
Model: CT202 

Vaste telefoon



Welkom...
bij uw nieuwe Motorola CT202 vaste telefoon!

• Oproepen voor netwerkfuncties.

• Geheimhouding om de beller voor privacy te dempen.

• Met één druk op de knop het laatst gebelde nummer opnieuw kiezen.

• Herhaalde oproep om u te waarschuwen als u meermaals een oproep van hetzelfde nummer mist.

• Kies minimaal 5 gekozen nummers opnieuw voor eenvoudig kiezen.

• 10 two-touch geheugennummers om gemakkelijk te kiezen.

• Toon- en  puls  -keuze.

• VIP om een nummer in de oproeplijst te vergrendelen.

• Ringer en handsfree volumeregeling.

• Auto IP voor internationale en prepaid-telefoonkaartdiensten met lagere 
kosten voor interlokale gesprekken

• Luidsprekertelefoon voor handsfree gesprekken.

• Tijd, datum en alarmfunctie.

• Beller-ID toont u het nummer van wie er belt en slaat het nummer van ten minste
 de laatste 30 bellers op in een oproeplijst.

• Oproeptimer het display zal automatisch de duur van alle externe oproepen timen.

Uw CT202 gebruikt dynamische software in de lijst met opnieuw kiezen en ontvangen
 oproepen. Als de telefoonnummers in de lijst minder dan 16 cijfers hebben, wordt het 
aantal vermeldingen dat is opgeslagen in de lijst met ontvangen oproepen verhoogd.

Hulp nodig?

Als u problemen heeft met het instellen of gebruiken van uw CT202,
 neem dan contact op met de klantenservice op (65) 68412668.  
Email: support@alcom.com.sg

1U moet zich abonneren op de nummerweergave- of wisselgesprekservice 
van uw netwerkprovider om deze functies te laten werken.
 Er kan een abonnementsprijs worden betaald. 

U kunt het antwoord ook vinden in het gedeelte 'Help' achter in deze handleiding.



Deze gebruikershandleiding biedt u alle informatie die u nodig hebt 
om het meeste uit uw telefoon te halen.

Volg de eenvoudige instructies in 'Aan de slag'
op de volgende pagina's om uw telefoon in te stellen.

BELANGRIJK

Gebruik alleen het meegeleverde telefoonsnoer.

Heb je alles?

• Handset met snoer en krulsnoer

• Basis met snoer

• Telefoonsnoer

en supply chain management dat leidt tot betere producten voor iedereen. 
Een holistische visie die zich richt op zowel sociale als ecologische verantwoordelijkheid.
Een passie en een gedeeld standpunt.

 

Het juiste om te doen.

• Voldoet aan en/of overtreft de EMEA-milieuregelgevingsvereisten.

• Milieuvriendelijke verpakking met minimaal 20% gerecycled materiaal na consumptie.

• De behuizing van de telefoon is gemaakt van minimaal 25%
 post-consumer gerecycled plastic.

ECOMOTO: een convergentie van inspanningen door marketing, ontwerp, onderzoek, 
engineering
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6 Aan de slag

1. Aan de slag
BELANGRIJK
Plaats uw CT202 niet in de badkamer of andere vochtige ruimtes.

Plaatsing
U moet uw CT202-basisstation binnen 2 meter van het telefoonstopcontact plaatsen, zodat 
de kabel lang genoeg is. 
Het stopcontact moet in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en moet
gemakkelijk toegankelijk zijn.
De handset en het basisstation verbinden

1. Steek het ene uiteinde van het krulsnoer van de handset in de aansluiting aan de zijkant van
het basisstation en het andere uiteinde in de aansluiting aan de onderkant van de handset.

2. Steek het netsnoer in het stopcontact gemarkeerd met
op de achterkant van het basisstation.
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Overzicht van uw handset

A Oortje  
Om naar uw beller te luisteren.

B Microfoon  
Om met uw beller te spreken.

C Gekrulde snoeraansluiting 
Waar je je krulsnoer insteekt.

B

C

A
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2. Je telefoon leren kennen
Overzicht van de basis

A Haak schakelaar 
Beëindigt een oproep wanneer ingedrukt of wanneer u de hoorn neerlegt.

