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Onnittelut!
Ostamalla Gigaset-tuotteen olet valinnut kestävään 
kehitykseen sitoutuneen merkin. 
Tuotteen pakkaus on ympäristöystävällinen.

Lisätietoja osoitteessa www.gigaset.com
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Gigaset L410 – Liikkumisvapautta puheluiden 
puhumiseen
Kätevän handsfree-laitteen avulla voit puhua puheluita useiden tuntien ajan 
äänenlaadun ollessa erinomainen. Gigaset L410 lisää langattoman puhelimesi 
mahdollisuuksia:

Lisätietoja löydät internetistä osoitteesta 
www.gigaset.com/gigasetl410.
Rekisteröi Gigaset-laitteesi heti oston jälkeen osoitteessa 
www.gigaset.com/fi/service  – näin voimme auttaa ongelmatilanteissa tai 
takuuseen liittyvissä kysymyksissä nopeammin!

Mukavia hetkiä uuden handsfree-laitteesi kanssa! 

Nauti täydellisestä liikkumisvapaudesta puheluita puhuessasi 
Kiinnitä Gigaset L410 vaatteisiisi ja liiku vapaasti puhelua puhuessasi. Olet 
tavoitettavissa kaikkialla kotonasi tai työpaikalla ja sinulla on puhelun aikana 
kädet vapaina, ilman häiritsevää johtoa.

Käytä laitetta näppäimen painalluksella.
Oletko poissa puhelimen ääreltä kotonasi ja haluatko vastaanottaa saapuvan 
puhelun? Tai haluatko siirtää luuriin tulleen puhelun edelleen handsfree-
laitteeseen? Yksi näppäimen painallus riittää ja voit puhua puhelua soittajan 
kanssa.

Puhu puhelua kolmen soittajan kesken
Perheesi jäsen soittaa ja haluaisit osallistua puheluun.
Liity mukaan meneillään olevaan puheluun ja voitte puhua yhdessä.

Mukauta Gigaset L410:n äänenvoimakkuus ympäristöön sopivaksi
Säädä kaiuttimen äänenvoimakkuutta ja soittoääntä yhdellä näppäimen 
painalluksella viidelle eri tasolle. Voit kytkeä soittoäänen myös kokonaan pois 
päältä.

Ympäristö
Soita ympäristöystävällisesti – Gigaset Green Home. Lisätietoja ECO DECT 
-tuotteistamme on osoitteessa www.gigaset.com/fi/service.
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Yleiskuva 

Merkkivalo (LED)

Kaiutin

Äänenvoimakkuuden 
säätönäppäimet  / 

Kaiuttimen ja soittoäänen 
äänenvoimakkuuden 
asettaminen

£ sivu 10

Puhelu-/lopetusnäppäin

Lyhyt painallus: 
Puheluun vastaaminen, 
puhelun siirtäminen* tai 
lopettaminen

*Tämä toiminto on käytettävissä esimerkiksi seuraavissa puhelimissa: Gigaset C610/C610A, Gigaset
S810/S810A ja Gigaset SL400/SL400A (katso myös www.gigaset.com/compatibility).

£ sivu 7

Pitkä painallus: 
Puheluun osallistuminen £ sivu 8

Yli 3 sekuntia kestävä painallus: 
Laite päälle tai pois päältä £ sivu 9

Merkkivalo (LED)

Mikrofoni

Liitäntä laturille

Ennen rekisteröintiä
Vihreä vilkkuu 3 x per sek. Valmis rekisteröintiin
Rekisteröinnin jälkeen
Vihreä vilkkuu joka 5. sek. Rekisteröity ja valmiustilassa
Punainenvilkkuu joka 5. sek. Alhainen akun varaustaso
Punainenpalaa jatkuvasti Akkua ladataan 
Vihreä palaa jatkuvasti Akku on ladattu kokonaan (laite on laturissa)
Käytön aikana
Vihreä vilkkuu pitkään, 1 x per sek. Saapuva puhelu
Vihreä vilkkuu pitkään, joka 5. sek. Puhelun aikana
Punainenvilkkuu 1 x per sek. Rekisteröity, mutta tukiaseman kantaman ulkopuolella
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Turvaohjeet

Tärkeää
Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa. 
Selitä lapsillesi ohjeiden sisältö ja kerro laitteen käyttöön liittyvistä vaaroista.

