
Model: CT320

Vast telefoontoestel



Welkom...
Bij uw nieuwe motorola CT320 vast telefoontoestel!

• Opnieuw bellen voor netwerk functies.

• Wachtfunctie, zet uw beller in de wacht en laat deze naar muziek luisteren.

• Bel het laatst gekozen nummer opnieuw met één druk op de knop.

• Herhalingsoproep die u waarschuwt dat u meerdere keren een oproep van  hetzelfde 
nummer gemist heeft.

• Kies minstens 8 nummers opnieuw.

• 2 one-touch en 10 two-touch geheugen nummers om makkelijk te bellen.

• Toon en puls kiezen.

• Volumeregeling voor het basisstation en voor handsfree bellen.

• Auto ip voor internationale en prepaid telefoonkaart diensten met lagere kosten voor 
interlokale gesprekken.

• Speakerfoon voor handsfree gesprekken.

• Tijd, datum en alarm instelbaar.

• Nummerweergave toont het nummer van de beller en slaat de nummers van de laatste 
32 bellers in een bellerslijst op.1

• Gesprekstimer toont automatisch de duur van een extern gesprek.

Uw CT320 maakt gebruik van dynamische software in de herhaalbellen - en 
ontvangen gesprekkenlijst. Indien een nummer in de lijst minder dan 16 cijfers heeft 
wordt het aantal opgeslagen nummers in de ontvangen gesprekkenlijst verhoogd.

Hulp nodig?

Indien u enig probleem bij de installatie of het gebruik van uw CT320 ondervindt 
neemt u dan contact op met onze klantenservice onder nummer 0800-8877700 (NL) / 
0800-23375 (B). Mogelijk kunt u het antwoord vinden in het hoofdstuk “help” achter in 
deze gebruiksaanwijzing.

1U dient geabonneerd te zijn op nummerweergave of gesprekken wacht service om 
van deze functies gebruik te kunnen maken. Hieraan zijn mogelijk kosten verbonden.  



Deze Gebruikershandleiding heeft alle informatie die u nodig hebt om 
alle functies van uw telefoon te gebruiken.

Voordat u de telefoon kunt gebruiken dienen enkele instellingen 
gemaakt te worden. Volg de aanwijzing in ‘Beginnen’ op de navolgende 
bladzijden. 

BELANGRIJK

Gebruik uitsluitend de meegeleverde telefoonkabel.

Is alles aanwezig?

• Bedrade handset met krulsnoer

• Bedraad basisstation

• Gebruiksaanwijzing

• Telefoonsnoer

ECOMOTO: een samenspel van inspanning door marketing, design, onderzoek, 
engineering en supply chain management dat leidt tot betere producten voor 
iedereen. Een menselijke visie die zich richt op zowel de sociale en ecologische 
verantwoordelijkheid.

Een passie en gedeelde uitgangspunten van waaruit de juiste besluiten zijn gekomen.

• Voldoet aan / of overtreft EMEA milieuregelgeving.

• Eco-vriendelijke verpakking met minimaal 20% gerecycled materiaal.

• Behuizing van telefoon is gemaakt van minimaal 25% gerecyclede kunststof.
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6 Aan de slag

1. Aan de slag
BELANGRIJK
Plaats uw CT320 niet in de badkamer of andere vochtige ruimte.

Plaatsing
Plaats uw CT320 basisstation op een afstand van maximaal 2 meter van uw telefoon 
wandaansluiting zodat de kabel dit kan bereiken. Uw stopcontact dient zich in de 
nabijheid ervan te bevinden voor makkelijke bereikbaarheid.
Uw hoorn en basistation verbinden

1. Steek één uiteinde van de kabel in de onderkant van de hoorn en het andere uiteinde 
in de zijkant van het basisstation.

2. Plaats het telefoonsnoer in de met  gemarkeerde opening aan de achterkant van 
het basisstation.
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Overzicht van uw hoorn

A Oorgedeelte  
Om naar uw beller te luisteren.

B Microfoon 
Om met uw beller te spreken.

C Snoer opening 
Hier plaatst u het krulsnoer.