B Weergave 
Zie pagina 10 voor een overzicht van displaypictogrammen.

C Pauze 
Druk tijdens het kiezen of opslaan van een nummer op om een pauze in te voeren (P).

D Instellen 
Houd ingedrukt om het menu te openen. 

A
B

D
C

E
F

G
H

I

M

N

L
K

J

Druk om een optie te bevestigen
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E Nummerherhalingslijst 
Druk op om het laatst gebelde nummer te zien en blijf drukken om door de 5 
opgeslagen nummers te bladeren.

F Hold 
Druk tijdens een gesprek op om uw beller in de wacht te zetten.  
Druk in de standby-modus op om de beltoon te wijzigen.

G Terugbellen 
Gebruik om het contrast van het display te wijzigen.
Gebruik met sommige netwerkdiensten.
Druk op om een nieuwe kiestoon te krijgen. Druk tijdens een extern gesprek om toegang 
te krijgen tot een wisselgespreklijn wanneer u het signaal voor een wisselgesprek hoort. 
Druk nogmaals om tussen de twee gesprekken te wisselen.

 
 

 

H Opnieuw kiezen 
Druk op om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen.

I Omhoog 
Druk op om omhoog door het menu te bladeren. 
Druk in de standby-modus op om de oproeplijst te openen.

J Volume 
Druk op om het volume te wijzigen. 
Druk op om het bel- of handsfree-volume te wijzigen.

K Verwijderen 
Druk op om een onjuist nummer te verwijderen of terug te gaan in het menu.

L Geheugen 
Kies two-touch geheugennummers.

M Omlaag 
Druk op om omlaag door het menu te bladeren. 
Druk in de standby-modus op om de oproeplijst te openen.

N Hands-free 
Activeer en deactiveer het handsfree bellen tijdens / tijdens het bellen.
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Weergave

Geeft aan wanneer de lijst met ontvangen oproepen geopend is.1

Geeft aan wanneer de herhaallijst geopend is.

Geeft aan wanneer het nummer dat u bekijkt een VIP-nummer is.

Geeft aan wanneer u nieuwe oproepen heeft.

Geeft aan wanneer u meer dan 1 gemiste oproep hebt van hetzelfde nummer.

Geeft aan wanneer er een voicemail in de wacht staat.

2In stand-by geeft het het aantal oproepen in de lijst aan. 
Bij het bekijken van een lijst geeft het het nummer aan van het item dat wordt bekeken.

 

1Om deze functie te laten werken, moet u zich abonneren op nummerherkenningsservice van uw 
netwerkoperator. Er kan een abonnementsprijs worden betaald.

2Deze functie is afhankelijk van uw netwerkserviceprovider die de service ondersteunt.
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3. De telefoon gebruiken
3.1  Oproepen
3.1.1  Bellen
Neem de hoorn van de haak, als u de kiestoon hoort, kiest u het nummer.

3.1.2  Voorkeuze
1. Voer het telefoonnummer in (maximaal 32 cijfers). Als je een fout maakt

Druk . Neem de hoorn op om het nummer te bellen.

2. Druk om het telefoonnummer handsfree te bellen.

NOTITIE
U kunt ook bellen met de twee aanraakgeheugentoetsen, zie pagina 13.

3.1.3  Een gesprek beëindigen
1. Plaats de handset terug op het basisstation.
Of:

2. Druk om een handsfree gesprek te beëindigen.

3.1.4  Een oproep ontvangen
1. Neem de hoorn op om de oproep te beantwoorden.
Of:

2. Druk om de oproep handsfree te beantwoorden.

NOTITIE
Als u tijdens een gesprek handsfree wilt activeren, druk en leg de hoorn 
op de haak. U kunt het volume van een handsfree tijdens het gesprek aanpassen, 
druk   , er zijn 2 niveaus om uit te kiezen. 

 

3.2  Wacht
U kunt uw beller in de wacht zetten zodat u en uw beller wachtmuziek horen.

1. Tijdens een gesprek, druk en u en uw beller zullen wachtmuziek horen.

2. Druk nogmaals om het gesprek te hervatten.

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

1. Neem de hoorn op en druk .
Of:

2. Druk en dan, .
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3.4  Nummerherhalingslijst

Ten minste de laatste 5 gekozen nummers worden in de telefoon opgeslagen, de nummers
kunnen maximaal 32 cijfers lang zijn.