Käytä ainoastaan ladattavia akkuja, jotka vastaavat määritystä £ sivu 16, 
koska muut akut voivat aiheuttaa terveys- ja henkilövahinkoja.
Käyttöikänsä lopussa akku muuttuu teknisistä syistä paksummaksi ja voi 
pyöristyä tyynynmuotoiseksi. Tällöin laitteen virheetön toiminta ei ole enää 
mahdollista. Vaihda tällöin akun tilalle alkuperäinen vara-akku (Gigaset 
V30145-K1310-X448) ja hävitä vanha akku. Käsittele akkua aina varovasti, älä 
vaurioita sen päällystettä terävillä esineillä äläkä kohdista akkuun voimakasta 
painetta.
Laite voi aiheuttaa häiriöitä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. 
Huomioi siis ympäristön tekniset rajoitukset ja vaatimukset esim. sairaalassa.
Jos käytät terveydenhuoltolaitetta (esim. sydämentahdistin), hanki lisätietoja 
laitteen valmistajalta. Valmistaja pystyy kertomaan, miten hyvin kyseinen laite 
on suojattu ulkoiselta radiotaajuusenergialta. Tämän Gigaset-tuotteen 
tekniset tiedot löytyvät luvusta Liite.
Älä pidä laitetta korvaa vasten sen soidessa. Seurauksena voi olla vakavia, 
pysyviä kuulovaurioita.
Gigaset-luuri on yhteensopiva useimpien markkinoilla olevien digitaalisten 
kuulolaitteiden kanssa. Virheetöntä yhteensopivuutta jokaisen kuulolaitteen 
kanssa ei kuitenkaan voida taata.
Laite voi aiheuttaa analogisissa kuulolaitteissa häiriöääniä (surinaa tai 
vihellystä) tai äänen yliohjautumisen. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä 
kuulolaitteiden valmistajaan.
Älä sijoita laturia kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin. Laturia ei ole 
roiskevesisuojattu.

Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa ympäristössä, esim. lakkaamossa.

Kun luovutat Gigaset-puhelimen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje.

Älä käytä viallisia tukiasemia, sillä ne saattavat aiheuttaa häiriötä muihin 
laitteisiin. Korjauta mahdolliset viat huoltopalvelussa.
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Gigaset L410
Gigaset L410 on langattomille puhelimille tarkoitettu handsfree-laite. Se 
kiinnitetään vaatteisiin ja tällöin käyttäjällä on täysi liikkumisvapaus puhelun 
aikana. Gigaset L410 rekisteröidään Gigaset-tukiasemaan tai muun valmistajan 
DECT-tukiasemaan. Tukiasemasta riippuen voit rekisteröidä useita Gigaset L410-
laitteita ja käyttää niitä sisä- tai ulkopuheluihin tai neuvottelupuheluihin.
Edellytys: Muun valmistajan tukiaseman on oltava GAP-yhteensopiva (katso laitteen 
mukana tullut dokumentaatio). GAP (Generic Access Profile) on eri valmistajien luurien 
ja tukiasemien yhteiskäyttöön tarkoitettu standardi. Tietoja eri puhelimien toiminnasta 
löytyy kohdasta Yhteensopivuus (£ sivu 16).

Käyttöönotto

Pakkauksen sisällön tarkistus

Gigaset L410:n käyttöönotto

u Gigaset L410
u Akku 
u Akkukotelo, jossa klipsi

u Laturi, jossa verkkolaite
u Tämä käyttöohje

Akun asetus paikalleen¤ Kytke akun liitin kotelossa 
oikealla alhaalla olevaan 
liitinpaikkaan (katso nuoli).

