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zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý olmamak þartýyla, iþbu belgenin 
doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti 
verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi 
deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar.

Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn 
Nokia bayiine danýþýnýz.

2. Baský TR
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1. Güvenliðiniz için
Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara 
uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý 
sonuçlar doðurabilir. Bu kýlavuzda daha 

ayrýntýlý açýklamalar yer almaktadýr.

GÝRÝÞÝM
Tüm kablosuz cihazlar performansý 
etkileyen giriþime maruz kalabilir.

HASTANELERDE KULLANMAYIN
Her türlü mevzuat ve kurala uyun. Nokia 
32 terminalini týbbi cihazlarýn yakýnýna 

monte etmeyin.

UÇAKTA KULLANMAYIN
Kablosuz cihazlar uçakta etkileþime neden 
olabilir. 

YAKIT VEYA KÝMYASALLARIN 
YAKININDA KULLANMAYIN
Nokia 32 terminalini yakýt pompalarýnýn 

yakýnýna monte etmeyin. Yakýt veya kimyasallarýn 
yakýnýna monte etmeyin. 

PATLAMA YAPILAN YERLERDE 
KULLANMAYIN
Nokia 32 terminalini patlama yapýlan 

yerlere monte etmeyin. Kýsýtlamalara dikkat edin, 
tüm düzenleme ve kurallara uyun. 

YETKÝLÝ SERVÝS
Cihazý yalnýzca uzman personel onarabilir.

MONTAJ
Montaj talimatlarýna uyun. Yalnýzca onaylý 
aksesuarlarý kullanýn.

AKSESUARLAR VE BATARYALAR
Yalnýzca onaylý aksesuar ve bataryalarý 
kullanýn. Uyumsuz ürünler baðlamayýn.

DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA
Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý 
güvenlik yönergeleri için cihazýn kullaným 

kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler baðlamayýn.

SUYA DAYANIKLILIK
Terminaliniz suya dayanýklý deðildir. Kuru 
tutun.

YEDEK KOPYA ALMA
Tüm önemli verilerin yedek kopyalarýný 
almayý unutmayýn.

ACÝL ARAMALAR
Bu terminal tüm kablosuz cihazlar gibi, 
tüm þartlarda baðlantý garantisi olmayan, 
radyo sinyalleri, kablosuz veya kablolu 

þebekelerinin yaný sýra kullanýcý tarafýndan 
programlanan iþlevleri kullanýr. Bundan dolayý, 
önemli iletiþim gereksinimleri (örneðin acil týbbi 
durumlar) için yalnýzca herhangi bir telsiz cihaza 
güvenmemelisiniz.
Devam eden bir arama varsa, aramadan çýkmak için 
ahizeyi kapatýn. Çevir sesini bekleyin ve acil durum 
numarasýný girin. Yerinizi bildirin. Aksi 
istenmedikçe aramayý bitirmeyin.
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2. Giriþ

Nokia 32 PBX Connectivity Terminal, çeþitli ses ve veri iletiþimi servislerinde 
kullanýlan bir cihazdýr. Nokia 32 terminali, GSM 900 ve GSM 1800 þebekelerinde 
çalýþýr. 

Nokia 32 terminali, þirket telefon santralini (PBX) GSM þebekesine baðlar. Bu 
yöntem þirkete, GSM numaralarýný ararken sabit þebekeyi atlama olanaðý verir. 
Nokia 32 terminali, telefon hattý çalýþmadýðýnda yedek olarak da kullanýlabilir.

Nokia 32 terminali, sabit þebeke baðlantýsý bulunmayan yerlerde tesis içinde 
telekomünikasyon servisleri saðlar. Telefon aramalarý ve fakslar GSM þebekesi 
üzerinden yönlendirilir ve Nokia 32 terminali sabit telefon hattýnýn yerine çalýþýr.

Nokia 32 terminaliyle, uyumlu bir bilgisayar kullanarak veri aramalarý yapmak 
mümkündür. Nokia 32 terminali bir GSM modemi olarak çalýþýr ve kullanýcýya, 
örneðin, Ýnternet’te tarama yapma ve PC fakslarý gönderme olanaðý verir. Nokia 32 
terminali ayný zamanda analog faks makinesi baðlantýsýný da destekler. Faks 
makinesini terminalin ana hat konektörüne baðlamak, GSM ortamýnda faks 
makinelerinin kullanýmýna olanak tanýr.

Nokia 32 terminalinin montajý ve kullanýmý kolaydýr. Normal telefon hattýný 
kullanarak arama yapmak için, SIM kartý takýp ahizeyi Nokia 32 terminaline 
baðlayýn, güç kaynaðýný baðlayýn ve arama yapmaya baþlayýn. Bir çok PBX 
baðlantýsýnda, telefon aramalarýnýn doðru yönlendirilmesi için belirli bir PBX 
yapýlandýrmasý gerekir. 
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Nokia 32 terminali, GSM ek servisleri, HSCSD - Yüksek Hýzlý Veri Ýletimi (High 
Speed Circuit Switched Data) ve GPRS - Genel Paket Radyo Servisi (General Packet 
Radio Service) gibi farklý türdeki þebeke özelliklerini destekler. Çeþitli GSM þebeke 
servisleri hakkýnda bilgi edinmek için, þebeke servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Daha fazla bilgi edinmek ve indirilebilir dosyalarý görmek için www.nokia.com 
adresini ziyaret edin.

Nokia 32 terminalinde aþaðýdaki 
bileþenler yer alýr:

• GSM terminali (1)

• PBX uygulama modülü (2)

• PBX dahili hat konektörü (3)

• ana hat konektörü (4)

• RS-232 veri konektörü (5)

• güç kaynaðý konektörü (6)
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Satýþ paketinde þunlar yer alýr:

• kullaným kýlavuzu (1)

• GSM terminali (2)

• PBX uygulama modülü (3)

• duvar rafý, AC ve DC kablolarýyla 
birlikte güç kaynaðý (4)

• montaj vidalarý (5)

■ Þebeke servisleri
Bu kullaným kýlavuzunda açýklanan 
hücresel cihaz, GSM 900 ve GSM 1800 þebekelerinde ve GSM 900/1800 dual band 
þebekede son kullanýcý terminali iþlevini yerine getirmek üzere tasarlanmýþtýr. Bu 
kýlavuzda ele alýnan bir dizi özellik þebeke servisi olarak adlandýrýlýr. Bunlar 
kablosuz servis saðlayýcýnýz üzerinden düzenlediðiniz özel servislerdir. Farklý GSM 
þebekelerindeki, farklý þebeke servisleri hakkýnda bilgi almak için, lütfen þebeke 
servis saðlayýcýnýza danýþýn. Bu þebeke servislerinden herhangi birini kullanabilmek 
için, önce þebeke servis saðlayýcýnýz üzerinden bu servislere abone olmanýz ve 
servis saðlayýcýnýzdan kullaným talimatlarýný edinmeniz gerekir. 
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Not: Cihazýn çift bantlý olarak çalýþmasý þebekeye baðlý bir özelliktir. Çift 
bant iþlevine abone olup olamayacaðýnýzý ve bu iþlevi kullanýp 
kullanamayacaðýnýzý bölgenizdeki servis saðlayýcýsýndan öðrenin.

