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toets
Spraak / Luidspreker toets
Houd de 0-toets (R) ingedrukt - Voor toegang tot operator diensten*
Led van handset - Knippert tijdens het rinkelen en zoeken naar de handset 
Aan: Handset op het basisstation
Led van basisstation - Aan: wanneer de telefoon in gesprekmodus is 
Knippert: een oproep ontvangen of naar de handset zoeken

verdwijnt

HS SETTINGS  LANGUAGE

TOETS TOETS TOETS
, of druk op                            .

Druk tijdens een gesprek op

1. druk en houd        ingedrukt 
1.1. Als er slechts 2 handsets geregistreerd zijn, zal de andere handset rinkelen.
1.2. Als er meer dan 2 headsets geregistreerd zijn, druk op        of        om het nummer van de geregistreerde 
handset te selecteren en selecteer vervolgens        .
2. De opgebelde handset rinkelt en druk op         op de opgebelde handset om de interne oproep tot 
stand te brengen.
Voer een conferentiegesprek met 3 partijen

100

Druk op          om als VIP op te slaan, of Druk op        om alleen als een contact op te slaan.

                          TOETS     , TOETS     , TOETS   

Hierbij verklaar ik, ATLINKS EUROPE , dat het type radioapparatuur DECT conform is met Richtlijn 
2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op 
het volgende internetadres: www.alcatel-home.com

, o premere                          .

*

Tasto
Parla / Vivavoce

Premere a lungo 0 tasto (R) - Per accedere ai servizi dell'operatore*0
LED sul portatile - Lampeggiante quando squilla e cerca il portatile
Acceso: il portatile si trova sulla base
LED sulla base - 
Acceso: quando il telefono è in uso
Lampeggiante: quando riceve una chiamata o cerca il portatile

HS SETTINGS  LANGUAGE

Durante una chiamata, premere per 

1. premere e tenere premuto
1.1 Se sono registrati solo 2 portatili, suonerà l'altro portatile.
1.2 Se sono registrati più di 2 portatili, premere        oppure       per selezionare il numero del 
portatile registrato, quindi premere        .
3. Il portatile chiamato suona, quindi premere        sul portatile chiamato per rispondere alla 
chiamata interna.
E�ettuare una chiamata in conferenza di 3 parti
Durante la conversazione con un chiamante esterno,
1. Premere        per selezionare INTERCOM, premere        .
2.1 Se sono registrati solo 2 portatili, l'altro portatile suonerà.
2.2 Se sono registrati più di 2 portatili, premere         oppure         per selezionare il numero 
del portatile registrato, quindi premere          .
3. Il portatile chiamato suona, quindi premere          sul portatile per rispondere alla chiamata 
interna.
4. Premere a lungo       sul portatile per stabilire la chiamata in conferenza
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/ Premere          per salvare come VIP, oppure premere        per salvare come semplice contatto.

10mW di potenza media per ogni canale

Il fabbricante, ATLINKS EUROPE , dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DECT è conforme 
alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile 
al seguente indirizzo Internet: www.alcatel-home.com

XL535 

De werking van de oproepblokkering is op een apart bijgevoegd blad beschreven.
L'attivazione e il funzionamento del blocco delle chiamate sono descritti su una guida separata inclusa
Działanie funkcji blokowania połączeń jest opisane na osobno załączonej karcie.
Η λειτουργία αποκλεισμού κλήσεων περιγράφεται σε ξεχωριστό συνημμένο φυλλάδιο.

Start Up Guide

Tijdens een oproep met een externe beller,
1. Druk op         om INTERN te selecteren en druk op         .
2.1. Als er slechts 2 handsets geregistreerd zijn, zal de andere handset rinkelen.
2.2. Als er meer dan 2 headsets geregistreerd zijn, druk op         of         om het nummer van de 
geregistreerde handset te selecteren en druk vervolgens op         .
3. De opgebelde handset rinkelt en druk op         op de opgebelde handset om de interne oproep tot stand 
te brengen.
4. Druk lang op       op de handset die de oproep om het conferentiegesprek tot stand te brengen.

