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Data
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Normy
europejskie:
ETSI EN 301 511 Globalny system komunikacji komórkowej (GSM); XII/2000
v. 7.0.1
Ujednolicony standard dla urządzeń przenośnych
dla pasm GSM 900 i DCS 1800 zawierający
wymagania zasadnicze określone w Artykule 3(2)
Dyrektywy dotyczącej urządzeń radiowych i
terminali telekomunikacyjnych (1999/5/EC) (GSM
13.11 wersja 7.0.0 wydanie 1998)
ETSI TS 151
010-1 V5.3.0

Cyfrowe systemy telekomunikacji komórkowej
(faza 2+); Specyfikacja zgodności urządzeń
przenośnych (MS). część 1: Specyfikacja
zgodności. (3GPP TS 51.010-1 wersja 5.3.0
wydanie 5)

IV/2003

Dokument nr:

Tytuł:

Data
wydania

ETSI EN301
489-1 V1.4.1

Wymagania dotyczące kompatybilności
VIII/2002
elektromagnetycznej oraz pasma radiowego (EMR);
Standard dotyczący kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC) urządzeń radiowych i
usług; Część 1: Wspólne wymagania techniczne.

ETSI EN301
489-7 V1.2.1

Wymagania dotyczące kompatybilności
VIII/2002
elektromagnetycznej oraz pasma radiowego (EMR);
Standard dotyczący kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC) urządzeń radiowych i
usług; Część 7:Specyficzne warunki dotyczące
przewoźnych i przenośnych urządzeń radiowych
oraz wyposażenia pomocniczego cyfrowych
komórkowych systemów telekomunikacyjnych
(GSM i DCS)

PN-EN
Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej
60950+A11:2000
EN 50360

2000

Standard produktu wykazujący zgodność telefonów VII/2001
komórkowych z podstawowymi ograniczeniami
związanymi z narażeniem osób na promieniowanie
pól elektromagnetycznych (300MHz do 3 GHz)

Normy
krajowe:
Załącznik nr 9 do Rozporządzenia Ministra
Łączności z dn. 4.09.1997 r.
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Inne
dokumenty:
1999/519/EC

Rekomendacja Rady Europy z dnia 12 lipca 1999 r. dotycząca
narażenia osób na promieniowanie pól elektromagnetycznych
(0Hz do 300GHz)

Informacje dodatkowe:
Potwierdzenie zgodności Nr 245/2003 z dnia 5 czerwca 2003 roku wydane przez Laboratorium Badań
Urządzeń Telekomunikacyjnych Instytut Łączności, ul. Szachowa 1, 04 –894 Warszawa stwierdzające
zgodność danych technicznych i parametrów stacjonarnego urządzenia końcowegoNokia 32 PBX
z wymaganiami zasadniczymi dotyczącymi urządzeń abonenckich przeznaczonych do stosowania
w sieciach systemu radiokomunikacyjnego E-GSM 900 i GSM 1800 oraz z wymaganiami odnośnie
parametrów i sygnalizacji abonenckiej w interfejsie przeznaczonym de dołączenia, za pomocą krótkiej
linii abonenckiej, analogowych urządzeń końcowych, ustalonymi w wyżej wskazanych normach.
Warszawa, 6-06-2003

Konrad Pancewicz, Dyrektor Generalny
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Copyright © 2002-2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrze¿one.
Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê¶ci lub
ca³o¶ci tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia
s± zabronione.
Nokia i Nokia Connecting People s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w
niniejszym dokumencie mog± byæ znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich
w³a¶cicieli.
Firma Nokia promuje politykê nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian i usprawnieñ we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie
bez uprzedniego powiadomienia.
W ¿adnych okoliczno¶ciach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialno¶ci za jak±kolwiek utratê
danych lub zysków czy te¿ za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub po¶rednie
szkody spowodowane w dowolny sposób.
Zawarto¶æ tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest — as is”. Nie udziela siê
jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyra¼nych jak i dorozumianych, w³±czaj±c w to, lecz nie
ograniczaj±c tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji u¿yteczno¶ci handlowej lub
przydatno¶ci do okre¶lonego celu, chyba ¿e takowe wymagane s± przez przepisy prawa.
Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania
go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.
Dostêpno¶æ poszczególnych produktów mo¿e siê ró¿niæ w zale¿no¶ci od regionu. Szczegó³y
mo¿na uzyskaæ u najbli¿szego sprzedawcy firmy Nokia.
Wydanie 2 PL
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Dla w³asnego bezpieczeñstwa

1. Dla w³asnego bezpieczeñstwa
Zapoznaj siê uwa¿nie z poni¿szymi
zaleceniami. Nieprzestrzeganie zaleceñ
mo¿e byæ niebezpieczne lub niezgodne z
prawem. Szczegó³owe informacje
znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

ZAK£ÓCENIA RADIOWE
Urz±dzenia bezprzewodowe s± czu³e na
zak³ócenia radiowe, które mog± wp³ywaæ
na jako¶æ po³±czeñ.