Een nummer kiezen uit de herhaallijst

1. Druk .

2. Blijf drukken op om naar het gewenste item te bladeren.

3. Houd ingedrukt 3 seconden ingedrukt om snel door de nummers te bladeren.

4. Neem de hoorn op of druk op om het weergegeven item te bellen.
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4. Geheugen
In het two-touch geheugen kun je tien telefoonnummers opslaan; de nummers kunnen 
maximaal 16 cijfers lang zijn.

4.1  Sla een two-touch geheugennummer op met de handset op het basisstation
1. Kies het nummer dat moet worden opgeslagen.

2. Druk .

3. Druk op een van de cijfers op het toetsenbord 0-9, het nummer wordt opgeslagen.

4.2  Een geheugennummer met twee toetsen opslaan terwijl de hoorn van de haak is
1. Neem de hoorn op.

2. Druk .

3. Kies het nummer dat moet worden opgeslagen.

4. Druk Toets.

5. Druk op een van de cijfers op het toetsenbord 0-9.

4.3  Sla een two-touch geheugennummer op uit de oproeplijst met
de handset op het basisstation

1. Druk  of om de oproeplijst te openen.

2. Druk  of naar het gewenste aantal.

3. Druk .

4. Druk op een van de cijfers op het toetsenbord 0-9.

4.4  Een geheugennummer met twee toetsen uit de oproeplijst opslaan
met de hoorn van de haak

1. Neem de hoorn op.

2. Druk  of om de oproeplijst te openen.

3. Druk  of naar het gewenste aantal.

4. Druk .

5. Druk op een van de cijfers op het toetsenbord 0-9.

4.5  Kies een two-touch geheugennummer met de hoorn van de haak
1. Neem de hoorn op.

2. Druk .

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

4. Het geheugennummer wordt gekozen.
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4.6  Kies een twee-toets geheugennummer via de handsfree
1. Druk .

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

3. Druk .

4. Het geheugennummer wordt gekozen.

5. Zodra de oproep is beantwoord, neemt u de hoorn op om te praten.

NOTITIE
Vergeet niet om uw geheugennummers te noteren, zodat u ze gemakkelijk kunt raadplegen.
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5. Beltoon
Uw CT202 heeft keuze uit 24 beltonen en heeft keuze uit 4 volumeniveaus en crescendo.
De standaardinstelling is niveau 4.

5.1  Stel de beltoon in
1. Druk . De huidige beltoon wordt afgespeeld.

2. Druk  of om naar de gewenste beltoon te bladeren. Er wordt een voorbeeld 
van de beltoon afgespeeld.

3. Druk

5.2  Het belvolume instellen
1. Wanneer de handset op de basis staat druk , het display toont rIn9VOL en de

huidige volume1 - 4 or CrESC als crescendo is geselecteerd.

2. Blijf drukken op om het gewenste volume te selecteren.

3. Druk

NOTITE

om te bevestigen en terug te keren naar stand-by.

om te bevestigen en terug te keren naar stand-by.

Het belsignaal kan niet worden uitgeschakeld.
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6. Datum en tijd
Als u bent geabonneerd op een nummerherkenningsservice van het type FSK,
worden de datum en tijd automatisch ingesteld wanneer u uw eerste oproep ontvangt
Als u geen FSK Caller ID-service heeft, kunt u de datum en tijd handmatig instellen.

6.1  Stel de datum en tijd in
1. Houd ingedrukt gedurende 3 seconden toont het display SEt 1 dAtE.

2. Druk om te selecteren.

3. Het jaartal knippert; scrol  of naar het juiste jaar en druk op

4. Herhaal deze procedure voor de maand-, dag- en tijdinstellingen.

5. Druk  om te verlaten.

om te 
bevestigen.
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7.  Netnummer
U kunt uw lokale netnummer in de telefoon instellen. Als een nummer uit dat netnummer 
belt, wordt alleen het lokale nummer weergegeven en opgeslagen. Als u vervolgens het
 nummer uit de oproeplijst opnieuw kiest terwijl Auto IP is ingeschakeld, 
wordt het Auto IP-nummer niet gekozen.