Liittimen punainen johto tulee 
kotelon +-merkitylle puolelle ja 
musta johto –-merkitylle puolelle.

¤ Aseta akku koteloon.
Akun vaahtomuovipehmusteen on oltava ylöspäin.
Varmista, että johdot ovat akun ja kotelon välissä eikä akun 
alapuolella.
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Laitteen rekisteröiminen tukiasemaan
Jotta voit soittaa omalla Gigaset L410-laitteellasi, sen on oltava rekisteröity 
puhelimen tukiasemaan. Jos ostit laitteen yhdessä Gigaset-puhelimen kanssa 
samassa pakkauksessa, se on jo rekisteröity. 

Kun olet asettanut akun paikalleen, laite on valmis rekisteröitäväksi 5 
minuutin ajan. LED osoittaa rekisteröintivalmiuden vilkkumalla (merkkivalo 
vilkkuu vihreänä 3 kertaa sekunnissa). 
Tämän jälkeen laite sammuu. Kun kytket laitteen uudelleen päälle (painamalla 
puhelu-/lopetusnäppäintä vähintään 3 sekuntia), se on jälleen valmis 
rekisteröintiä varten.¤ Pysy rekisteröinnin ajan puhelimen tukiaseman läheisyydessä. ¤ Aloita rekisteröinti tukiasemaan tukiaseman käyttöohjeessa kuvatulla tavalla 

(useimmissa DECT-puhelimissa painamalla luurin haku / paging -näppäintä 
pitkään). Tukiasema pysyy rekisteröintitilassa enintään minuutin verran.

Laitteen rekisteröinti onnistui
u LED vilkkuu (vihreänä, joka 5. sekunti) ja vahvistusääni (nouseva sävel) kuuluu 

kerran. 
u Laite näkyy tukiasemaan rekisteröityjen luurien sisänumeroluettelossa. 

Puhelimissa, jotka tukevat kaikkia toimintoja (£ sivu 16): 
nimellä L410. Jos useampi kuin yksi Gigaset L410 on rekisteröity, nimeen 
liitetään numero (L410-2, L410-3, ...).
Muissa puhelimissa: sisäisillä laitenimillä (esimerkiksi SISÄ 1, SISÄ 2 ...)

Akkukotelon kannen 
sulkeminen¤ Aseta kansi kotelon alempaan 

päähän.
¤ Sulje kansi ja paina sitä, kunnes se 

lukittuu kohdalleen. 

Kannen avaaminen uudelleen: ¤ Avaa lukitus ja nosta kansi ylös.

Ohje
Gigaset L410 käyttää rekisteröinnin yhteydessä PIN-koodia 0000. Jos olet asettanut 
tukiasemalle toisen PIN-koodin, sinun on palautettava sille koodi 0000 L410:n 
rekisteröintiä varten. Rekisteröinnin jälkeen voit muuttaa PIN-koodin uudelleen.

Lukitus
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Laitteen rekisteröinti epäonnistui
u Negatiivinen vahvistusääni (laskeva sävel) kuuluu. 
u Jos laitetta ei voida rekisteröidä 5 minuutin sisällä, se kytkeytyy pois päältä.
Jos rekisteröinti ei onnistunut, yritä uudelleen. ¤ Kytke laite uudelleen päälle. Se on heti rekisteröintivalmis.¤ Tarkista, että tukiaseman PIN-koodiksi on asetettu rekisteröintiä varten 0000.¤ Siirry Gigaset L410:n kanssa lähemmäksi tukiasemaa.¤ Jos laite on jo rekisteröity toiseen tukiasemaan, sen rekisteröinti on poistettava 

(£ sivu 10). Sen jälkeen se on jälleen valmis rekisteröitäväksi.