NIE U¯YWAJ URZ¡DZENIA NA
TERENIE SZPITALA
Stosuj siê do obowi±zuj±cych przepisów i
zasad. Nie instaluj terminalu Nokia 32
w pobli¿u aparatury medycznej.

NIE U¯YWAJ URZ¡DZENIA NA
POK£ADZIE SAMOLOTU
Urz±dzenia bezprzewodowe mog±
zak³ócaæ dzia³anie systemów pok³adowych.

NIE U¯YWAJ URZ¡DZENIA W
POBLI¯U PALIWA LUB
SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
Terminalu Nokia 32 nie wolno instalowaæ
w punkcie uzupe³niania paliw. Urz±dzenia
nie wolno instalowaæ w pobli¿u paliwa ani innych
substancji chemicznych.

NIE U¯YWAJ URZ¡DZENIA W
REJONIE PRZEPROWADZANIA
WYBUCHÓW
Terminalu Nokia 32 nie wolno instalowaæ
w rejonie odpalania ³adunków
wybuchowych. Nale¿y przestrzegaæ wszelkich
ograniczeñ, przepisów i zasad.

KORZYSTAJ Z POMOCY
FACHOWCÓW
Naprawy urz±dzenia nale¿y powierzaæ
jedynie wykwalifikowanym specjalistom.

INSTALACJA
Przestrzegaj instrukcji instalacji. U¿ywaj
jedynie akcesoriów zatwierdzonych do
u¿ytku z tym urz±dzeniem.

AKCESORIA I BATERIE
U¿ywaj jedynie akcesoriów i baterii
zatwierdzonych do u¿ytku z tym
urz±dzeniem. Nie pod³±czaj urz±dzeñ
nieprzeznaczonych do wspó³pracy z tym
urz±dzeniem.

POD£¡CZANIE DO INNYCH
URZ¡DZEÑ
Przed przyst±pieniem do pod³±czania
terminalu do jakiegokolwiek innego
urz±dzenia zapoznaj siê z instrukcjami
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WODOODPORNO¦Æ
Terminal nie jest wodoodporny. Chroñ go
przed wilgoci±.

WYKONUJ KOPIE ZAPASOWE
Pamiêtaj o konieczno¶ci robienia kopii
zapasowych wszystkich wa¿nych danych.

Dla w³asnego bezpieczeñstwa

dotycz±cymi bezpieczeñstwa, zawartymi w
instrukcji obs³ugi tego urz±dzenia. Nie pod³±czaj
urz±dzeñ nieprzeznaczonych do wspó³pracy z tym
urz±dzeniem.

i pilnych informacji (na przyk³ad wezwania
pogotowia ratunkowego), nie nale¿y nigdy
polegaæ wy³±cznie na urz±dzeniach
bezprzewodowych.
Aby zakoñczyæ nawi±zane po³±czenie, nale¿y
od³o¿yæ s³uchawkê. Zaczekaj na sygna³ zg³oszenia
centrali, a nastêpnie wprowad¼ ¿±dany numer
alarmowy. Podaj informacje o swoim po³o¿eniu.
Nie koñcz po³±czenia, dopóki nie otrzymasz na
to zgody.

