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1. Aan de slag

1. Steek het ene uiteinde van het krulsnoer in
de aansluiting op de telefoon en het andere
uiteinde in de wandcontactdoos van de telefoon.

In deze gebruiksaanwijzing
vindt u alle informatie die u
nodig hebt om uw telefoon
optimaal te gebruiken.

Om uw telefoon in te stellen,
volgt u de eenvoudige
instructies in 'Aan de slag'

BELANGRIJK

Gebruik alleen het meegeleverde telefoonsnoer.

Heeft u alles begrepen?

• Bedrade telefoon en krulsnoer

• Bedrade basis

• Handleiding

Voor een betere toekomst 
Wij stellen alles in het werk om via ons ontwerp,
research, technologie en aanbodbeheer betere
producten te maken voor iedereen, met de 
nadruk op zowel sociale als 
milieuverantwoordelijkheid.

De juiste beslissing.

• Voldoet aan en/of overtreft de EMEA
milieuvoorschriften.

• Milieuvriendelijke verpakking met minimaal
20% gerecycled materiaal.

• De telefoonbehuizing is gemaakt van minimaal
25% na gebruik gerecycleerd plastic.
 

Welkom...
Bij uw nieuwe Motorola CT50
telefoon met snoer

• Sneltoets geheugen voor eenvoudig bellen.

• Opnieuw kiezen om eenvoudig het laatste
nummer te bellen.  

• Toonkiezen.

• Zet uw beller op dempen, zodat u een 
privégesprek kunt voeren met iemand in de
buurt.

• LED-indicator geeft aan wanneer dempen 
geactiveerd is.    

• Volumeknop belsignaal.

• Oproep voor netwerkfuncties.

Fissaggio a parete, per sfruttare
e�cacemente lo spazio.

• 

Hulp nodig? 

Indien u problemen heeft met de installatie
of het gebruik van uw CT50, neem dan contact
op met de Klantenservice via xxxxxxxxxxxxx.

U kunt het antwoord ook vinden in de sectie
'Help' achterin deze handleiding.

 

2. Leer uw telefoon
kennen

Overzicht van de handset van 
de telefoon
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3. De telefoon gebruiken
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BELANGRIJK

Plaats uw CT50 niet in de badkamer of op andere 
vochtige ruimtes.

Locatie
U moet uw CT50 basisstation binnen 2 meter van het 
telefoonstopcontact plaatsen, zodat de kabel er 
gemakkelijk bij kan. Het telefoonstopcontact moet in 
de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en 
moet gemakkelijk bereikbaar zijn.

Als u uw telefoon aan de wand monteert, raadpleeg 
dan het wandmontagesjabloon op pagina 15.

Aansluiten van de telefoon.

A  Oortje

B  Haakschakelaar

Hangt een gesprek op wanneer u erop drukt of 
wanneer u de hoorn teruglegt.

C  Terugbellen

Druk hierop om het laatst gebelde nummer 
opnieuw te kiezen.

D  *

Toets een *.

E   R

Terugbellen gebruikt bij telefooncentrales / PABX.

F Microfoon

G Dempen

Spreek met iemand in de buurt zonder dat de beller 
het gesprek hoort.

Licht op wanneer dempen is geactiveerd.

H   #

Toets een #.

I  Geheugen

Voor het opslaan en kiezen van nummers in het 
snelkiesgeheugen.

J  Gekruld netsnoer stopcontact

K  Belsignaal schakelaar

Schakel het volume van het belsignaal tussen hoog, 
laag en uit

L   Belsignaal LED

Knippert om een inkomend gesprek aan te geven.

3.1  Oproepen
3.1.1  Een oproep starten

Neem de telefoon van de haak, als u de kiestoon 
hoort, kiest u het nummer.

3.1.2  Een oproep beëindigen

Plaats de telefoon terug op het basisstation.

3.1.3  Een oproep ontvangen

Neem de telefoon van de haak om het gesprek aan te 
nemen.

3.2  Dempen
U kunt uw telefoon dempen, zodat u met iemand in 
de buurt kunt praten zonder dat uw gesprekspartner 
u hoort.

1. Tijdens een gesprek, druk op    .

De LED zal oplichten.

2.  Druk     nogmaals  op om het gesprek voort te 
zetten. De LED zal uitgaan.

3.3  Opnieuw kiezen
Het laatst gekozen nummer wordt in de telefoon 
opgeslagen; het nummer kan maximaal 32 cijfers lang 
zijn.

Om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen, 
neemt u de telefoon van de haak en drukt u op r     .

3.4  Opnieuw bellen
Opnieuw bellen is nuttig om toegang te krijgen tot 
bepaalde netwerkdiensten en 
PABX/schakelkastdiensten.

Neem voor meer informatie over netwerkdiensten 
contact op met uw netwerkoperator.