Not: Kullanýlabilirlik, ücretler ve SIM hizmetlerinin kullanýmý hakkýnda 
bilgi için SIM kart satýcýnýza, örneðin, þebeke operatörünüze, servis 
saðlayýcýnýza veya diðer satýcýlara baþvurun.

■ Montaj koþullarý
Nokia 32 terminalini metal bir tavanýn çok yakýnýna monte etmeyin. Ancak bazý 
koþullarda, harici bir anten kullanýlýyorsa bu yapýlabilir.

Ortam sýcaklýðý -10ºC - +55ºC arasýnda, nem oraný ise %20 - %75 arasýnda 
olmalýdýr.

Uyarý! RF enerjisine maruz kalma standartlarýna uygun olmasý için Nokia 
32 terminalini anten ve çevredeki tüm kiþiler arasýnda en az 20 cm mesafe 
kalacak þekilde monte edin. Harici anten kullanýyorsanýz, anten ve 
çevredeki tüm kiþiler arasýnda en az 20 cm mesafe olmalý ve anten 
kazancý 3 dBi deðerini aþmamalýdýr.
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3. Nokia 32 terminalini kurma

Nokia 32 Configurator yazýlýmýný kullanýrsanýz, yazýlýmla birlikte saðlanan 
talimatlara bakýn. Nokia 32 terminalini ilk kez kullanmak için:

1 SIM kartý takýn. Tüm SIM kartlarý çocuklarýn 
eriþemeyeceði yerlerde tutun. SIM kart ve temas 
yüzeyleri çizilme ve bükülme nedeniyle kolayca 
zarar görebilir, bu nedenle kartý kullanýrken ve 
takýp çýkartýrken dikkatli olun. 

Uyarý! SIM kartýn zarar görmemesi için, SIM 
kartý takmadan ve GSM terminalini uygulama modülüne monte etmeden 
önce güç kaynaðýný bir AC duvar prizine takmayýn.
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2 GSM terminalini uygulama modülüne, 
terminalle birlikte verilen iki vidayý 
kullanarak monte edin. 

Not: Nokia 32 terminalini duvar 
gibi bir yüzeye monte ederseniz, önce terminalle birlikte verilen iki vidayý 
kullanarak uygulama modülünü duvara monte edin. Ardýndan, GSM 
terminalini uygulama modülüne monte edin.

3Ana konektöre bir DTMF telefonu baðlayýn. Nokia 32 terminalini PBX’e 
baðlamak için, bkz: “PBX baðlantýsý“ sayfa 14.

Uyarý! Cihazlarýn zarar görmesini engellemek için telefonu ana konektöre, 
yalnýzca ortadaki iki piminin baðlantýsý yapýlmýþ olan standart 6/6 pimli 
RJ-11 konektörü kullanarak baðlamanýz gerekir.
Not: Telefon veya PBX ile Nokia 32 terminali arasýndaki mesafe 1 
metreden az olmamalýdýr. Bir Nokia 32 terminalinin diðer bir Nokia 32 
terminaline mesafesi 30 santimden fazla olmalýdýr. Giriþim olmasý 
halinde, bu mesafeyi artýrmayý deneyin.
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4 Güç kaynaðý kablosunu Nokia 32 
terminaline baðlayýn.

5 Güç kaynaðýný AC duvar prizine baðlayýn. 
Nokia 32 terminaline güç verildiðinde, 
gösterge ýþýklarý GSM sinyal gücünü 
gösterir. Sinyal gücünün arama yapmak 
veya gelen aramayý alabilmek için yeterli 
olduðundan emin olun, bkz: “Gösterge ýþýklarý“ sayfa 25.

Not: Nokia 32 terminali ile yalnýzca ACW-5 güç kaynaðýný kullanýn. Baþka 
herhangi bir güç kaynaðýnýn kullanýlmasý terminalin zarar görmesine 
neden olabilir.

6 SIM kartýn gerektirmesi halinde, PIN kodunu girmek için Nokia 32 terminaline 
baðlý telefonu kullanýn: 2 numaralý gösterge ýþýðý kýrmýzý renkle yanýp 
söndüðünde, ahizeyi kaldýrýn. PIN kodu girin sesini duyduðunuzda, PIN kodunu 
girin ve ardýndan # tuþuna basýn. Nokia 32 terminalinden Tamam sesi çýkar ve 
1 numaralý gösterge ýþýðý yanar. 

Not: PIN kodunu girme iþlemi baþarýsýz olursa, bkz: “PIN kodu girilemiyor“ 
sayfa 39. AutoPIN özelliði etkinse, bir sonraki sefer açýldýðýnda, Nokia 32 
terminali PIN kodunuzu otomatik olarak girer.

7 Nokia 32 terminaline baðlý telefonu kullanarak bir test aramasý yapýn. 

Ses seviyesini ayarlamak için, arama sýrasýnda 0**x tuþlarýna basýn. x’in yerine, 
1 (en düþük ses seviyesi) - 10 (en yüksek ses seviyesi) arasýnda bir deðer girin.
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4. PBX baðlantýsý

Nokia 32 terminalinin ana konektörüne, bir PBX’in analog baðlantý arabirimi veya 
analog bir telefon cihazý baðlanabilir. Nokia 32 terminalinin dahili hat konektörü, 
terminali bir PBX’in dahili hattýna baðlamak için kullanýlýr. Bu bölümde, Nokia 32 
terminalini PBX baðlantý arabirimine baðlarken gerekli olan zorunlu ayarlar 
açýklanmaktadýr. PBX yapýlandýrmasý hakkýnda daha fazla bilgi için, PBX servis 
saðlayýcýnýza baþvurun.

Not: Yukarýdaki þekilde pim numaralarý fiziksel konektöre karþýlýk 
gelmektedir, kablonun kendisine deðil. 

Not: Ana konektöre sabit hatlý bir telefon baðlarsanýz, Nokia 32 
terminalinden telefon cihazýna yalnýzca 3 ve 4 numaralý pimlerin baðlý 
olduðundan emin olun.
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■ Nokia 32 terminalini PBX ana hattýna baðlama
3 ve 4 numaralý pimler TIP ve RING’dir. Konektörde, en solda yer alan pim toprak 
konektörüdür. Ana þebeke akýmý giriþim kaynaðý olabiliyorsa, 1 numaralý pimi 
topraða baðlayýn.

1 Nokia 32 terminalinin güç kaynaðýný AC duvar prizinden çýkarýn.

2 Nokia 32 terminalini, bir RJ-11 kablo kullanarak PBX ana hattýna baðlayýn.

3 Güç kaynaðýný Nokia 32 terminaline baðlayýn.

1 numaralý gösterge ýþýðý yandýðýnda, þebeke baðlantýsý kurulmuþtur. 2 numaralý 
gösterge ýþýðý yandýðýnda, PBX ana hat baðlantýsý kurulmuþtur.