Datum en tijd
Indien u geabonneerd bent op een fsk type dienst voor nummerweergave wordt de tijd 
en datum automatisch ingesteld wanneer u uw eerste oproep ontvangt. 

Indien u deze service niet heeft kunt u de datum en tijd handmatig instellen.

1. Druk  in en houd gedurende 3 seconden ingedrukt. Het display toont SEt 1 dAtE.

2. Druk op  om te kiezen.

3. Het jaartal knippert, blader met u of d naar het juiste jaar en druk op  om te 
bevestigen.

4. Herhaal deze procedure voor de maand, de dag en de tijdsinstellingen.

5. Druk op  om dit menu te verlaten.

A

B

C
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2. Uw telefoon leren kennen
Overzicht van het basisstation

A Schakeling ophanghaak 
Verbreekt de verbinding wanneer u de hoorn terugplaatst.

B Omhoog 
Indrukken om door het menu omhoog te bladeren. 
In standby modus indrukken om de bellerslijst te openen.

C Menu 
Indrukken om het menu te openen of een menu optie te bevestigen.

D Opnieuw kiezen 
Indrukken om het laatst gekozen nummer te bekijken en nogmaals indrukken om door 
de opgeslagen nummers te bladeren.

E Verwijderen 
Indrukken om een foutief nummer te verwijderen of terug te gaan in het menu.

F Geheugen 
Via de twee geheugentoetsen bellen.

G Korte herhaling 
Wordt bij bepaalde netwerk diensten gebruikt.

H Lange herhaling / terug 
Wordt bij bepaalde netwerk diensten gebruikt. 
Indrukken om terug te gaan naar de standby modus. 

A

B
C
D
E
F

G

H
O
P

N
M
L
K

I

J
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I Display 
Zie hieronder een overzicht van de display iconen.

J Volume 
Indrukken om het volume niveau te verhogen of te verlagen.

K M1 direct bellen 
Indrukken om een direct nummer op te slaan of te bellen.

L M2 direct bellen 
Druk in om een nummer op te slaan of direct te bellen.

M In de wacht  
Indrukken om de beller in de wacht te zetten.

N Omlaag 
Indrukken om omlaag te bladeren door het menu. 
Indrukken om in de standby modus de bellerslijst te openen.

O Handsfree 
Handsfree activeren of uitschakelen tijdens een gesprek.

P Laatste nummer opnieuw bellen 
Indrukken om het laatste nummer opnieuw te kiezen.

Display

 Wordt getoond wanneer u de lijst met ontvangen gesprekken in kijkt.

 Wordt getoond wanneer u de herhaalbellen lijst in kijkt. 

 Knippert wanneer u een nieuw gesprek ontvangen heeft.

 Wordt getoond wanneer u meer dan één gemiste oproepen van het  
 getoonde nummer heeft.

 Wordt getoond wanneer u een voicemail bericht heeft.
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3. Het gebruik van de telefoon
3.1  Gesprekken
3.1.1  Een gesprek beginnen 
Til de hoorn op, wanneer u de kiestoon hoort kies het nummer.

3.1.2  Voorkeuze bellen
1. Voer het telefoonnummer in (maximaal 32 karakters). Wanneer u een fout maakt druk 

. Til de hoorn op om het nummer te kiezen.

2. Druk op  om het nummer handsfree te kiezen.

ATTENTIE
U kunt ook een gesprek beginnen door gebruik te maken van de 2 geheugen toetsen, zie 
pagina 12.

3.1.3  Gesprek beëindigen
1. Plaats de hoorn terug op het basisstaton.
Of:

2. Druk op  om het handsfree gesprek te beëindigen.

3.1.4  Een gesprek ontvangen
1. Til de hoorn op om het gesprek te beantwoorden. 
Of:

2. Druk op  om het gesprek handsfree te beantwoorden.

ATTENTIE
Indien u tijdens een gesprek handsfree wilt activeren druk dan op  en plaats de 
hoorn op het basisstation. Om weer via de hoorn te luisteren kunt u deze eenvoudig weer 
optillen. U kunt het volume niveau van het handsfree bellen tijdens het gesprek aanpassen 
door op  te drukken. U kunt uit 2 niveaus kiezen.

