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Tillykke!
Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, 
der tilgodeser miljøet. 
Produktets emballage er miljøvenlig!

Læs mere på www.gigaset.com.
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Gigaset L410 – Bevægelsesfrihed, når du  taler i telefon
Med den praktiske clip-on håndfrie enhed kan du tale i telefon i timevis – i 
fremragende lydkvalitet. Gigaset L410 udvider din trådløse telefons muligheder:

Yderligere oplysninger fås på internettet på 
www.gigaset.com/gigasetl410.
Registrer venligst din Gigaset-enhed direkte efter købet på 
www.gigaset.com/dk/service  – så kan vi hurtigere hjælpe dig ved spørgsmål eller 
garantikrav!

God fornøjelse med din nye clip-on håndfrie enhed! 

Nyd fuld bevægelsesfrihed, når du taler i telefon 
Fastgør Gigaset L410 til dit tøj og gå frit omkring, når du taler i telefon. Du er altid 
til at få fat i derhjemme eller på kontoret, og har hænderne fri, når du taler i 
telefon – uden forstyrrende kabler.

Betjen enheden med et tryk på en tast
Går du rundt i hjemmet og vil besvare et opkald? Eller vil du fortsætte en 
samtale, som du fører på et håndsæt, på din clip-on håndfrie enhed? Et tryk på 
en tast er nok, og så er du forbundet med den, der ringer op.

Før en gruppesamtale 
Et familiemedlem foretager et opkald, og du ønsker at deltage i telefonsamtalen.
Kobl dig blot på den oprettede samtale, og deltag i telefonsamtalen.

Tilpas Gigaset L410's lydstyrke til dine omgivelser
Indstil lydstyrken for højttaler og ringetone med et enkelt tryk på en tast i fem 
trin. Ringetonen kan også slås helt fra.

Miljøet
Ring miljøbevidst – Gigaset Green Home. Detaljerede oplysninger om vores ECO 
DECT-produkter finder du på www.gigaset.com/dk/service.
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Oversigt  

LED

Højttaler

Lydstyrke-taster  / 

Indstilling af lydstyrken for 
højttaler og ringetone.

£ side 10

Besvar-/Afslut-tast

Tryk kort på tasten: 
For at besvare, overføre*, 
afslutte et opkald

*Denne funktion er f.eks. tilgængelig på følgende telefoner: Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A
og Gigaset SL400/SL400A (se også www.gigaset.com/compatibility).

£ side 7

Tryk længe på tasten: 
For at koble dig på en 
telefonsamtale

£ side 8

Tryk på tasten og hold den nede 
i mere end 3 sekunder: 

For at tænde/slukke for 
enheden

£ side 9

LED

Mikrofon

Tilslutning for opladning

Inden registreringen
Grøn blinker 3 x pr. sek. Klar til registrering
Efter registreringen
Grøn blinker hvert 5. sek. Registreret og i standbytilstand
Rød blinker hvert 5. sek. Lav opladningstilstand
Rød lyser vedvarende Batteriet oplades 
Grøn lyser vedvarende Batteriet er fuldt opladet (enhed i ladestation)
Indikatorlampe
Grøn blinker længe, 1 x pr. sek. Indgående opkald
Grøn blinker længe. hvert 5. sek. Under telefonsamtalen
Rød blinker 1 x pr. sek. Registreret, men uden for basestationens rækkevidde
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Sikkerhedsregler

Advarsel
Læs sikkerhedsreglerne og betjeningsvejledningen inden brug. 
Informer dine børn om deres indhold og risiciene ved brug af enheden.