AutoPIN özelliði etkinse, Nokia 32 terminali 20-30 saniye içinde þebekeye 
baðlanmaya çalýþýr. AutoPIN özelliði etkin deðilse, 2 numaralý gösterge ýþýðý yanýp 
sönmeye baþlar ve þebeke baðlantýsýnýn kurulabilmesi için PIN kodunuzu girmeniz 
gerekir.
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Uyarý! Nokia 32 terminalinin PBX’e gerektiði gibi baðlanmamasý, PBX 
veya Nokia 32 terminaline zarar verebilir. PBX’in dahili hattý, Nokia 32 
terminalinin ana konektörüne baðlýysa, cihazlar birbirlerine akým vermeye 
çalýþacaðýndan zarar görebilirler. 

Cihazlarýn zarar görmesini engellemek için, PBX’in analog ana hattýný 
Nokia 32 terminalinin ana hat konektörüne, yalnýzca ortadaki iki piminin 
baðlantýsý yapýlmýþ standart 6/6 pimli RJ-11 kablosunu kullanarak 
baðlamanýz gerekir. PBX’in analog dahili hattý Nokia 32 terminalinin 
dahili konektörüne, yalnýzca ortadaki iki piminin baðlantýsý yapýlmýþ 
standart 6/6 pimli RJ-11 kablosu kullanýlarak baðlanmalýdýr. Nokia 32 
terminalinin ana ve dahili konektörlerinin, bir cihaza baðlamak üzere ayný 
anda kullanýlamayacaðýný unutmayýn.

Nokia 32 terminalini, bir PBX’in dijital (ISDN) arabirimine baðlamayýn.

Gelen arama testi yapma
Nokia 32 terminaline takýlý SIM kartýn GSM numarasýný arayýn. Nokia 32 

terminali aramayý, santrale yönlendirir ve PBX ana hattýna bir zil sesi gönderir. 
Ardýndan, santral aramayý yanýtlar ve yönlendirir.

Giden arama testi yapma
PBX, belirli giden arama numaralarýný (örneðin, cep telefonu ön eki olan 
numaralarý), Nokia 32 terminalinin giden arama yapmak için baðlý bulunduðu ana 
hatta yönlendirecek þekilde yapýlandýrýlmalýdýr. PBX, Nokia 32 terminaline bir 
numara gönderdiðinde, Nokia 32 terminali arama baðlantýsýný yapar.
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■ Nokia 32 terminalini PBX dahili hattýna baðlama
Not: Dahili konektöre, yalnýzca bir analog dahili arabirimi baðlanabilir.
A ve B olarak yalnýzca 3 ve 4 numaralý pimler kullanýlýr.
sayfa 14’da gösterilen þekilde, pim numaralarý fiziksel konektöre karþýlýk 
gelmektedir, kablonun kendisine deðil. 

Nokia 32 terminalinin hat empedansý 600 Ù, maksimum hat akýmý ise 120 
mA olmalýdýr.

1 Nokia 32 terminalinin güç kaynaðýný AC duvar prizinden çýkarýn.

2 Nokia 32 terminalini, bir RJ-11 kablo kullanarak PBX dahili hattýna baðlayýn.

3 Güç kaynaðýný Nokia 32 terminaline baðlayýn.

AutoPIN özelliði etkinse, Nokia 32 terminali 20-30 saniye içinde þebekeye 
baðlanmaya çalýþýr. AutoPIN özelliði etkin deðilse, 2 numaralý gösterge ýþýðý yanýp 
sönmeye baþlar ve þebeke baðlantýsýnýn kurulabilmesi için PIN kodunuzu girmeniz 
gerekir.

2 numaralý gösterge ýþýðý yandýðýnda, þebeke baðlantýsý kurulmuþtur. 3 numaralý 
gösterge ýþýðý yandýðýnda, PBX dahili baðlantýsý kurulmuþtur.
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Not: Nokia 32 terminali, bir PBX’in dahili hattýna baðlandýðýnda bazý 
önlemlerin alýnmasý gerekir. Herhangi bir arama kýsýtlamasý 
konulmamýþsa, Nokia 32 terminalinin GSM numarasýný arayan herhangi 
bir kiþi, PBX ana çýkýþ hattýna eriþim saðlar ve konuþma ücreti PBX 
sahibine kaydolacak þekilde telefon görüþmeleri yapabilir.
Bu durumu önlemek için PBX’i, Nokia 32 terminalinin baðlý bulunduðu 
dahili hattan çýkan her türlü giden aramayý reddedecek þekilde 
yapýlandýrýn. PBX bu þekilde yapýlandýrýlamazsa, Nokia 32 terminalini bir 
GSM aramasý yapýldýðýnda, otomatik olarak önceden tanýmlý bir dahili 
numarayý arayacak þekilde yapýlandýrmak mümkündür. 

Not: Aramalar sýnýrlandýðýnda veya engellendiðinde, telefonunuzda 
programlanmýþ acil durum numarasý (112 veya baþka acil durum 
numarasý) aranabilir.

PBX yapýlandýrmasý hakkýnda daha fazla bilgi için, PBX kullaným kýlavuzuna bakýn.

Arama izleme
PBX, Nokia 32 terminaline, arama baðlantýsýnýn kesildiðini terminale, meþgul sesi 
göndererek veya sessizlikle bildirir. GSM þebekesine yapýlan aramayý silmek için, 
Nokia 32 terminali meþgul sinyali veya sessizlik durumundan birini izlemek üzere 
ayarlanmalýdýr. Varsayýlan ayar, meþgul sesinin izlenmesidir.
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Meþgul sesini izleme ayarý
Nokia 32 terminali PBX ile dahili modunda kullanýldýðýnda, meþgul sesinin PBX 
üzerinde izlenmesi gerekir. Ses izleme, PBX ses sinyalini dahili hatta ahize kapalý 
olduðunda gönderdiði için gereklidir.

Nokia 32 terminaline her PBX’in meþgul tonunu öðretmek için, Nokia 32 
terminalinin Ses Öðretme özelliði kullanýlýr.

Öðrenme modu, Nokia 32 terminali son konuma fiziksel olarak monte edildikten 
sonra etkinleþtirilebilir:

1 Baþka bir dahili hattan, Nokia 32 terminalinin takýlý olduðu dahili hatta arama 
yapýn.

2 Nokia 32 terminalinden çevir sesini duyduktan sonra, 
**####**1234#88**dahili_numaranýz# tuþlarýna basýn. 
(dahili_numaranýz, Nokia 32 terminaline komut verdiðiniz dahili numaradýr).

3 Son basamaðý girdikten (#) sonra, ahizeyi kapatýn ve Nokia 32 terminali sizi 
geri arayana kadar bekleyin.

4 Dahili hattaki telefon çaldýðýnda, ahizeyi kaldýrýn ve sesi dinleyin:

• Bir meþgul sesi duyuyorsanýz bu, öðrenme iþlemi baþarýsýz olmuþ demektir ve 
iþlemleri tekrarlamanýz gerekir.

• Üç bip sesi duymanýz, Nokia 32 terminalinin meþgul sesini öðrendiði 
anlamýna gelir.

