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Gratulerar!
Genom att köpa en Gigaset har du valt ett varumärke 
som tar ställning för en hållbar utveckling. 
Förpackningen till denna produkt är miljövänlig.

Mer information finns på www.gigaset.com.
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Gigaset L410 – telefoni med full rörelsefrihet
Med den praktiska handsfree-klämman kan du tala bekvämt i telefon i flera 
timmar - med enastående ljudkvalitet. Gigaset L410 utökar möjligheterna hos din 
sladdlösa telefon:

Mer information finns på Internet på 
www.gigaset.com/gigasetl410.
Registrera din Gigaset-enhet direkt efter köpet på adressen 
www.gigaset.com/se/service  . Då kan vi hjälpa dig snabbare om du har frågor eller 
vid garantiärenden!

Mycket glädje med din nya handsfree-klämma! 

Få fullständig rörelsefrihet när du talar i telefon 
Sätt fast Gigaset L410 på dina kläder och rör dig vart du vill under ett samtal. Du 
är nåbar överallt i hemmet eller på kontoret och har händerna fria när du pratar 
- utan sladdar som är i vägen.

Hantera enheten med en knapptryckning
Är du på språng i hemmet och vill ta emot ett inkommande samtal? Eller vill du 
vidarekoppla ett samtal från en handenhet till handsfree-klämman? Med bara 
en knapptryckning får du kontakt med den som ringer.

Delta i ett trepartssamtal
En familjemedlem ringer och du vill delta i samtalet.
Anslut dig helt enkelt till det pågående samtalet och prata alla tre.

Anpassa ljudvolymen i din Gigaset L410 till omgivningen
Ställ in högtalarens och ringsignalens volym genom enkla knapptryckningar i 
fem steg. Du kan även stänga av ringsignalen helt.

Miljö
Ring miljömedvetna samtal – Gigaset Green Home.  Information om våra ECO 
DECT-produkter finns på www.gigaset.com/se/service.
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Översikt 

Ljusindikator (LED)

Högtalare

Volymknappar  / 

Inställning högtalarens och 
ringsignalens volym

£ sidan 10

Svara-/avslutaknapp

Tryck kort: 
Besvara, överta* och 
avsluta samtal

*Den här funktionen är tillgänglig hos t.ex. följande telefoner: Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/
S810A och Gigaset SL400/SL400A (se även www.gigaset.com/compatibility).

£ sidan 7

Tryck länge: 
Intern anslutning till 
samtal

£ sidan 8

Tryck mer än 3 sekunder: 
Sätt på/stäng av enheten £ sidan 9

Ljusindikator (LED)

Mikrofon

Laddningsuttag

Före registrering
Grön blinkar 3 gång/sek. Klar för registrering
Efter registrering
Grön blinkar var 5:e sek. Registrerad och i standbyläge
Röd blinkar var 5:e sek. Låg batterispänning
Röd lyser varaktigt Batteriet laddas 
Grön lyser varaktigt Batteriet är helt laddat (enhet i laddaren)
Driftsindikatorer
Grön blinkar länge, 1 gång/sek. Inkommande samtal
Grön blinkar länge, var 5:e sek. Samtal pågår
Röd blinkar 1 gång/sek. Registrerad, men utanför basenhetens räckvidd
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Säkerhetsinformation

Varning
Läs säkerhetsinformationen och bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. 
Informera dina barn om innehållet och om riskerna med att använda enheten.

Använd enbart laddningsbara batterier enligt specifikationen på £ sidan 16 eftersom allvarliga hälsorisker och personskador i annat fall 
inte kan uteslutas.
När batteriet når slutet av sin livslängd blir det av tekniska skäl tjockare och kan 
anta en kuddliknande form. I detta fall kommer enheten inte längre att fungera 
korrekt. Byt ut batteriet mot ett originalersättningsbatteri (Gigaset V30145-
K1310-X448) och kassera det förbrukade batteriet enligt lokala föreskrifter. 
Hantera alltid batteriet varsamt. Skada inte höljet med vassa föremål och utsätt 
inte batteriet för hårt tryck.
Funktionen hos medicinsk utrustning kan påverkas. Beakta de tekniska 
villkoren i aktuell miljö, t. ex. på en läkarmottagning.
Om du använder medicinsk apparatur (t.ex. en pacemaker) bör du kontakta 
produktens tillverkare. Där kan du få information om i vilken utsträckning 
respektive produkt tål högfrekventa energifält. Den tekniska informationen till 
den här Gigaset-produkten finns i kapitlet Bilaga.
Håll inte enheten mot örat när det ringer. Det kan leda till allvarlig och varaktig 
hörselnedsättning.
Din Gigaset är kompatibel med de flesta digitala hörapparater på marknaden. 
Någon garanti för att den fungerar problemfritt med alla hörapparater kan 
dock inte lämnas.
Enheten kan orsaka störande ljud (brummande eller tjutande toner) i analoga 
hörapparater eller leda till att de överbelastas. Kontakta din audionom om 
problem uppstår.
Placera inte laddningsenheten i bad- eller duschutrymmen. 
Laddningsenheten är inte stänkskyddad.