Akun lataus
Akku on toimitettaessa osittain ladattu. Kun laite on rekisteröity ja valmiustilassa, 
akun varaus näkyy seuraavasti: 

Akun varaustasoa ei välttämättä osoiteta merkkivaloilla kaikissa toimintotiloissa 
(£ sivu 2).
Jos akku on lähes tyhjä, kuuluu aina merkkiääni, 1 x per min. 

Klipsin kiinnitys¤ Kiinnitä Gigaset L410 klipsin 
avulla vaatteisiisi.

Optimaalinen etäisyys suuhun 
nähden: 20 cm

Laite Akun tila LED
Laturissa Ladattu täyteen Palaa jatkuvasti vihreänä.

Ladataan Palaa jatkuvasti punaisena.
Ei laturissa Riittävä varaustaso Vilkkuu vihreänä, joka 5. sek.

Lähes tyhjä Vilkkuu punaisena, joka 5. sek.

Lataamisesta:¤ Liitä laturi verkkovirtaan ja aseta laite laturiin.
Laite on latautunut kokonaan viimeistään 
2,5 tunnin kuluttua. Lataus voidaan keskeyttää.
Ohje: Kun asetat laitteen laturiin puhelun aikana, 
yhteys ei katkea.
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Puhelut
Gigaset L410 -laitteen avulla voit vastaanottaa puheluita, siirtää puheluita tai 
osallistua puheluun. Gigaset L410:een voidaan soittaa luurista sisäpuhelu tai 
sisäinen välipuhelu tai yhdistää puhelu. 

Puheluun vastaaminen
Saapuvasta puhelusta ilmoitetaan soittoäänen ja LED-
merkkivalon avulla.¤ Paina puhelu-/lopetusnäppäintä.

Puhelun lopettaminen¤ Paina puhelu-/lopetusnäppäintä.

Soittaminen/puhelun siirtäminen
Kun haluat soittaa ulkopuhelun, valitse puhelinnumero 
luurista.
Voit siirtää puhelun Gigaset L410:een heti valinnan 
aloittamisen jälkeen tai kun yhteys on muodostettu.¤ Paina puhelu-/lopetusnäppäintä.

Tämä toiminto on käytettävissä esimerkiksi seuraavissa puhelimissa: Gigaset C610/
C610A, Gigaset S810/S810A ja Gigaset SL400/SL400A (katso myös
www.gigaset.com/compatibility).

Ohje
Muissa puhelimissa puhelu on siirrettävä luurista Gigaset L410:een.

Luuri: ¤ Soita sisäpuhelu Gigaset L410:een (paina Gigaset-
puhelimissa tätä varten Int-näppäintä, valitse tarvittaessa 
Gigaset L410 rekisteröityjen luurien luettelosta, paina 
puhelunäppäintä).¤ Lopeta ulkopuhelu lopetusnäppäimen avulla.

Gigaset L410: ¤ Siirrä puhelu painamalla puhelu-/lopetusnäppäintä.
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Puhelun siirtäminen Gigaset L410:stä
Soitat Gigaset L410:llä ja haluat siirtää 
puhelun luuriin.¤ Paina luurin näyttönäppäintä §§Kyllä§§.

Ohje: Kun valitset §Ei§ ja haluat kuitenkin vielä 
myöhemmin siirtää puhelun, käytä alla kuvattua 
toimintoa ”Rinnankytkentä”.

Tämä toiminto on käytettävissä esimerkiksi seuraavissa puhelimissa: Gigaset C610/
C610A, Gigaset S810/S810A ja Gigaset SL400/SL400A (katso myös
www.gigaset.com/compatibility).

Ohje
Käytä vaihtoehtoisesti toimintoa ”Rinnankytkentä”, jos puhelimesi tukee sitä 
ja jos olet kytkenyt toiminnon päälle:

Luuri:
Gigaset L410:

¤ Paina puhelunäppäintä pitkään.¤ Lopeta puhelu.