Baðlantýyý kurun ve 60 saniye bekleyin. Nokia 32 terminali kendini yeniden 
baþlatacak ve kullanýma hazýr olacaktýr.
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Gelen arama testi yapma
Nokia 32 terminaline takýlý SIM kartýn GSM numarasýný arayýn. Nokia 32 terminali 
aramaya cevap verir ve PBX’e giden hattý açar. Ardýndan, PBX bir çevir sesi verir ve 
bir dahili numarayý veya dýþarýyý arayabilirsiniz. Bu iþlemden sonra, PBX aramayý 
baðlar.

Giden arama testi yapma
Nokia 32 terminalinin baðlý olduðu PBX dahili numarasýný arayýn. Nokia 32 
terminali aramaya cevap verir. Bundan sonra, Nokia 32 terminalinin bir çevir sesi 
verecek þekilde ayarlanmýþ olmasý koþuluyla, çevir sesini duyarsýnýz ve istediðiniz 
numarayý çevirebilirsiniz. Nokia 32 terminali aramayý baðlar.

PBX, belirli numaralarý otomatik olarak yönlendirecek þekilde de yapýlandýrýlabilir.

Dahili modda çalýþma

Dahili hatta giden arama, mod A

1 Nokia 32 terminalinin baðlý olduðu dahili hattýn numarasýný girin.

2 Nokia 32 terminali aramayý yanýtlar ve bir çevir sesi verir.

3 Alýcýnýn numarasýný girin. Nokia 32 terminali aramayý saðlar.

Dahili hatta giden arama, mod B

1 Nokia 32 terminalinin baðlý olduðu dahili hattýn numarasýný girin.

2 Nokia 32 terminali aramayý yanýtlar ve sessiz karþýlýk verir.
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3 Alýcýnýn numarasýný girin. Nokia 32 terminali aramayý saðlar.

Dahili modda gelen arama, mod A

1 Nokia 32 terminali aramayý yanýtlar ve dahili hattý açar.

2 PBX çevir sesi verir.

3 Bir dahili numara veya giden arama numarasý girin.

4 PBX aramayý, dahili bir telefondan yapýlýyormuþ gibi yönlendirir.

Dahili hatta gelen arama, mod B

1 Nokia 32 terminali gelen aramayý yanýtlar ve dahili hattý açar.

2 Nokia 32 terminali PBX dahili hattýna önceden tanýmlý bir numara gönderir.

3 Alýcý aramayý yanýtlar.
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5. Nokia 32 terminalini bir faks 
makinesine baðlama

Nokia 32 terminali, Grup 3 analog faks makineleri baðlantýsýný destekler. Faks 
makinesi baðlantýsý, Nokia 32 terminalinin RJ11 ana hat konektörüne giden 2 
kablolu bir baðlantýyla yapýlýr.

Not: Faks göndermek veya almak için faks iþlevinin SIM kartýnýzda 
etkinleþtirilmiþ olmasý gerekir.
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■ Faks gönderme 

1 Analog faks makinesini Nokia 32 terminaline baðlayýn.

2 Faks aramasýný Nokia 32 terminaline bildirmek için *01* tuþlarýna basýn.

3 Alýcýnýn numarasýný çevirin.

Örnek: *01*alýcýnýn numarasý

■ Faks alma
Gelen fakslar sabit hat kullanýldýðýndaki yöntemle alýnýr.

Not: SIM kartlarda genellikle faks kullanýmý için ayrý bir numara bulunur. 
Gelen fakslarda SIM kartýn faks numarasý kullanýlýr. Faks servislerini 
kullanma hakkýnda bilgi edinmek için servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Nokia 32 terminali gelen arama türü hakkýnda GSM þebekesinden bilgi 
alamazsa, Nokia 32 terminalini sonraki gelen aramayý faks aramasý olarak almaya 
zorlamak üzere *01#* tuþlarýna basýn. Bu geçici ayar bir faksýn alýnmasýyla veya 
#01#* tuþlarýna basýlarak devre dýþý býrakýlýr.

Faks aramasý beklenirken etkinleþen gösterge ýþýklarý için, bkz: “Gösterge ýþýklarý“ 
sayfa 25.

■ Yapýlandýrma
Nokia 32 Configurator yazýlýmýnýn Fax connection (Faks baðlantýsý) menüsünde, 
gelen faks aramalarýný analog faksa (RJ-11 ana hat baðlantý noktasý, varsayýlan) 
veya bilgisayarýn faksýna (RS232 baðlantý noktasý) yönlendirmeyi seçebilirsiniz. 
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Nokia 32 terminalini tüm aramalarý analog faks aramalarý olarak iþlemeye 
zorlamak için, Nokia 32 Configurator yazýlýmýnda Permanent fax mode (Sabit faks 
modu) seçeneðini belirleyin. Permanent fax mode seçeneðini devre dýþý býrakmak 
için PC fax (PC faks) veya Analog fax mode (Analog faks modu) seçeneðini 
belirleyin.

Permanent fax mode seçeneðinde, analog faks gönderirken *01* önekini 
kullanmak gerekmez.

Yapýlandýrmalarý sabit hatlý telefonda yapmak için aþaðýdakileri girin:

• **####**1234#12**0# Analog fax mode (varsayýlan) için

• **####**1234#12**1# PC fax mode için

• **####**1234#12**2# Permanent analog fax mode (Sabit analog faks modu) 
için (yalnýzca kullanýlabilen faks aramalarý)

Komutun ardýndan, yeni ayarlarý kaydetmek için 555**# tuþlarýna basýn ve 
terminali yeniden baþlatýn.

Not: **####**1234# Nokia 32 terminalinin Yapýlandýrma modunu 
etkinleþtirir.

Komutlarý sabit hatlý telefonu kullanarak terminale baþarýyla verdiðinizde, alýcýda 
Tamam sesi duyulur.

Permanent fax mode’daki gösterge ýþýklarý için, bkz: “Gösterge ýþýklarý“ sayfa 25.
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6. Gösterge ýþýklarý

Nokia 32 terminalinin, GSM terminalinin ve PBX 
uygulama modülünün durumunu gösteren üç kýrmýzý 
ve yeþil göstergesi vardýr. Aþaðýdaki tablolara bakýn.

Tablo 1. Baþlangýç gösterge ýþýklarý

LED 1 LED 2 LED 3 Açýklama

- - - Güç kapalý

Sýrayla yeþil 
yanma

Sýrayla yeþil 
yanma

Sýrayla yeþil 
yanma

Güç açýk. Nokia 32 terminali 
þebekeye baðlanmaya 
çalýþýyor.

- Kýrmýzý - 
yanýp 
sönüyor

- PIN kodunu girin

- Kýrmýzý - 
yanýp 
sönüyor

Kýrmýzý - 
yanýp 
sönüyor

PUK kodunu girin
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Tablo 2. Alan þiddeti gösterge ýþýklarý

Tablo 3. Normal çalýþma sýrasýndaki gösterge ýþýklarý

LED 1 LED 2 LED 3 Alan þiddeti

Kýrmýzý - 
yanýp 
sönüyor

- - Yetersiz: <- 105 dBm

Yeþil - yanýp 
sönüyor

- - Yetersiz: 105..0,100 dBm

Yeþil - - Zayýf: 100..0,95 dBm

Yeþil Yeþil - yanýp 
sönüyor

- Zayýf: 95..0,90 dBm

Yeþil Yeþil - Orta: 90..0,85 dBm

Yeþil Yeþil Yeþil - yanýp 
sönüyor

Orta: 85...80 dBm

Yeþil Yeþil Yeþil Ýyi: ->80 dBm

LED 1 LED 2 LED 3 Açýklama

- Yeþil Yeþil Devrede, ana hat modu

Yeþil - Yeþil Devrede, dahili hat modu

* * Yeþil - yanýp 
sönüyor

Arama sürüyor/gelen arama
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* Nokia 32 terminalinin ana hat veya dahili hat modunda olduðuna baðlý olarak 
deðiþir.