7.1  Bewaar het netnummer
1. Houd ingedrukt gedurende 3 seconden toont het display ingestelde datum.

2. Scroll  of  om SEt 2 CodE.

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

4. -De eerste - knippert, druk  of om naar het juiste cijfer te scrollen.

5. Druk

6. Herhaal deze procedure totdat de volledige code is ingevoerd.

7. Druk  om te verlaten.

om te bevestigen.
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8. PABX-toegangscode
Als de CT202 is aangesloten op een telefooncentrale, moet u mogelijk een toegangscode van
 één cijfer invoeren in de kiesvolgorde om verbinding te kunnen maken met de buitenlijn.
De toegangscode wordt weergegeven aan het begin van een nummer op het scherm.

8.1  Bewaar de PABX-toegangscode
1. Houd ingedrukt gedurende 3 seconden toont het display SEt 1 dAtE .

2. Scroll  of  naar SEt 3 PCOdE.

3. Druk , het display toont PCOdE -.

4. -De eerste - knippert, druk  of om naar het juiste cijfer te scrollen van 0  - 9 .

5. Druk  to exit.om te bevestigen en druk
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9. Automatisch IP
Hiermee kunt u uw IP-code in de telefoon opslaan voor lagere gesprekskosten voor
 interlokale gesprekken.

9.1  Een nummer opslaan
1. Houd ingedrukt  voor 3 seconden, het scherm toont SEt 1 dAtE .

2. Scroll  of  om SEt 4 AUtO IP.

3. Druk het scherm toont AUtO IP en de huidige instelling.

4. Indien nodig scroll  of naae On. 

5. Druk InPUt COdE .

6. Voer met behulp van het toetsenbord de IP-code in, bijv. 17909.

7. Druk om te verlaten.
NOTITIE
Na het inschakelen van Auto IP en het instellen van het auto IP-nummer, als een
nummer vooraf is gekozen en het eerste cijfer is 0, dan zal de telefoon het nummer
bellen en automatisch de auto IP-gegevens toevoegen.

om te bevestigen en druk,

Druk

om te bevestigen en scherm toont
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10. VIP
Een belangrijk nummer in de oproeplijst kan in de telefoon worden vergrendeld. Een 
geblokkeerd nummer kan niet uit de oproeplijst worden verwijderd, tenzij alle nummers 
zijn verwijderd. Als de bellijst vol is en alle nummers in de bellijst VIP-nummers zijn, wordt 
het oudste VIP-nummer verwijderd. Wanneer een VIP-nummer belt, is er een speciale 
beltoon.

10.1  Om het nummer te vergrendelen
1. Druk  of om de oproeplijst te openen.

2. Scroll  of naar het nummer dat u wilt vergrendelen / ontgrendelen.

3. Druk om het nummer te vergrendelen/ontgrendelen.

4. wordt op het display weergegeven als een bekeken nummer een VIP-nummer is.
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11. Weergave
U kunt het contrast van het display wijzigen; er zijn 5 niveaus om uit te kiezen.

11.1  Het schermcontrast wijzigen
Either:

1. Druk , het display toont LCD en het huidige contrastniveau  (1-5)

2. Blijf drukken op totdat u het gewenste contrast ziet.
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12. Oproep- en kiesmodus
Recall is handig om toegang te krijgen tot bepaalde netwerkdiensten en PABX-/telefoon-
centralediensten. De voorgeprogrammeerde oproepmodus in de CT202 is geschikt voor 
uw landnetwerk.
Uw telefoon is ingesteld op toonkiezen. U hoeft dit alleen te wijzigen als u bent aangesloten 
op een ouder type telefooncentrale / PABX waarvoor pulskiezen nodig is.

12.1  Uw kiesmodus wijzigen
1. Houd ingedrukt gedurende 3 seconden.

2. De nieuwe instelling voor de kiesmodus wordt op het scherm weergegeven.

3. Druk om terug te keren naar stand-by.
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13. Stel het alarm in
1. Houd ingedrukt gedurende 3 seconden toont het display SEt 1 dAtE .

