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To learn more, visit www.gigaset.com.

to sustainability. This product’s packaging is eco-friendly!
By purchasing a Gigaset, you have chosen a brand that is fully committed 
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Gigaset L410 – Volledige bewegingsvrijheid tijdens het 
telefoneren
Met de praktische handsfree-clip telefoneert u urenlang comfortabel in uitste-
kende geluidskwaliteit. Met de Gigaset L410 breidt u de mogelijkheden van uw 
draadloze telefoon uit:

Meer informatie over uw toestel vindt u op internet op
www.gigaset.com/gigasetl410.
Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop onder 
www.gigaset.com/nl/klantenservice – op die manier kunnen wij u sneller helpen 
bij vragen of garantiekwesties!

Veel plezier met uw nieuwe handsfree-clip! 

Geniet van volledige bewegingsvrijheid tijdens het telefoneren 
Bevestig de Gigaset L410 aan uw kleding en geniet van volledige bewegingsvrij-
heid tijdens het telefoneren. U bent in huis of op kantoor overal bereikbaar en 
heeft tijdens het telefoneren beide handen vrij - zonder storende snoeren.

U bedient het toestel met één druk op de toets
U bent in huis met iets bezig en wilt een inkomende oproep beantwoorden? 
Of u wilt een gesprek dat via een handset wordt gevoerd voortzetten via uw 
handsfree-clip? U bent met één druk op de toets verbonden met de beller.

Voer een gesprek met twee andere gesprekspartners
Een familielid voert een gesprek en u wilt aan dit gesprek deelnemen.
U voegt zichzelf eenvoudig toe aan het bestaande gesprek en neemt deel aan 
het gesprek.

Pas het volume van de Gigaset L410 aan uw omgeving aan.
U kunt het volume van de luidspreker en het belsignaal met een toets eenvou-
dig in vijf niveaus instellen. U kunt het belsignaal ook helemaal uitschakelen.

Milieu
Telefoneer milieubewust - Gigaset Green Home. Details over onze ECO DECT-
producten kunt u vinden onder www.gigaset.com/nl/service.

www.gigaset.com/nl/service
www.gigaset.com/gigasetl410
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Overzicht

LED-indicatie

Luidspreker

Volumetoetsen  / 
Volume van de luidspreker en 
het belsignaal instellen

£ pagina 11

Verbindings-/verbreektoets
Kort indrukken: 

Gesprek beantwoorden, 
overnemen*, beëindigen

*Deze functie is bijvoorbeeld bij de volgende telefoons beschikbaar: Gigaset C610/C610A, Gigaset
S810/S810A en Gigaset SL400/SL400A (zie ook 
http://gigaset.com/nl/nl/cms/PageCustomerServicesCompatibility.html).

£ pagina 7

Lang indrukken: 
Bijschakelen in gesprek £ pagina 9

Langer dan 3 seconden indruk-
ken: 

Toestel in- en uitschakelen£ pagina 10

LED

Microfoon

Vóór het aanmelden
Groen knippert 3 x per sec. Gereed voor aanmelden
Na het aanmelden
Groen knippert om de 5 sec. Aangemeld, in de ruststand
Rood knippert om de 5 sec. Laag accuniveau
Rood brandt continu Accu wordt geladen 
Groen brandt continu Accu volledig geladen (toestel in de lader)
Bedrijfsindicatie
Groen knippert lang, 1 x per sec. Inkomende oproep
Groen knippert lang, om de 5 sec. Tijdens het gesprek
Rood knippert 1 x per sec. Aangemeld, maar buiten bereik van het basisstation
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http://gigaset.com/nl/nl/cms/PageCustomerServicesCompatibility.html
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Veiligheidsinstructies

Let op
Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing. 
Breng uw kinderen op de hoogte van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing en de 
mogelijke gevaren bij het gebruik van het toestel.

Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare accu’s die voldoen aan de spe-
cificaties op £ pagina 18. Gebruik geen andere accu’s omdat deze persoonlijk 
letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.
Aan het einde van haar levensduur wordt de accu dikker en kan kussenvor-
mige vervorming optreden. Hierdoor kan een probleemloze werking van het 
apparaat niet meer worden gegarandeerd. Vervang in dat geval de accu door 
een originele nieuwe accu (Gigaset V30145-K1310-X448) en lever de oude accu 
conform de geldende milieurichtlijnen in. Behandel de accu voorzichtig: de 
buitenzijde niet met scherpe voorwerpen doorboren en geen zware druk op 
de accu uitoefenen.
De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Let op de tech-
nische voorwaarden van de desbetreffende omgeving, bijvoorbeeld  een dok-
terspraktijk.
Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacema-
ker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u infor-
meren of uw apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoog-
frequente energie. De technische gegevens van dit Gigaset-product vindt u in 
het hoofdstuk Milieu.
Houd het toestel niet aan het oor als het overgaat. Dit kan tot ernstige, blij-
vende gehoorschade leiden.
Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. 
Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gega-
randeerd.
Het toestel kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden 
(brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen 
contact op met de audicien.
Plaats de lader niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers of doucheruimtes. 
Het laadstation is niet beveiligd tegen spatwater.

Gebruik het toestel niet in een omgeving met explosiegevaar, bijvoorbeeld  
een schilderwerkplaats.

Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.
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De Gigaset L410
Gigaset L410 is een handsfree-clip voor draadloze telefoons. U bevestigt de clip 
aan uw kleding en geniet van volledige bewegingsvrijheid tijdens het telefoneren. 
U meldt de Gigaset L410 aan bij een Gigaset-basisstation of een DECT-basisstation 
van een andere fabrikant. Afhankelijk van uw basisstation kunt u meerdere Giga-
set L410 aanmelden en op die manier intern, extern of in een conferentie telefone-
ren.
Voorwaarde: het basisstation van een andere fabrikant moet GAP-compatibel zijn (zie 
de meegeleverde documentatie). GAP (Generic Access Profile) is een standaard voor de 
onderlinge werking van handsets en basisstations van verschillende fabrikanten. Infor-
matie over de functie-omvang in combinatie met verschillende telefoons vindt u in 
paragraaf Compatibiliteit (£ pagina 18).

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking controleren

Gigaset L410 - Toestel in gebruik nemen

u Gigaset L410
u Accu 
u Klepje van accuvakje met clip

u Lader met netadapter
u Deze gebruiksaanwijzing

Accu plaatsen¤ Stekker van de accu in de aan-
sluiting steken (zie pijl).

De rode kabel aan de stekker is 
verbonden met de +, de zwarte 
met de –.
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Toestel bij basisstation aanmelden
Om met de Gigaset L410 te kunnen telefoneren, moet het bij het basisstation van 
uw telefoon worden aangemeld. Als u het toestel in combinatie met een Gigaset-
telefoon heeft gekocht, is het reeds aangemeld. 

Zodra u de accu plaatst, is het toestel 5 minuten gereed om aan te melden. Dit 
wordt aangegeven met de knipperende LED (groen, 3 x per sec.) 
Daarna schakelt het toestel zichzelf uit. Als u het toestel opnieuw inschakelt (ver-
bindings-/verbreektoets ten minste 3 seconden indrukken), is het weer gereed 
voor aanmelden.¤ Zorg ervoor dat u zich bij het aanmelden in de buurt van het basisstation 

bevindt. ¤ Start de aanmeldprocedure op het basisstation zoals beschreven in de 
gebruiksaanwijzing (bij de meeste DECT-toestellen door het indrukken van de 
paging-toets); het basisstation blijft ongeveer 1 minuut in de aanmeldmodus.

¤ Accu in de behuizing aanbrengen 
Het schuimstofkussen van de accu moet naar boven wijzen.
Let erop, dat de kabels zich tussen de accu en de behuizing 
bevinden en niet onder de accu.

Accuklepje sluiten¤ Klepje op het onderste gedeelte 
van de behuizing plaatsen.

¤ Klepje sluiten en dichtdrukken tot het 
vastklikt. 

Het klepje opnieuw openen: ¤ Vergrendeling losmaken en klepje naar boven klappen.

Let op
Bij het aanmelden gebruikt de Gigaset L410 de waarde 0000 als PIN-code. Als u voor 
uw basisstation een andere PIN-code heeft ingesteld, moet u deze eerst opnieuw 
instellen op 0000 voordat u de L410 kunt aanmelden. Nadat de L410 is aangemeld, 
kunt u de PIN-code weer wijzigen.