Kun puhelua puhutaan yhtä aikaa sekä luurissa että Gigaset L410:n avulla, voi 
teknisistä syistä johtuen esiintyä kiertoa (vihellysääntä).
Siirtoa ei voida suorittaa puhelimilla, jotka eivät tue ””Rinnankytkentä” -
toimintoa (esim.  ISDN- tai IP-puhelimet), tai mikäli tämä toiminto on kytketty 
pois päältä.

Kolmen soittajan kesken puhuminen 
(neuvottelu)
Luuriin tai Gigaset L410:een soitetaan. Haluat 
osallistua puheluun (jollakin toisella) Gigaset L410 
-laitteella.¤ Paina Gigaset L410:n puhelu-/lopetusnäppäintä 

pitkään (kunnes kuulet lyhyen merkkiäänen).

Gigaset L410:een soitetaan. Haluat osallistua 
puheluun luuria käyttäen.¤ Paina luurin puhelunäppäintä pitkään.

Linja varattu

Siirrä kohteen  
L410

puhelu?

KylläEi

Ulkopuhelun
soittaja

tai kaksi Gigaset L410:tä
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Kaikki osallistujat kuulevat merkkiäänen, kun uusi osapuoli osallistuu mukaan 
puheluun tai kun joku osapuoli poistuu neuvottelusta. 

Laitteen käyttö

Laitteen haku¤ Valitse Gigaset L410 rekisteröityjen luurien luettelosta ja soita sisäpuhelu tai¤ käytä tukiaseman luurin haku / paging -toimintoa.

Tämä koskee puhelimia, jotka tukevat ”Rinnankytkentä” -toimintoa. 
Kytke tarvittaessa tämä toiminto päälle. 

Ohje
Puhelimissa, joissa ei ole ”Rinnankytkentä” -toimintoa (esim.  ISDN- tai 
IP-puhelimet) tai kun toiminto on kytketty pois päältä: 
Luuri:
(on käytössä 
ulkopuhelussa)

¤ Soita sisäpuhelu Gigaset L410:een (paina Gigaset-
puhelimissa tätä varten Int-näppäintä, valitse tarvittaessa 
Gigaset L410 rekisteröityjen luurien luettelosta, paina 
puhelunäppäintä).

Gigaset L410: ¤ Vastaa puheluun.

Luuri: ¤ Aloita neuvottelu luurin käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

Ohje
Kun puhutaan samassa tilassa Gigaset L410 -laitetta ja kaiutintilassa olevaa luuria 
käyttäen, voi teknisistä syistä johtuen esiintyä kiertoa (vihellysääntä). Kytke tällaisessa 
tapauksessa luurin kaiutintila pois tai pidennä laitteiden välistä etäisyyttä.

Kytkeminen päälle¤ Paina puhelu-/lopetusnäppäintä vähintään 3 sekunnin 
ajan, kunnes kuuluu päälle kytkeytymisen ääni.

Ohje: Kun laite on pois päältä ja asetat sen laturiin, laite kytkeytyy 
automaattisesti päälle viimeistään 1 minuutin kuluttua.

Kytkeminen pois päältä¤ Paina puhelu-/lopetusnäppäintä vähintään 3 sekunnin 
ajan, kunnes kuuluu päältä pois kytkeytymisen ääni. 

> 3 sek.
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Laitteen rekisteröinnin poistaminen tukiasemasta
Puhelimen luuria käyttäen¤ Suorita luurien normaali rekisteröinnin poistaminen luurin käyttöohjeessa 

kuvatulla tavalla.

Laitteen rekisteröinnin poistaminen tukiasemasta ja 
tehdasasetusten palauttaminen¤ Kytke laite pois päältä (£ sivu 9).¤ Paina puhelu-/lopetusnäppäintä ja toista äänenvoimakkuuden 

säätönäppäimistä ( tai ) samanaikaisesti vähintään 3 sekuntia. 
Tässä tapauksessa laite pysyy tukiasemaan rekisteröityjen luurien luettelossa, 
kunnes sen rekisteröinti poistetaan luettelosta. 

