met Belgacom om over deze bijkomende diensten te kunnen
beschikken.



19

20
40

32
40

nl
_b

a_
b0

Telefoneren

Terugbellen

Terugbellen indien bezet (RingBack)

U kunt de terugbelfunctie inschakelen wanneer een gevormd nummer in gesprek is door
op de programmatoets onder OPTIES, RINGBACK te drukken. Als u een bericht hoort 
dat u daartoe verzoekt, activeert u de Ring Back-functie en weerklinkt een belsignaal zodra 
de gevraagde correspondent heeft opgehangen of zodra de lijn vrij is.

Nota U kunt de functie Ring Back uitschakelen in het menu 
NETWERKFUNCTIES /DESACT. RINGBACK.

Automatisch terugbellen

Met de funtie automatisch terugbellen kunt u het laatst gevormde nummer terug opbellen. 

Druk op de programmatoets onder OPTIES, AUTOM. TER.BELLEN wanneer uw gespreks-
partner in gesprek is of niet antwoordt en voer de gewenste parameters in. Wanneer er
een belsignaal weerklinkt, neemt u de hoorn van de haak – het telefoontoestel vormt
automatisch het nummer – of druk op de programmatoets onder NEEN om het auto-
matisch terugbellen te stoppen. U kunt ook op GEDESA. drukken om deze functie uit te
schakelen.

Of 

Neem de hoorn van de haak, druk op en voer de gewenste parameters voor het
laatst gevormde nummer in. Wanneer er een belsignaal weerklinkt, neemt u de hoorn
van de haak – het telefoontoestel vormt automatisch het nummer – of druk op de
programmatoets onder NEEN om het automatisch terugbellen te stoppen. U kunt ook
op GEDESA. drukken om deze functie uit te schakelen.

Nota • U kunt het Automatisch terugbellen uitschakelen in het menu 
NETWERKFUNCTIES /DESACT. AUTOM. TER.

• Denk eraan dat het Automatisch terugbellen niet werkt wanneer uw
telefoon werkt op batterijen.



Telefoneren

Nummers vormen met de snelkiestoetsen

Met de snelkiestoetsen biedt uw telefoon u de mogelijkheid om vaak gebruikte 
nummers te bellen door gewoon op een enkele toets te drukken. U beschikt hiervoor
over 5 dergelijke toetsen. Dankzij het dubbele gebruik van deze toetsen, kunt u 
10 nummers programmeren.

U moet een nummer toekennen aan de gewenste snelkiestoets om op deze manier het
nummer te kunnen bellen. 

Druk op één van de snelkiestoetsen .

Neem de hoorn van de haak. De telefoon belt automatisch het nummer. Wacht tot de
verbinding tot stand komt en begin dan uw gesprek.

Nota • Door één keer op de snelkiestoets te drukken, verschijnt het eerste gepro-
grammeerde nummer. Druk twee keer op de toets om het tweede nummer
te doen verschijnen.

• Hoe u de snelkiestoetsen moet programmeren, vindt u in het hoofdstuk
«Configuratie, Snelkiestoetsen».

Handenvrij

Met deze functie kunt u telefoneren terwijl de hoorn op de haak ligt, zodat de andere
personen in de kamer kunnen deelnemen aan het gesprek.

Uw telefoon rinkelt. Druk op om de nieuwe oproep aan te nemen en handenvrij 
te telefoneren. Druk opnieuw op om het gesprek te beëindigen.

Handenvrij bellen tijdens een gesprek

Druk op de toets tijdens een gesprek en hou de knop ingedrukt. Leg de hoorn 
op de haak en laat dan pas de toets los. Druk opnieuw op om het gesprek
te beëindigen.

20
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Telefoneren

Luidsprekermodus

In tegenstelling tot de handenvrije modus, kunnen in deze modus de andere personen 
in de kamer het gesprek horen maar uw gesprekspartner hoort enkel wat in de hoorn
wordt gezegd.

U bent aan het telefoneren met de hoorn maar u wilt de andere personen in de kamer
laten meeluisteren naar het gesprek.

Druk op om de luidspreker in te schakelen.

Druk opnieuw op om de luidspreker weer uit te schakelen.

Hang op om het gesprek te beëindigen.

Handsetvolume

U beschikt over 5 geluidsvolumes voor de handset. Stel het volume in tijdens een gesprek
met of . Het ingestelde volume blijft bewaard na het gesprek.

De microfoon van de handset uitschakelen (geheim)

U kunt praten met een andere persoon in de kamer tijdens een gesprek zonder dat uw
gesprekspartner u hoort.

1. Druk op tijdens een gesprek. Uw gesprekspartner hoort u nu niet meer.

2. Druk op om de microfoon weer in te schakelen.

-+
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Telefoneren

Lijst terugbellen

De 15 laatst gevormde nummers worden opgeslagen in de kieslijst. Wanneer bij het
nummer een naam is opgeslagen in het telefoonboek, wordt de naam weergegeven.

Herhaling van een nummer in de kieslijst

Druk op om de kieslijst te openen en blader met behulp van . Neem de hoorn op
wanneer het gezochte nummer verschijnt.

Een nummer uit de kieslijst in uw telefoonboek opslaan

U kunt een nummer uit de kieslijst opslaan in uw telefoonboek.

Druk op om de kieslijst te openen. Kies het gewenste nummer met behulp van de 
navigatietoetsen en druk op de programmatoets onder OPTIES, NUMMER BEWAREN.
Geef de naam in die overeenkomt met het nummer en bewaar de invoer.