Isæt kun genopladelige batterier, som svarer til specifikationen på £ side 15, da der ellers er risiko for alvorlige sundheds- og personskader.
I slutningen af dets levetid kan batteriet af tekniske årsager blive tykkere og 
kan blive pudeformet. Så kan en problemfri funktion af enheden ikke længere 
garanteres. Udskift i givet fald batteriet med et originalt reservebatteri (Gigaset 
V30145-K1310-X448), og bortskaf det gamle batteri. Håndter altid batteriet 
forsigtigt, undgå at ødelægge emballagen med skarpe genstande, og undgå 
at udøve et kraftigt tryk på batteriet.
Funktionen af medicinsk udstyr kan blive påvirket. Vær opmærksom på de 
tekniske betingelser i omgivelserne, f. eks. lægepraksis.
Hvis du bruger medicinsk udstyr (f.eks. en pacemaker), bedes du kontakte 
udstyrets producent. Her kan du få oplyst, hvorvidt det pågældende udstyr er 
immunt mod eksterne, højfrekvente energier. Dette Gigaset-produkts tekniske 
data finder du i kapitlet Tillæg.
Undgå at holde enheden tæt på øret, når den ringer. Det kan give alvorlige, 
vedvarende høreskader.
Din Gigaset er kompatibel med de fleste gængse digitale høreapparater. En 
problemfri funktion med ethvert høreapparat kan dog ikke garanteres.
Enheden kan forårsage støj i analoge høreapparater (brummetone eller 
hyletone) eller overstyre dem. Kontakt din hørespecialist ved problemer.
Stil ikke ladestationen i badeværelser eller brusekabiner. Ladestationen er ikke 
beskyttet mod vandstænk.

Enheden må ikke anvendes i eksplosionsfarlige omgivelser, 
f.eks. lakererier.

Din Gigaset må kun overdrages til en tredjepart sammen med 
betjeningsvejledningen.

En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af serviceafdelingen, 
idet den kan forstyrre andre radiotjenester.
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Gigaset L410
Gigaset L410 er en clip-on håndfri enhed til trådløse telefoner. Du kan fastgøre den 
til dit tøj og har fuld bevægelsesfrihed, når du taler i telefon. Gigaset L410 
tilmeldes en Gigaset-basestation eller en DECT-basestation fra en anden 
producent. Alt efter hvilken basestation du bruger, kan du registrere flere Gigaset 
L410 og kan føre en intern eller ekstern samtale eller en konferencesamtale.
Forudsætning: Basestationen fra den anden producent skal være GAP-kompatibel 
(se dokumentationen, der medfulgte ved levering). GAP (Generic Access Profile) er en 
standard for interoperationen af håndsæt og basestationer fra forskellige producenter. 
Oplysninger om funktionerne på forskellige telefoner finder du i afsnit Kompatibilitet 
(£ side 16).

Første trin

Kontroller pakkens indhold

Ibrugtagning af Gigaset L410

u Gigaset L410
u Batteri 
u Batteridæksel med clips

u Ladestation med netdel
u Denne betjeningsvejledning

Isætning af batteriet¤ Sæt batteriets stik i bøsningen 
nederst i højre side på 
kabinettet (se pil).

Det røde kabel på stikket skal i den 
forbindelse sidde på den med + 
markerede side af kabinettet, og 
det sorte på den med - markerede 
side af kabinettet.

¤ Isætning af batteriet i kabinettet.
Skumstofpuden ved batteriet skal vende opad.
Sørg for, at kablerne ligger mellem batteriet og 
kabinettet – ikke under batteriet.
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Registrering af enheden på basestationen
For at kunne foretage opkald med din Gigaset L410 skal den være registreret på 
din telefons basestation. Hvis du har købt enheden sammen med en Gigaset-
telefon i en pakke, er den allerede registreret. 

Når du har isat batteriet, kan enheden registreres inden for de næste 
5 min. LED'en angiver, at enheden er klar til at blive registreret ved at blinke 
(grøn, 3 x pr. sek.). 
Derefter slukkes enheden. Når du tænder for enheden igen (tryk på Besvar-/
Afslut-tasten, og hold den nede i mindst 3. sek.) er den igen klar til at blive 
registeret.¤ Placer dig i nærheden af din telefons basestation for registreringen. ¤ Start registreringen på basestationen som beskrevet i betjeningsvejledningen 

(ved de fleste DECT-telefoner gøres dette ved at trykke på paging-tasten og 
holde den nede); basestationen forbliver i registreringstilstand i op til et minut.