Vergrendeling
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Toestel met succes aangemeld
u De LED knippert (groen, 5 sec.) en er klinkt eenmalig een bevestigingssignaal 

(oplopende reeks tonen). 
u Het toestel wordt weergegeven in de lijst met handsets die op het basisstation 

zijn aangemeld. 
Op toestellen die de volledige functionaliteit ondersteunen (£ pagina 18): 
met de naam L410. Als er meer dan één Gigaset L410 is aangemeld, wordt de 
naam aangevuld met een nummer (L410-2, L410-3, ...).
Op andere telefoontoestellen: met de interne toestelnaam (bijvoorbeeld INT 
1, INT 2 ...)

Aanmelding mislukt
u Er klinkt een negatief bevestigingssignaal (aflopende reeks tonen). 
u Als het toestel niet binnen 5 minuten kan worden aangemeld, wordt het uitge-

schakeld.
Als het aanmelden niet is gelukt, probeer het dan opnieuw. ¤ Indien nodig, schakel het toestel weer in. Het toestel is direct gereed om te 

worden aangemeld.¤ Controleer of de registratie-PIN van het basisstation is ingesteld op 0000.¤ Verklein de afstand tussen de Gigaset L410 en het basisstation.¤ Als het toestel al een ander basisstation is aangemeld, moet u het eerst afmel-
den (£ pagina 10). Vervolgens is het toestel weer gereed om te worden aan-
gemeld.

Accu laden
De accu is bij levering gedeeltelijk geladen. Het accuniveau wordt als volgt weer-
gegeven: 

Draagclip bevestigen¤ U kunt de Gigaset L410 met 
de draagclip aan uw kleding 
bevestigen.

Optimale afstand tot uw mond: 
ca.20 cm

Toestel Accustatus LED
In lader Volledig geladen Brandt continu groen.

Wordt geladen Brandt continu rood.
Niet in de lader Laag accuniveau Knippert rood (alleen in de rust-

stand)
Bijna leeg Signaaltoon 1 x per minuut
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Telefoneren
Met uw Gigaset L410 kunt u oproepen beantwoorden, gesprekken overnemen of 
zichzelf bijschakelen in een gesprek. U kunt de Gigaset L410 met een handset 
intern opbellen, interne ruggespraak houden of een gesprek doorverbinden. 

Opladen:¤ Lader aansluiten op lichtnet en toestel in de 
lader plaatsen.

Na minimaal 2,5 uur is het toestel volledig gela-
den. U kunt het laadproces onderbreken.
Let op: als u het toestel tijdens een gesprek in de 
lader plaatst, wordt de verbinding niet verbroken.

Gesprek beantwoorden
Een inkomende oproep wordt door middel van een bel-
signaal en de LED weergegeven.¤ Verbindings-/verbreektoets indrukken.

Gesprek beëindigen¤ Verbindings-/verbreektoets indrukken.

Telefoneren/gesprek overnemen
Om een extern gesprek tot stand te brengen, kiest u een 
telefoonnummer met de handset.
U kunt het gesprek overnemen met de Gigaset L410 
zodra het nummer wordt gekozen of de verbinding tot 
stand is gebracht.¤ Verbindings-/verbreektoets indrukken.

Deze functie is bijvoorbeeld bij de volgende telefoons beschikbaar: 
Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A en Gigaset SL400/SL400A (zie ook
http://gigaset.com/nl/nl/cms/PageCustomerServicesCompatibility.html)

http://gigaset.com/nl/nl/cms/PageCustomerServicesCompatibility.html
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Gesprek overnemen van Gigaset L410

Let op
Bij andere telefoontoestellen moet u het gesprek vanuit de handset doorver-
binden naar de Gigaset L410.

Handset: ¤ Gigaset L410 intern opbellen (bij Gigaset-telefoons de INT-
toets indrukken, eventueel Gigaset L410 selecteren uit de lijst 
met aangemelde handsets, verbindingstoets indrukken).¤ Extern gesprek beëindigen met de verbreektoets.

Gigaset L410: ¤ Verbindings-/verbreektoets indrukken om het gesprek over 
te nemen.