Soittoäänen ja kaiuttimen äänenvoimakkuuden muuttaminen
Soittoääniä on kaksi, toinen ulkopuheluille ja toinen sisäpuheluille.
Soittoääntä ja kaiutinta varten on käytettävissä 5 äänenvoimakkuustasoa. Kun 
suurin tai pienin äänenvoimakkuus on saavutettu, kuuluu merkkiääni.

Soittoäänen äänenvoimakkuuden säätö: 

Jos et kuulet soittoääntä äänenvoimakkuutta asettaessasi, soittoääni on kytketty 
pois päältä.

Kaiuttimen äänenvoimakkuuden muuttaminen (puhelun aikana):

Ohje
Rekisteröinnin poiston jälkeen laite on automaattisesti rekisteröintitilassa.

Soittoääni 
hiljaisemmalle

Lyhyt 
painallus

Soittoääni 
kovemmalle

Soittoääni pois Pitkä 
painallus Soittoääni päälle 

Kaiutin 
hiljaisemmalle

Lyhyt 
painallus

Kaiutin 
kovemmalle



11

Gigaset L410 / fi / A31008-M2240-R201-1-SM19_02-08-2011 / archimedes_fi.fm / 05.08.2011

Ve
rs

io
n 

1,
 0

5.
08

.2
01

1

Asiakaspalvelu ja neuvonta
Onko sinulla kysyttävää? Gigasetin asiakkaana sinulla on mahdollisuus hyödyntää 
laajoja palvelujamme. Apua löydät nopeasti tästä Käyttöoppaasta ja Gigasetin 
online-palvelusivuiltamme. 
Rekisteröi ostamasi puhelin osoitteessa: www.gigaset.com/fi/service. Tämä 
mahdollistaa entistä parempaa ja nopeampaa palvelua takuuasioissa ja 
asiakaskysymyksissä. Henkilökohtainen käyttäjätili mahdollistaa myös suorat 
yhteydenotot asiakaspalveluumme sähköpostin välityksellä.
Jatkuvasti päivittyvä online-palvelumme www.gigaset.com/fi/service.
sisältää:
u Laajaa tietoa tuotteistamme
u Usein kysyttyjä kysymyksiä (FAQ)
u Hakutoiminnon nopeaa tiedonhakua varten
u Yhteensopivuustietokannan englanniksi
u Tuotevertailun eri tuotteiden ominaisuuksien vertailua varten
u Ladattavat käyttöoppaat ja ohjelmistopäivitykset
u Asiakaspalvelun sähköpostilomakkeen
Edustajamme ovat käytettävissä hotline-puhelinnumerossamme tarkempia 
kysymyksiä ja henkilökohtaista neuvontaa varten.
Täältä saat kattavaa neuvontaa koskien asennusta, käyttöä ja laitteen 
konfigurointia:
HelpDesk-puhelinpalvelu Suomessa: 09 231 134 25
Paikallispuhelumaksu
Laskutus alkaa, kun alat puhua asiakaspalvelijallemme.
Varmuuden vuoksi – korjaus- ja takuuasioissa:
Ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään tai palauta viallinen tuote 
myymälään, josta olet ostanut sen.
Huomaa, että jos Gigaset-tuotteita ei myydä valtuutettujen jälleenmyyjien 
välityksellä, tuote ei ehkä ole täysin yhteensopiva kansallisen puhelinverkon 
kanssa. CE-merkinnän viereisessä ruudussa mainitaan selvästi, mitä maata/maita 
varten laite on kehitetty. Jos laitetta käytetään tavalla, joka on ristiriidassa tämän 
toteamuksen, käsikirjan ohjeiden ja itse tuotteessa olevien ohjeiden kanssa, asia 
voi vaikuttaa tuotteen takuuseen tai takuuvaatimuksiin (korjaus tai tuotteen 
vaihto). 
Takuuasioissa tuotteen ostaja on velvollinen esittämään kuitin, josta selviää 
ostopäivä (päivä, josta takuuaika alkaa) ja laitteen malli.
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Hyväksyntä
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ETA-alueella ja Sveitsissä, muissa maissa 
riippuen kansallisesta hyväksynnästä.
Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.
Gigaset Communications GmbH vakuuttaa, että tämä laite täyttää sitä koskevat 
oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 1999/5/EY ehdot.
Kopio direktiivin 1999/5/EY mukaisesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on 
Internet-osoitteessa:
www.gigaset.com/docs