Nota De optie «Bewaren» wordt niet weergegeven wanneer het nummer al in het
telefoonboek staat.

Record/Alles verwijderen

Druk op om de lijst terugbellen te openen. Blader door de lijst tot aan het gezochte
gegeven. Druk op de programmatoets onder OPTIES en wis de oproep of alle oproepen.

Bericht schrijven vanuit de lijst terugbellen 

1. Druk op de programmatoets onder . Kies het gewenste gegeven met behulp 
van de navigatietoetsen en druk op de programmatoets onder OPTIES, 
BERICHT SCHRIJVEN.

2. Selecteer de gewenste SMS-gebruiker (indien deze op voorhand werd geprogrammeerd),
stel uw SMS op en verstuur.
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Telefoneren

Toetsenbordvergrendeling

1. Druk lang op . Er verschijnt KLAVIER VERGRENDELD.

2. Druk op de programmatoets onder ONTGREN om het toetsenbord vrij te geven.

Nota Wanneer het toetsenbord is vergrendeld

• kunt u altijd noodnummers 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 110, 112
(enkel via voorkiezen) kiezen en inkomende oproepen beantwoorden.

• kunt u geen nummer kiezen of menu’s gebruiken.

• en indien u een PIN-code heeft geprogrameerd, moet u eerst op de pro-
grammatoets onder ONTGREN. drukken en vervolgens uw persoonlijke
PIN-code ingeven om het toetsenbord te ontgrendelen.

Anonieme oproep

In principe wordt uw nummer weergegeven bij uw gesprekspartner wanneer u hem opbelt, 
op voorwaarde dat diens telefoon over deze functie beschikt en dat hij geabonneerd is
op de dienst «Nummerweergave».

U kunt instellen om uw nummer bij de volgende oproep niet weer te geven bij uw
gesprekspartner, m.a.w. u kunt anoniem bellen.

U kunt «anonieme oproep» voor de volgende oproep ook inschakelen door lang op toets
te drukken, daarna vormt u het nummer en vervolgens neem de hoorn op.

De functie «Anonieme oproep» werkt enkel indien u het nummer vormt alvorens de
hoorn van de haak te nemen.

Nota Als u vi a het telefoonboek telefoneert, moet het record de optie «Anonieme 
oproep» «Geactiveerd» hebben. «Anonieme oproep» wordt voor iedere
oproep opnieuw geactiveerd.

3DEF

#
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Telefoneren

Indien u bent geabonneerd op de Slimme Diensten* van Belgacom, kunt u overschakelen
van de ene gesprekspartner naar de andere zonder dat de wachtende gesprekspartner
het actieve gesprek kan volgen (Gaat-en-komt). U kunt een tweede binnenkomende
oproep aannemen of zelf een tweede gesprekspartner opbellen. Met deze diensten kunt
u ook een Gesprek met drie beginnen (zie ook hoofdstuk «Netwerkfuncties [Slimme
Diensten]»).

Gaat-en-komt (afwisselend praten met twee verschillende gesprekspartners)

U bent in gesprek.

1. Druk kort op , vorm het nummer van de gewenste tweede gesprekspartner of
zoek het nummer op in de telefoonlijst (het eerste gesprek blijft behouden). 

2. Druk op de programmatoets onder GEVOLG, het nummer wordt gevormd. 

3. Zodra de tweede gesprekspartner antwoordt, kunt u afwisselen tussen uw gespreks-
partners door op te drukken.

Of

U bent in gesprek.

1. Er weerklinkt een belsignaal om u te waarschuwen dat u een tweede binnenkomende
oproep heeft. 

2. Druk op de programmatoets onder OPTIES, AANVAARDEN om de tweede oproep te
beantwoorden (het eerste blijft behouden).

3. Wissel af tussen uw gesprekspartners door op te drukken.

* Neem contact op met Belgacom om over deze bijkomende diensten te kunnen beschikken.
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Telefoneren

Gesprek met drie

Indien u bent geabonneerd op de Slimme Diensten van Belgacom, kunt u een gesprek
met drie beginnen:

U bent in gesprek.

1. Druk kort op , vorm het nummer van de gewenste tweede gesprekspartner of
zoek het nummer op in de telefoonlijst (het eerste gesprek blijft behouden). 

2. Druk op de programmatoets onder GEVOLG, het nummer wordt gevormd. 

3. Zodra de tweede gesprekspartner antwoordt, drukt u lang op . 
BENT U DAAR ZEKER VAN? verschijnt. Druk op de programmatoets onder JA: 
Het gesprek met drie kan beginnen.

Nota Indien u NEEN antwoordt, blijven de twee bestaande gesprekken actief. 
U kunt afwisselen tussen uw gesprekspartners door op te drukken.

Of

U bent in gesprek.

1. Er weerklinkt een belsignaal om u te waarschuwen dat u een tweede binnenkomende
oproep heeft. 

2. Druk op de programmatoets onder OPTIES, AANVAARDEN om de twee oproep te
beantwoorden (het eerste blijft behouden).

3. Zodra de tweede gesprekspartner antwoordt, drukt u lang op . 
BENT U DAAR ZEKER VAN? verschijnt. Druk op de programmatoets onder JA: 
Het gesprek met drie kan beginnen.