Registrering af enheden lykkedes
u LED'en blinker (grøn, hvert 5. sek.), og der lyder en bekræftelsestone én gang 

(stigende tonerækkefølge). 
u Enheden vises på lister over håndsæt, der er registreret på basestationen. 

På telefoner, som understøtter alle funktioner (£ side 16): 
med navnet L410. Hvis der er registreret mere end én Gigaset L410, tilføjes der 
et nummer til navnet (L410-2, L410-3, ...).
På øvrige telefoner: med det interne navn på enheden (f.eks. Int 1, Int2 ...)

Luk batteridækslet¤ Sæt dækslet ind i kabinettets 
nederste del.

¤ Luk dækslet og luk det med et tryk, 
indtil det går i indgreb. 

Sådan åbnes dækslet igen: ¤ Løsn låseanordningen, og tag dækslet af ved at løfte det op.

Bemærk
Til registrering af Gigaset L410 anvendes PIN-koden 0000. Hvis du har indstillet en 
anden PIN-kode på din basestation, skal du nulstille den til 0000 for at registrere L410. 
Efter registreringen kan du ændre PIN-koden igen.

Låseanord-
ning
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Registreringen er slået fejl
u Der lyder en negativ bekræftelsestone (faldende tonerækkefølge). 
u Hvis enheden ikke kan registreres i løbet af 5 min., slukkes den.
Prøv igen, hvis registreringen ikke lykkedes. ¤ Tænd i givet fald igen for enheden. Den er straks klar til at blive registreret.¤ Kontroller, om registreringspinkoden er sat til 0000 på basestationen.¤ Gå tættere hen til basestationen med Gigaset L410.¤ Hvis enheden allerede er registreret på en anden basestation, skal du slette 

registreringen (£ side 10). Derefter er enheden igen klar til at blive registreret.

Opladning af batteriet
Batteriet er delvist opladet ved levering. Når apparatet er registreret og står på 
standby, vises opladningstilstanden, som følger:

I enhver anden status (£ side 2) viser LED ingen opladningstilstand.
Er batteriet næsten tomt, lyder der altid en signaltone, 1 x pr. min. 

Fastgørelse af clips¤ Fastgør Gigaset L410 på dit 
tøj med clipsen.

Den optimale afstand til munden 
er: 20 cm

Enhed Batteritilstand LED
I ladestationen Fuldt opladet Lyser vedvarende grønt.

Oplades Lyser vedvarende rødt.
Ikke i ladestationen Tilstrækkelig opladningstilstand Blinker grønt hvert 5. sek.

Næsten afladet Blinker rødt hvert 5. sek.

Opladning:¤ Tilslut ladestationen til lysnettet, og placer 
enheden i ladestationen.

Senest efter 2,5 time er den fuldt opladet. Du kan 
afbryde opladningen.
Bemærk: Hvis du placerer enheden i ladestationen, 
mens du taler i telefon, afbrydes forbindelsen ikke.
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Tale i telefon
Med din Gigaset L410 kan du besvare opkald, overføre opkald eller koble dig på 
en telefonsamtale. Du kan ringe internt til Gigaset L410 fra et håndsæt, foretage 
interne forespørgsler eller viderestille en telefonsamtale. 

Besvarelse af opkald
Et indgående opkald signaleres med en ringetone og en 
LED.¤ Tryk på Besvar-/Afslut-tasten.

Afslutning af opkald¤ Tryk på Besvar-/Afslut-tasten.