2. Scroll  of  om SEt 5 ALErt.

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

4. Scroll  of 

5. Herhaal deze procedure totdat alle cijfers correct zijn.

6. Scroll  of  naar On .

7. Druk  om te verlaten.

NOTITIE
Om het alarm te stoppen, drukt u op een willekeurige toets of neemt u de hoorn op. 
Het alarm stopt automatisch na 60 seconden als er geen knop wordt ingedrukt. 
Als op de alarmtijd de telefoon overgaat, de hoorn wordt opgenomen of de telefoon in
gebruik is, wordt het alarm geannuleerd.
Als het alarm afgaat, wordt de telefoonlijn bezet.

om het eerste cijfer in te stellen en druk om te bevestigen.
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14. Oproeplijsten
Als u bent geabonneerd op een nummerherkenningsservice en de identiteit van de beller 
niet wordt achtergehouden, wordt het nummer van de beller weergegeven samen met de 
datum en tijd van de oproep (indien verstrekt door het netwerk). Wanneer de lijst vol is en 
een nieuwe oproep wordt ontvangen, wordt de oudste niet-VIP-vermelding automatisch 
verwijderd.
U kunt ten minste 30 nummers opslaan in de lijst met ontvangen oproepen en elk nummer
kan maximaal 16 cijfers lang zijn.

NOTITIE
Als u een privéoproep ontvangt ---P--- zal op het display zal verschijnen. 
Als u een oproep buiten het gebied ontvangt ---O---zal op het display zal verschijnen. 
Als u een foutmelding ontvangt ---E--- zal op het display zal verschijnen.

14.1  Ga naar de lijst met ontvangen oproepen
1. Druk  of om de lijst met ontvangen oproepen te openen.

2. Blijf drukken om door de lijst te bladeren.

3. Het display toont: --End-- wanneer u het einde van de lijst bereikt.

14.2  Kies een nummer uit de lijst met ontvangen oproepen
1. Druk  of om de lijst met ontvangen oproepen te openen.

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

3. Neem de hoorn op om automatisch te bellen of druk op om handsfree te bellen.
14.3  Voer de herhaallijst in
De laatste 5 gekozen nummers worden in de telefoon opgeslagen; 
deze kunnen maximaal 32 cijfers lang zijn.
1. Druk  om de herhaallijst te openen.

2. Blijf drukken om door de lijst te bladeren.

14.4  Kies een nummer uit de herhaallijst
1. Druk .

2. Blijf drukken op om naar het gewenste item te bladeren.

3. Houd ingedrukt om snel door de nummers te bladeren.

4. Neem de hoorn van de haak om het nummer automatisch te kiezen of druk op
om de weergegeven te bellen toegang via handsfree.

NOTITIE
Als u meer dan één gemiste oproep van hetzelfde nummer hebt , wordt 
weergegeven op de display.
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15. Help
Geen kiestoon
• Gebruik alleen het meegeleverde telefoonsnoer.
• Controleer of het telefoonsnoer goed is aangesloten.

Nummers opslaan
• 
• Een opgeslagen nummer kan niet worden verwijderd, u kunt het overschrijven met een

 nieuw nummer.

Geheugennummers
•  Vergeet niet om uw twee aanraakgeheugennummers te noteren.

Nadat u een nummer heeft opgeslagen, hoort u geen bevestigingstoon.
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16. Algemene informatie
Belangrijk

Dit product is bedoeld voor aansluiting op analoge openbare geschakelde telefoonnetwerken
en privécentrales in Singapore.

Belangrijke veiligheidsinstructies

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

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

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

• Haal dit product niet uit elkaar. Als er service- of reparatiewerkzaamheden nodig zijn,
 neem dan contact op met de hulplijn van de klantenservice in deze gebruikershandleiding.

• Vermijd het gebruik tijdens een elektrische storm. Gebruik een overspanningsbeveiliging om 
de apparatuur te beschermen.

Installatie Richtlijnen:
• Lees en begrijp alle instructies en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

• Volg alle waarschuwingen en instructies op het product.