Nota Indien u NEEN antwoordt, blijven de twee bestaande gesprekken actief. 
U kunt afwisselen tussen uw gesprekspartners door op te drukken.
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Telefoonboek

U kunt in het telefoonboek maximaal 100 namen en telefoonnummers opslaan. 
Ledere record omvat een naam en een nummer. De maximale lengte van de namen
bedraagt 16 tekens en die van de nummers 24 cijfers. 

Invoer in het telefoonboek

Nieuw record

Wanneer de handset in standby staat:

1. Druk op de programmatoets onder TEL.BOEK. Alle contactpersonen worden in
alfabetische volgorde weergegeven.

2. Druk op de programmatoets onder OPTIES. Kies NIEUW RECORD, vorm vervolgens de
naam, het nummer en preciseer de gewenste status (PBX/extern). Stel «ANONIEME
OPROEP» in op «GEACTIVEERD» als u wilt dat uw nummer niet wordt weergegeven
bij de contactpersoon en bewaar de invoer.

Nota • Het heeft geen zin om op een in de PBX bepaald nummer «ANONIEME
OPROEP» op «GEACTIVEERD» te zetten, want dit is een dienst van 
BELGACOM die alleen werkt voor «externe» nummers of zonder PBX.

• De regeling van het belsignaal werkt alleen als u op de dienst «Nummer-
weergave» geabonneerd bent.

Tips voor het invoeren

• Druk op om een spatie in te voeren, op of op om speciale tekens in 
te voeren.

• De beschikbare speciale tekens worden telkens weergegeven op de onderste regel van
het scherm. Druk op de overeenkomstige toets om door de tekens te bladeren.

• U kunt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters door tijdens de invoer op de 
toets te drukken.*

100
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Telefoonboek

Een invoer wijzigen

1. Druk op de programmatoets onder TEL.BOEK. Kies het gewenste record met behulp
van de navigatietoetsen en druk op de programmatoets onder OPTIES.

2. Kies RECORD AANMAKEN, wijzig de naam en/of het nummer en bewaar de invoer.

Record/Alles verwijderen

U kunt bepaalde records of het hele telefoonboek wissen.

1. Druk op de programmatoets onder TEL.BOEK. Kies de gewenste record met behulp
van de navigatietoetsen en druk op de programmatoets onder OPTIES.

2. Wis het gewenste record of de hele lijst.

Een nummer bellen vanuit het telefoonboek

1. Druk op de programmatoets onder TEL.BOEK. Alle contactpersonen worden weerge-
geven in alfabetische volgorde.

2. Blader door het telefoonboek met , kies het gewenste record en neem de hoorn op.
Het nummer wordt weergegeven en gebeld.

U kunt ook alfabetisch zoeken. Geef de eerste letter van de gezochte naam.

Een bericht schrijven vanuit het telefoonboek

1. Druk op de programmatoets onder TEL.BOEK. Kies het gewenste record met 
behulp van de navigatietoetsen en druk op de programmatoets onder OPTIES,
BERICHT SCHRIJVEN.

2. Selecteer de gewenste SMS-gebruiker (indien deze op voorhand werd geprogrammeerd),
stel uw SMS op en verstuur SMS.
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Belgacom-telefoonboek

In het Belgacom-telefoonboek zijn reeds 10 Belgacom-servicenummers voorgeprogrammeerd: 

1919 Recall

1200 Tijdmelding in het Nederlands

1300 Tijdmelding in het Frans

1400 Tijdmelding in het Duits

1207 Nationale telefooninlichtingen in het Nederlands

1307 Nationale telefooninlichtingen in het Frans

1407 Nationale telefooninlichtingen in het Duits

1920 Diensten beheren die op uw lijn actief zijn in het Nederlands

1930 Diensten beheren die op uw lijn actief zijn in het Frans

1940 Diensten beheren die op uw lijn actief zijn in het Duits

U kunt dit telefoonboek raadplegen met de toets . 

Om een nieuw nummer in dit telefoonboek op te slaan, dient u eerst een van de voorge-
programmeerde nummers te wissen. Druk vervolgens op de programmatoets onder OPTIES. 
Selecteer NIEUW RECORD en vorm vervolgens de beschrijving en het nummer en bewaar.
U kunt de bewaarde nummers op ieder moment wissen en/of wijzigen.

Nota • Druk op de toets om in het telefoonboek te bladeren.

• Om een servicenummer van Belgacom te bellen, kiest u het gewenste
nummer uit de lijst en neem de hoorn op.

Telefoonboek
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Lijst oproepen

Wanneer u bent geabonneerd op deze dienst, wordt het nummer van de persoon die u
opbelt, weergegeven op uw telefoon vóór u opneemt (op voorwaarde dat het nummer
niet onderdrukt is).

Een bericht op het schermt informeert u over nieuwe oproepen. Er is een lijst voor de
ontvangen oproepen en de oproepen in afwezigheid (oproepen zonder antwoord). 
Deze lijsten kunnen maximaal 40 gegevens bevatten. Als de lijst vol is, wordt het oudste
gegeven vervangen door elke nieuwe oproep.

Een nummer bekijken/bellen vanuit de Lijst oproepen

Druk op en kies de gewenste bellijst. Blader door de lijst met . Neem de hoorn van
de haak om het getoonde nummer te bellen.