3.2  In de wacht
U kunt uw beller in de wacht zetten zodat u en uw beller muziek horen. 

1. Druk tijdens een gesprek op  en u en uw beller zullen muziek horen.

2. Druk nogmaals op  om het gesprek te vervolgen.

ATTENTIE
De wacht functie dempt het gesprek niet, indien u hard spreekt kunt u mogelijk gehoord 
worden. 

Wanneer u in de wachtstand de hoorn terugplaatst hoort u de muziek via de luidspreker. 
Wanneer u de hoorn weer optilt wordt u automatisch met de beller verbonden.
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3.3  Opnieuw bellen
Het laatst gekozen nummer is in de telefoon opgeslagen. Het kan maximaal 32 cijfers lang 
zijn.

1. Til de hoorn op en druk op .

Of:

2. Druk op  en dan .

3. Wanneer uw oproep beantwoord is til dan de hoorn op om te spreken.

3.4  Herhaalbellen lijst
De laatste 8 gekozen nummers zijn in de telefoon opgeslagen. Een nummer kan maximaal 
16 cijfers lang zijn.

Om van de herhaalbellen lijst te bellen

1. Druk op .

2. Druk  nogmaals in om naar het nummer dat u wenst te bladeren

3. Druk  in en houd gedurende 3 seconden ingedrukt om versneld door de 
nummers te bladeren.

4. Til de hoorn op of druk op  om het getoonde nummer te bellen.

3.5  Kies modus
Uw telefoon is ingesteld op toon kiezen. U dient dit alleen te wijzigen indien u op een 
ouder type centrale / pabx bent aangesloten waarvoor puls kiezen noodzakelijk is.

1. Druk  in en houd gedurende 3 seconden ingedrukt om de instelling te 
wijzigen.

3.6  Herhaalbellen modus
Herhaalbellen is gebruiksvriendelijk om tot bepaalde netwerkdiensten  en pabx centrales 
toegang te krijgen. Uw CT320 heeft 2 toetsen voor een herhalingsoproep.  is voor 
een korte herhalingsoproep en  voor een lange herhalingsoproep.

3.7  Storing op een toestel aan/uit zetten
Op sommige pabx’s kunt u de CT320 instellen zodat deze een storing veroorzaakt en 
daardoor een ander toestel niet kan worden gebruikt.

1. Druk  in en houd 3 seconden ingedrukt om de instelling te wijzigen.
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4. Geheugen
U kunt 10 telefoonnummers in de twee geheugen toetsen opslaan. De nummers kunnen 
16 cijfers lang zijn of u kunt 2 nummers onder de geheugen toetsen  en 
opslaan.

4.1  Een geheugen nummer opslaan
1. Kies het nummer dat u wilt opslaan.

2. Druk op .

3. Druk op een van de nummers van het toetsenpaneel 0 – 9,  of  het 
nummer is opgeslagen.

4.2  Een nummer opslaan wanneer de hoorn opgetilt is
1. Til de hoorn op.

2. Druk op .

3. Kies het nummer voor.

4. Druk op de  toets.

5. Druk op een van de toetsen 0 – 9,  of  het nummer is opgeslagen.

4.3  Een geheugen nummer opslaan vanuit de bellerslijst met de hoorn 
op het basisstation

1. Druk op u of d om de bellerslijst te openen.

2. Blader u ofd naar het gewenste nummer.

3. Druk op .

4. Druk op een van de toetsen 0 – 9,  of  het nummer is opgeslagen.

4.4  Een geheugen nummer opslaan vanuit de bellerslijst met
opgetilde hoorn 

1. Til de hoorn op.

2. Druk u of d om de bellerslijst te openen.

3. Blader u ofd naar het gewenste nummer.

4. Druk op .

5. Druk op een van de toetsen 0 – 9,  of  het nummer is opgeslagen.

4.5  Een twee geheugentoetsen nummer bellen
1. Til de hoorn op.

2. Druk op .

3. Druk op een van de toetsen 0 - 9.

4. Het geheugen nummer wordt gekozen.
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4.6  Een twee geheugentoetsen nummer via de luidspreker bellen
1. Druk op .