U telefoneert met de Gigaset L410 en u wilt 
het gesprek via de handset voortzetten.¤ Displaytoets §§Ja§§ op de handset indruk-

ken

Let op: als u §Nee§ kiest en het gesprek op een 
later tijdstip toch wilt overnemen, dan gebruikt 
u de functie "Intern bijschakelen" zoals hier-
onder beschreven. 

Deze functie is bijvoorbeeld bij de volgende telefoons beschikbaar: 
Gigaset C610/C610A, Gigaset S810/S810A en Gigaset SL400/SL400A (zie ook
http://gigaset.com/nl/nl/cms/PageCustomerServicesCompatibility.html)

Let op
Als alternatief gebruikt u de functie “Intern bijschakelen“ als uw telefoon dit 
ondersteunt en u de functie heeft ingeschakeld:

Handset:
Gigaset L410:

¤ Verbindingstoets lang indrukken.¤ Gesprek beëindigen.

Zolang de handset en de Gigaset L410 beide in gesprek zijn, kan om technische 
redenen terugkoppeling (pieptoon) optreden.
Telefoontoestellen die de functie "Intern bijschakelen" niet ondersteunen (bij-
voorbeeld ISDN- of IP-telefoons) of waarbij deze functie uitgeschakeld is, kun-
nen geen gesprekken overnemen.

Lijn bezet

Gesprek van  
L410

overnemen?

JaNee

http://gigaset.com/nl/nl/cms/PageCustomerServicesCompatibility.html
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Alle gesprekspartners horen een signaaltoon als een deelnemer zich bij het 
gesprek schakelt of de conferentie verlaat. 

Conferentie met drie personen
Op de handset of Gigaset L410 wordt een gesprek 
gevoerd. U wilt met een (andere) Gigaset L410 deelne-
men aan het gesprek.¤ Verbindings-/verbreektoets op de Gigaset L410 

lang indrukken (tot u een korte signaaltoon hoort).

Op de Gigaset L410 wordt een telefoongesprek 
gevoerd. U wilt met de handset deelnemen aan het 
gesprek.¤ Verbindingstoets van de handset lang indrukken.

Dit geldt voor toestellen die de functie "Intern bijschakelen" ondersteunen. Schakel 
indien gewenst deze functie in. 

Let op
Op telefoons zonder de functie "Intern bijschakelen“ (bijvoorbeeld ISDN- of IP-
telefoons) of waarbij de functie uitgeschakeld is: 
Handset:
(bevindt zich in een 
extern gesprek)

¤ Gigaset L410 intern opbellen (bij Gigaset-telefoons de INT-
toets indrukken, eventueel Gigaset L410 selecteren uit de 
lijst met aangemelde handsets, verbindingstoets indruk-
ken).

Gigaset L410: ¤ Gesprek beantwoorden.

Handset: ¤ Conferentie starten zoals beschreven in de gebruiksaanwij-
zing van de handset.

Let op
Als u in dezelfde kamer telefoneert met een Gigaset L410 en een handset in de hands-
free-modus, kan er om technische redenen een terugkoppeling (pieptoon) optreden. 
Schakel in dit geval de handsfree-modus van de handset uit of vergroot de afstand 
tussen beide apparaten.

Externe
deelnemer

of twee Gigaset L410
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Toestel bedienen

Toestel zoeken¤ Gigaset L410 uit de lijst met aangemelde handset selecteren en intern telefo-
neren of¤ De paging-functie van uw basisstation gebruiken.

Toestel afmelden bij het basisstation
Met de handset van uw telefoon¤ Standaardprocedure voor het afmelden van handsets doorlopen zoals 

beschreven in de gebruiksaanwijzing van de handset.

... of op de Gigaset L410¤ Toestel uitschakelen (£ pagina 10).¤ Verbindings-/verbreektoets en één van de volumetoetsen ( of ) 
tenminste 3 seconden tegelijk indrukken. 
In dit geval blijft het toestel in de lijst met aangemelde handsets staan tot het 
ook daar wordt afgemeld. 

Inschakelen¤ Verbindings-/verbreektoets tenminste 3 seconden indruk-
ken tot u de inschakelmelodie hoort.