Een nummer uit de Lijst oproepen opslaan

1. Druk op en kies de gewenste bellijst. Blader door de lijst tot aan het gewenste 
gegeven.

2. Druk op de programmatoets onder OPTIES, kies vervolgens NUMMER BEWAREN. 
Geef de naam in die overeenkomt met het nummer en bewaar.

Een bericht schrijven vanuit de Lijst oproepen

1. Druk op om de Lijst oproepen te openen. Kies het gewenste gegeven met 
behulp van de navigatietoetsen en druk op de programmatoets onder OPTIES,
BERICHT SCHRIJVEN.

2. Selecteer de gewenste SMS-gebruiker (indien deze op voorhand werd geprogrammeerd),
stel uw SMS op en verstuur.
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Gegevens uit de Lijst oproepen wissen

1. Druk op en kies de gewenste bellijst. Blader door de gewenste lijst (oproepen in
afwezigheid of beantwoorde oproepen) tot aan het gezochte gegeven.

2. Druk op de programmatoets onder OPTIES, OPROEP VERWIJDEREN en wis het 
gegeven.

De hele Lijst oproepen wissen

Druk op en selecter ALLE OPROEP. VERW. om de hele lijst te wissen.

Lijst oproepen
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U kunt de audio-parameters (beltoon, toetstoon/bevestigingstoon) instellen zoals u zelf
wenst:

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder MENU. Blader door de lijst met tot aan AUDIO
en bevestig met OK.

2. Kies het submenu en geef de gewenste parameters in.

Bel

U kunt verschillende melodieën programmeren. U hebt de keuze tussen 5 standaard-
melodieën en 10 polyfonische beltonen.

Kies de gewenste melodie en stel het volume in. U kunt ook een toenemend volume
programmeren.

Bieps

Uw telefoon helpt u bij het gebruiken ervan met verschillende geluidssignalen die u naar
keuze kunt in- of uitschakelen. 

Toetsbiep

Een korte toetstoon weerklinkt telkens u een toets indrukt.

Biep bevestiging

De ingegeven instellingen en invoergegevens worden bevestigd met een kort geluidssignaal.

Audio
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Familie

Families met kleine kinderen kunnen de functie «Directe oproep» gebruiken als 
«Baby-sitter» wanneer de ouders niet aanwezig zijn:

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder MENU. Blader door de lijst met tot aan FAMILIE
en bevestig met OK.

2. Kies het submenu en geef de gewenste parameters in.

Directe oproep (baby call)

Wanneer u de directe oproep modus op uw telefoon inschakelt, kiest de handset een voor-
geprogrammeerd nummer wanneer u op een willekeurige toets drukt. De «directe oproep» 
modus kan erg nuttig zijn voor ouders met kleine kinderen. Wanneer de ouders immers
weg zijn, kunnen de kinderen (of buren) hen eenvoudig opbellen, door op een wille-
keurige toets te drukken. Het nummer in kwestie moet natuurlijk vooraf worden ingesteld.

Nota • Wanneer de directe oproep modus is ingeschakeld, moet u de modus
weer uitschakelen om de normale functies van uw telefoon weer te
kunnen gebruiken.

• Het is mogelijk dat Directe oproep in uitzonderlijke omstandigheden niet
werkt, zoals wanneer het door de gebruiker ingesteld nummer bezet is,
wanneer het door de gebruiker ingestelde gsm-nummer geen verbinding
kan maken met het netwerk, in geval van stroomonderbreking in het
elektriciteitsnet of wanneer de batterijen leeg zijn.
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Kosten

U kunt de kosten van het laatste gesprek en van alle gesprekken samen laten tonen en
de weergaveparameters instellen zoals u zelf wenst:

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder MENU. Blader door de lijst met tot aan KOSTEN
en bevestig met OK.

2. Kies het submenu en geef de gewenste parameters in.

Kosten laatste oproep

U kunt de kosten van het laatste gesprek weergeven.

Samenvatting

U kunt de kosten van alle gesprekken samen weergeven.

Parameters

Wijze van weergave

U kunt de kosten of de benaderende duur van het gesprek weergeven. Voer volgende
instellingen uit om de kosten weer te geven:

Factor

U moet de waarde-eenheid programmeren (factor) om een correcte weergave te krijgen.

Munteenheid

U moet eventueel de munteenheid programmeren om een correcte weergave te krijgen.

Nota Let op: om technische redenen kan de weergegeven kost afwijken van uw
factuurbedrag. Het is altijd het factuurbedrag dat telt.
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Kalender, Uur

U kunt uw telefoon gebruiken als agenda, om u aan afspraken te herinneren, of als 
wekker. U kunt ook tijd en datum instellen indien die niet juist worden weergegeven
(bijvoorbeeld na een stroomonderbreking):

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder MENU. Blader door de lijst met tot aan 
KALENDER/UUR en bevestig met OK.

2. Kies het submenu en geef de parameters in.

Afspraak

U kunt uw telefoon ook gebruiken als agenda. U kunt vragen om u te herinneren aan 
5 verschillende afspraken. De handset rinkelt op het gewenste moment. U kunt kiezen
tussen 5 standaardmelodieën en 10 polyfonische melodieën.

Nota Op het tijdstip van de afspraak wordt deze op het scherm weergegeven en
rinkelt het toestel gedurende een beperkte tijd. Wanneer de toets STILTE
wordt ingedrukt (of als het toestel niet langer rinkelt) blijft de afspraak op het
scherm staan. Als u de afspraak wil bevestigen (om aan te geven dat u er
rekening mee houdt) dient u op WISSEN te drukken.