Takuuehdot
Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleen-
myyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuueh-
tojen mukaisen takuun: 
u Gigaset Communications vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä 

materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä osto-
päivämäärästä lukien. Takuun perusteella Gigaset Communications valintansa 
mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteeseen.  
Kuluvien osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on 
voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien. 

u Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyt-
töohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat. 

u Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän 
itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien 
lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia. 

u Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhtey-
dessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
takuuehtojen mukainen virhe on havaittu. 

u Gigaset Communicationsin vaihtamat ja Gigaset Communicationsille palaute-
tut laitteet ja osat ovat Gigaset Communicationsin omaisuutta.

u Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan 
Unionin alueella. Gigaset Communications AB, Röntgenvägen 2, 171 95 Solna, 
Sverige, myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.  

u Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä 
mainittuja vaatimuksia Gigaset Communicationsia kohtaan. Takuu ei kuiten-
kaan miltään osin sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajansuojalain tai tuotevas-
tuulain mukaisia oikeuksia.
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u Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
u Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Gigaset Com-

municationsilla on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut. 
Laitteen vikatapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyy-
jään.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Gigaset Communicationsin 
asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero on tuotteen mukana toimitet-
tavissa käyttöohjeissa. 

Ympäristö

Ympäristöarvomme 
Gigaset Communications GmbH kantaa yrityksenä vastuuta ympäristöstään ja haluaa 
antaa oman panoksensa paremman tulevaisuuden puolesta. Panostamme vahvasti 
vastuuseemme ympäristöasioissa työmme kaikilla alueilla – aina tuote- ja 
prosessisuunnittelusta tuotantoon, myyntiin ja käytettyjen laitteiden hävittämiseen.  

Lisätietoa ympäristöystävällisistä tuotteista ja toimintatavoista saat internetistä 
osoitteesta www.gigaset.com. 

Ympäristönvalvontajärjestelmä

ECO DECT
Gigaset-luuri auttaa suojelemaan ympäristöä.

Virrankulutuksen vähentäminen
Laitteen virrankulutus vähenee virtaa säästävän pistokkeen ansiosta.

Lähetystehon vähentäminen (tukiasemakohtainen)
Lähetystehon vähentäminen on mahdollista vain, jos Gigaset-tukiasema tukee tätä 
toimintoa. Gigaset L410:n lähetysteho pienenee automaattisesti riippuen etäisyydestä 
tukiasemaan. Lisäksi Gigaset L410 tukee Gigaset-tukiasemissa Eko-tila/Eko-tila+ 
-toimintoja. Lisätietoja on tukiaseman käyttöohjeessa.

Gigaset Communications GmbH:lla on kansainväliset EN 14001 ja ISO 9001 
-sertifikaatit.
ISO 14001 (ympäristö): sertifioitu syyskuussa 2007 TüV SÜD Management 
Service GmbH:n toimesta.
ISO 9001 (laatu): sertifioitu 17.02.1994 TüV Süd Management Service 
GmbH:n toimesta.
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Laitteen hävittäminen
Akut eivät kuulu sekajätteeseen. Noudata paikallisilta viranomaisilta, 
jätehuoltoyhtiöltä tai laitetta myyvästä liikkeestä saatuja 
jätteenkäsittelyohjeita.
Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten 

viranomaisten järjestämiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.
Kuvatunnus, jossa jäteastian yli on vedetty rasti, osoittaa, että tuote on 
Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen.
Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät 
ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.
Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, 
jätehuoltoyhtiöiltä tai laitetta myyvästä liikkeestä.