PO£¡CZENIA ALARMOWE
Ten terminal, tak jak wszystkie urz±dzenia
bezprzewodowe, dzia³a przy u¿yciu
sygna³ów radiowych, sieci
bezprzewodowych i naziemnych, a tak¿e
funkcji zaprogramowanych przez
u¿ytkownika, które nie gwarantuj±
uzyskania po³±czeñ
w ka¿dych warunkach. Je¶li wiêc
zachodzi konieczno¶æ przekazania
wa¿nych
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2. Wprowadzenie
Terminal Nokia 32 PBX Connectivity jest to urz±dzenie s³u¿±ce do obs³ugi ró¿nych
us³ug transmisji g³osu i danych. Dzia³a w sieciach GSM 900 i GSM 1800.
Terminal Nokia 32 ³±czy firmow± centralê telefoniczn± (PBX, Private Branch
Exchange) z sieci± GSM. Dziêki temu firma mo¿e ³±czyæ siê
z numerami w sieci GSM z pominiêciem stacjonarnej sieci telefonicznej. Terminal
Nokia 32 dzia³a równie¿ jako urz±dzenie rezerwowe
w przypadku awarii linii stacjonarnej sieci telefonicznej.
Terminal Nokia 32 zapewnia ³±czno¶æ telefoniczn± tam, gdzie ³±cze stacjonarne
jest niedostêpne. Po³±czenia telefoniczne i faksy s± kierowane przez sieæ GSM, a
terminal Nokia 32 dzia³a jako urz±dzenie zastêpuj±ce stacjonarn± liniê
telefoniczn±.
Terminal Nokia 32 umo¿liwia transmisjê danych przy u¿yciu odpowiedniego
komputera PC. Terminal Nokia 32 dzia³a jako modem GSM, umo¿liwiaj±cy
u¿ytkownikowi na przyk³ad przegl±danie Internetu i wysy³anie faksów z
komputera PC. Obs³uguje tak¿e po³±czenia
z analogowymi urz±dzeniami faksowymi. Po pod³±czeniu faksu do z³±cza linii
zewnêtrznej dostêpnego na terminalu mo¿na korzystaæ
z faksu w ¶rodowisku GSM.
Instalowanie i u¿ywanie terminalu Nokia 32 jest proste. W celu wykonywania
po³±czeñ przy u¿yciu normalnej, stacjonarnej linii telefonicznej wystarczy w³o¿yæ
kartê SIM, pod³±czyæ s³uchawkê do terminalu Nokia 32, pod³±czyæ zasilanie – i
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mo¿na rozpocz±æ wykonywanie po³±czeñ. W wiêkszo¶ci przypadków w celu
prawid³owego kierowania po³±czeñ telefonicznych jest konieczne odpowiednie
skonfigurowanie centrali PBX.
Terminal Nokia 32 obs³uguje ró¿ne rodzaje funkcji sieciowych, takie jak
dodatkowe us³ugi sieci GSM, szybkie po³±czenia transmisji danych HSCSD i
po³±czenia pakietowe GPRS. Wiêcej informacji o ró¿nych us³ugach sieciowych
GSM mo¿na uzyskaæ od us³ugodawcy sieciowego.
Dodatkowe informacje i pliki do pobrania s± dostêpne w sieci Web,
pod adresem www.nokia.com.
Sk³adniki terminalu Nokia 32:
• Terminal GSM (1)
• Modu³ po¶rednicz±cy centrali PBX
(2)
• Z³±cze linii wewnêtrznej PBX (3)
• Z³±cze linii zewnêtrznej (4)
• Z³±cze danych RS-232 (5)
• Z³±cze zasilacza (6)
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W opakowaniu znajduj± siê:
• Instrukcja obs³ugi (1)
• Terminal GSM (2)
• Modu³ po¶rednicz±cy centrali PBX
(3)
• Zasilacz z uchwytem na¶ciennym,
kable zasilaj±ce na pr±d sta³y
i przemienny (4)
• ¦ruby monta¿owe (5)

■ Us³ugi sieciowe
Urz±dzenie komórkowe opisane w niniejszej instrukcji obs³ugi zaprojektowano
jako terminal u¿ytkownika koñcowego w sieciach GSM 900 lub GSM 1800 oraz w
dwuzakresowych sieciach GSM 900/1800. Wiele funkcji uwzglêdnionych w
niniejszej instrukcji to tak zwane us³ugi sieciowe. S± to specjalne us³ugi
uzyskiwane za po¶rednictwem operatora sieci bezprzewodowej. Wiêcej informacji
na temat ró¿nych us³ug sieciowych dostêpnych w ró¿nych sieciach GSM mo¿e
udzieliæ us³ugodawca lub operator sieci. Aby móc korzystaæ z tych us³ug
sieciowych, nale¿y je zaabonowaæ u operatora sieci i uzyskaæ instrukcje ich
u¿ytkowania.
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Uwaga: Funkcja obs³ugi dwóch zakresów jest zale¿na od sieci. Informacje
na temat mo¿liwo¶ci zaabonowania i u¿ytkowania funkcji obs³ugi dwóch
zakresów mo¿na uzyskaæ od operatora sieci.
Uwaga: Informacje o dostêpno¶ci, op³atach i u¿ytkowaniu us³ug karty
SIM mo¿na uzyskaæ od dostawcy karty SIM, na przyk³ad od operatora
sieci, us³ugodawcy lub innego dostawcy.