Tablo 4. Özel durumlardaki gösterge ýþýklarý

* * Yeþil/kýrmýzý 
- yanýp 
sönüyor

Mesaj/sesli mesaj alýndý

* * Kýrmýzý - 
yanýp 
sönüyor

Mesaj hafýzasý dolu

- Yeþil - yanýp 
sönüyor

Yeþil Sabit faks modu/faks aramasý 
bekliyor

LED 1 LED 2 LED 3 Açýklama

Yeþil/kýrmýzý 
- yanýp 
sönüyor

Yeþil/kýrmýzý 
- yanýp 
sönüyor

Yeþil/kýrmýzý 
- yanýp 
sönüyor

SIM kartý takýn

Kýrmýzý - 
yanýp 
sönüyor

Kýrmýzý - 
yanýp 
sönüyor

Kýrmýzý - 
yanýp 
sönüyor

Hata, servisi arayýn

Sarý Sarý Sarý Hazýrlanýyor

LED 1 LED 2 LED 3 Açýklama



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 28

7. Sesli göstergeler

Aþaðýdaki sesler, Nokia 32 terminalinin ayarlarýný deðiþtirmek veya Nokia 32 
terminalinin yeni SMS mesajlarý alýp almadýðýný kontrol etmek üzere bir telefon 
kullanýldýðýnda Nokia 32 terminalinin durumunu gösterir. 

Sesler Açýklama

- - - - - - - - - - - - - - - - - SIM kart numarasý girin

- _ _      - _ _      - _ _ PIN kodu girin

- - PIN kodu girin

- - - - Hata

Tamam

 SMS alýndý
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8. Yapýlandýrma

Nokia 32 terminali, uygulama modülüne baðlanan bir DTMF telefonu veya Nokia 
32 Configurator yazýlýmý kullanýlarak yapýlandýrýlabilir. Nokia 32 Configurator, 
terminalin yapýlandýrýlmasý için kullanýlan özel bir araçtýr. Nokia 32 Configurator 
kullanýmý hakkýndaki ayrýntýlý talimatlar yazýlýmla birlikte saðlanmýþtýr. 

Nokia 32 terminali ayarlarýndan çoðu normal bir DTMF telefon ile 
yapýlandýrýlabilir.

■ Temel ayarlar
Temel ayarlar PIN ve PUK kodlarýnýn girilmesini, hoparlör ses seviyesi kontrolünü 
ve IOF - Alan Þiddeti (Intensity of Field) özelliðinin etkinleþtirilmesini içerir.

PIN ve PUK kodunu girme
PIN kodunu girmek için PINKodu# tuþlarýna basýn. 

PUK kodunu girmek için PUKKodu# tuþlarýna basýn.

PIN kodu girme iþlemi üç kez baþarýsýz olursa, kod bloke olur. Bloke edilen PIN 
kodunu, PUK – PIN Blokaj Açma Anahtarý (PIN Unblocking Key) kodunuzu girerek 
yeniden etkin duruma getirebilirsiniz. PUK kodunu girdikten sonra, SIM karta yeni 
bir PIN kodu atamanýz gerekir.
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2 numaralý gösterge ýþýðý yanýp söndüðünde ve ‘PIN kodu girin’ sesi duyulduðunda, 
yeni bir PIN kodu (4-8 basamaklý) girin ve ardýndan # tuþuna basýn. PIN kodunu, 
kodu yeniden girip # tuþuna basarak onaylayýn.

Telefon hoparlörü ses seviyesini ayarlama
Telefon cihazýnýn hoparlör ses seviyesini ayarlamak için, arama sýrasýnda 0**x 
tuþlarýna basýn. x’in yerine, 1 (en düþük ses seviyesi) - 10 (en yüksek ses seviyesi) 
arasýnda bir deðer girin. Varsayýlan deðer 5’tir.

IOF özelliðini etkinleþtirme
IoF - Alan Þiddeti Yoðunluðu (Intensity of Field strength) terminale güç geldiðinde 
etkinleþir. Alan þiddeti, on saniye boyunca terminalin LED’leriyle gösterilir, bundan 
sonra bu özellik otomatik olarak devre dýþý býrakýlýr.

■ Geliþmiþ ayarlar
Geliþmiþ ayarlarý deðiþtirmek için, Nokia 32 terminalinin yapýlandýrma modunu 
etkinleþtirmeniz gerekir. 

1 **####** tuþlarýna basýn. 

2 Terminal bir giriþ kodu sorar. Varsayýlan kod 1234’tür. Kodu, Nokia 32 
Configurator’ý kullanarak deðiþtirebilirsiniz. Giriþ kodunu girmek için 
GiriþKodu# tuþlarýna basýn.

3 Ayarlarý normal bir DTMF telefonu kullanarak yapýlandýrýn. Aþaðýdaki tabloda 
kullanýlabilir ayarlar listelenmiþtir.
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4 Yeni ayarlarý kaydetmek için 555**# tuþlarýna basýn ve terminali yeniden 
baþlatýn.

Özellik Ayarlarý deðiþtirmek için 
kullanýlan komut

Not

Hat kesinti süresi 
[msn]

2**Kesinti_Süresi# Varsayýlan hat 
kesintisi süresi 300 
milisaniyedir

Polarite ters çevirme 
süresi [msn]

3**Polarite_TersÇevirme_
Süresi#

CLI - Arayan hat 
tanýma (Calling Line 
Identification) modu

4**CLI_Modu# Varolan modlar 
þunlardýr
000 = ETSI FSK
001 = DTMF
010 = DTMF-DK

Þebeke seçimi 5**Operatör_Kodu# Otomatik þebeke 
seçimi için, Operatör 
Kodu olarak 000 
girin

Dahili mod, giden 
arama

6**#
7**#

Mod A (varsayýlan)
Mod B

Dahili mod, gelen 
arama

8**#
9**ÖncedenTanýmlý_Dahili_
Numara#

Mod A (varsayýlan)
Mod B
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9. Özellikler

■ Ek servisler
Bu özellikler, kablosuz þebeke servis saðlayýcýlarý tarafýndan saðlanan þebeke 
servisleridir. Bu servisler þebekeden þebekeye ve ülkeden ülkeye farklýlýk gösterir. 
Ayrýntýlarý, yerel servis saðlayýcýdan öðrenin. Nokia 32 terminali, GSM Aþama 2+ 
Ek Servisleri destekler:

• Numara tanýma

• Arama iletme

• Arama bekletme

• Arama sýrasýnda arama yönetimi

• Arama aktarma

• Arama engelleme

• HSCSD - Yüksek Hýzlý Veri Ýletimi

• GPRS – Genel Paket Radyo Servisi

• Güvenlik seçenekleri

SMS (Kýsa Mesaj Servisi)
Nokia 32 terminali, AT komutlarýnýn yardýmýyla, hem MO - Cep Telefonu Kaynaklý 
(Mobile Originated) hem de MT – Cep Telefonu Hedefli (Mobile Terminated) kýsa 
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mesaj servislerini destekler. SMS özelliði kullanýlýrken, bir PC ve RS-232 veri 
kablosu gerekir.