2. Druk een van de toetsen 0 - 9.

3. Druk op .

4. Het geheugen nummer wordt gekozen.

4.7  Een één toets geheugen nummer bellen
1. Til de hoorn op.

2. Druk op  of .

3. Het geheugen nummer wordt gekozen.

4.8  Een één geheugentoets nummer via de luidspreker bellen
4. Druk op  of .

5. Druk op .

6. Het geheugen nummer wordt gekozen.

ATTENTIE
Maak aantekeningen van uw geheugen nummers voor makkelijk bellen.



14 Ringtoon

5. Ringtoon
Uw CT320 heeft 24 ringtones ter beschikking, beschikt over 4 volume niveaus en beschikt 
over oplopend volume (wordt steeds harder).

5.1  De ringtoon instellen
1. Druk  in en de ingestelde ringtoon wordt afgespeeld.

2. Druk op u of d en blader naar de gewenste ringtoon. U hoort telkens een voorbeeld.

3. Druk op  om te bevestigen en terug te gaan naar de standby modus.

5.2  Het bel volume instellen
1. Wanneer de hoorn op de haak ligt druk op , in het display verschijnt  ringvol en 

het huidige niveau 1 – 4 of cresc indien oplopend volume is ingesteld.

2. Druk meerdere keren op  om het gewenste volume te kiezen. 
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6. Datum en tijd
Indien u geabonneerd bent op een fsk type dienst voor nummerweergave wordt de tijd 
en datum automatisch ingesteld wanneer u uw eerste oproep ontvangt. 

Indien u deze service niet heeft kunt u de datum en tijd handmatig instellen.

6.1  Datum en tijd instellen
1. Druk  in en houd gedurende 3 seconden ingedrukt. Het display toont SEt 1 dAtE.

2. Druk op  op te kiezen.

3. Het jaartal knippert, blader met u of d naar het juiste jaar en druk op  om te 
bevestigen.

4. Herhaal deze procedure voor de maand, de dag en de tijdsinstellingen.

5. Druk op  om dit menu te verlaten.
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7. Netnummer
U kunt uw netnummer in uw telefoon instellen. Wanneer iemand met hetzelfde 
netnummer belt wordt uitsluitend het abonneenummer getoond en opgeslagen. Indien u 
het nummer vanaf de herhaalbellen lijst kiest terwijl Auto IP ingeschakeld is, wordt het Auto 
IP nummer niet gebeld.

7.1  Het netnummer opslaan
1. Druk  in en houd gedurende 3 seconden ingedrukt. Het display toont SEt 1 dAtE.

2. Blader u of d naar SEt 2 CodE.

3. Druk  in, het display toont CodE - - - - -. 

4. Het eerste – knippert. Druk u of d om naar het juiste cijfer te bladeren.

5. Druk  in om te bevestigen.

6. Herhaal deze procedure totdat de code compleet is.

7. Druk  in om het menu te verlaten.
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8. PABX toegangscode
Wanneer de CT320 verbonden is met een centrale dient u mogelijk een ééncijferig 
nummer in te voeren voordat u een buitenlijn beschikbaar krijgt.

De toegangscode wordt aan het begin van een nummer in het display getoond.

8.1  De PABX toegangscode opslaan
1. Druk  en houd gedurende 3 seconden ingedrukt. In het display verschijnt SEt 1 

dAtE.

2. Blader u of d naar SEt 3 PCOdE.

3. Druk op  het display toont PCOdE -.

4. Het – knippert, druk u of dom naar het juiste cijfer 0 – 9 te bladeren.

5. Press  om te bevestigen.

6. Druk op  om het menu te verlaten.
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9. Auto IP
Biedt de mogelijkheid uw ip code in uw telefoon op te slaan en uw telefoonkosten voor 
interlokale gesprekken te verlagen. 