Alarm

Om de wekker in te stellen, moet u deze functie inschakelen en vervolgens het uur en 
de wekmelodie ingeven. U kunt kiezen tussen 5 standaardmelodieën en 10 polyfonische
melodieën.

Uur/datum

De dag, de datum en het uur moeten worden ingegeven.

Nota • Bij een stroomuitval of wanneer de batterijen leeg zijn worden de
instellingen gewist en moeten ze dus opnieuw worden ingegeven.

• U kunt ook de tijdsweergave instellen (12 of 24 uur). 
• Wanneer de telefoon werkt op batterijen, worden geen uur of datum weerge-

geven. Ook zijn de functies «Wekker» en «Afspraak» UITGESCHAKELD.
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Netwerkfuncties (Slimme Diensten)

* Bijkomende dienst. Om van deze dienst te kunnen gebruik maken, moet u zich erop
abonneren.

Om bepaalde dienst in te schakelen, moet u speciale codes ingeven. Deze codes bevatten 
vaak tekens zoals of . Soms is ook het Flash-signaal vereist. Dat geeft u in
door op de toets . te drukken. 

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder MENU. Blader door de lijst met tot aan
NETWERKFUNCTIES en bevestig met OK.

2. Kies het submenu et geef de parameters in.

1919 (terugbellen van laatste oproeper)

1919, Automatic Recall, laat u toe te weten te komen van wie de laatste, onbeantwoorde 
oproep kwam. Deze dienst laat tegelijkertijd toe om het opgegeven nummer meteen terug
te bellen. De dienst 1919 is gratis. U betaalt enkel het gesprek dat tot stand werd gebracht.

Oproepdoorschakeling*

Dankzij de oproepdoorschakeling bent u bereikbaar zelfs wanneer u niet bij uw telefoon
bent.
Kies de gewenste instelling (onvoorwaardelijk, bij geen antwoord, indien de lijn bezet is)
in het submenu ACTIVEREN /DESACTIVEREN en geef het nummer in waarnaar de oproep
moet worden doorgeschakeld. Hang op wanneer u de bevestigingstoon hoort.

Onvoorwaardelijke Oproepdoorschakeling

Inkomende oproepen worden onmiddellijk doorgeschakeld.

Oproepdoorschakeling indien niet wordt opgenomen

Inkomende oproepen worden doorgeschakeld na een bepaalde tijd.

R 

*#
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Netwerkfuncties (Slimme Diensten)

Oproepomleiding indien de lijn bezet is

De oproepen worden doorgeschakeld wanneer de lijn bezet is.

Zodra u het type omleiding heeft ingesteld, vormt u het nummer waarnaar de oproep moet
worden doorgeschakeld.

U kunt op ieder moment de oproepdoorschakeling uitschakelen.

Signaal 2de oproep*

U kunt het signaal tweede oproep, dat u waarschuwt wanneer u een tweede oproep krijgt
terwijl u in gesprek bent, in- of uitschakelen in het submenu ACTIVEREN /DESACTIVEREN.

Oproep met vaste bestemming*

Met deze erg geruststellende dienst kunt een een nummer naar keuze programmeren
(behalve noodnummers van 3 cijfers) van een persoon op wie u in geval van een pro-
bleem kunt rekenen.

Bijvoorbeeld: u zal even afwezig zijn en u laat een babysit komen om op uw kinderen 
te passen. U programmeert het nummer waarop u bereikbaar zal zijn en dan volstaat 
het om op de gesprekstoets te drukken waardoor het nummer automatisch binnen de 
5 seconden wordt gekozen.

Ring Back (terugbellen indien bezet) uitschakelen

U kunt de functie Ring Back (terugbellen indien bezet geactiveerd in het net) uitschakelen
in het submenu DESACT. RINGBACK.

Nota Voor meer informatie, zie hoofdstuk «Telefoneren, terugbellen».

* Bijkomende dienst. Om van deze dienst te kunnen gebruik maken, moet u zich erop
abonneren.



37

20
40

32
40

nl
_b

a_
b0

Automatisch terugbellen uitschakelen

U kunt de functie «Automatisch terugbellen» (geactiveerd in het toestel) uitschakelen in
het submenu DESACT. AUTOM. TERUGBELLEN.

Nota Voor meer informatie, zie hoofdstuk «Telefoneren, terugbellen».

PhoneMail

Belgacom biedt u ook een antwoordapparaat/mailbox aan op het netwerk.

Nieuwe berichten worden weergegeven op het scherm door . Om snel en eenvoudig
toegang te krijgen tot uw nieuwe berichten, drukt u gedurende ongeveer 2 seconden 
op . Het toegangsnummer van uw mailbox wordt automatisch gebeld.

Nota • U kunt het toegangsnummer van uw mailbox bewerken in het submenu
PHONEMAIL, PARAMETERS.

• Denk eraan dat het PhoneMail-symbool niet wordt ondersteund in batterij-
modus.

Netwerkfuncties (Slimme Diensten)
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SMS berichten

SMS – Short Messaging Service

Met uw telefoon kunt u SMS berichten van maximaal 160 tekens versturen en ontvangen.
U kunt in uw lijsten maximaal 100 SMS berichten opslaan.

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder MENU. Blader door de lijst met tot aan 
SMS BERICHTEN en bevestig met OK.