Nokia 32 terminali, SMS alýndýðýný gösterge ýþýklarýyla ve ayrýca, telefon cihazýnýn 
ahizesinde bir ses çýkararak belirtir.

Sesli mesaj
Nokia 32 terminali, GSM þebekesi sesli mesaj servisini destekler. Þebeke, alýnan bir 
sesli mesaj SMS mesajý gönderirse, Nokia 32 terminali alýnan SMS mesajýný 
gösterge ýþýklarýyla ve telefon cihazýnýn ahizesinde bir ses çýkararak belirtir.

HSCSD - Yüksek Hýzlý Veri Ýletimi
GSM terminali, maksimum 43,2 kbit/sn hýzýnda veri iletimi saðlayan HSCSD – 
Yüksek Hýzlý Veri Ýletimini (High Speed Circuit Switched Data) destekler. HSCSD, 
birden çok GSM zaman yuvasýnýn eþ zamanlý olarak kullanýlmasýna dayanýr. HSCSD 
bir þebeke servisidir. Ayrýntýlar için servis saðlayýcýnýza baþvurun.

GPRS – Genel Paket Radyo Servisi
GPRS – Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service), bilginin küçük 
veri paketleri þeklinde gönderildiði paket anahtarlamalý teknolojiyi kullanýr. Nokia 
32 terminalinin GPRS cep telefonu istasyon sýnýfý B’dir. Bu, her seferinde 
hangisinin kullanýldýðýnýn tanýmlanmasý gerekse de, hem GPRS baðlantýlarýnýn 
hem de devre anahtarlamalý baðlantýlarýn mümkün olduðu anlamýna gelir. Nokia 
32 terminali GPRS çok araklýklý sýnýf 6’yý destekler, bu nedenle veri aktarýmýnda 
ayný anda birden çok zaman yuvasý kullanýlabilir. 3+1, 2+2 ve 2+1 aralýklar.
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Arayan Hat Tanýma
CLI – Arayan Hat Tanýma (Calling Line Identification) özelliði, harici bir arayan hat 
görüntüleme cihazýyla arayanýn numarasýný görüntüler. Ýki sinyal gönderme 
yöntemi kullanýlabilir: ETSI FSK – Avrupa Telekomünikasyon Standartlarý 
Enstitüsü Frekans Deðiþtirme Anahtarlamasý (European Telecommunications 
Standards Institute Frequency Shift Keying) ve DTMF – Çift Sesli Birden Çok 
Frekans (Dual Tone Multi Frequency). Sinyal gönderme modu operatör ve ülkeye 
göre farklýlýk gösterir. Varsayýlan mod ETSI FSK’dir. 

Not: Nokia CLI cihazlarý saðlamamaktadýr. Ayrýntýlý bilgi almak ve nerede 
bulabileceðinizi öðrenmek için servis saðlayýcýnýza baþvurun.

Ücret Bilgisi Verme
CAI- Ücret Bilgisi Verme (Charge Advice Information) özelliði, harici bir tarife 
sayacý veya ekranýnda en son aramalarýn ve toplam aramalarýn ücretini gösterir. 
Nokia 32 terminali, GSM'nin standart AoC – Ücret Bilgisi (Advice of Charge) 
verilerini CAI – Ücret Bilgisi Verme (Charge Advice Information) tarife darbeli (12/
16 kHz) bilgisine dönüþtürür; bu durumda harici bir tarife sayacý veya ekran 
kullanýlabilir. Nokia 32 terminali CAI ayarlarý, Nokia 32 Configurator yazýlýmý 
kullanýlarak deðiþtirilebilir. 

Not: Veri aramasý ücretleri ekran veya sayaçta gösterilemez. Nokia CAI 
cihazlarý saðlamamaktadýr. Ayrýntýlý bilgi almak ve nerede bulabileceðinizi 
öðrenmek için servis saðlayýcýnýza baþvurun.
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Otomatik Bölge Kodu ve yönlendirme
AAC – Otomatik Bölge Kodu (Automatic Area Code) özelliði size, GSM 
þebekesinde yerel numaralarý, yerel bölge kodunu çevirmeden aramak gibi 
olanaklar tanýr. Numara gönderilmeden önce, Nokia 32 terminali önceden 
programlanmýþ yerel bölge kodunu otomatik olarak ekler. Ayrýca, Nokia 32 
terminalini örneðin maliyeti düþük bir yönlendirme yapmasý için belirli önekleri 
otomatik olarak deðiþtirecek þekilde de ayarlayabilirsiniz. AAC ve yönlendirme 
ayarlarý Nokia 32 Configurator yazýlýmý kullanýlarak deðiþtirilebilir.

Alan Þiddeti Yoðunluðu
IoF - Alan Þiddeti Yoðunluðu (Intensity of Field) özelliði alýnan radyo sinyalinin 
gücünü gösterir. IoF - Alan Þiddeti Yoðunluðu (Intensity of Field strength) 
terminale güç geldiðinde etkinleþir. Alan þiddeti, on saniye boyunca terminalin 
LED’leriyle gösterilir, bundan sonra bu özellik otomatik olarak devre dýþý býrakýlýr. 

Daha hýzlý arama baðlantýsý
Daha hýzlý arama baðlantýsý özelliði, arama baðlantýsýnýn daha hýzlý kurulmasýný 
saðlar. Aranan son 10 farklý numara, Nokia 32 terminalinin hafýzasýnda saklanýr. 
Aranan numara, saklanan numaralardan biriyle eþleþtiðinde, Nokia 32 terminali 
numarayý göndermeden önceki gecikme olmaz, arama baðlantýsý hemen kurulur.

AutoPIN güvenlik özelliði
Nokia 32 terminali AutoPIN güvenlik özelliðini destekler. PIN kodu, kod ilk kez 
girildiðinde veya deðiþtirildiðinde Nokia 32 terminalinin hafýzasýna kaydedilir. 
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Ayrýca, AutoPIN özelliði, yerinde bir müdahaleye gerek olmadan, elektrik 
kesintileri sonrasýnda cihaz verilerinin kurtarýlmasýný da saðlar. Nokia 32 terminali 
bir sonraki açýlýþýnda PIN kodunu otomatik olarak girer. 

SIM kartýn, baþka GSM terminallerinde veya cep telefonlarýnda kullanýlmasý 
önlenebilir. Kullanýcýnýn PIN kodunu bilmesi gerekmez. Ancak, Nokia 32 
terminaliyle baþka SIM kartlarý kullanýlabilir. AutoPIN özelliði, Nokia 32 
Configurator yazýlýmý kullanýlarak devre dýþý býrakýlabilir. Varsayýlan deðer, 
AutoPIN özelliðinin etkin olmasýdýr.
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10. Nokia 32 terminalinin aksesuarlarý

Onaylý aksesuarlarý nereden edinebileceðinizi bayiinizden öðrenebilirsiniz.