■ Warunki monta¿owe
Terminalu Nokia 32 nie nale¿y montowaæ w pobli¿u metalowego stropu. Jest to
mo¿liwe w niektórych okoliczno¶ciach, ale pod warunkiem u¿ycia anteny
zewnêtrznej.
Temperatura otoczenia powinna mie¶ciæ siê w zakresie od –10°C do +55°C, a
wilgotno¶æ w zakresie od 20% do 75%.
Przestroga: Zgodnie z wymaganiami dotycz±cymi ochrony przed falami
radiowymi, terminal Nokia 32 nale¿y zainstalowaæ w taki sposób, aby
zachowaæ odleg³o¶æ minimum 20 cm miêdzy anten± a wszystkimi
osobami. W przypadku u¿ycia anteny zewnêtrznej nale¿y zainstalowaæ j±
w taki sposób, aby zachowaæ odleg³o¶æ minimum 20 cm miêdzy anten±
a wszystkimi osobami, przy natê¿eniu pr±du elektrycznego anteny
nieprzekraczaj±cym 3 dBi.
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3. Instalowanie terminalu Nokia 32
W przypadku korzystania z oprogramowania Nokia 32 Configurator nale¿y siê
zapoznaæ z do³±czonymi do niego instrukcjami.
Aby uruchomiæ terminal Nokia 32 po raz pierwszy:
1 W³ó¿ kartê SIM. Wszystkie miniaturowe karty SIM
przechowuj w miejscu niedostêpnym dla dzieci.
Kartê SIM i jej z³±cza mo¿na z ³atwo¶ci± uszkodziæ,
zarysowuj±c j± lub zginaj±c, dlatego nale¿y
zachowaæ ostro¿no¶æ podczas dotykania,
wk³adania lub wyjmowania karty.

Ostrze¿enie! Aby unikn±æ uszkodzenia karty
SIM, nie pod³±czaj zasilacza do gniazdka elektrycznego przed
zainstalowaniem karty SIM i zamontowaniem terminalu GSM w module
po¶rednicz±cym.
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2 Zamontuj terminal GSM w module
po¶rednicz±cym przy u¿yciu dwóch ¶rub
dostarczonych z terminalem.