Använd inte enheten i miljöer där explosionsrisk föreligger, 
t.ex. i lackeringsanläggningar.

Bruksanvisningen ska alltid medfölja Gigaset-enheten vid ägarbyte.
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Gigaset L410
Gigaset L410 är en handsfree-klämma för användning med sladdlösa telefoner. Du 
fäster den på dina kläder och har full rörelsefrihet under telefonsamtal. Gigaset 
L410 registreras på en Gigaset-basenhet eller en DECT-basenhet från en annan 
tillverkare. Beroende på basenhet kan du registrera flera Gigaset L410 och 
använda dem för att ringa internt, externt eller delta i ett konferenssamtal.
Förutsättning: En basenhet från en annan tillverkare måste vara GAP-kompatibel 
(se medföljande dokumentation). GAP (Generic Access Profile) är en standard för 
kompatibilitet mellan handenheter och baser från olika tillverkare. Information om 
funktionsomfattning för olika telefoner finns i avsnittet Kompatibilitet (£ sidan 16)

Komma igång

Kontrollera förpackningens innehåll

Förbereda Gigaset L410 för användning

u Gigaset L410
u Batteri 
u Batterilucka med klämma

u Laddningsenhet med nätadapter
u Denna bruksanvisning

Sätta i batteriet¤ Anslut batteriets kontakt 
nedtill till höger i batterifacket 
(se pil)

Den röda kabeln på kontakten ska 
befinna sig på den sida som är 
markerad med + och den svarta 
på den sida som är markerad med 
– i batterifacket.

¤ Placera batteriet i batterifacket.
Skumgummidynan på batteriet måste vara vänd uppåt.
Kontrollera att kabeln ligger mellan batteriet och höljet och 
inte under batteriet.
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Registrera enheten på basen
Du måste registrera din Gigaset L410 på telefonens basenhet för att kunna 
använda den för samtal. Om du köpte enheten som en paketlösning med en 
Gigaset-telefon är registreringen redan klar. 

När du har satt i batteriet är enheten klar för registrering under 5 minuter. 
LED-indikatorn blinkar för att visa att enheten är klar för registrering (grön, 
3 gånger per sek.). 
Därefter stängs enheten av. När du sätter på enheten igen (tryck på svara-/
avslutaknappen i minst 3 sek.) är den återigen klar för registrering.¤ Placera dig i närheten av telefonens basenhet inför registrering. ¤ Påbörja registrering på basenheten enligt beskrivning i basenhetens 

bruksanvisning (hos de flesta DECT-telefoner sker detta genom en lång 
tryckning på paging-knappen). Basenheten är i registreringsläge upp till en 
minut.

Slutförd registrering av enhet
u LED-indikatorn blinkar (grönt, var 5:e sek.) och en bekräftelsesignal ljuder 

en gång (stigande tonföljd). 
u Enheten visas i den interna listan över handenheter som är registrerade 

på basen. 
Hos telefoner som stöder alla funktioner (£ sidan 16) visas namnet 
L410. Om fler än en Gigaset L410 är registrerad visas namnet med ett 
nummertillägg (L410-2, L410-3, ...).
Hos andra telefoner: det interna enhetsnamnet visas (t.ex. INT 1, INT 2 ...)

Stänga batteriluckan¤ Fäst luckan på höljets nedre 
del.

¤ Stäng luckan och tryck försiktigt tills 
den hakar i. 

Öppna luckan igen: ¤ Lossa låsfästet och lyft luckan uppåt.