2. Kies het submenu en geef de gewenste parameters in.

SMS berichten schrijven

Voer uw tekst in. U vindt tips voor de invoer in het hoofdstuk «Invoer in het telefoon-
boek». U kunt ook symbolen en modellen invoegen via het menu SMS BERICHTEN, 
BERICHT SCHRIJVEN.

Inbox

Nieuwe SMS berichten worden weergegeven door en opgeslagen in de inbox. Druk
op de programmatoets onder ONTV. om nieuwe SMS berichten te lezen of op WISSEN
om ze later te lezen.

Zodra u ze heeft gelezen, kunt u de SMS berichten beantwoorden, doorsturen, opslaan,
wissen of de verzender opbellen.

Nota Wanneer er geen SMS berichten in de inbox zitten, wordt een overeenkomstig
bericht weergegeven.

Klad

U kunt een SMS bericht bewaren in de vorm van een klad om het later te versturen of
het later te bewerken en te versturen zoals u wilt.
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SMS berichten

Outbox

Verzonden SMS berichten worden automatisch opgeslagen in de outbox. U kunt de 
SMS berichten in uw outbox bewerken, doorsturen of de verzender ervan opbellen.

Nota • U kunt inkomende oproepen beantwoorden wanneer u een SMS bericht
aan het schrijven bent.

• Als het SMS bericht niet kan worden verstuurd, verschijnt er een bood-
schap en wordt het SMS bericht opgeslagen in uw outbox. U kunt het
SMS bericht wissen om weer in standby modus te komen of LEZEN kiezen
om het SMS bericht te openen en opnieuw te verzenden.

Modellen

U kunt 5 modellen creëren om het opstellen van uw SMS berichten te vergemakkelijken.
U kunt deze modellen bewerken of wissen of nieuwe modellen creëren.

Parameters SMS

SMS servers

Om SMS berichten te kunnen versturen en ontvangen moet u vooraf een SMS center
configureren: 

• om te versturen: het toegangsnummer is 1717 (dit nummer is in de fabriek 
in Server 1 geprogrammeerd)

• om te ontvangen: het toegangsnummer is 01717 (dit nummer is in de fabriek 
in Server 2 geprogrammeerd).

Server verzending

Kies de dienst die u wilt gebruiken voor de verzending van SMS berichten (Standaard-
Server 1).
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SMS berichten

Gebruikers SMS

Uw telefoontoestel is standaard zo geconfigureerd dat de SMS berichten toegankelijk zijn
voor alle gebruikers (Allgemene box). Om voor iedere gebruiker een persoonlijke inbox 
te creëren, kunt u 3 specifieke gebruikers configureren, indien nodig beveiligd met een
PIN-code.

BELAGNRIJK! Als u op uw lijn over meerdere eindapparaten met SMS-mogelijkheid
beschikt, dient elk apparaat een eigen mailboxnummer te hebben.
In dit geval dient het algemene mailboxnummer (0) van uw Maestro 2056
te worden gewijzigd.

• Een gebruiker SMS instellen

1. Druk op MENU, blader met door de lijst tot u bij SMS BERICHTEN komt en
bevestig met OK. 

2. Blader met door de lijst tot u bij PARAMETERS SMS komt en bevestig met OK. 

3. Blader met door de lijst tot u bij GEBRUIKERS SMS komt en bevestig met OK. 

4. Blader met door de lijst tot u bij de gewenste gebruiker komt. 

5. Selecteer BEWERKEN.

6. Voer de NAAM GEBRUIKER in, het SUB-ADRES, de activering van de PIN BEVEILIGING,
de PIN CODE en sla alles op met BEWAREN.

• Een gebruiker SMS kiezen

1. Druk op MENU, blader door de lijst met tot aan SMS BERICHTEN en bevestig met OK.

2. Het menu toont de verschillende gebruikers. Kies de gewenste gebruiker.
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SMS berichten

• Een gebruiker SMS wissen

Druk op MENU, blader door de lijst met tot aan SMS BERICHTEN, bevestig met
OK, kies de gewenste gebruiker en bevestig met OK, selecter PARAMETERS SMS en
bevestig met OK, selecter GEBRUIKERS SMS en bevestig met OK, kies de gewenste
gebruiker en druk op de programmatoets onder OPTIES, selecter VERWIJDEREN en
bevestig met OK.

• Een SMS bericht sturen aan een gebruiker SMS

Opdat SMS berichten terechtkomen in uw persoonlijke outbox, moet de persoon die u
het SMS bericht stuurt, het nummer van uw persoonlijke outbox toevoegen aan het
oproepnummer.

• Een gebruiker SMS configureren

U moet uw gebruiker SMS openen alvorens u SMS berichten kan lezen, schrijven en
versturen.

1. Druk op MENU, blader door de lijst met tot aan SMS BERICHTEN en kies de
gewenste gebruiker.

2. Voer zo nodig uw PIN-code in en bevestig met OK.

Melding nieuwe SMS

Er weerklinkt een kort geluidssignaal wanneer een nieuw SMS bericht binnenkomt en als
deze functie is ingeschakeld.

Belangrijk!

Als u de SMS service gebruikt, moet u de antwoordapparaten van uw lijn
met een inschakeltijd van minimaal 3 beltekens configureren. ! 
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Parameters

Taal

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder MENU. Blader door het menu PARAMETERS tot
aan TAAL en bevestig met OK.