Uwaga: Je¶li terminal Nokia 32 jest
montowany na przyk³ad na ¶cianie, to najpierw nale¿y zamocowaæ do
¶ciany modu³ po¶rednicz±cy, u¿ywaj±c
w tym celu dwóch ¶rub dostarczonych z terminalem. Nastêpnie nale¿y
zamontowaæ terminal GSM w module po¶rednicz±cym.
3 Pod³±cz telefon DTMF do z³±cza linii zewnêtrznej. Wiêcej informacji na temat
pod³±czania terminalu Nokia 32 do centrali PBX (Private Branch Exchange)
zawiera sekcja „Pod³±czanie centrali PBX” na stronie 18.
Ostrze¿enie! Aby unikn±æ uszkodzenia urz±dzeñ, telefon musi byæ
pod³±czony do z³±cza linii zewnêtrznej za pomoc± standardowego z³±cza
RJ-11 typu 6/6 styków, w którym po³±czone s± tylko dwa ¶rodkowe styki.
Uwaga: Odleg³o¶æ miêdzy telefonem lub central± PBX
a terminalem Nokia 32 powinna byæ nie mniejsza ni¿ 1 metr. Odleg³o¶æ
miêdzy dwoma terminalami Nokia 32 powinna byæ wiêksza ni¿ 30 cm. W
przypadku zak³óceñ radiowych nale¿y spróbowaæ j± zwiêkszyæ.
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4 Pod³±cz przewód zasilaj±cy zasilacza do
terminalu Nokia 32.
5 Pod³±cz zasilacz sieciowy do gniazdka
elektrycznego. W³±czony terminal Nokia
32 pokazuje za pomoc± wska¼ników
¶wietlnych moc sygna³u GSM. Upewnij siê,
¿e moc sygna³u jest wystarczaj±ca do
wykonywania
i odbierania po³±czeñ (zobacz „Wska¼niki ¶wietlne” na stronie 31).
Uwaga: U¿ywaj tylko zasilacza ACW-5 dostarczonego wraz
z terminalem Nokia 32. Korzystanie z jakiegokolwiek innego zasilacza
mo¿e spowodowaæ uszkodzenie terminalu.
6 Je¶li wymaga tego dana karta SIM, to za pomoc± telefonu pod³±czonego do
terminalu Nokia 32 wprowad¼ kod PIN: gdy wska¼nik ¶wietlny 2 zamiga
czerwonym ¶wiat³em, podnie¶ s³uchawkê. Po us³yszeniu sygna³u ¿±dania
wprowad¼ kod PIN, wprowad¼ kod PIN, a nastêpnie naci¶nij klawisz #. Terminal
Nokia 32 wyda sygna³ OK i za¶wieci siê wska¼nik ¶wietlny 1.
Uwaga: Je¶li nie uda siê wprowadziæ kodu PIN, zobacz „Wprowadzenie
kodu PIN nie powiod³o siê” na stronie 46.
Je¶li funkcja AutoPIN jest aktywna, terminal Nokia 32 automatycznie
wprowadzi kod PIN po nastêpnym w³±czeniu zasilania.
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7 Wykonaj próbne po³±czenie za pomoc± telefonu pod³±czonego do terminalu
Nokia 32.
Aby wyregulowaæ g³o¶no¶æ, podczas rozmowy wprowad¼ znaki 0**x. Zast±p
przy tym x warto¶ci± z zakresu od 1 (najciszej) do 10 (najg³o¶niej).
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4. Pod³±czanie centrali PBX
Do z³±cza linii zewnêtrznej terminalu Nokia 32 mo¿na pod³±czyæ analogow± liniê
zewnêtrzn± centrali PBX lub analogowy aparat telefoniczny. Z³±cze linii
wewnêtrznej terminalu Nokia 32 s³u¿y do pod³±czania terminalu do linii
wewnêtrznej centrali PBX. W tej sekcji opisano ustawienia konieczne przy
pod³±czaniu terminalu Nokia 32
do zewnêtrznej linii centrali PBX. Wiêcej informacji na temat konfigurowania
centrali PBX mo¿na uzyskaæ od us³ugodawcy lub operatora obs³uguj±cego
centralê PBX.

Uwaga: Na powy¿szym rysunku numery styków s± zgodne
z fizycznym z³±czem, a nie z ¿y³ami przewodu.
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Uwaga: Je¶li do z³±cza linii zewnêtrznej jest pod³±czany telefon
stacjonarny, to nale¿y siê upewniæ, ¿e do aparatu telefonicznego s±
pod³±czone tylko styki 3 i 4 terminalu Nokia 32.

■ Pod³±czanie terminalu Nokia 32 do zewnêtrznej linii
centrali PBX
Styki numer 3 i 4 to styki sygna³ów TIP i RING. Styk z lewej skrajnej strony z³±cza
to z³±cze uziemienia. Je¶li zasilanie sieciowe mo¿e powodowaæ zak³ócenia, nale¿y
pod³±czyæ styk 1 do uziemienia.
1 Od³±cz zasilacz terminalu Nokia 32 od gniazdka elektrycznego.
2 Za pomoc± kabla RJ-11 pod³±cz terminal Nokia 32 do zewnêtrznej linii centrali
PBX.
3 Pod³±cz zasilacz do terminalu Nokia 32.
Gdy za¶wieci siê wska¼nik ¶wietlny 1, po³±czenie z sieci± zosta³o ustanowione.
Gdy za¶wieci siê wska¼nik ¶wietlny 2, po³±czenie zewnêtrznej linii centrali PBX
zosta³o ustanowione.
Je¶li funkcja AutoPIN jest aktywna, terminal Nokia 32 próbuje nawi±zaæ
po³±czenie z sieci± w ci±gu 20–30 sekund. Je¶li funkcja AutoPIN jest nieaktywna,
wska¼nik ¶wietlny 2 zaczyna migaæ i w celu nawi±zania po³±czenia z sieci± trzeba
wprowadziæ kod PIN.
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Ostrze¿enie! Nieprawid³owe pod³±czenie terminalu Nokia 32 do centrali
PBX mo¿e spowodowaæ uszkodzenie centrali PBX
lub terminalu Nokia 32. Je¶li linia wewnêtrzna centrali PBX zostanie
pod³±czona do z³±cza linii zewnêtrznej terminalu Nokia 32, urz±dzenia
próbuj± wzajemnie zasilaæ siê pr±dem
i mog± zostaæ uszkodzone.
Aby unikn±æ uszkodzenia urz±dzeñ, analogow± liniê zewnêtrzn± trzeba
pod³±czyæ do z³±cza linii zewnêtrznej terminalu Nokia 32 za pomoc±
standardowego z³±cza RJ-11 typu 6/6 styków,
w którym po³±czone s± tylko dwa ¶rodkowe styki. Analogow± liniê
wewnêtrzn± centrali PBX trzeba pod³±czyæ do z³±cza linii wewnêtrznej
terminalu Nokia 32 za pomoc± standardowego z³±cza RJ-11 typu 6/6
styków, w którym po³±czone s± tylko dwa ¶rodkowe styki. Nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e do pod³±czenia urz±dzenia nie mo¿na u¿yæ jednocze¶nie
z³±cza linii zewnêtrznej i wewnêtrznej terminalu Nokia 32.
Terminalu Nokia 32 nie wolno pod³±czaæ do cyfrowego (ISDN) z³±cza
centrali PBX.