Foretage et opkald/Overføre et opkald
Indtast telefonnummeret på håndsættet for at foretage 
et opkald.
Du kan overføre telefonsamtalen til Gigaset L410, mens 
der ringes op til telefonnummeret, eller når 
forbindelsen er oprettet.¤ Tryk på Besvar-/Afslut-tasten.

Denne funktion er f.eks. tilgængelig på følgende telefoner: Gigaset C610/C610A, 
Gigaset S810/S810A og Gigaset SL400/SL400A (se også
www.gigaset.com/compatibility).

Bemærk
Ved andre telefoner skal du overføre opkaldet fra håndsættet til Gigaset L410.

Håndsæt: ¤ Internt opkald til Gigaset L410 (ved Gigaset-telefoner skal du 
hertil trykke på Int-tasten, vælg i givet fald Gigaset L410 på 
listen over registrerede håndsæt, tryk på Besvar-tasten).¤ Afslut det eksterne opkald med Afslut-tasten.

Gigaset L410: ¤ Tryk på Besvar-/Afslut-tasten for at overføre telefonsamtalen.
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Overføre telefonsamtalen fra Gigaset L410 
Du ringer fra Gigaset L410 og ønsker at 
fortsætte telefonsamtalen på håndsættet.¤ Tryk på displaytasten §§Ja§§ på håndsættet.

Bemærk: Hvis du vælger §Nej§ og senere alligevel 
ønsker at overføre telefonsamtalen, skal du 
bruge funktionen „Aktivér Int“, som beskrives 
nedenfor.

Denne funktion er f.eks. tilgængelig på følgende telefoner: Gigaset C610/C610A, 
Gigaset S810/S810A og Gigaset SL400/SL400A (se også
www.gigaset.com/compatibility).

Bemærk
Alternativt kan du anvende funktionen „Aktivér Int“, hvis din telefon 
understøtter det, og du har aktiveret funktionen:

Håndsæt:
Gigaset L410:

¤ Tryk længe på Besvar-tasten.¤ Afslut opkaldet.

Så længe både håndsættet og Gigaset L410 er tilkoblet telefonsamtalen, kan der 
af tekniske årsager opstå en akustisk tilbagekobling (hyletone).
Telefoner, der ikke understøtter funktionen „Aktivér Int“ (f. eks. ISDN- eller 
IP-telefoner), eller hvis funktionen er deaktiveret, kan ikke overføre opkald.

Gruppesamtale (konference)
Der føres en telefonsamtale på håndsættet eller 
Gigaset L410. Du ønsker at deltage i telefonsamtalen 
med en (anden) Gigaset L410.¤ Tryk længe på Besvar-/Afslut-tasten på Gigaset 

L410 (indtil du hører en kort signaltone).

Der føres en telefonsamtale på Gigaset L410. Du 
ønsker at deltage i telefonsamtalen med håndsættet.¤ Tryk længe på Besvar-tasten på håndsættet.

Dette gælder kun for telefoner, som understøtter funktionen „Aktivér Int“. 
Funktionen skal i så fald være aktiveret. 

Linje i brug

Viderestil 
opkald  
L410?

JaNej

Ekstern
deltager

eller to Gigaset L410
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Alle deltagere hører en signaltone, når en deltager bryder ind i en samtale eller 
forlader konferencen.  

Betjening af enheden

Paging af enheden¤ Vælg Gigaset L410 på listen over registrerede håndsæt, og foretag et internt 
opkald til den, eller¤ brug basestationens Paging-funktion.

Bemærk
På telefoner uden funktionen „Aktivér Int“ (f. eks. ISDN- eller 
IP-telefoner), eller hvis funktionen er deaktiveret: 
Håndsæt:
(der føres en 
ekstern 
telefonsamtale på 
håndsættet)

¤ Internt opkald til Gigaset L410 (ved Gigaset-telefoner skal 
du trykke på Int-tasten, vælg Gigaset L410 på listen over 
registrerede håndsæt, tryk på Besvar-tasten).