Hänvisning
Gigaset L410 använder PIN-koden 0000 vid registrering. Om en annan PIN-kod är 
inställd i din basenhet måste du återställa den till 0000 innan du kan registrera L410. 
När registreringen är klar kan du ändra PIN igen.

Låsfäste
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Misslyckad registrering
u En negativ bekräftelseton ljuder (fallande tonföljd). 
u Om enheten inte registreras inom 5 minuter stängs den av.
Försök göra om registreringen om den inte lyckades. ¤ Sätt på enheten om den är avstängd. Den är omedelbart klar för registrering.¤ Kontrollera om PIN-koden till basenheten är inställd till 0000.¤ Placera dig närmare basenheten med Gigaset L410.¤ Om enheten redan är registrerad på en annan bas måste du avregistrera den 

(£ sidan 10). Därefter är den på nytt klar för registrering.

Ladda batteriet
Batteriet är delvis laddat vid leverans. När enheten är registrerad och i standbyläge 
visas laddningsstatus på följande sätt:

För övriga driftlägen (£ sidan 2) visas ingen indikering av laddningsstatusen via 
LED.
När batteriet nästan är urladdat ljuder alltid en signal 1 gång per min. 

Fästa klämman¤ Sätt fast Gigaset L410 på dina 
kläder med hjälp av 
klämman.

Optimalt avstånd till munnen: 
20 cm

Enhet Batteristatus Lysdiod
I laddningsenheten Helt laddat Lyser varaktigt grönt.

Laddning pågår Lyser varaktigt rött.
Inte i 
laddningsenheten

Tillräckligt laddat Blinkar grönt, var 5:e sek.
Nästan urladdat Blinkar rött, var 5:e sek.

Uppladdning:¤ Anslut laddaren till elnätet och placera 
enheten i laddaren.

Efter högst 2,5 timmar är uppladdningen klar. 
Du kan avbryta laddningsprocessen.
Hänvisning: Om du placerar enheten i laddaren 
under ett samtal bryts inte anslutningen.
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Samtal
Med din Gigaset L410 kan du ta emot samtal, överta samtal och ansluta dig till ett 
samtal. Du kan ringa upp Gigaset L410 från en handenhet, ringa tillbaka internt 
eller koppla ett samtal.  

Ta emot ett samtal
Ett inkommande samtal indikeras genom en ringsignal 
och genom LED-indikatorn.¤ Tryck på svara-/avslutaknappen.

Avsluta ett samtal¤ Tryck på svara-/avslutaknappen.

Överta ett samtal
För att inleda ett externt samtal slår du numret på 
handenheten.
Du kan ta över samtalet med Gigaset L410 så snart du 
slagit numret eller när anslutningen har upprättats.¤ Tryck på svara-/avslutaknappen.

Den här funktionen är tillgänglig hos t.ex. följande telefoner: Gigaset C610/C610A, 
Gigaset S810/S810A och Gigaset SL400/SL400A (se även www.gigaset.com/
compatibility).

Hänvisning
Från andra telefoner måste du vidarekoppla samtalet från handenheten till 
Gigaset L410.

Handenhet: ¤ Anropa Gigaset L410 internt (hos Gigaset-telefoner trycker 
du på Int-knappen, väljer vid behov Gigaset L410 i listan 
över registrerade enheter och trycker på svaraknappen).¤ Avsluta externa samtal genom att trycka på 
avslutaknappen. 

Gigaset L410: ¤ Tryck på svara-/avslutaknappen för att överta samtalet.
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Överta ett samtal från Gigaset L410 
Du samtalar via Gigaset L410 och vill överföra 
samtalet till handenheten.¤ Tryck på displayknappen §§Ja§§ på 

handenheten.

Hänvisning: Om du väljer §Nej§ och vill flytta 
över samtalet senare använder du funktionen 
"Medlyssning" som beskrivs nedan.

Den här funktionen är tillgänglig hos t.ex. följande telefoner: Gigaset C610/C610A, 
Gigaset S810/S810A och Gigaset SL400/SL400A (se även www.gigaset.com/
compatibility).

Hänvisning
Alternativt använder du funktionen "Medlyssning" om telefonen har stöd för 
den och du har aktiverat funktionen:

Handenhet:
Gigaset L410:

¤ Tryck länge på svaraknappen.¤ Avsluta samtalet.