De in de CT50 vooraf ingestelde oproepmodus is 
geschikt voor uw landennetwerk.

U kunt een van uw meest gebruikte 
telefoonnummers opslaan onder elk van de 
cijfertoetsen 0-9, het nummer kan maximaal 32 
cijfers lang zijn.

4.1  Een snelkiesnummer opslaan
1.  Neem de telefoon van de haak en houd deze 
ingedrukt         tot u een toon hoort. De rode LED op 
de dempknop zal knipperen.

2. Druk op een van de toetsen van het toetsenbord 
0-9.

3.  Kies het nummer dat moet worden opgeslagen.

4.  Druk op        .

5.  Plaats de telefoon weer op het basisstation.

OPMERKING

Vergeet niet op het bijgeleverde etiket te noteren 
welke telefoonnummers onder welk 
toetsenbordnummer zijn opgeslagen. U zult het 
plastic plaatje moeten verwijderen zodat u op de 
kaart kunt schrijven. Zodra u de nummers hebt 
genoteerd, plaatst u het plastic plaatje terug.

4.2  Een snekiesnummer kiezen
1.  Neem de telefoon van de haak.

2.  Druk op       .

3.  Druk op een van de toetsen 0-9, waar het 
nummer is opgeslagen.

4.  Het opgeslagen nummer wordt gekozen.

4.3  Een sneltoetsnummer verwijderen
1.  Neem de telefoon van de haak en houd deze 
ingedrukt        tot u een toon hoort. De rode LED op 
de dempknop zal knipperen.

2.  Druk op een van de toetsen van het toetsenbord 
0-9.

3.  Druk op        .

4.  Plaats de telefoon weer op het basisstation.
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7. Wandmontage
BELANGRIJK
Voordat u de CT50 aan de muur monteert, 
moet u controleren of u niet in verborgen 
bedrading of leidingen. Voordat u gaat boren,
moet u controleren of de telefoonkabel het 
stopcontact kan bereiken.

1.

 

Boor twee gaten met een diameter van 
4 mm in de muur, verticaal op 10 of 7,2 cm
van elkaar.

10cm

7.2cm

6. Algemene informatie
BELANGRIJK

Dit product is bestemd voor aansluiting op
analoge openbare geschakelde telefoonnetwerken
 en privé-centrales in Europa.

5. Help

Gefabriceerd, gedistribueerd of verkocht door
Suncorp Technologies Ltd., licentiehouder voor 
dit product. MOTOROLA en het gestileerde 
M-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van Motorola Trademark Holdings,
LLC. en worden onder licentie gebruikt. Alle 
andere handelsmerken zijn eigendom van hun 
respectieve eigenaars. © 2017 Motorola Mobility LLC.
Alle rechten voorbehouden.

Versie 7 (UE)

Motorola CT50 
Telefoon met snoer 

Compacte eenvoud

EU-conformiteitsverklaring

Handt.:     ______________________

Wij, Meizhou Guowei Electronics Co., Ltd. verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid 
dat de volgende producten:

 Naam merk: Motorola Type: CT50

 Beschrijving: Corded telephone.

waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de essentiële eisen van 
de volgende richtlijnen van de Raad van de Europese Gemeenschappen:

  - Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU)

  - EMC-richtlijn (2014/30/EU)

De producten voldoen aan de volgende normen:

  Veiligheid: EN60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 

  EMC: EN55032:2015 en EN55035:2017

Van en namens Meizhou Guowei Electronics Co., Ltd.

Naam en functie: Raymond Leung - Technisch Directeur 
 Datum: 18 december 2018
 Plaats: AD1 Section, Economic Development Area, Dongsheng
Industrial District, Meizhou, Guangdong, China.

Geen kiestoon
• Gebruik alleen het meegeleverde 
telefoonsnoer.

• Controleer of het telefoonsnoer goed is 
aangesloten.

Nummers opslaan

• Zodra u een nummer hebt opgeslagen, is er 
geen bevestigingstoon, u hoeft alleen maar de 
telefoon op te hangen.

• Vergeet niet uw geheugennummers te 
noteren op de bijgeleverde kaart.

Kan de beller niet horen
• Zorg ervoor dat de mute-functie niet is 
ingeschakeld. Als de LED brandt, drukt u op     
(om dempen te stoppen)

Belangrijke veiligheidsinstructies
Volg deze veiligheidsvoorschriften bij het gebruik 
van uw telefoon om het risico van brand, elektrische 
schokken en letsel aan personen of eigendommen te 
beperken:

• Plaats de telefoon niet op een verwarmingsrooster 
of boven een radiator. Zorg voor een goede 
ventilatie op de plaats van installatie.

• Niet gebruiken als het toestel nat is of in het water 
staat.