• Güç kaynaðý (ACW-5): Nokia 32 terminaliyle birlikte verilir. Þarj cihazýný bu 
cihazla birlikte kullanmadan önce model numarasýný kontrol edin. Bu cihaz güç 
kaynaðý olarak ACW-5’i kullanacak þekilde tasarlanmýþtýr.

• Yedek batarya seti: Bu sette, yedek bir batarya (BBW-6) ve güç kaynaðý 
yer alýr.

• Veri paketi: Pakette, bir RS-232 kablo ve AT komutlarý kýlavuzu yer alýr.

• Anten adaptörü (XRM-1): Nokia 32 terminaline harici anten baðlamak için 
kullanýlýr. 

• Configurator yazýlým paketi: Nokia 32 terminalini geliþmiþ düzeyde 
yapýlandýrmak için kullanýlýr. Pakette yazýlým ve yapýlandýrýcý kablosu yer alýr.

Uyarý! Yalnýzca, bu özel terminal modeliyle birlikte kullanýmý terminal 
üreticisi tarafýndan onaylanan bataryalarý, þarj cihazlarýný ve aksesuarlarý 
kullanýn. Baþka türden ürünlerin kullanýmý, terminal için geçerli olan her 
türlü onay ve garantiyi geçersiz kýlabilir ve tehlikeli olabilir.

Herhangi bir aksesuarýn güç kablosunu çýkarýrken kablodan deðil, fiþten 
tutarak çýkarýn.
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11. Sorun Giderme

Sorun giderme hakkýnda daha fazla bilgi için, lütfen www.nokia.com adresindeki 
FAQ – Sýkça Sorulan Sorular (Frequently Asked Questions) bölümüne bakýn.

■ Ýlk kontrol edilecekler
1 Nokia 32 terminaline bir telefon baðlanmýþsa, telefonun ana konektöre 

baðlandýðýndan ve baðlantýnýn saðlam olduðundan emin olun. 

2 Güç kaynaðýnýn Nokia 32 terminaline ve AC prizine saðlam þekilde takýlýp 
takýlmadýðýný kontrol edin.

3 Antenin Nokia 32 terminaline saðlam bir þekilde takýlýp takýlmadýðýný kontrol 
edin.

■ Çevir sesi gelmiyor
Nokia 32 terminaline baðlý telefonun ahizesini kaldýrdýðýnýzda bir çevir sesi 
gelmiyorsa:

1 Güç kaynaðýnýn Nokia 32 terminaline ve AC prizine saðlam þekilde takýlýp 
takýlmadýðýný kontrol edin.

2 Daha fazla bilgi için gösterge ýþýklarýný kontrol edin.

3 Çevir sesi hala gelmiyorsa, güç kaynaðýný AC prizinden çýkarýn ve yeniden takýn. 
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■ Arama sýrasýnda gürültü duyuluyor
Nokia 32 terminali, bir telefon veya baþka bir elektronik cihazýn çok fazla yakýnýnda 
olabilir. Nokia 32 terminalini ve Nokia 32 terminaliyle giriþime yol açma olasýlýðý 
bulunan cihazlarý birbirinden daha uzak konumlara yerleþtirin.

■ Sinyal zayýf
Konuþmanýn kesilmesi gibi alýþ sorunlarý varsa, sinyal çok zayýf olabilir. Sinyal 
gücünü kontrol edin. Sinyal 95 dBm deðerinden daha zayýfsa, Nokia 32 terminalini 
baþka bir yere taþýyýn. Nokia 32 terminaline gelen sinyal daha güçlü deðilse, servis 
saðlayýcýnýza baþvurun.

■ PIN kodu girilemiyor
PIN kodu girme iþlemi üç kez baþarýsýz olursa, kod bloke olur. Bloke edilen PIN 
kodunu, PUK – PIN Blokaj Açma Anahtarý (PIN Unblocking Key) kodunuzu girerek 
yeniden etkin duruma getirebilirsiniz. PUK kodu, SIM kartýnýzla birlikte verilmiþ 
olabilir. Verilmediyse, kodu almak için ülkenizdeki servis saðlayýcýsýna baþvurun. 
Kodu kaybederseniz, servis saðlayýcýnýza baþvurun. PIN kodu bloke olduðunda, 2 ve 
3 numaralý gösterge ýþýklarý yanýp söner. Kodu yeniden etkinleþtirmek için:

1 Nokia 32 terminaline baðlý telefonun ahizesini kaldýrýn. PUK kodu girin sesi 
duyulduðunda, önce PUK kodunu girin ardýndan # tuþuna basýn.

2 2 numaralý gösterge ýþýðý yanýp söndüðünde ve PIN kodu girin sesi 
duyulduðunda, önce yeni bir PIN kodu (4 - 8 basamaklý) girin, ardýndan # 
tuþuna basýn.
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3 PIN kodunu, kodu yeniden girip # tuþuna basarak onaylayýn.

■ Nokia 32 terminaline dahili modda ulaþýlamýyor
2 numaralý gösterge ýþýðýnýn yandýðýndan emin olun. Dahili hattýn, dahili 
konektöre baðlý olup olmadýðýný da kontrol edin. Nokia 32 terminalini yeniden 
baþlatýn ve Nokia 32 terminaline güç vermeden önce, terminalin dahili hatta 
doðru baðlandýðýndan emin olun.
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12. Teknik özellikler

Teknik veriler

Telefon/PBX ana hat arabirimi

Boyutlar 121 x 158 x 45 mm

Aðýrlýk 239 gr

Çalýþma sýcaklýðý -10ºC...+55ºC

Depolama sýcaklýðý -40ºC...+85ºC

Çalýþma sýrasýnda nem 
aralýðý

20-75%

Depolama sýrasýnda nem 
aralýðý

5-95%

Giriþ voltajý Mutlak min. 6,2 V, mutlak maks. 14.0 V

Küçük boyutlu SIM kartlar 
desteklenir

Radyo Frekansý Gücü 2W/
1W (900/1800 Mhz)

Hat voltajý yüksek 
empedans modu

50 V
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Dahili hat arabirimi

ACW-5 güç kaynaðý

Anten
Nokia 32 terminalinin dahili bir anteni bulunur. XRM-1 anten adaptörüyle harici 
anten kullanýmý desteklenmektir.