När handenheten och Gigaset L410 används samtidigt vid samtal kan rundgång 
(ett tjutande ljud) uppstå.
Hos telefoner som inte har stöd för funktionen "Medlyssning" (t.ex. ISDN- eller 
IP-telefoner), eller om den här funktionen är avaktiverad, går det inte att flytta 
över samtal.

Trepartssamtal (konferens)
Samtal pågår via handenheten eller Gigaset L410. 
Du vill delta i samtalet med en (annan) Gigaset L410.¤ Tryck på svara-/avslutaknappen på Gigaset L410 

länge (tills du hör en kort ljudsignal).

Samtal pågår via Gigaset L410. Du vill delta i 
samtalet via handenheten.¤ Tryck länge på svaraknappen på handenheten.

Detta gäller för telefoner som har stöd för funktionen "Medlyssning". Aktivera 
funktionen vid behov. 

Upptaget

Koppla samtal  
från L410?

JaNej

Extern
deltagare

eller två Gigaset L410
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Alla deltagare hör en ljudsignal när en deltagare ansluter sig till samtalet eller 
lämnar konferenssamtalet. 

Använda enheten

Söka enhet¤ Välj Gigaset L410 i listan över registrerade handenheter och ring internt eller¤ använd anropsfunktionen (paging) på basenheten.

Hänvisning
Hos telefoner som saknar funktionen "Medlyssning" (t.ex. ISDN- eller IP-
telefoner), eller om funktionen är avaktiverad: 
Handenhet:
(externt samtal 
pågår)

¤ Anropa Gigaset L410 internt (hos Gigaset-telefoner trycker 
du på Int-knappen, väljer vid behov Gigaset L410 i listan 
över registrerade enheter och trycker på svaraknappen).

Gigaset L410: ¤ Ta emot samtalet.

Handenhet: ¤ Starta konferenssamtalet enligt beskrivning i 
bruksanvisningen till handenheten.

Hänvisning
Om du använder en Gigaset L410 och en handenhet i handsfree-läge i samma rum 
kan rundgång (ett tjutande ljud) uppstå. Avsluta i så fall av handsfree-läget på 
handenheten eller öka avståndet mellan de båda enheterna.

Sätta på¤ Tryck på svara-/avslutaknappen i minst 3 sek. tills 
startmelodin ljuder.

Hänvisning: Om du placerar en avstängd enhet i laddaren sätts 
den på automatiskt efter max. 1 min. 

Stänga av¤ Tryck på svara-/avslutaknappen i minst 3 sek. tills 
avstängningsmelodin ljuder. 

> 3 sek.
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Avregistrera enheten från basen
Med telefonens handenhet¤ Utför en normal avregistrering för handenheter enligt beskrivning i 

bruksanvisningen till handenheten.

Avregistrera enheten från basen och återställa till leveransläge
¤ Stäng av enheten (£ sidan 9).¤ Tryck samtidigt på svara-/avslutaknappen och på en av volymknapparna 

( eller ) i minst 3 sekunder. 
I detta fall finns enheten kvar i listan över registrerade handenheter på 
basenheten tills den avregistreras även där. 

Ändra ljudvolym på ringsignal och högtalare
Det finns två ringsignaler, en för externa och en för interna samtal.
Du kan välja mellan 5 volymlägen för ringsignal och högtalare. Om du når högsta 
eller lägsta ljudvolymnivå hörs en ljudsignal.

Ställa in ringsignalens volym: 

Om du inte hör någon ringsignal vid inställning av ljudvolymen är signalen 
avstängd.

Ändra högtalarvolymen (vid samtal)

Hänvisning
Efter avregistrering försätts enheten automatiskt i registreringsläge.