• Gebruik dit product niet in de buurt van water 
(bijvoorbeeld bij een badkuip, aanrecht of 
zwembad).

• Haal dit product niet uit elkaar. Neem bij service- of 
reparatiewerkzaamheden contact op met de 
klantenservice die in deze gebruikershandleiding is 
vermeld.

• Vermijd gebruik tijdens een onweer. Gebruik een 
overspanningsbeveiliging om de apparatuur te 
beschermen.

Installatierichtlijnen
• Lees en begrijp alle instructies en bewaar ze voor 
toekomstig gebruik.

• Volg alle waarschuwingen en instructies die op het 
product zijn aangegeven.

• Installeer dit product niet in de buurt van een 
badkuip, wastafel of douche.

• Plaats dit product niet op een onstabiel karretje, 
standaard of tafel. Dit product kan vallen en ernstige 
schade aan het product veroorzaken.

• Stel alleen de bedieningselementen in die in de 
gebruiksaanwijzing worden genoemd. Het onjuist 
afstellen van andere bedieningselementen kan leiden 
tot schade en zal vaak uitgebreide werkzaamheden 
vereisen om het product weer normaal te laten 
functioneren.

Schoonmaken
• Maak de telefoon en het basisstation schoon met 
een vochtige (niet natte) doek, of een antistatisch 
doekje.

• Gebruik nooit een poetsmiddel, want dat 
beschadigt het product. Gebruik nooit een droge 
doek, omdat dit statische schokken kan veroorzaken.

Milieu
• Niet blootstellen aan direct zonlicht.

• Plaats uw product niet op tapijten of andere 
oppervlakken die vezels genereren, en plaats het niet 
op plaatsen waar een vrije luchtstroom over de 
oppervlakken wordt verhinderd.

• Dompel geen enkel deel van uw product onder in 
water en gebruik het niet in natte of vochtige 
omstandigheden, zoals badkamers.

• Stel uw product niet bloot aan vuur, explosieven of 
andere gevaarlijke omstandigheden.

• Er is een kleine kans dat uw telefoon kan 
beschadigd raken door een onweer. Wij raden u aan 
de stekker van de telefoonlijn uit het stopcontact te 
halen tijdens een onweersbui.

Instructies voor de verwijdering van het 
product
Productverwijderingsinstructies voor particuliere 
gebruikers

Als u het product niet meer nodig hebt, moet u het 
weggooien volgens de recyclageprocedures van uw 
plaatselijke overheid. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met uw gemeente of de winkel 
waar u het product hebt gekocht.

Instructies voor zakelijke gebruikers voor het 
verwijderen van producten

Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen 
met hun leveranciers en de voorwaarden van het 
koopcontract te controleren en ervoor te zorgen dat 
dit product niet wordt vermengd met ander 
bedrijfsafval voor verwijdering.

Garantie op consumentenproducten en 
accessoires
Hartelijk dank voor uw aankoop van dit 
Motorola-merkproduct dat onder licentie wordt 
vervaardigd door Suncorp Technologies Limited, 
2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong. 
("SUNCORP")

Wat dekt deze garantie?

Onder voorbehoud van de hieronder vermelde 
uitsluitingen, garandeert SUNCORP dat dit 
Motorola-merkproduct ("Product") of gecertificeerd 
accessoire ("Accessoire") dat verkocht wordt voor 
gebruik met dit product dat het vrij is van defecten 
in materiaal en vakmanschap bij normaal 
consumentengebruik gedurende de hieronder 
vermelde periode. Deze beperkte garantie is uw 
exclusieve garantie en is niet overdraagbaar.

Wie is gedekt?

Deze garantie geldt alleen voor de eerste koper en is 
niet overdraagbaar.

Wat zal SUNCORP doen?

SUNCORP of haar erkende distributeur zal naar 
eigen keuze en binnen een commercieel redelijke 
termijn, kosteloos repareren of vervangen Producten 
of Accessoires die niet voldoen aan deze beperkte 
garantie kosteloos repareren of vervangen. Wij 
kunnen functioneel gelijkwaardige gereviseerde / 
opgeknapte / tweedehands of nieuwe Producten, 
Accessoires of onderdelen gebruiken.

Welke andere beperkingen zijn er?