Gigaset L410: ¤ Besvar opkaldet.

Håndsæt: ¤ Start konferencen som beskrevet i betjeningsvejledningen 
til håndsættet.

Bemærk
Hvis du i samme rum fører en telefonsamtale på en Gigaset L410 og et håndsæt i 
håndfri-tilstand, kan der af tekniske årsager opstå en tilbagekobling (hyletone). Afslut 
i så fald håndfri-tilstand på håndsættet eller øg afstanden mellem enhederne.

Sådan tænder du for enheden¤ Tryk på Besvar-/Afslut-tasten, og hold den nede i mindst 
3 sek., indtil der lyder en melodi.

Bemærk: Når du placerer en slukket enhed i ladestationen, 
tændes den automatisk efter max. 1 min.

Sådan slukker du for enheden¤ Tryk på Besvar-/Afslut-tasten, og hold den nede i mindst 
3 sek., indtil der lyder en melodi. 

> 3 sek.
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Sletning af den registrerede enhed på basestationen
Udfør ¤ standard sletningsproceduren for håndsæt på telefonens håndsæt, som 

beskrevet i betjeningsvejledningen til håndsættet.

Slet registreringen af enheden på basestationen, og nulstil 
enheden¤ Sluk for enheden (£ side 9).¤ Tryk samtidigt på Besvar-/Afslut-tasten og en af lydstyrke-tasterne 

( eller ) og hold dem nede i mindst 3 sek. 
I så fald forbliver enheden på listen over håndsæt, som er registreret på 
basestationen, indtil den også slettes der. 

Ændring af lydstyrken for ringetone og højttaler
Der er to ringetoner, en til eksterne opkald og en til interne opkald.
Der er 5 lydstyrkeniveauer for ringetone og højttaler. Når du når det højeste eller 
det laveste lydstyrkeniveau, lyder der en signaltone.

Indstilling af ringetonens lydstyrke: 

Hvis du ved indstilling af lydstyrken ikke hører en ringetone, så er ringetonen slået 
fra.

Indstilling af højttalerens lydstyrke (under en telefonsamtale):

Bemærk
Efter sletningen er enheden automatisk i registreringstilstand.

Ringetone lavere Tryk kort på 
tasten Ringetone højere

Ringetone fra Tryk længe 
på tasten Ringetone til 

Højttaler lavere Tryk kort på 
tasten Højttaler højere
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Kundeservice og Assistance
Har du spørgsmål? Som Gigaset kunde kan du drage fordel af vores mange service 
tilbud. Du kan finde hjælp hurtigt i denne Bruger Manual og i service siderne på 
vores Gigaset online portal. 
Vær venlig at registrere din telefon lige efter køb på 
www.gigaset.com/dk/service så kan vi give dig endnu bedre service. 
I tilfælde af spørgsmål vedr. din personlige brugerkonto kan du kontakte vores 
kundeservice via email.
Hele døgnet online service www.gigaset.com/dk/service
Du kan finde:
u Ekstensiv information om vores produkter
u Spørgsmål og Svar (FAQ)
u Søgning efter nøgleord for hurtigt at finde emner.
u Kompatibilitetsdatabase: Find ud af hvilke Base stationer passer med hvilke 

Håndsæt
u Produktsammenligning: Sammenlign specifikationer af forskellige produkter 

med hinanden
u Download brugermanualer og software opdateringer
u Email skema for kontakt til Kundeservice
Vores medarbejdere er klar på telefonlinien for mere avancerede spørgsmål, eller 
direkte hjælp.
I tilfælde af – reparation eller garanti reklamation: 
Kundeservice Danmark 35 25 86 00
Prisen for opkald til Dansk Support er det samme som opkald til fastnet numre.
Bemærk, at Gigaset produktet muligvis ikke er fuldt kompatibel med det nationale 
telefonnet hvis det ikke sælges af autoriserede forhandlere i det nationale område. 
Det er klart angivet på emballagen ved siden af CE-mærket til hvilke land /lande 
udstyret er blevet udviklet. Hvis udstyret bruges i strid med dette eller med 
vejledningen i manualen eller på selve produktet, kan det have indflydelse på 
garantivilkårene eller garantikrav (reparation eller ombytning af produktet).
For at gøre brug af garantien bedes køberen af produktet om at indsende en 
kvittering, der dokumenterer købsdatoen (datoen for garantiperiodens start) og 
den type varer, der er blevet købt.

Godkendelser 

Denne enhed er beregnet til brug i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz, 
i andre lande afhængigt af nationale godkendelser.
Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.
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Gigaset Communications GmbH erklærer hermed, at denne enhed opfylder de 
grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
Du kan finde en kopi af overensstemmelseserklæringen i henhold til 1999/5/EF på 
den følgende internetadresse: www.gigaset.com/docs

Producentens Garanti
Producenten yder slutbrugeren uafhængigt af forhandler en fabriksgaranti på 
nedenstående vilkår:
u Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret 

og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan 
Gigaset Communications frit vælge, om man vil foretage ombytning med et 
nyt, tidssvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, 
som udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders 
produktgaranti.

u Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller 
manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner.

u Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den 
autoriserede forhandler eller kunden selv (f.eks. installation, konfigurering og 
downloadet software). Vejledninger og software leveret på et særskilt 
datamedium er heller ikke omfattet af garantien.

u Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen 
af, om en given reklamation ligger inden for reklamationsperioden. 
Reklamationer under garantien skal fremsættes senest to måneder efter, at 
manglen er blevet opdaget. 

u Gigaset Communications har ret til at beholde udstyr og komponenter, der 
ombyttes eller returneres til Gigaset Communications.

u Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i 
Danmark, er garantien udstedt af Gigaset Communications AB, Röntgenvägen 
2, 171 95 Solna, Sverige.

u Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Gigaset 
Communications kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetab 
eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har 
downloadet/indtastet. 

u Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder 
Gigaset Communications sig ret til at debitere kunder for ombytning eller 
reparation. 

Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden. 
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Miljøet

Vores miljøideal 
Som Gigaset Communications GmbH har vi et samfundsmæssigt ansvar og ønsker at 
være med til at skabe en bedre verden. I alle områder inden for vores arbejde – fra 
produkt- og procesplanlægning over produktion og distribution til bortskaffelse – 
lægger vi stor vægt på at leve op til vores ansvar over for miljøet.  

Flere oplysninger om vores miljøvenlige produkter og processer finder du på 
www.gigaset.com 

Miljøstyringssystem

ECO DECT
Med din Gigaset yder du et bidrag til beskyttelsen af miljøet.

Reduktion af strømforbruget
Med anvendelsen af en strømbesparende netdel forbruger dit apparat mindre strøm.

Reduktion af strålingen (alt efter basestation)
En reduktion af strålingen er kun mulig, hvis også din Gigaset-basestation understøtter 
denne funktion. Strålingen fra Gigaset L410 reduceres automatisk alt efter afstanden 
til basestationen. Desuden understøtter Gigaset L410 funktionerne Eco Modus/
Eco Modus+ på Gigaset-basestationer. Læs hertil venligst vejledningen til din 
basestation.

Bortskaffelse
Batterier må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Vær i den forbindelse 
opmærksom på de lokale regler for bortskaffelse af affald, som du kan få hos 
kommunen eller i den butik, hvor du har købt produktet.
Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det 

kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. 
på genbrugsstationerne.
Symbolet med affaldsspanden med et kryds over produktet betyder, at produktet er 
omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF.