2. Kies de taal voor de menu’s. De weergave gebeurt nu in de gekozen taal.

Naam apparaat

Geef een naam aan en telefoon.

Scherm

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder MENU. Blader door het menu PARAMETERS tot 
aan SCHERM en bevestig met OK.

2. Kies het submenu en geef de gewenste schermparameters in.

Karakters

U kunt kiezen tussen tussen hoofdletters en kleine letters. Als u de «GROTE» letters
kiest, geeft het scherm minder karakters weer («beknotte» weergave).

Contrast

U kunt het contrast van het scherm instellen om de leesbaarheid te vergroten.

Verlichting

Schakel de achtergrondverlichting van het scherm in of uit.
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Parameters

Directe toegangstoets

De snelkiestoetsen programmeren

Druk één keer kort op de gewenste snelkiestoets indien u een nummer wilt programmeren 
op het eerste niveau. Druk twee keer kort op deze toets om op het tweede niveau te
programmeren.
Geef de naam, het nummer en de gewenste individuele parameters in en bewaar.

Een geprogrammeerde snelkiestoets wijzigen

Druk op de programmatoets onder MENU. Blader door het menu PARAMETERS tot aan
DIRECTE TOEGANGST.. en bevestig met OK. Wijzig de gegevens die zijn toegekend aan
deze snelkiestoets en bewaar.

Nota Geen enkele snelkiestoets is reeds geprogrameerd bij levering van de telefoon.

PIN systeem

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder MENU. Blader door het menu PARAMETERS tot
aan PIN SYSTEEM en bevestig met OK.

2. Wijzig de code als u dat wilt.

Nota • Bij de levering is de code 0000. 

• We raden u aan om het PIN systeem te veranderen om uw toestel te 
beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.

• Opgelet: Onthoud de PIN-code van uw telefoon! Indien u de code vergeet,
moet u betalen om iemand uw toestel weer toegankelijk te laten maken.
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Gebruik op een privé centrale (PBX)

Compatibiliteit

Uw telefoon werd ontworpen om aan te sluiten op een analoog telefoonnet van Belgacom.

Nummer Netwerk

U zult eventueel een netwerknummer moeten ingeven (bijvoorbeeld 0) om via uw 
privé centrale (PBX) toegang te krijgen tot een netwerkverbinding om een extern gesprek
te voeren of om een nummer terug te bellen vanuit de lijst oproepen.

Netnetwerknummer ingeven

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder MENU. Blader door het menu PARAMETERS tot aan
PBX, PREFIX en bevestig met OK.

2. Geef het netwerknummer in.

Nota • Nadat u een netwerknummer heeft geprogrammeerd, hoeft u het niet
meer vóór iedere invoer in het telefoonboek te plaatsen. Bij direct kiezen en
voorkiezen daarentegen moet u het netwerknummer wel ingeven vóór het
nummer van uw contactpersoon.

• Om de installatie de tijd te geven om u een netwerkverbinding toe te
kennen, moet u eventueel een «pauze» invoeren na het netwerknummer
door iets langer op de toets te drukken.

• Voor meer details kijkt u in de installatiehandleiding van uw privé centrale
(PBX).

0
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Gebruik op een privé centrale (PBX)

Funties

Actief/inactief inkomend nummer

«Activeer» de functie wanneer het netwerktoegangsnummer automatisch wordt inge-
voerd door de telefonische installatie tijdens de nummeroverdracht. Dit is noodzakelijk om
direct te kunnen terugbellen vanuit de bellijst. Geef de vereiste parameters in het menu
PARAMETERS, PBX, FUNCTIES in. 

Nota • Voor installaties die het netwerknummer op een inkomende oproep 
invoeren, komt het netwerknummer voor het nummer van de oproeper 
en selecteert u: GEACTIVEERD.

• Zoniet selecteert u: GEDESACTIV.
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Onderhoud

Herinitialisering

U kunt de basisconfiguratie (fabrieksparameters) van uw telefoontoestel opnieuw instellen.

Werkwijze:

1. Druk op de programmatoets onder MENU. Blader door het menu PARAMETERS tot 
aan ONDERHOUD. Bevestig met OK.

2. Druk op HERINITIALISERING en bevestig met OK. De fabrieksparameters van het
telefoontoestel worden opnieuw ingesteld.

Nota • De herinitialisatie wist al uw ingestelde parameters, gegevens en lijsten
behalve het telefoonboek en de snelkiestoetsen.

• De Assistent installatiegids verschijnt opnieuw na de herinitialisering van 
het telefoontoestel.

Storingen en hulp bij het zoeken van fouten

Een storing is niet noodzakelijk te wijten aan een fout in uw telefoon. Soms volstaat het
om de netvoeding en de aansluitkabel even los te koppelen en vervolgens opnieuw aan
te sluiten (wanneer u telefoon op batterijen werkt dient u de aansluitkabel los te koppelen
en de batterijen te verwijderen en vervolgens opnieuw in de houder te plaatsen). 

Belangrijk: Wanneer er zich toch problemen voordoen, kunnen die enkel worden opgelost 
door het volledige toestel (basisstation, hoorn en kabels) naar één van onze Telefoon-
winkels te brengen.

Versie programma

U kunt de benaming en de huidige softwareversie, die is geïnstalleerd op uw telefoon,
raadplegen.