9.1  Een nummer opslaan
1. Druk  in en houd gedurende 3 seconden ingedrukt. Het display toon SEt 1 dAtE.

2. Blader u of d naar SEt 4 AUTO IP.

3. Druk op . Het display geeft AUtO IP OFF weer.

4. Blader u of d naar On. 

5. Druk op  om te bevestigen. Het display toont InPUt COdE.

6. Gebruik het toetsenpaneel om de ip code in te voeren, bijvoorbeeld 17909.

7. Druk op  to confirm.

8. Druk op  om te bevestigen.

ATTENTIE
Wanneer u auto ip heeft ingeschakeld en het auto ip nummer heeft ingesteld, zal wanneer 
een nummer wordt gebeld waarvan het eerste cijfer 0 is de telefoon het nummer bellen en 
de auto ip gegevens automatisch toevoegen.
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10. Display
U kunt het contrast van uw display veranderen. U kunt kiezen uit 5 niveaus.

10.1  Het display contrast veranderen
1. Druk op , het display toont lcd en het huidige contrast niveau (1- 5).

2. Druk enkele keren op  tot het gewenste contrast niveau.
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11. Het alarm instellen
1. Druk  in en houd gedurende 3 seconden ingedrukt. Het display toont SEt 1 dAtE.

2. Blader u of d naar SEt 5 ALErt.

3. Druk  in en het display toont 00-00 OFF.

4. Blader u of d om het eerste cijfer in te stellen en druk op  om te bevestigen.

5. Herhaal deze procedure totdat alle cijfers correct zijn ingesteld.

6. Blader u ofd naar On.

7. Druk op  om het menu te verlaten.

LET OP
Druk op een willekeurige toets of til de hoorn op om het alarm uit te schakelen. Het alarm 
stopt automatisch na 30 seconden indien geen toets wordt ingedrukt. Wanneer er gebeld 
wordt op de ingestelde alarmtijd en de hoorn wordt opgetild of de telefoon is in gebruik 
dan wordt het alarm geannuleerd.
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12. Bellerslijsten
Indien u geabonneerd bent op nummerweergave en wanneer de beller niet anoniem belt 
zal het nummer van de beller in het display verschijnen samen met de datum en de tijd van 
het gesprek (indien door uw netwerk verzorgd). Wanneer de bellerslijst vol is en er komt 
een nieuw gesprek binnen wordt de oudste registratie automatisch verwijderd. U kunt 
maximaal 30 nummers in de lijst met ontvangen gesprekken opslaan en elk nummer kan 
maximaal 16 cijfers lang zijn.

LET OP
Indien u een persoonlijk gesprek ontvangt verschijnt -- p -- in het display. 
Indien u een gesprek ontvangt van buiten uw netnummer wordt -- O -- getoond in het 
display. 
Indien u een foutief gesprek ontvangt wordt -- e -- in het display getoond..

12.1  De ontvangen gesprekken lijst openen
1. Druk op u of om d om lijst met ontvangen gesprekken te openen.

2. Blijf indrukken om door de lijst te bladeren.

3. In het display verschijnt  --End-- indien u het einde van de lijst heeft bereikt.

12.2  Een nummer uit de lijst met ontvangen gesprekken bellen
1. Druk op u of d om de lijst met ontvangen gesprekken te openen.

2. Blijf indrukken om naar het nummer dat u wilt bellen te bladeren.

3. Til of de hoorn op om automatisch te bellen of druk  in om handsfree te bellen.

12.3  De herhaalbellen lijst openen
De laatste 8 gebelde nummers zijn in uw telefoon opgeslagen; deze kunnen tot maximaal 
32 cijfers lang zijn. 

1. Druk op  om de herhaalbellen lijst te openen.

2. Blijf indrukken om door de lijst te bladeren.

12.4  Een nummer van de herhaalbellen lijst te kiezen
1. Druk op .

2. Blijf  indrukken om naar het gewenste nummer te bladeren.

3. Til de hoorn op om het nummer automatisch te bellen of druk  in om het 
nummer handsfree te bellen.

LET OP
Wanneer u een nieuw gesprek ontvangen heeft wordt  in het display getoond. 
Indien u meerdere gemiste gesprekken van het zelfde nummer heeft wordt  in het 
display getoond.
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13. Help
Geen kiestoon
• Gebruik uitsluitend het meegeleverde telefoonsnoer.
• Controleer of de telefoon correct is aangesloten.