Wykonywanie próbnego po³±czenia przychodz±cego
Nale¿y wybraæ numer GSM karty SIM w³o¿onej do terminalu Nokia 32. Terminal
Nokia 32 przekieruje po³±czenie na centralê i wy¶le sygna³ dzwonka na liniê
zewnêtrzn± centrali PBX. Wówczas centrala odbierze
i przekieruje po³±czenie.
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Wykonywanie próbnego po³±czenia wychodz±cego
Aby mo¿liwe by³o wykonanie po³±czenia wychodz±cego, centralê PBX nale¿y
skonfigurowaæ do kierowania okre¶lonych numerów wychodz±cych (na przyk³ad
numerów z prefiksem sieci komórkowej)
na liniê zewnêtrzn±, do której jest pod³±czony terminal Nokia 32.
Gdy centrala PBX wy¶le numer na terminal Nokia 32, terminal Nokia 32 zestawi
po³±czenie.

■ Pod³±czanie terminalu Nokia 32 do wewnêtrznej linii
centrali PBX
Uwaga: Do z³±cza linii wewnêtrznej mo¿na pod³±czyæ tylko analogowy
interfejs wewnêtrzny.
Jako styki po³±czeniowe A i B s± u¿ywane tylko styki 3 i 4.
Na rysunku (strona 18) numery styków s± zgodne z fizycznym z³±czem, a
nie z ¿y³ami przewodu.
Impedancja linii terminalu Nokia 32 jest równa 600 omów,
a maksymalne natê¿enie pr±du linii wynosi 120 mA.
1 Od³±cz zasilacz sieciowy terminalu Nokia 32 od gniazdka elektrycznego.
2 Za pomoc± kabla RJ-11 pod³±cz terminal Nokia 32 do wewnêtrznej linii
centrali PBX.
3 Pod³±cz zasilacz do terminalu Nokia 32.
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Je¶li funkcja AutoPIN jest aktywna, terminal Nokia 32 próbuje nawi±zaæ
po³±czenie z sieci± w ci±gu 20–30 sekund. Je¶li funkcja AutoPIN jest nieaktywna,
wska¼nik ¶wietlny 2 zaczyna migaæ i w celu nawi±zania po³±czenia z sieci± trzeba
wprowadziæ kod PIN.
Gdy za¶wieci siê wska¼nik ¶wietlny 2, po³±czenie z sieci± zosta³o ustanowione.
Gdy za¶wieci siê wska¼nik ¶wietlny 3, po³±czenie wewnêtrznej linii centrali PAX
zosta³o ustanowione.
Uwaga: Gdy terminal Nokia 32 jest pod³±czony do wewnêtrznej linii
centrali PBX, konieczne jest podjêcie pewnych ¶rodków ostro¿no¶ci. Je¶li
nie ustawiono ¿adnych ograniczeñ po³±czeñ, ka¿da osoba wywo³uj±ca
numer GSM terminalu Nokia 32 uzyskuje dostêp do wychodz±cej
zewnêtrznej linii centrali PBX
i mo¿e wykonaæ po³±czenia telefoniczne na koszt w³a¶ciciela centrali PBX.
Aby temu zapobiec, centralê PBX nale¿y skonfigurowaæ tak,
aby odrzuca³a wszelkie po³±czenia wychodz±ce, wykonywane przy u¿yciu
linii wewnêtrznej, do której jest pod³±czony terminal Nokia 32. Je¶li
centrali PBX nie mo¿na skonfigurowaæ w ten sposób, to mo¿na
skonfigurowaæ terminal Nokia 32 tak, aby po otrzymaniu przychodz±cego
po³±czenia GSM automatycznie wywo³ywa³ okre¶lony numer
wewnêtrzny.
Uwaga: Po ustawieniu ograniczeñ lub blokady po³±czeñ mo¿na
wykonywaæ po³±czenia na numer alarmowy zaprogramowany
w telefonie (na przyk³ad numer 112 lub inny oficjalny numer alarmowy).
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Wiêcej informacji na temat konfigurowania centrali PBX zawiera instrukcja
obs³ugi centrali PBX.

Monitorowanie po³±czeñ
Centrala PBX powiadamia terminal Nokia 32 o zakoñczeniu po³±czenia za pomoc±
sygna³u zajêto¶ci lub cisz±. Aby by³o mo¿liwe roz³±czanie po³±czeñ z sieci± GSM,
na terminalu Nokia 32 nale¿y ustawiæ monitorowanie jednego z tych dwóch
sygna³ów. Domy¶lnie jest ustawione monitorowanie sygna³u zajêto¶ci.

Ustawianie monitorowania sygna³u zajêto¶ci
Gdy terminal Nokia 32 jest u¿ywany z central± PBX w trybie linii wewnêtrznej,
sygna³ zajêto¶ci musi byæ monitorowany na centrali PBX. Monitorowanie sygna³u
jest konieczne, poniewa¿ centrala PBX wydaje sygna³, gdy na linii wewnêtrznej
nastêpuje roz³±czenie.
Funkcja uczenia rozpoznawania sygna³ów terminalu Nokia 32 umo¿liwia
nauczenie terminalu Nokia 32 rozpoznawania sygna³u zajêto¶ci ka¿dej centrali
PBX.
Po zamontowaniu terminalu Nokia 32 mo¿na w³±czyæ tryb uczenia:
1 Z innego numeru wewnêtrznego po³±cz siê z lini± wewnêtrzn±,
do której jest pod³±czony terminal Nokia 32.
2 Po uzyskaniu sygna³u zg³oszenia z terminalu Nokia 32 wybierz numer
**####**1234#88**w³asny_numer_wewnêtrzny#
(w³asny_numer_wewnêtrzny to numer wewnêtrzny, z którego sterujesz
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terminalem Nokia 32).
3 Po wybraniu ostatniej cyfry (po naci¶niêciu klawisza #) od³ó¿ s³uchawkê i
zaczekaj, a¿ terminal Nokia 32 oddzwoni.
4 Gdy zadzwoni telefon wewnêtrzny, podnie¶ s³uchawkê i ods³uchaj sygna³:
• Je¶li s³ychaæ sygna³ zajêto¶ci, to uczenie nie powiod³o siê i nale¿y powtórzyæ
procedurê.
• Je¶li s³ychaæ trzy krótkie sygna³y, to terminal Nokia 32 nauczy³ siê
rozpoznawaæ sygna³ zajêto¶ci.
Od³ó¿ s³uchawkê i zaczekaj 60 sekund. Terminal Nokia 32 samoczynnie wykona
rozruch ponowny, a nastêpnie bêdzie gotowy do u¿ytku.

Wykonywanie próbnego po³±czenia przychodz±cego
Nale¿y wybraæ numer GSM karty SIM w³o¿onej do terminalu Nokia 32. Terminal
Nokia 32 odbierze po³±czenie i otworzy liniê do centrali PBX. Centrala PBX wyda
sygna³ gotowo¶ci, po us³yszeniu którego mo¿na wybraæ numer wewnêtrzny lub
zewnêtrzny. Gdy numer zostanie wybrany, centrala PBX zestawi po³±czenie.