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

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

• Pas alleen de bedieningselementen aan die in de gebruiksaanwijzing worden behandeld.
 Onjuiste afstelling van andere bedieningselementen kan leiden tot schade en zal vaak
 veel werk vergen om het product weer normaal te laten functioneren.

Schoonmaak
• Maak de telefoon schoon met een vochtige (niet natte) doek of een antistatisch doekje.
• Gebruik nooit huishoudpoetsmiddel, dit zal het product beschadigen. 

Gebruik nooit een droge doek, aangezien dit statische schokken kan veroorzaken.

Milieu
• Niet blootstellen aan direct zonlicht.
• Plaats uw product niet op tapijten of andere oppervlakken die vezels genereren, of

plaats het niet op plaatsen die de vrije luchtstroom over de oppervlakken verhinderen.
• Dompel geen enkel onderdeel van uw product onder in water en gebruik het niet in 

vochtige of vochtige omstandigheden, zoals badkamers.
• 

Volg deze veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van uw telefoon om het risico op brand,
elektrische schokken en letsel aan personen of eigendommen te verminderen:

Stel uw product niet bloot aan vuur, explosieven of andere gevaarlijke omstandigheden
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• Er is een kleine kans dat uw telefoon beschadigd raakt door een onweersbui. 
We raden u aan om het telefoonsnoer tijdens onweer los te koppelen.

Product disposal instructions
Instructies voor het weggooien van producten voor particuliere gebruikers
Als u het niet meer gebruikt, gooi het product dan weg volgens de recyclingprocessen van 
uw gemeente. 
Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente of de winkel 
waar het product is gekocht. Instructies voor het weggooien van producten 
voor zakelijke gebruikers. Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun l
everanciers en de voorwaarden van het koopcontract te controleren en ervoor te zorgen
 dat dit product niet wordt vermengd met ander commercieel afval voor verwijdering.

Garantie op consumentenproducten en accessoires
Dank u voor de aanschaf van dit Motorola-product dat onder licentie is vervaardigd 
door Suncorp Technologies Limited, 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbor Road, Hong Kong. 
(“SUNCORP”)
Wat dekt deze garantie?
Behoudens de onderstaande uitsluitingen, garandeert SUNCORP dat dit Motorola-
merkproduct ("Product") of gecerti�ceerde accessoire ("Accessoire") verkocht voor gebruik 
met dit product dat het vervaardigd is om vrij te zijn van defecten in materialen en 
vakmanschap bij normaal consumentengebruik voor de hieronder geschetste periode.
 Deze beperkte garantie is uw exclusieve garantie en is niet overdraagbaar.
Wie is gedekt?

Wat gaat SUNCORP doen?
SUNCORP of haar geautoriseerde distributeur zal, naar eigen keuze en binnen een 
commercieel redelijke termijn, producten of accessoires die niet voldoen aan deze beperkte
 garantie kosteloos repareren of vervangen. We kunnen functioneel gelijkwaardige 
gereviseerde / opgeknapte / tweedehands of nieuwe producten,
 accessoires of onderdelen gebruiken.
Welke andere beperkingen zijn er?
ALLE IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF 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 
WORDT DE UITDRUKKELIJKE REPARATIE OF VERVANGING VAN DEZE UITDRUKKELI-
JKE GELEVERDE GARANTIE WORDT GELEVERD IN PLAATS VAN ALLE ANDERE 
GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. IN GEEN GEVAL ZAL MOTOROLA OF 
SUNCORP AANSPRAKELIJK ZIJN, HETZIJ IN OVEREENKOMST OF ONRECHTMATI-
GHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID) VOOR SCHADE DIE DE AANKOOPPRIJS VAN HET 
PRODUCT OF DE ACCESSOIRE OVERSCHRIJDT, OF VOOR ENIGE INDIRECTE, 
INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE VAN INFORMATIE OF ANDER 
FINANCIEEL VERLIES VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET VERMOGEN 
OF ONMOGELIJKHEID OM DE PRODUCTEN OF ACCESSOIRES VOLLEDIG TE 
GEBRUIKEN.