Svagare ringsignal Tryck kort Starkare ringsignal

Ringsignal av Tryck länge Ringsignal på 

Svagare högtalare Tryck kort Starkare högtalare
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Kundservice & assistans
Har du frågor? Som Gigaset-kund kan du dra fördel av flera av våra 
serviceerbjudanden. Du kan få hjälp snabbt i denna Användar Manual och på 
servicesidorna på vår Gigaset online portal. 
Vänligen registrera din telefon direkt efter köp på www.gigaset.com/se/service 
tjänsten så att vi kan ge dig ännu bättre service i samband med frågor eller i 
händelse av garantianspråk. Ditt personliga användarkonto möjliggör 
direktkontakt med vår kundtjänst via e-post.
På vår ständigt uppdaterande online-service kan du hitta:
u Utförlig information om våra produkter
u Frågor och Svar (FAQ)
u Nyckelord sökfunktion för att snabbt hitta rätt ämne.
u Kompatibilitetsdatabas: Ta reda på vilka Basstationer och Handenheter som 

kan kombineras.
u Produktjämförelse: Jämför specifikationerna av flera produkter samtidigt
u Ladda ner användarmanualer och mjukvaru-uppdateringar
u E-post för kontakt av Kundservice
Vid behov av reparation eller garantianspråk, kontakta din återförsäljare
Vid behov av teknisk support, kontakta Kundservice Sverige 87 50 99 11
(Samtalet kostar som ett lokalsamtal inom Sverige. Vid samtal från mobiltelefon kan andra 
priser gälla.)
Observera att om Gigaset-produkten inte säljs av auktoriserade återförsäljare 
inom Norden är produkten kanske inte helt kompatibel med det nationella 
telenätet. Det är tydligt angivet på boxen, nära CE-märkningen, för vilket land / 
länder utrustningen har utvecklats. Om utrustningen används på ett sätt som är 
oförenligt med detta råd, eller med instruktioner i handboken och på själva 
produkten, kan detta få konsekvenser när det gäller garantivillkor eller 
garantianspråk (reparation eller utbyte av produkt). 
För att utnyttja garantin på din produkt måste du kunna uppvisa inköpskvitto som 
styrker produktens äkthet samt inköpsdatum.
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Godkännande

Den här apparaten är avsedd för användning inom europeiska ekonomiska området 
och i Schweiz. I andra länder är användningen beroende av nationella tillstånd.
Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.
Härmed förklarar Gigaset Communications GmbH att den här apparaten uppfyller alla 
grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radio-
utrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EG.
Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen enligt 1999/5/EG på följande 
Internetadress:
www.gigaset.com/docs

Tillverkarens garanti
Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter 
därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan: 
u Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat 

av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Gigaset 
Communications Sweden AB, efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen 
ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella 
utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage 
(t.ex. batterier, knappsats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från 
inköpsdatum. 

u Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, 
eller underlåtande att följa den information som finns i användarhandboken. 

u Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller 
kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). 
Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat 
datamedium omfattas inte heller av garantin. 

u Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. 
Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas 
av garantin upptäcks. 

u Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till 
Gigaset Communications Sweden AB skall övergå till Gigaset Communications 
Sweden AB.

u Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter 
köpta i Sverige utfärdas garantin av Gigaset Communications AB, Röntgenvägen 2, 
171 95 Solna, Sverige. 
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u Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges 
i denna garanti är inte giltiga. Gigaset Communications Sweden AB är inte ansvarigt 
för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller 
annan information som laddats ned av kunden.

u Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Gigaset Communications 
Sweden AB rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller 
reparationen. 

u Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.
För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Gigaset Communications Sweden 
AB telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användar-
handboken. 

Miljö

Vårt miljöansvar 
Vi på Gigaset Communications GmbH tar ett socialt ansvar och engagerar oss för en 
bättre värld. I alla delar av vårt arbete - från produkt- och processplanering till 
produktion, distribution till avfallshantering - lägger vi största vikt vid att ta vårt 
ekologiska ansvar.  

Du hittar mer information på www.gigaset.com om våra miljövänliga produkter och 
tillvägagångssätt. 

Miljöhanteringssystem

ECO DECT
Med Gigaset gör du en insats för miljön.

Reducering av strömförbrukningen
Tack vare en strömbesparande nätadapter förbrukar din enhet mindre ström.

Reducering av strålning (beroende av basenhet)
Reducering av strålning är endast möjlig om även Gigaset-basenheten stödjer denna 
funktion. Strålningen hos Gigaset L410 reduceras automatiskt beroende på avståndet 
till basenheten. Dessutom stödjer Gigaset L410 till Gigaset-basenheter funktionerna 
Eco Modus/Eco Modus+. Mer information finns i bruksanvisningen till basenheten.