Let op: als u een uitgeschakeld toestel op de lader plaatst, wordt 
dit automatisch ingeschakeld.

Uitschakelen¤ Verbindings-/verbreektoets tenminste 3 seconden indruk-
ken tot u de uitschakelmelodie hoort. 

Let op
Na het afmelden bevindt zich het toestel automatisch in de aanmeldstand.

> 3 sec.
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Volume van het belsignaal en de luidspreker wijzigen
Het toestel beschikt over twee belsignalen, een voor externe en een voor interne 
oproepen.
Voor het belsignaal en de luidspreker kunt u kiezen uit 5 volumeniveaus. Zodra u 
het hoogste of laagste volumeniveau heeft bereikt, hoort u een signaaltoon.

Volume van het belsignaal instellen: 

Als u bij het instellen van het volume geen signaaltoon hoort, is het belsignaal uit-
geschakeld.

Luidsprekervolume wijzigen (tijdens het gesprek):

Klantenservice
Heeft u vragen? Als Gigaset-klant profiteert u van ons omvangrijke service-aan-
bod. Snelle ondersteuning vindt u in deze gebruiksaanwijzing en op de service-
pagina van ons Gigaset Online Portal.
Registreer uw Gigaset-telefoon direct na aankoop.  Op die manier kunnen wij 
u sneller helpen bij vragen of garantieaanspraken. In uw eigen, met wachtwoord 
beveiligde pagina kunt u uw persoonlijke gegevens beheren en per e-mail contact 
opnemen met onze Klantenservice.
Voor gedetailleerde vragen of persoonlijke ondersteuning kunt u telefonisch con-
tact opnemen met onze medewerkers.
Nederland 
www.gigaset.com/nl/service
Klantenservice: 0900 3333102
(0,25 € per minuut (vast net). Voor oproepen uit het mobiele netwerk kunnen 
andere prijzen gelden.)
België
www.gigaset.com/be/fr/service
www.gigaset.com/be/nl/service
Service Hotline: +32 7815 6679

Belsignaal zachter Kort 
indrukken Belsignaal harder

Belsignaal uit Lang 
indrukken Belsignaal aan 

Luidspreker
zachter 

Kort 
indrukken Luidspreker harder

http://www.gigaset.com/nl/service
http://www.gigaset.com/be/fr/service
http://www.gigaset.com/be/nl/service
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(Tarief is afhankelijk van de lijn waarvan de oproep afkomstig is en van de tijds-
duur)
Wij wijzen u erop, dat als het Gigaset-product niet door een geautoriseerde dealer 
is verkocht, het mogelijk ook niet volledig compatibel is met het landelijke tele-
foonnetwerk. Zowel naast de afgebeelde CE-markering op de verpakking (karton-
nen doos) van de telefoon als aan de onder- of achterkant van het basisstation 
(afhankelijk van het type) is eenduidig aangegeven voor welk land resp. welke lan-
den het betreffende apparaat en de eventuele accessoires zijn ontwikkeld. 
Indien het apparaat of de accessoires niet overeenkomstig deze aanwijzing, de 
instructies in de gebruiksaanwijzing of op het apparaat zelf worden gebruikt, kan 
dit gevolgen hebben voor de garantie-aanspraken (reparatie of vervanging van 
het product) die de koper kan laten gelden. 
Om aanspraak op garantie te kunnen maken, wordt de koper van het product ver-
zocht, het aankoopbewijs te overleggen, waaruit de aankoopdatum en het 
gekochte product blijken.

Goedkeuring
Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte en 
Zwitserland. In andere landen is gebruik afhankelijk van de nationale goedkeu-
ring.
Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.
Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de 
basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet 
onder www.gigaset.com/docs

Garantie - Nederland
Gigaset Communications verleent de consument een garantie van 24 maanden 
voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt 
de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Gigaset Communications 
Nederland B.V. alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefo-
uten kosteloos repareren ofwel het defecte toestel vervangen. In dit geval kan 
contact worden opgenomen met de Gigaset Communications Nederland B.V. 
Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenser-
vice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en 
verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product 

http://www.gigaset.com/docs
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aan Gigaset Communications Nederland B.V. ter reparatie aan te bieden, zullen de 
verzendkosten voor eigen rekening zijn.
Op de meegeleverde oplaadbare batterijen/ accu's wordt maximaal zes maanden 
garantie verleend. 

De garantie vervalt indien:
u Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door ande-

ren dan Gigaset Communications Nederland B.V. zonder haar schriftelijke toe-
stemming;

u Het toestel naar het oordeel van Gigaset Communications Nederland B.V. is 
verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/ of ondeskundig is gebruikt, behan-
deld en/of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;

u Er sprake is van onjuiste toepassing van deze gebruiksaanwijzing;
u Typenummers en/of serienummers en/ of garantiestickers zijn beschadigd, 

verwijderd en/of veranderd;
u Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
u Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare 

batterijen) en/of door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare 
batterijen) defecten zijn ontstaan;

u Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of 
installeren van de (goedgekeurde) zaken;

u Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor 
zover dergelijke condities zijn aangegeven;

u Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
u De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garan-
tiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werk-
zaamheden drie maanden bedraagt.

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer in Nederland is verkocht, 
wordt geen kostenloze service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke 
aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, 
noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Gigaset Communications Nederland B.V.
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Garantie - België
u Onder de volgende voorwaarden kan de gebruiker (klant) aanspraak maken op 

zijn garantierecht: 
u Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen 24 

maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie- en/of 
materiaalfouten, zal Gigaset Communications naar eigen keuze het apparaat 
kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de laatste 
stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals 
batterijen, keypads, behuizing), geldt deze garantiebepaling voor een periode 
van zes maanden na aankoopdatum. 

u Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het apparaat het 
gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de 
informatie zoals vermeld in de gebruiksaanwijzingen. 

u Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door geautoriseerde 
dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie, software-downloads). 
Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte informatiedragers meegele-
verde software zijn eveneens van deze garantie uitgesloten. 

u Dit Gigaset Communications-product of de bijbehorende onderdelen die wor-
den vervangen en teruggestuurd naar Gigaset Communications of diens servi-
ceaanbieder worden eigendom van Gigaset Communications.
– Deze garantie is uitsluitend van toepassing op nieuwe Gigaset Communi-

cations-producten die binnen de Europese Unie zijn aangeschaft, en wordt 
verleend door Gigaset Communications France SAS., Energy Park, 132/134 
boulevard de Verdun, Bât 7, 5ème étage, 92400 Courbevoie, Frankrijk. 

– Verdergaande of. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie zijn uit-
gesloten, behoudens voor zover aansprakelijkheid berust op bepalingen 
van dwingend recht, zoals de wettelijke regeling inzake productaansprake-
lijkheid.

– De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het kader 
van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend. 

– Wanneer een beroep op deze garantie wordt gedaan en het Gigaset Com-
munications-product wordt vervangen of gerepareerd, wordt de garantie-
termijn niet verlengd of vernieuwd, tenzij dit in strijd is met dwingend 
recht. 

– Gigaset Communications behoudt zich het recht voor de klant kosten in 
rekening te brengen voor het vervangen of repareren van het Gigaset Com-
munications-product indien het defect aan het Gigaset Communications-
product niet door de garantie wordt gedekt. Tevens kan Gigaset Communi-
cations de klant de kosten in rekening brengen die voortvloeien uit ingre-
pen aan een door de klant geretourneerd Gigaset Communications-pro-
duct dat in goede staat verkeert.
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Wilt u gebruikmaken van deze garantie, neem dan bij voorkeur contact op met uw 
leverancier of met de telefoondienst van Gigaset Communications. Het telefoon-
nummer vindt u in de bijgevoegde gebruikshandleiding.

Milieu

Ons milieubeleid 
Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verant-
woordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Al bij de planning van onze 
producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. 
Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service 
als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten. 

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op 
internet onder www.gigaset.com. 

Milieumanagementsysteem

ECO DECT
Met uw Gigaset levert u een positieve bijdrage aan het milieu.
Lager stroomverbruik
Dankzij een zuinige netadapter verbruikt uw toestel minder stroom.
Reduceren van het DECT-signaal (afhankelijk van basisstation)
Reduceren van het DECT-signaal is alleen mogelijk als uw basisstation deze functie 
ondersteunt. Het DECT-signaal van de Gigaset L410 wordt automatisch afhanke-
lijk van de afstand tot het basisstation gereduceerd. Daarnaast ondersteunt de 
Gigaset L410 in combinatie met Gigaset-basisstations de functies Eco Modus/Eco 
Modus+. 
Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.

Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de interna-
tionale normen EN 14001 en ISO 9001.
ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TüV 
SÜD Management Service GmbH.
ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TüV Süd 
Management Service GmbH.

www.gigaset.com
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Inzameling van afval en oude apparaten
Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil wor-
den aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te wor-
den gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoritei-
ten. Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product bete-

kent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.
De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude appa-
raat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke 
gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling 
van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.
Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrij-
gen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het 
product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Inzameling van accu’s
In uw toestel wordt een accu gebruikt die voldoet aan richtlijn 2006/66/
EC en de daarop gebaseerde nationale wetgeving. Het toestel en de bij-
behorende accu zijn klein chemisch afval en mogen niet bij het huisvuil 

worden aangeboden, maar dienen bij speciale inzamelpunten te worden ingele-
verd. De accu kan heel eenvoudig worden verwijderd (zie afbeelding £ pagina 4). 
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Bijlage

Onderhoud
Neem het toestel alleen af met een vochtige of antistatische doek. Gebruik geen 
oplosmiddelen of microvezeldoekjes.
Gebruik nooit een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan. 

Contact met vloeistoffen 
Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:
§§1§§ Het toestel uitschakelen en direct de accu verwijderen.
§§2§§ De vloeistof uit het toestel laten lopen.
§§3§§ Alle delen droog deppen. Het toestel vervolgens met geopend accuvakje ten 

minste 72 uur laten drogen op een droge, warme plek (niet in een magnetron 
of een oven o.i.d.)

§§4§§ Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is. 
Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.
In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het 
toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet 
alle substanties getest.

Technische gegevens
DECT-standaard wordt ondersteund
GAP-standaard wordt ondersteund
Radiofrequentie 1880–1900 MHz
Zendvermogen 10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal

250 mW pulsvermogen
Herhaalfrequentie van de zendimpuls 100 Hz
Lengte van de zendimpuls 370 μs
Omgevingseisen tijdens gebruik +5 C tot +45 C, 10% tot 95% relatieve luchtvochtig-

heid
Afmetingen en gewicht 79 x 36 x 20 mm (H x B x D), ca. 30 g (incl. accu)
Standby-tijd max. 120 uur
Spreektijd max. 5 uur
Laadduur max. 2,5 uur
Bereik binnenshuis: max. 50 m, buitenshuis: max. 300 m
Stroomvoorziening 230 V, ~50 Hz
Stroomverbruik 1,3 W tijdens het laden, 0,05 W indien geladen

!
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Aanbevolen accu’s
Li-polymeer (oplaadbaar), 240 mAh, productnummer: 
Gigaset V30145-K1310-X448

Compatibiliteit
De volgende functies worden ondersteund (afhankelijk van uw draadloze DECT-
telefoon).

Voor meer informatie over dit thema zie Telefoneren£ pagina 7. 

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

Andere Gigaset-tele-
foons/GAP-telefoons 
van andere fabrikan-
ten

ISDN- en 
IP-telefoonsFunctie

Gesprek op de Gigaset L410 
beantwoorden

ja ja ja

Gesprek op de Gigaset L410 
doorverbinden

ja ja ja

Gesprek met één toetsdruk 
tussen handset en Gigaset 
L410 omschakelen

ja nee nee

In conferentie schakelen /
gesprek overnemen

ja** ja** nee

Gigaset L410 aan een confe-
rentie toevoegen

ja ja ja

* zie ook http://gigaset.com/nl/nl/cms/PageCustomerServicesCompatibility.html
** De functie "Intern bijschakelen“ moet op de telefoon beschikbaar zijn en ingeschakeld 
zijn.

Let op
De lijst met compatibele Gigaset-telefoons wordt doorlopend uitgebreid. 
Actuele informatie vindt u onder
http://gigaset.com/nl/nl/cms/PageCustomerServicesCompatibility.html

http://gigaset.com/nl/nl/cms/PageCustomerServicesCompatibility.html
http://gigaset.com/nl/nl/cms/PageCustomerServicesCompatibility.html
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