Deze garantie geldt alleen voor de eerste consumentenkoper en is niet overdraagbaar.
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DEZE SCHADE KAN WETTELIJK AFGEWEZEN WORDEN.
Sommige rechtsgebieden staan de beperking of uitsluiting van incidentele schade of
gevolgschade, of beperking van de duur van een impliciete garantie, niet toe, dus de
bovenstaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Deze 
garantie geeft u speci�eke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die 
van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen.

Producten gedekt: Dekkingsduur

Consumentenproducten Eén (1) jaar vanaf de datum van de 
oorspronkelijke aankoop van het product door 
de eerste consumentenkoper van het product.

Consumentenaccessoires
 (lijnsnoer)

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

Consumentenproducten en 
accessoires die zijn gerepareerd
 of vervangen

Het saldo van de oorspronkelijke garantie of 
gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum
die aan de consument wordt geretourneerd, 
welke van de twee het langst is.

Uitsluitingen
Normale slijtage. Periodiek onderhoud, reparatie en vervanging van onderdelen als gevolg 
van normale slijtage zijn uitgesloten van dekking.
Misbruik & Misbruik. Defecten of schade die het gevolg zijn van: (a) onjuiste bediening, 
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 metvloeistof, water, regen, extreme vochtigheid of hevige transpiratie, zand, vuil en 
dergelijke, extreme hitte of voedsel; (c) gebruik van de Producten of Accessoires voor 
commerciële doeleinden of het onderwerpen van het Product of Accessoire 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 Motorola zijn.Defecten of schade die het 
gevolg zijn van het gebruik van niet-Motorola-merkproducten of 
gecerti�ceerde producten of accessoires of andere randapparatuur zijn uitgesloten van 
dekking. 
Ongeautoriseerde Service of Wijziging. Defects or damages resulting from service,Gewijzig-
de producten. Producten of accessoires met (a) serienummers of datum labels die zijn 
verwijderd, gewijzigd of uitgewist; (b) verbroken zegels of waaruit blijkt dat er is geknoeid; 
(c)niet-overeenkomende serienummers van de kaart; of (d) niet-conforme of
niet-Motorola-behuizingen of onderdelen zijn uitgesloten van dekking.
Communicatiediensten. Defecten, schade of het falen van Producten of Accessoires als 
gevolg van een communicatiedienst of signaal waarop u zich kunt abonneren of gebruiken 
met de Producten of Accessoires is uitgesloten van dekking.
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Hoe kunt u garantieservice of andere informatie verkrijgen?
Voor service of informatie kunt u bellen met: (65) 68412668. 
Email: support@alcom.com.sg

U ontvangt instructies over hoe u de producten of accessoires op eigen kosten en 
risico naar een door SUNCORP geautoriseerd reparatiecentrum kunt verzenden.
Om service te verkrijgen, moet u het volgende toevoegen: (a) het Product of 
Accessoire; (b) het originele aankoopbewijs (kwitantie) met de datum, plaats en 
verkoper van het Product; (c) als er een garantiekaart in uw doos zat, een ingevulde 
garantiekaart met daarop het serienummer van het Product; (d) een schriftelijke 
beschrijving van het probleem; en vooral; (e) uw adres en telefoonnummer.

Technische informatie
Hoeveel telefoons mag ik hebben?
Dit product is bedoeld om als een enkele terminal op het telefoonnetwerk te 
worden aangesloten. Als er meer dan één unit is aangesloten, werken deze 
mogelijk niet correct.

Aansluiten op een schakelbord
Dit product is bedoeld voor gebruik binnen Singapore voor aansluiting op het
openbare telefoonnetwerk.

Terugroepen
Mogelijk moet u de oproepfunctie gebruiken als u verbonden bent met een
telefooncentrale of voor bepaalde netwerkdiensten. Neem contact op met uw
PABX-leverancier voor meer informatie.
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Declaration of Conformity (DoC)

Suncorp declares that the following products: 

Brandname:  Motorola 
Type:   CT202 
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:A12:2011 
EMC:   EN55022:2010 
    EN55024:2010 

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited, 

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

Date:    July 9, 2013 
Place: 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong

CW Cheung 
2013.07.09 
11:57:56 
+08'00'
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