Druk op de programmatoets onder MENU. Blader door het menu PARAMETERS tot aan
ONDERHOUD, VERSIE PROGRAMMA om de huidige versie te raadplegen.
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Onderhoud

Noodtoestand

Uw telefoon blijft operationeel in geval van stroomonderbreking of wanneer de batterijen 
leeg zijn, door automatisch over te schakelen naar de noodtoestand. Merk op dat wanneer 
de hoorn op het basisstation rust, het scherm niet operationeel is in de noodtoestand.

Er is nog een beperkt aantal functies bruikbaar in de noodtoestand. U kunt toch bellen
en gebeld worden.

Nota Wanneer het toestel in noodtoestand staat

• wordt NOODTOESTAND weergegeven.

• moet u de hoorn van de haak nemen om een nummer te vormen 
(de toets is uitgeschakeld). De telefoon is pas operationeel na een
instellingstijd van circa 2 seconden.

• worden het nummer en de naam van de beller niet op het scherm getoond
(zelfs wanneer die in het telefoonboek staan).

• kunt u geen SMS-berichten sturen of ontvangen.

• worden alle oproepen aangekondigd dezelfde speciale beltoon, omdat de
individuele beltonen en volumes zijn uitgeschakeld.

• is handenvrij uitgeschakeld.

• worden het uur en de datum niet weergegeven. Uw afspraken en uw
wekker zijn UITGESCHAKELD!

• worden uw geprogrammeerde parameters, de gegevens in het telefoon-
boek, de snelkiestoetsen, de SMS-berichten en de bel- en herhalingslijsten
bewaard.

• werkt het netwerkantwoordapparaat (PhoneMail) en blijven de berichten 
in het geheugen bewaard (binnenkomende berichten worden echter niet
aangekondigd).
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Belangrijk informatie

Conformiteitverklaring en verantwoordelijkheid van de gebruiker

Deze telefoon voldoet aan de eisen van de 99/5/CE R&TTE richtlijn van de Europese Unie.
Hij voldoet tevens aan de volgende normen en aanbevelingen:

89/336/CEE «Elektromagnetische compatibiliteit» 
73/23/CEE «Elektrische gebruiksapparatuur bruikbaar binnen bepaalde spanningsgrenzen»
I-CTR 37 «Toegangseisen»
CTR 38 «Telefonometrie eisen»

Volgens de 99/5/CE R&TTE richtlijn, is de gebruiker verantwoorderlijk voor het gebruik 
van de telefoon, hij dient daarom de aanwijzingen inzake de bestemming en manier van
gebruiken die zijn opgenomen in de handleiding op te volgen en met name:

– dit product is bestemt voor de Belgische markt.

– dit product ist bestemt voor aansluiting op het Openbare Analoog geschakelde 
Telefonienetwerk van Belgacom.

– alle andere aanwijzingen in deze handleiding.

Garantie

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 vol-
ledige 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.
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Belangrijk informatie

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 waarborg-
termijn 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,
enz.), de vervanging van de bijbehorende onderdelen die op regelmatige basis moeten
worden vervangen (batterijen, papier, inkt, etc.) en de levering van reinigings-
producten.

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 eindap-
paraat, zoals meer bepaald productieverlies, winstderving of verlies van contracten.

Nota 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
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Belangrijk informatie

Milieu-informatie

• Voor het produceren van de apparatuur die u hebt aangekocht, werden natuurlijke
rijkdommen 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 recyclerings-
systemen, 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.
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Etiketten
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Déclaration de Conformité 
Conformiteitverklaring 
Konformitätserklärung 

 
Nous: 
Wij:   Swissvoice SA 

Wir: 
 
Adresse:  Chemin des Mûriers 1 

Adres:   CH-1170 Aubonne 

Adresse:  Switzerland 
 
déclarons que le produit / verklaren dat het produkt / erklären, dass das Produkt:  
 

Type:   Corded Telephone for the PSTN Interface 
 

Model:   Maestro 2056 
 
est conforme aux exigences essentielles de l’article 3 de la Directive CE / voldoet aan de noodzakelijke voorschriften 
artikel 3 Richtlijn EG / die grundlegenden Anforderungen gemäss Artikel 3 der nachstehenden EU-Richtlinie erfüllt: 

 
Directive 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil du 09.03.1999 concernant les équipements 
hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité 
 
Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 09.03.1999 betreffende radioapparatuur 
en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit 
 
Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9.03.1999 über Funkanlagen und 
Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität 
 
et que les standards harmonisés suivants ont été appliqués / dat de volgende geharmoniseerde standards 
werden nageleefd / und dass die folgenden harmonisierten Normen angewandt wurden:  

EN 60950, EN 55022, EN 55024  

Directive 2002/96/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27.01.2003 relative aux 

déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et Directive 2002/95/CE du 
Parlement Européen et du Conseil du 27.01.2003 relative à la limitation de l’utilisation de 
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 
 
Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27.01.2003 

betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en Richtlijn 2002/95/EC 
van het Europees Parlement en de Raad van 27.01.2003 betreffende beperking van het gebruik 
van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur  
 
Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.01.2003 

über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27.01.2003 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten 

 
Aubonne, 19.12.2005 A. Zipp   i.V. B. Schärli 
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Ter verbetering van haar producten en diensten, behoudt Belgacom zich het recht voor 
de in deze handleiding opgenomen kenmerken te wijzigen, op ieder gewenst moment 
en zonder voorafgaande kennisgeving. 

20403240nl_ba_000_b0

Belgacom NV van publiek recht,
Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel


