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GIGASET S440, S445, S44 
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5-3-6 Reset Handset 
Връщане заводските 
настройки на 
слушалката 

5-4 Base 
Основа 

5-4-2 System PIN 
Системен PIN 

Кратко описание на слушалката 
 

1 Дисплея (екрана) в режим на изчакване 
2 Състояние на зареждане на батерията 

 (разредена до заредена) 
  мига: батерията е почти разредена (празна) 

   мига: батерията се зарежда 
3 Бутони на дисплея 
4 Бутон “Съобщения” 

Достъп до списъците с повиквания и съобщения. 
Мига: ново съобщение или ново повикване. 

5 Бутон “Край на разговора”, бутон 
“Включване”/”Изключване” 
Кран на разговор, отказ от функция, връщане назад 
едно ниво в менюто (кратко натискане), връщане към 
режим на изчакване (натиснете и задръжте), 
активиране/деактивиране на слушалката (натиснете 
и задръжте в режим на изчакване). 

6 Бутон “Диез” 
Включване/изключване на клавиатурата (натиснете и 
задръжте). 

7 Бутон “Списък на разговорите” 
Отваря списъка с разговорите. 

8 Конектор за интерфейсна връзка на слушалката с 
компютър. 

9 Микрофон 
10 Бутон R 

Вмъква пауза при набиране (натиснете и задръжте). 
11 Бутон “Звезда” 

Включване/изключване на звъненето (натиснете и 
задръжте). 
Преминаване от/в главни/малки букви и цифри. 

12 Бутон 1 
Набиране на T-net пощенска кутия – автоматичен 
секретар (натиснете и задръжте). 

13 Бутон “Разговор” 
Приемане на разговор, отваряне на списъка с 
последните набрани номера (кратко натискане), 
начало на набиране на номер (натиснете и 
задръжте). 

14 Бутон “Разговор без да държите слушалката” 
(“Handsfree”) 
Преминаване от/в режим на слушане през 
слушалката и разговор без да държите слушалката. 
Бутона свети: активирано “Разговор без да държите 
слушалката”. 
Мига: входящо повикване, автоматично набиране на 
последно набрания номер. 

15 Бутон “Управление” 

 

16 Сила на сигнала 
 (силен към слаб сигнал) 

 мига: няма сигнал 

  5-4-3 Base Reset 
Възстановяване 
заводските настройки 
на основата 

  5-4-4 Additional Features 
Допълнителни 
възможности 

5-4-4-1 Dialing Mode 
Режим на набиране 

     5-4-4-2 Recall 
Повторно набиране 

     5-4-4-3 Repeater Mode 
Режим на 
повтаряне 

     5-4-4-4 Access Code 
Код за достъп 

     5-4-4-5 Listening in 
Прослушване 

  5-4-5 Preselection 
Предварителен избор 

5-4-5-1 Preselect. Nо. 
Предварително 
избран номер 

     5-4-5-2 With Preselection 
С предварителен 
избор 

     5-4-5-3 Without 
Preselection 
Без предварителен 
избор 

 
6 Answer Machine (Автоматичен секретар)  
6-1 Set Key 1 

Настройка на бутон 1 
6-1-1 Network Malb. 

Мрежова пощенска 
кутия 

 
7 Calendar (Календар)  
7-1  Set Appoints. 

Въвеждане на среща 
7-2 Alarm Clock 

Активиране на алармата 
7-3 Missed Dates 

Пропуснати срещи 
 
8 Sound Manager (Управление на звука)  
 
9 SMS Service (SMS услуги)  

 
 

 



Дърво на менюто Мерки за безопасност 
  

Вместо да прелиствате, за да намерите дадена функция от менюто, Вие можете да изберете 
дадена функция от менюто по-бързо като отворите менюто и наберете цифрова комбинация 
(“Пряк достъп”). 

Внимание: 
Преди употреба прочетете инструкциите за безопасност и за използване на телефона. 
Разяснете тяхното съдържание на Вашите деца и потенциалните опасности, свързани с 
използването на телефона. Пример:  за “Включване звука на будилника”. 
  

 

Използвайте само захранването от комплекта, както е указано на дъното на 
основата. 

 

Използвайте само одобрени акумулаторни батерии! Не използвайте друг вид 
батерии или обикновени (неакумулаторни) батерии, тъй като това може да доведе 
до значителни рискове за Вашето здраве и до наранявания. 

 

Поставете акумулаторните батерии съгласно означенията на поляритета, като ги 
използвате само в съответствие с настоящата инструкция (символите на 
поляритета можете да видите там, където батериите се поставят в слушалката). 

 

Работата на медицински апарати може да бъде повлияна. Вземайте предвид 
техническите условия на работната среда (например, операционна зала). 

 

Слушалката може да предизвика неприятен шум в слухови апарати. 

 
 

Не инсталирайте телефона в баня. Слушалката и основата не са защитени срещу 
попадане на вода в тях. 

 

Изключете телефона (включително и функцията Walk and Talk (вървете и 
разговаряйте), когато сте в самолет. Вземете мерки срещу погрешно включване на 
телефона отново. 

 

Не използвайте телефона в среда, в която съществува опасност от взрив 
(например в помещения за боядисване на автомобили). 

 

Ако дадете Вашия телефон на някой друг, дайте също така и настоящата 
инструкция за работа с него. 

 

Изхвърляйте неизползваеми батерии и телефон в съответствие с разпоредбите за 
опазване на околната среда. 

1 SMS  (кратки съобщения)  – Не се поддържа в България 
 
3 Add. Features (Допълнителни възможности)  
3-1 Монитор на стаята 
3-2 Walky-Talky 

Преносима радиостанция 
 
4 Audio Settings (Настройки на звука)  
4-1 Ringer Settings  

Настройки на звънене 
4-1-1 Ext. Calls 

Външни разговори 
  4-1-2 Internal Calls 

Вътрешни разговори 
 4-1-3 Appointments 

Срещи 
 

  4-1-4 Alarm 
Будилник 

  4-1-5 All 
Всички 

4-2 Advisory Tones 
Подсещащи звуци 

 
5 H/Set Settings (Настройки на слушалката)  
5-1 Date/Time 

Дата/Час 
5-2 Display 

Дисплей (екран) 
5-2-1 Screen picture 

Картинка на екрана 
  5-2-2 Colour Scheme 

Цветове 
  5-2-3 Contrast 

Контраст 
  5-2-4 Night Mode 

Нощен режим 
5-3 Handset 

Слушалка 
5-3-1 Language 

Език 
 

 
 5-3-2 Auto Answer 

Автоматичен отговор 
  

Забележка: 
Не всички функции, описани в настоящата инструкция са достъпни във всички страни. 5-3-3 Add. Emerg. No. 

Допълнителен 
спешен номер 

  

 
Бутони на дисплея 
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5-3-4 Register Handset 
Регистриране на 
слушалката 

5-3-4-1 Base 1 
Основа 

 

  

Функцията на бутоните на дисплея се променят в зависимост от работното състояние.  
Пример: 

   … (до) 
     5-3-4-4 Base 4 

Основа 
  5-3-5 Select Base 5-3-5-1 Base 1 

Основа 
     … (до) 
      5-3-5-4 Base 4 

Основа 
     

 
5-3-5-5 Best Base 

Най-добрата основа 

 3 

1  Текущите функции на бутоните на дисплея са показани на най-долния ред на дисплея. 
2  Бутони на дисплея 
 

 



Ръчно регистриране на GIGASET S44 към GIGASET S440 Най-важните символи на дисплея са следните: 
  

 Ляв бутон на дисплея, до момента, в който на него не се присвои 
функция. 

 Отваряне на главното меню или на меню, съответстващо на 
съдържанието. 

 Бутон “Изтриване”. Изтрива по един символ отдясно наляво. 

 
Връщане назад едно ниво на менюто или отказ от операция. 

 Отваряне на Указателя с електронна поща (e-mail). 

 
Копиране на номер в указателя. 

 Отваряне на списъка с последно набраните номера. 

Необходимо е да активирате ръчно регистриране на слушалката както на самата слушалка, 
така и на базовата станция. 
След регистриране, слушалката се връща в състояние на изчакване. Вътрешният номер на 
слушалката се изписва на дисплея, например INT 1. Ако той не се извежда, повторете 
процедурата. 
 
На слушалката 

       Handset (слушалка)  Register H/Set (регистриране на слушалката) 
 

 Изберете базовата станция, например Base (база) 1 и натиснете OK 

 Въведете системния PIN на базовата станция (по подразбиране е 0000) и 
натиснете ОК. На дисплея се извежда съобщение, например Base (база) 1. 

 
Провеждане на разговори 

  
На базовата станция Провеждане на външен разговор 
  

 
В рамките на 60 секунди натиснете и задръжте бутона “Регистриране”/”Търсене на 
слушалка” на основата. 

Външни са разговорите, които използват публичната телефонна мрежа. 
 

  
 

Въведете номера и натиснете бутона “Разговор” 
 или

 Натиснете и задръжте бутона “Разговор”     и след това въведете 
номера. 

Настройване на паузи 
 
Промяна на паузата след заемане на линията 
  
Можете да промените продължителността на паузата, която е вмъкната между натискането 
на бутона “Разговор”       и изпращане на номера. 

Можете да прекратите операцията по набиране на номер като използвате бутона “Край на 
разговор”  . 

  
 Отворете менюто. 

 
Натиснете последователно бутоните 

 Въведете цифра за продължителността на паузата (1=1 секунда; 2=3 
секунди; 3=7 секунди) и натиснете ОК. 

Бележки: 
- Набирането на номера като използвате Указателя или списъка с набираните номера 

или списъка с последните набрани номера спестява време от повторното набиране на 
телефонни номера и префикси на доставчиците на телефонни услуги от клавиатурата.  

- Можете да програмирате бутоните на Вашия телефон с номера от Указателя. 
- С гласовото набиране можете да набирате номер просто като кажете името.  
 Промяна на паузата след натискане на бутона за повторно набиране 
Приключване на разговор  
 Можете да промените продължителността на паузата, ако Вашата телефонна централа го 

изисква (вижте ръководството за работа с Вашата телефонна централа).  Натиснете бутона “Край на разговор”. 
  
Отговаряне на повикване 

 Отворете менюто. 

 
Натиснете последователно бутоните 

 Въведете цифра за продължителността на паузата (1=800 милисекунди; 
2=1600 милисекунди; 3=3200 милисекунди) и натиснете ОК. 

 
Слушалката реагира на входящо обаждане по три начина: звъни, извежда се съобщение на 
дисплея и бутона “Разговор без да държите слушалката” (“Handsfree”) мига  . 
 
Можете да приемете входящото обаждане по следния начин: 

 - Натиснете бутона “Разговор”  . 
Промяна на паузата при набиране на номер - Натиснете бутона на дисплея ACCEPT (приемам). 
(пауза след код за достъп) - Натиснете бутона “Разговор без да държите слушалката” (“Handsfree”)  . 

  
Изискване: трябва да сте въвели код за достъп. Ако слушалката е на основата и функцията “Автоматичен отговор” е активирана, слушалката 

ще приеме разговора, когато я вдигнете от основата.  

 Отворете менюто. 

 
Натиснете последователно бутоните 

 Въведете цифра за продължителността на паузата (1=1 секунда; 2=2 секунди; 3=3 
секунди; 4=6 секунди) и натиснете ОК. 

 
Ако звъненето е нежелано, натиснете бутона на дисплея SILENCE (тишина). Можете да 
приемете разговора до момента, докато съобщението за него е показано на дисплея. 
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