Gigaset Communications GmbH är certifierat enligt de internationella 
standarderna EN 14001 och ISO 9001.
ISO 14001 (miljö): certifierat sedan september 2007 av TüV SÜD 
Management Service GmbH.
ISO 9001 (kvalitet): certifierat sedan 17.02.1994 av TüV SÜD Management 
Service GmbH.
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Avfallshantering
Batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Följ de lokala reglerna för 
avfallshantering. Du kan få dem hos din kommun eller hos den handlare där 
du köpte produkten.
Alla elektriska apparater ska avfallshanteras separat från vanligt 

hushållsavfall på för ändamålet avsedda platser.
Om en symbol med en överstruken soptunna finns på en produkt gäller direktiv 
2002/96/EG för produkten.
Korrekt avfallshantering och separat insamling av förbrukade apparater 
förebygger potentiella skador på miljö och hälsa. Dessutom är det en 
förutsättning för återanvändning och återvinning av förbrukade elektriska 
apparater.
Utförlig information om avfallshantering av förbrukade apparater finns hos din 
kommun, avfallshanteringstjänst eller hos fackhandlaren där du köpte produkten.

Kassering av batterier
I enheten används ett batteri som omfattas av direktiv 2006/66/EG och 
nationella rättsföreskrifter som grundar sig på detta. Enheten och batteriet får 
inte kastas i hushållsavfallet utan måste lämnas till en avfallssorteringsstation. 

Batteriet kan lätt plockas ur, som framgår av bilden (sidan 4). 
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Bilaga

Skötsel
Torka av basstationen och handenheten med en fuktig duk (inget lösningsmedel) 
eller en antistatisk putsduk. 
Använd aldrig en torr duk. Det finns risk för statisk laddning. 

Kontakt med vätska
Om handenheten kommit i kontakt med vätska:
§§1§§ Stäng av handenheten och ta genast ut batteriet.
§§2§§ Låt vätskan droppa ut ur handenheten.
§§3§§ Torka försiktigt av alla delar och låt sedan handenheten stå i minst 72 timmar 

med öppet batterifack och knappsatsen nedåt på ett torrt, varmt ställe (inte: 
mikrovågsugn, bakugn o.dyl.).

§§4§§ Handenheten ska inte aktiveras förrän den är torr igen.
När handenheten torkat helt och hållet kan den ofta tas i drift igen.

Teknisk information
DECT-standard stöds
GAP-standard stöds
Radiofrekvensområde 1 880–1 900 MHz
Sändeffekt 10 mW, medeleffekt per kanal

250 mW, pulseffekt
Sändpulsens upprepningsfrekvens 100 Hz
Sändpulsens längd 370 μs
Omgivningsförhållanden 
vid användning

+5 °C till +45 °C, 20 % till 75 % relativ luftfuktighet

Mått och vikt 79 x 36 x 20 mm (H x B x D), ca. 30 g (inkl. batteri)
Standbytid max. 120 timmar
Taltid max. 5 timmar
Laddningstid max. 2,5 timmar
Räckvidd inomhus: max. 50 m, utomhus: max. 300 m
Strömförsörjning 230 V, ~50 Hz
Effektförbrukning 1,3 W under laddning, 0,05 W efter laddning

!
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Rekommenderade batterier
Li-Polymer (laddningsbart), 240 mAh, artikelnummer: 
Gigaset V30145-K1310-X448

Kompatibilitet
Följande funktioner stöds beroende på vilken sladdlös DECT-telefon du har:

Utförlig information om detta finns under Samtal£ sidan 7. 

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

Andra Gigaset-
telefoner/GAP-
telefoner från andra 
tillverkare

ISDN- och 
IP-telefonerFunktion

Ta emot ett samtal med 
Gigaset L410

ja ja ja

Överföra ett samtal till Gigaset 
L410 

ja ja ja

Koppla samtal med en 
knapptryckning mellan 
handenhet och Gigaset L410

ja nej nej

Ansluta till konferens/överta 
samtal

ja** ja** nej

Lägga till Gigaset L410 till en 
konferens

ja ja ja

* se även www.gigaset.com/compatibility.
** Funktionen "Medlyssning" måste finns tillgänglig i telefonen och vara aktiverad.

Hänvisning
Listan över kompatibla Gigaset-telefoner utökas ständigt. Aktuell information finns på 
www.gigaset.com/compatibility.
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