ALLE IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN 
MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE 
GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN 
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ZIJN 
BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE 
GARANTIE, ANDERS IS DE REPARATIE OF 
VERVANGING WAARIN WORDT VOORZIEN 
ONDER DEZE UITDRUKKELIJKE BEPERKTE 
GARANTIE DE EXCLUSIEVE 
VERHAALSMOGELIJKHEID VAN DE CONSUMENT, 

EN WORDT DEZE GEBODEN IN PLAATS VAN ALLE 
ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET. IN 
GEEN GEVAL ZAL MOTOROLA OF SUNCORP 
AANSPRAKELIJK ZIJN, HETZIJ CONTRACTUEEL OF 
UIT ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF 
NALATIGHEID) VOOR SCHADE DIE DE 
AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OF 
ACCESSOIRE OVERSCHRIJDT, OF VOOR ENIGE 
INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF 
GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF 
VERLIES VAN INFORMATIE OF ANDER FINANCIEEL 
VERLIES VOORTVLOEIEND UIT OF

IN VERBAND MET DE MOGELIJKHEID OF 
ONMOGELIJKHEID OM DE PRODUCTEN OF 
ACCESSOIRES TE GEBRUIKEN, VOOR ZOVER DEZE 
SCHADEVERGOEDING BIJ WET KAN WORDEN 
UITGESLOTEN.

In sommige rechtsgebieden is de beperking of 
uitsluiting van incidentele schade of gevolgschade, of 
de beperking van de duur van een impliciete garantie 
niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperkingen 
of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. 
Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, 
en u kunt ook andere rechten hebben die van 
rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen.

Het resterende deel van 
de oorspronkelijke 
garantie of gedurende 
negentig (90) dagen 
vanaf de datum waarop 
het product aan de 
consument is 
geretourneerd,
afhankelijk van wat 
langer is.

Productgarantie Duur garantie

Consumenten-
producten

Consumente-
naccessoires
  (lijnkabel)

 

Reparatie of 
vervanging van
consumenten-
producten en 
accessoires

Twee (2) jaar vanaf de 
datum van de 
oorspronkelijke aankoop 
van het product door de 
eerste koper van het 
product.

Negentig (90) dagen 
vanaf de datum van de 
oorspronkelijke aankoop 
van de accessoires door 
de eerste koper van het 
product.

Uitzonderingen
Normale slijtage. Periodiek onderhoud, reparatie en 
vervanging van onderdelen ten gevolge van 
normale slijtage zijn van de dekking uitgesloten.

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

Gebruik van Producten en Accessoires die niet van 
het merk Motorola zijn. Defecten of schade die 
hetgevolg zijn van het gebruik van niet-Motorola 
merkproducten of gecertificeerde Producten of 
Accessoires of andere randapparatuur zijn van 
dekking uitgesloten.

Service of wijzigingen door onbevoegden. 
Defecten of schade die het gevolg zijn van 
onderhoud, tests, afstelling, installatie, onderhoud, 
wijziging of modificatie op welke manier dan ook 
door iemand anders dan Motorola, SUNCORP of 
haar geautoriseerde servicecentra, zijn uitgesloten 
van dekking.

Gewijzigde Producten. Producten of accessoires 
met (a) serienummers of datumlabels die zijn 
verwijderd, gewijzigd of uitgewist;

(b) verbroken zegels of die tekenen van 
manipulatie vertonen; (c) verkeerd passende 
serienummers van printplaten; of (d) behuizingen 
of onderdelen die niet conform zijn of niet van het 
Motorola-merk zijn, zijn van dekking uitgesloten.

Communicatiediensten. Defecten, schade of het 
falen van Producten of Accessoires als gevolg van 
een communicatiedienst of -signaal waarop u zich 
abonneert of dat u gebruikt met de 

Producten of Accessoires is uitgesloten van 
dekking.

Hoe verkrijgt u garantieservice of andere 
informatie?

Om service of informatie te verkrijgen, gelieve te 
bellen: XXXXXXXXX.

U zult instructies ontvangen over hoe u de 
Producten of Accessoires op uw kosten en risico 
naar een door SUNCORP erkend reparatiecentrum 
kunt verzenden. Om service te verkrijgen, moet u het 
volgende bijvoegen:

(a) het Product of de Accessoire; (b) het originele 
aankoopbewijs (kassabon) met daarop de datum, 
plaats en verkoper van het Product;

(c) indien er een garantiekaart in uw doos was 
ingesloten, een ingevulde garantiekaart met 
vermelding van het serienummer van het Product; 
(d) een schriftelijke beschrijving van het probleem; 
en, het belangrijkst; (e) uw adres en 
telefoonnummer.

Technische Informatie
Hoeveel telefoons mag ik hebben?

Alle telefoontoestellen hebben een REN (Ringer 
Equivalence Number), waarmee het aantal 
toestellen wordt berekend dat op een telefoonlijn 
mag worden aangesloten. Uw CT50 heeft een REN 
van 1. Een totaal REN van 4 is toegestaan. Als de 
totale REN van 4 wordt overschreden, 
telefoontypes, is er geen garantie op een 
belsignaal, zelfs wanneer de REN minder dan 4 is.

Aansluiten op een schakelbord
Dit product is bestemd voor gebruik binnen Europa 
voor aansluiting op het openbare telefoonnet.

Muur

Muurplug

Schroef