10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal

scompare



Działanie funkcji blokowania połączeń jest opisane na osobno załączonej karcie.

*

Głośnik / Rozmowa
Naciśnij i przytrzymaj klawisz 0 (R) - 
zalezy od usług dostarczanych przez operatora sieci telefonicznej
Dioda LED słuchawki 
- Miganie: podczas dzwonienia i szukania słuchawki. 
- Świeci: słuchawka znajduje się na podstawce do ładowania
Dioda LED podstawki 
- Świeci: gdy telefon znajduje się w trybie rozmowy. 
- Miganie: odbieranie połączenia lub szukanie słuchawki.

znika

 UST.ZAAWANS.

ŚREDNIA

Podczas połączenia: 
Połączenie interkomowe

1.1. Jeżeli zarejestrowane są tylko 2 słuchawki, zadzwoni druga słuchawka.
1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz          . 

1.2. Jeżeli zarejestrowanych jest więcej niż 2 słuchawki, naciśnij klawisz          lub          , aby wybrać numer 

2. Wywołana słuchawka zadzwoni. Aby nawiązać połączenie wewnętrzne, na wywołanej słuchawce należy 
nacisnąć klawisz          (MÓW).

zarejestrowanej słuchawki, a następnie wybierz           .

3-stronne połączenie konferencyjne
W czasie rozmowy z osobą dzwoniącą z zewnątrz,

2.1. Jeżeli zarejestrowane są tylko 2 słuchawki, zadzwoni druga słuchawka.

3. Wywołana słuchawka zadzwoni. Aby nawiązać połączenie wewnętrzne, na wywołanej słuchawce należy 
nacisnąć klawisz          (MÓW).

2.2. Jeżeli zarejestrowanych jest więcej niż 2 słuchawki, naciśnij klawisz          lub          , aby wybrać numer 
zarejestrowanej słuchawki, a następnie naciśnij klawisz          .

1. Naciśnij klawisz          , aby wybrać opcję INTERKOM, naciśnij klawisz          .
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UST.ZAAWANS

WŁASNE

ATLINKS EUROPE niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego DECT jest zgodny z 
dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym 
adresem internetowym: www.alcatel-home.com

KLAWISZ naciśnij .1 lub 2 lub 3,

4. Aby nawiązać połączenie konferencyjne, w słuchawce dzwoniącej należy wcisnąć i przytrzymać k
lawisz         .

NOWE
/ Naciśnij klawisz             , 

aby zapisać jako VIP lub naciśnij klawisz          , aby zapisać tylko jako kontakt.

10 mW średniej mocy na kanał
Maksymalna moc wyjściowa (NTP): 24dBm
Zakres częstotliwości: 1880-1900MHz

*

- Αναμμένο: Όταν το τηλέφωνο είναι σε λειτουργία συνομιλίας.
- Αναβοσβήνει: Όταν λαμβάνει κλήση ή κατά την αναζήτηση της συσκευής 
χειρός.

- Αναβοσβήνει κατά τον ήχο κλήσης και κατά την αναζήτηση της συσκευής 
χειρός.
- Αναμμένο: Η συσκευή χειρός βρίσκεται στη βάση

Η λειτουργία αποκλεισμού κλήσεων περιγράφεται σε ξεχωριστό συνημμένο 
φυλλάδιο.

HS SETTINGS
LANGUAGE
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Πατήστε       για αποθήκευση ως επαφής VIP (σημαντική επαφής) ή 
πατήστε       για αποθήκευσης ως απλής επαφής.

Με την παρούσα ο/η ATLINKS EUROPE , δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός 
DECT πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης 
συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: 
www.alcatel-home.com

10 mW μέση ισχύς ανά κανάλι
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