Akun hävittäminen
Laitteessasi käytetty akku on direktiivin 2006/66/EY ja siihen perustuvien 
kansallisten säädösten alainen. Laitetta ja siihen sisältyvää akkua ei saa 
hävittää lajittelemattoman sekajätteen mukana, vaan ne on vietävä 

erilliskeräykseen. Akku voidaan poistaa vaivattomasti kuvassa (sivu 4) esitetyllä tavalla.
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Liite

Puhdistusohjeet
Pyyhi tukiasema, laturi ja luuri kostealla liinalla (älä käytä liuotinaineita) tai 
antistaattisella liinalla. 
Älä koskaan käytä kuivaa liinaa. Laitteisiin saattaa muodostua staattista varausta. 

Laitteen kastuminen 
Jos luuri kastuu:
§§1§§ Kytke luuri heti pois päältä ja irrota akut.
§§2§§ Anna nesteen valua luurista.
§§3§§ Painele kaikki osat kuiviksi ja aseta luuri vähintään 72 tunniksi akkukotelo 

avoinna ja näppäimistö alaspäin kuivaan, lämpimään paikkaan (ei 
mikroaaltouuniin, uuniin tms.).

§§4§§ Kytke luuri päälle vasta kun se on täysin kuiva.
Vain kuivaa luuria voidaan käyttää.

Tekniset tiedot
DECT-standardi tuetaan
GAP-standardi tuetaan
Radiotaajuusalue 1880–1900 MHz
Lähetysteho 10 mW, keskiteho kanavaa kohti

250 mW, pulssiteho
Lähetyspulssin toistotaajuus 100 Hz
Lähetyspulssin pituus 370 μs
Ympäristöolosuhteet käytön aikana +5°C – +45°C, suhteellinen ilmankosteus 20 % – 75 %
Koko ja paino 79 x 36 x 20 mm (K x L x S), noin 30 g (sis. akku)
Valmiusaika enintään 120 tuntia
Puheaika enintään 5 tuntia
Latausaika enintään 2,5 tuntia
Kantama Sisällä: enintään 50 m, ulkona: enintään 300 m
Verkkovirta 230 V, ~50 Hz
Tehontarve 1,3 W ladattaessa, 0,05 W ladattuna

!
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Suositellut akut
Litium-polymeeri (ladattava), 240 mAh, tuotenumero: 
Gigaset V30145-K1310-X448

Yhteensopivuus
Seuraavia toimintoja tuetaan langattomasta DECT-puhelimestasi riippuen:

Yksityiskohtaisia tietoja on kohdassa Puhelut£ sivu 7. 

Puhelin Gigaset C610/C610A, 
S810/ S810A, 
SL400/SL400A *

Muut Gigaset-
puhelimet/muiden 
valmistajien GAP-
puhelimet

ISDN- ja 
IP-puhelimetToiminto

Vastaaminen Gigaset L410:een 
saapuvaan puheluun

kyllä kyllä kyllä

Gigaset L410:een saapuvan 
puhelun siirtäminen

kyllä kyllä kyllä

Puhelun siirto näppäimen 
painalluksella luurin ja Gigaset 
L410:n välillä

kyllä ei ei

Neuvotteluun osallistuminen/
puhelun siirtäminen

kyllä** kyllä** ei

Gigaset L410:n ottaminen 
mukaan neuvotteluun

kyllä kyllä kyllä

* katso myös www.gigaset.com/compatibility.
** ”Rinnankytkentä” -toiminnon on oltava käytettävissä puhelimessa ja kytkettynä päälle.

Ohje
Yhteensopivien Gigaset-puhelimien luettelo kasvaa jatkuvasti. Ajankohtaisia tietoja 
on osoitteessa www.gigaset.com/compatibility.
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