Nummers opslaan
• Wanneer u een nummer heeft opgeslagen is er geen bevestigingstoon.
• U kunt een nummer dat is opgeslagen niet verwijderen, u kunt het met een nieuw 

nummer aanpassen.

Geheugen nummers
• Maakt u alstublieft aantekening van de opgeslagen nummers in de 2 direct kiezen 

geheugen toetsen.
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14. Algemene informatie
BELANGRIJK
Dit product is ontworpen voor gebruik met analoge telefoonnetwerken en 
telefooncentrales in Europe.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
Volg deze veiligheidsaanwijzingen op bij gebruik van uw telefoon om het gevaar van 
brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel of materiele schade te voorkomen:
• Plaats de telefoon niet op een verwarmingsapparaat of boven een radiator. Installeer 

het apparaat op een plaats met voldoende ventilatie.
• Niet gebruiken terwijl u nat bent of in het water staat.
• Het apparaat niet in de buurt van water gebruiken (bij voorbeeld bij een bad, 

gootsteen of zwembad).
• Het apparaat niet demonteren. Als dit apparaat reparatie vereist, neem dan contact op 

met de helplijn van klantenservice aangegeven in deze Gebruiksaanwijzing.
• Het apparaat niet gebruiken tijdens onweer. Gebruik een overspanningbeveiliging 

om het apparaat te beschermen.

Installatieaanwijzingen
• Alle aanwijzingen in acht nemen en bewaren om later te kunnen raadplegen.
• Alle waarschuwingen en aanwijzingen op het apparaat in acht nemen.
• Het apparaat niet in de buurt van een bad, gootsteen of douche installeren.
• Plaats het apparaat niet op een onstabiel wagentje, stelling of tafel. Als het apparaat 

valt kan het ernstig beschadigd worden.
• Alleen de bedieningselementen gebruiken die besproken worden in de 

gebruikershandleiding. Onjuist gebruik of andere aangesloten apparatuur kan schade 
veroorzaken en vereist veelal uitgebreid onderhoud om het apparaat weer normaal te 
laten functioneren.

DEZE INSTRUCTIES BEWAREN
Reinigen
• Reinig de handset en het basisstation (of de oplader) met een vochtige (niet natte) 

doek of met een antistatisch doekje.
• Nooit huishoudelijke schuurmiddelen gebruiken die het product kunnen 

beschadigen. Gebruik geen droge doek omdat dit statische elektriciteit kan 
veroorzaken.

Milieu
• Het toestel niet blootstellen aan direct zonlicht.
• Het toestel niet met water in contact laten komen en niet gebruiken in uiterst vochtige 

omgevingen zoals badkamers.
• Het toestel niet blootstellen aan vuur, explosieven of andere gevaarlijke condities.
• Er bestaat een kleine kans dat uw telefoon beschadigd kan worden door bliksem. We 

raden aan het toestel los te koppelen van het stopcontact bij onweer.
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Verwijdering van uw product
Aanwijzingen voor verwijdering van het product voor thuisgebruikers
Lever het product in bij de plaatselijke recycling-instantie. Neem contact op met de 
gemeentelijke instanties of met de verkoper waar u het product kocht.

Aanwijzingen voor verwijdering van het product voor zakelijke gebruikers
Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leveranciers en informatie in te 
winnen over de voorwaarden en condities van het koopcontract om er zeker van te zijn dat 
het product niet in het normale afval terecht komt.

Garantie voor consumentenproducten en - accessoires
Dank u voor de aankoop van dit Motorola merkproduct vervaardigd onder licentie door 
Suncorp Technologies Limited, 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong. 
(“SUNCORP”)

Wat dekt de garantie?
SUNCORP garandeert onder voorbehoud van onderstaande uitzonderingen dat dit 
Motorola merkproduct (“Product”), of gecertificeerde accessoire (“Accessoire”) dat voor 
dit product verkocht wordt, geen defecten heeft wat betreft materiaal of vakmanschap 
bij normaal consumentengebruik gedurende de periode hieronder aangegeven. Deze 
Beperkte Garantie is uw specifieke garantie en is niet overdraagbaar.