RS-232
Standart düzeyde RS-232 için bir D9 diþi konektör kullanýlabilir. AT komutlarýný 
destekler (ITU-T V. 25ter, ETS GSM 07.07, ETS GSM 07.05) 

Hat empedansý 600 Ohm

Faks baðlantýsý hýzý En çok 9600 bit/sn

Baðlantý açýkken AC 
empedansý

600 Ohm

Baðlantý DC akýmý 15-120 mA

Voltaj 13,5 V

DC akýmý 750 mA

Çalýþma aralýðý 90-264 Vac

Frekans aralýðý 47-63 Hz

Aðýrlýk 70 gr + kablolar

Hacim <110 cm3
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Elektromanyetik uyumluluk (Avrupa)
GSM terminali EN 300.342-1/13/standartlarýna göre, elektromanyetik uyumluluk 
(EMC) için test edilmiþtir. Uygulama modülü ITU-T standardýna ve PBX dahili ve 
ana baðlantýlar için ETS 300-001 spesifikasyonlarýna uygundur. Modül ayrýca ETS 
300-659 Arayan Hat Tanýma (FSK ve DTMF) iþlevini desteklemektedir.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 44

13. Bakým ve onarým

Terminaliniz, üstün bir tasarým ve iþçilik ürünüdür ve dikkatle kullanýlmasý gerekir. Aþaðýdaki 
öneriler, tüm garanti yükümlülüklerini yerine getirmenize ve bu ürünü yýllarca sorunsuz 
kullanmanýza yardýmcý olacaktýr.

• Terminali, tüm parçalarýný ve aksesuarlarýný küçük çocuklarýn eriþemeyeceði yerlerde 
saklayýn.

• Terminalin kuru kalmasýný saðlayýn. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya da 
rutubet, elektronik devrelerin paslanmasýna yol açabilecek mineraller içerebilir.

• Terminali, kirli ve tozlu alanlarda kullanmayýn veya saklamayýn. Cihazýn hareketli 
parçalarý zarar görebilir.

• Terminali, sýcak yerlerde saklamayýn. Yüksek sýcaklýk, elektronik cihazlarýn ömrünü 
kýsaltabilir, bataryalara zarar verebilir, bazý plastik parçalarý deforme edebilir veya 
eritebilir.

• Terminali, soðuk yerlerde saklamayýn. Terminal ýsýnarak normal sýcaklýðýna eriþtiðinde, iç 
kýsmýnda elektronik devre kartlarýna zarar verebilecek rutubet oluþabilir.

• Terminali açmaya çalýþmayýn. Uzman olmayan kiþilerin müdahalesi cihaza zarar verebilir.

• Terminali düþürmeyin, çarpmayýn veya sarsmayýn. Kaba kullaným, dahili devre kartlarýna 
zarar verebilir.

• Terminali temizlemek için kuvvetli kimyasal maddeler, temizleyici çözeltiler veya kuvvetli 
deterjanlar kullanmayýn.

• Terminali boyamayýn. Boya hareketli parçalarýn yapýþmasýna neden olabilir ve cihazýn 
düzgün çalýþmasýný engelleyebilir.
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• Onaylanmamýþ antenler, deðiþiklikler veya eklemeler terminale zarar verebilir ve telsiz 
cihazlarýyla ilgili düzenlemelere aykýrý olabilir.

Yukarýdaki önerilerin tümü, terminaliniz, batarya, þarj cihazý veya herhangi bir aksesuar için 
ayný derecede geçerlidir. Terminal veya aksesuarlardan biri düzgün çalýþmýyorsa, en yakýn 
yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardýmcý olacak ve gerekirse onarýmýný 
yapacaktýr.
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14. Önemli güvenlik bilgileri

Çalýþma ortamý
Herhangi bir alanda yürürlükte olan özel düzenlemelere uymayý unutmayýn ve kullanýmýnýn 
yasak olduðu veya giriþim veya tehlikeye neden olabileceði yerlere terminalinizi monte 
etmeyin. Terminali daima normal çalýþma konumunda kullanýn.

Elektronik cihazlar
Modern elektronik donanýmlarýn çoðu radyo frekansý (RF) sinyallerine karþý korumalýdýr. 
Bununla birlikte, bazý elektronik donanýmlar terminalinizin yaydýðý RF sinyallerine karþý 
korunmamýþ olabilir.

Týbbi cihazlar
Hücresel terminaller de dahil olmak üzere, herhangi bir radyo vericisinin kullanýmý, gerektiði 
þekilde korunmayan týbbi cihazlarla giriþime neden olarak, söz konusu cihazlarýn çalýþmasýný 
engelleyebilir. Bir sorunuz olduðunda veya týbbi cihazlarýn harici RF enerjisine karþý gerektiði 
þekilde korunup korunmadýðýný öðrenmek için bir hekime veya söz konusu týbbi cihazýn 
üreticisine baþvurun. Terminali, hücresel terminallerin kullanýmýnýn herhangi bir düzenleme 
tarafýndan yasaklandýðý saðlýk tesislerine monte etmeyin. Hastanelerde ve saðlýk tesislerinde 
harici RF enerjisine duyarlý cihazlar kullanýlýyor olabilir.
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Uyarý levhalarý bulunan tesisler
Terminal kullanýmýnýn yasak olduðunu bildiren uyarý levhalarýnýn bulunduðu tesislere 
terminalinizi monte etmeyin.

Potansiyel patlayýcý ortamlar
Potansiyel olarak patlayýcý madde içeren ortamlara terminalinizi monte etmeyin ve tüm 
iþaretlere ve talimatlara uygun davranýn. Bu alanlarda, kývýlcýmlar yaralanmayla ve hatta 
ölümle sonuçlanabilecek patlamalara veya yangýna sebep olabilir. Kullanýcýlarýn, yakýt 
depolarý (yakýt depolama ve daðýtým alanlarý), kimya tesisleri veya patlayýcý maddelerin 
bulunduðu ortamlarda radyo cihazlarýnýn kullanýmýyla ilgili kýsýtlamalara dikkat etmeleri 
gerekir. Potansiyel olarak patlayýcý ortama sahip alanlarda genellikle uyarý levhalarý bulunsa 
da, her zaman açýkça görülmeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer 
veya depolama alanlarý; benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar; havanýn içinde 
zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal veya parçacýklar bulunan yerler; veya aracýnýzýn 
motorunu kapatmanýzýn isteneceði yerler de dahildir.

Acil aramalar
Bu terminal, radyo sinyalleri, kablosuz veya kablolu þebekelerinin yaný sýra kullanýcý 
tarafýndan programlanan iþlevleri kullanýr. Bu nedenle her koþulda baðlantý garanti edilmez. 
Bundan dolayý, önemli iletiþim gereksinimleri (örneðin acil týbbi durumlar) için yalnýzca 
herhangi bir kablosuz terminale güvenmemelisiniz.

Tüm kablosuz telefon aðlarýnda veya bazý þebeke servisleri ve/veya terminal özellikleri 
kullanýmdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Bu konuda yerel servis 
saðlayýcýlarýnýzdan bilgi alýn.

Acil bir arama yapmak için:
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1. Terminal açýk deðilse açýn. Yeterli sinyal gücü olup olmadýðýný kontrol edin. 

2. Devam eden bir arama varsa, aramadan çýkmak için ahizeyi kapatýn.

3. Çevir sesini bekleyin ve acil durum numarasýný girin. 

Bazý özellikler kullanýmdaysa, acil durum aramasý yapmak için söz konusu özellikleri 
kapatmanýz gerekebilir. Bu konuda, bu kýlavuza ve yerel hücresel servis saðlayýcýnýza danýþýn.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri mümkün olduðunca doðru bir biçimde verin. 
Terminalinizin bir kaza mahallindeki tek iletiþim aracý olabileceðini unutmayýn ve size 
aramayý kesme izni verilene kadar kesmeyin.