Gigaset Communications GmbH er certificeret i overensstemmelse med de 
internationale standarder EN 14001 und ISO 9001.
ISO 14001 (miljø): certificeret siden september 2007 ved TüV SÜD 
Management Service GmbH.
ISO 9001 (kvalitet): certificeret siden 17.02.1994 ved TüV SÜD 
Management Service GmbH.
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Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå 
potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er 
en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.
Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunal-
forvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.

Bortskaffelse af batterier
Der anvendes et batteri i din enhed, som er underlagt Direktiv 2006/66/EF og 
de derpå baserede nationale lovregler. Enheden og det indeholdte batteri må 
ikke bortskaffes med usorteret husholdningsaffald, men skal bortskaffes 

under en separat affaldsordning. Som vist på illustrationen (side 4), kan batteriet nemt 
tages ud. 
Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder 
Gigaset Communications sig ret til at debitere kunder for ombytning eller 
reparation. 

Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden.

Tillæg

Pleje
Tør enheden af med en fugtig klud eller en antistatisk klud. Brug ikke 
opløsningsmidler eller en mikrofiberklud.
Brug aldrig en tør klud. Der er risiko for elektrostatisk opladning. 

Kontakt med væske 
Hvis enheden er kommet i kontakt med væske:
§§1§§ Sluk for apparatet, og tag straks batteriet ud.
§§2§§ Lad væsken dryppe ud af enheden.
§§3§§ Dup alle dele tørt. Opbevar derefter enheden i mindst 72 timer på et tørt, 

varmt sted (ikke: i mikrobølgeovnen, ovnen el.lign.).
§§4§§ Tænd først enheden igen, når den er tør. 
Når enheden er helt tør, kan den i mange tilfælde tages i brug igen.
I sjældne tilfælde kan telefonens kontakt med kemiske substanser føre til en ændring af 
overfaden. På grund af de mange kemikalier, der er tilgængelige på markedet, har det 
ikke været muligt at teste alle substanser.

!
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Tekniske data

Anbefalede batterier
Li-polymer (kan genoplades), 240 mAh, artikelnummer: 
Gigaset V30145-K1310-X448

DECT-standard understøttes
GAP-standard understøttes
Radiofrekvensområde 1880–1900 MHz
Sendeeffekt 10 mW, middel effekt pr. kanal

250 mW, impulseffekt
Sendeimpulsens 
gentagelsesfrekvens

100 Hz

Sendeimpulsens varighed 370 μs
Omgivende betingelser under drift +5°C til +45°C, 20% til 75% relativ luftfugtighed
Størrelse og vægt 79 x 36 x 20 mm (H x B x D), ca. 30 g (inkl. batteri)
Standbytid maks. 120 timer
Taletid maks. 5 timer
Opladningstid maks. 2,5 timer
Rækkevidde I bygninger: maks. 50 m, udendørs: maks. 300 m
Strømforsyning 230 V, ~50 Hz
Effektforbrug 1,3 W under opladning, 0,05 W, når enheden er 

opladet
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Kompatibilitet
Følgende funktioner understøttes, alt efter hvilken trådløs DECT-telefon du 
bruger:

Detaljerede oplysninger herom, se Tale i telefon£ side 7. 

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

Andre Gigaset-
telefoner/GAP-
telefoner  fra andre 
producenter

ISDN- og 
IP-telefonerFunktion

Besvare opkald på Gigaset 
L410

ja ja ja

Overføre opkald til Gigaset 
L410 

ja ja ja

Overføre en telefonsamtale fra 
håndsæt til Gigaset L410 og 
omvendt ved tryk på en tast

ja nej nej

Bryd-ind i konference/Overfør 
samtale

ja** ja** nej

Tilføje Gigaset L410 til en 
konference

ja ja ja

* (se også www.gigaset.com/compatibility).
** Funktionen „Aktivér Int“ skal være tilgængelig på telefonen og være aktiveret.

Bemærk
Listen over kompatible Gigaset-telefoner udvides løbende. Aktuelle oplysninger 
herom finder du på www.gigaset.com/compatibility.
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