Wie is gedekt?
Deze garantie dekt alleen de eerste aankoper van het product en is niet overdraagbaar.

Wat zal SUNCORP doen?
SUNCORP of haar geautoriseerde distributeur zal, naar eigen inzicht en binnen een 
commercieel redelijke periode, Producten of Accessoires die voldoen aan de garantie 
zonder kosten vervangen of repareren. Wij kunnen eventueel gebruik maken van 
functioneel gelijkwaardige gereviseerde / gebruikte of nieuwe Producten, Accessoires of 
onderdelen.

Welke andere beperkingen zijn er?
ALLE IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, 
IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR 
ENIG BEPAALD DOEL, IS BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE, 
ANDERS IS DE REPARATIE OF VERVANGING WAAR DEZE UITDRUKKELIJK BEPERKTE 
GARANTIE IN VOORZIET HET ENIGE RECHT VAN DE CONSUMENT EN WORDT 
VERSTREKT IN PLAATS VAN ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF VERONDERSTELDE 
GARANTIES. IN GEEN GEVAL ZAL MOTOROLA OF SUNCORP AANSPRAKELIJK ZIJN, 
HETZIJ CONTRACTUEEL HETZIJ DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF 
NALATIGHEID) VOOR SCHADE DIE HOGER IS DAN DE AANSCHAFPRIJS VAN HET 
PRODUCT OF DE ACCESSOIRE, OF VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, 
BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE VAN ENIGE SOORT OF VERLIES VAN 
INKOMSTEN OF WINSTEN, VERLIES VAN HANDEL, VERLIES VAN INFORMATIE OF 
ANDER FINANCIEEL VERLIES VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET 
HET VERMOGEN OF ONVERMOGEN DEZE PRODUCTEN OF ACCESSOIRES TEN 
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VOLLE TE GEBRUIKEN IN ZOVERRE DEZE SCHADES WETTELIJK AFGEWEZEN 
KUNNEN WORDEN.

Sommige rechtsgebieden staan beperking of uitsluiting van incidentele of gevolgschade 
niet toe, of hebben beperkingen op de duur van een impliciete garantie, dus de 
bovenstaande beperkingen en uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Deze 
garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die in 
verschillende rechtshebbende verschillend kunnen zijn.

Gedekte producten Duur van de dekking

Consumentenproducten Twee (2) jaar vanaf de datum dat het 
originele product werd gekocht door de 
eerste consument die het product kocht.

Consumentenaccessoires (snoeren) Negentig (90) dagen vanaf de datum dat 
het originele accessoire werd gekocht 
door de eerste consument die het product 
kocht.

Consumentenproducten en Accessoires 
die gerepareerd of vervangen worden

De resttijd van de originele garantie of 
voor negentig (90) dagen vanaf de datum 
geretourneerd door de consument, of 
welke op dat moment de langste is.

Uitsluitingen 
Normale slijtage. Periodiek onderhoud, reparatie en vervanging van onderdelen door 
normale slijtage zijn uitgezonderd van de dekking.

Misbruik & Verkeerd gebruik. Defecten of schade die het gevolg zijn van: (a) onjuist 
gebruik, opslag, misbruik of verkeerd gebruik, ongelukken of nalatigheid, zoals 
fysieke schade (scheuren, krassen, enz.) op het oppervlak van het product als gevolg 
van misbruik: (b) contact met vloeistof, water, regen, extreme vochtigheid of zware 
transpiratie, zand, vuil en dergelijke, extreme hitte, of voedsel; (c) gebruik van de 
Producten of Accessoires voor commerciële doeleinden of het Product of Accessoires 
onderwerpen aan abnormaal gebruik of omstandigheden: of (d) andere handelingen 
buiten de schuld van Motorola of SUNCORP zijn uitgesloten van de dekking.

Gebruik van Producten en Accesoires die niet van het merk Motorola zijn. Defecten of 
schade die resulteert van het gebruik van Producten of Accesoires die niet van het merk 
Motorola zijn of niet door Motorola zijn gecertificeerd, of andere randapparatuur vallen 
niet onder de dekking.

Onbevoegde service of wijzigingen. Defecten of schade die resulteert van service, 
testen, wijzigingen, installatie, onderhoud, modificatie op enige wijze door iemand die 
niet deel uitmaakt van Motorola, SUNCORP of zijn erkende service centers, vallen niet 
onder de dekking.

Gewijzigde producten. Producten of accessoires met (een) serienummers of datum 
tags die zijn verwijderd, gewijzigd of gewist, (b) gebroken zegels of aanwijzingen van 
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demontage; (c) niet-corresponderende board serienummers; of (d) foutieve onderdelen 
of andere onderdelen die niet van Motorola zijn, vallen niet onder de dekking.

Communicatiediensten. Defecten, schade, of storingen in Producten of Accessoires 
veroorzaakt door communicatieservices of signalen waar u op geabonneerd bent of die 
met de Producten of Accessoires gebruikt worden vallen niet onder de dekking.

Verkrijgen van Garantieservice of andere informatie
Voor service of informatie belt u naar het onderstaande nummer: 
0800-8877700 (NL) / 0800-23375 (B)

U zult aanwijzingen ontvangen voor het op eigen kosten versturen van de Producten of 
Accessoires naar SUNCORP of naar door SUNCORP erkende service bureaus. Het is de 
verantwoordelijkheid van de koper om contact op te nemen met het plaatselijke erkende 
servicecentrum /distributeur en om het product op risico van de koper naar het erkende 
servicecentrum te brengen.

Geautoriseerd servicecentrum

Om service te verkrijgen dient u de volgende gegevens te overleggen: (a) het Product 
of Accessoire; (b) origineel bewijs van aankoop (nota) met de datum, plaats en verkoper 
van het Product; (c) indien een garantiebewijs was bijgesloten in de verpakking, een 
ingevulde garantiekaart met serienummer van het Product; (d) een geschreven uitleg van 
het probleem met het product en - het belangrijkste - (e) uw adres en telefoonnummer.

Technische informatie
Hoeveel telefoons kan ik gebruiken?
Alle telefoonapparatuur heeft een aansluitfactor, welke gebruikt wordt om te berekenen 
hoeveel toestellen op een enkele telefoonlijn kunnen worden aangesloten. Uw CT320 
heeft een aansluitfactor van 25. Een totaal van 125 is toegestaan. Als het totaal van 125 
wordt overschreden, is het mogelijk dat de telefoon niet overgaat. Wanneer verschillende 
soorten telefoons gebruikt worden is het niet gegarandeerd dat de telefoon overgaat, ook 
als de aansluitfactor minder is dan 125.

Eventuele extra handsets en opladers die u aanmeldt hebben een aansluitfactor van 0.

Aansluiting op een telefooncentrale
Dit product is bedoeld voor gebruik binnen de Benelux voor aansluiting op het openbare 
telefoonnetwerk.

Flashtijd
Mogelijk dient u de Flash functie te gebruiken als u aangesloten bent via een huis- of 
kantoorcentrale. Neem contact op met uw leverancier voor nadere bijzonderheden.



Declaration of Conformity (DoC)

Suncorp declares that the following products: 

Brandname:  Motorola 
Type:   CT320 
Descriptions:    Corded telephone 

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following 
directives of the Council of the European Communities: 

- Low voltage Directive (2006/95/EC) 
- EMC Directive (2004/108/EC)  
- R&TTE Directive (1999/5/EC) 

The products are compliant with the following standards: 

Safety: EN60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
EMC: EN55022:2010 
    EN55024:2010 

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited, 

Signature:     ______________________
Printed name & Position: CW Cheung – Chief Technical Officer 

Date:    March 31, 2015 
Place: 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong



Vervaardigd, gedistribueerd of verkocht 
door Suncorp Technologies Ltd, de officiële 
licentiehouder voor dit product. MOTOROLA 
en het gestileerde M-logo zijn handelsmerken 
of geregistreerde handelsmerken van Motorola 
Trademark Holdings, LLC. en worden onder 
licentie gebruikt. Alle andere handelsmerken zijn 
het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. 
© 2015 Motorola Mobility LLC. Alle rechten 
voorbehouden.
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