Wykonywanie próbnego po³±czenia wychodz±cego
Nale¿y wybraæ numer wewnêtrzny linii centrali PBX, do której pod³±czony jest
terminal Nokia 32. Terminal Nokia 32 odbierze po³±czenie. Je¶li na terminalu
Nokia 32 ustawiono wydawanie sygna³u zg³oszenia, bêdzie s³ychaæ sygna³
zg³oszenia –mo¿na wówczas wybraæ ¿±dany numer. Terminal Nokia 32 zestawi
po³±czenie.
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Na centrali PBX mo¿na równie¿ skonfigurowaæ automatyczne przekierowywanie
okre¶lonych numerów.

Dzia³anie w trybie linii wewnêtrznej
Po³±czenie wychodz±ce na linii wewnêtrznej, tryb A
1 Wprowad¼ numer linii wewnêtrznej, do której jest pod³±czony terminal Nokia
32.
2 Terminal Nokia 32 odbierze po³±czenie i wyda sygna³ zg³oszenia.
3 Wprowad¼ numer odbiorcy. Terminal Nokia 32 nawi±¿e po³±czenie.

Po³±czenie wychodz±ce na linii wewnêtrznej, tryb B
1 Wprowad¼ numer linii wewnêtrznej, do której jest pod³±czony terminal Nokia
32.
2 Terminal Nokia 32 odbierze po³±czenie i bêdzie cisza.
3 Wprowad¼ numer odbiorcy. Terminal Nokia 32 nawi±¿e po³±czenie.

Po³±czenie przychodz±ce na linii wewnêtrznej, tryb A
1 Terminal Nokia 32 odbierze po³±czenie i otworzy liniê wewnêtrzn±.
2 Centrala PBX wyda sygna³ zg³oszenia.
3 Wprowad¼ numer wewnêtrzny lub numer wychodz±cy.
4 Centrala PBX przekieruje po³±czenie tak, jakby to by³o po³±czenie
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z telefonu wewnêtrznego.

Po³±czenie przychodz±ce na linii wewnêtrznej, tryb B
1 Terminal Nokia 32 odbierze po³±czenie przychodz±ce i otworzy liniê
wewnêtrzn±.
2 Terminal Nokia 32 wy¶le okre¶lony numer na liniê wewnêtrzn± centrali PBX.
3 Odbiorca odpowie na wywo³anie.
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5. Pod³±czanie terminalu Nokia 32 do
faksu
Terminal Nokia 32 mo¿e byæ pod³±czany do analogowych faksów Grupy 3. Faks
jest pod³±czany do z³±cza RJ-11 zewnêtrznej linii terminalu za pomoc± przewodu
dwu¿y³owego.

Uwaga: Aby mo¿na by³o wysy³aæ i odbieraæ faksy, trzeba najpierw
uaktywniæ funkcjê faksowania na karcie SIM.
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■ Wysy³anie faksów
1 Pod³±cz faks do terminalu Nokia 32.
2 Wybierz numer *01*, aby poinformowaæ terminal Nokia 32
o wywo³aniu faksowym.
3 Wybierz numer odbiorcy.
Na przyk³ad: *01*numer_odbiorcy

■ Odbieranie faksów
Faksy przychodz±ce s± odbierane tak samo, jak przy u¿yciu linii stacjonarnej.
Uwaga: Karty SIM zazwyczaj maj± osobny numer przeznaczony do
obs³ugi faksów. W przypadku faksów przychodz±cych jest u¿ywany numer
faksu przypisany do karty SIM. Informacje dotycz±ce korzystania z us³ug
faksowych mo¿na uzyskaæ od us³ugodawcy.
Je¶li terminal Nokia 32 nie otrzymuje z sieci GSM informacji o rodzaju
po³±czenia przychodz±cego, to nale¿y wybraæ numer *01#*, aby wymusiæ na
terminalu Nokia 32 odebranie nastêpnego po³±czenia przychodz±cego jako
wywo³ania faksu. To tymczasowe ustawienie jest wy³±czane, gdy zostanie
odebrany faks lub wybrany numer #01#*.
Aby uzyskaæ informacje dotycz±ce stanu wska¼ników ¶wietlnych podczas
oczekiwania na po³±czenie faksowe, zobacz „Wska¼niki ¶wietlne” na stronie 31.
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■ Konfigurowanie
W oprogramowaniu Nokia 32 Configurator, w menu Fax connection (Po³±czenie
faksowe) mo¿na wybraæ kierowanie przychodz±cych po³±czeñ faksowych do faksu
anologowego (port RJ-11 linii zewnêtrznej, ustawienie domy¶lne) lub do faksu
komputerowego
(port RS-232).
Aby zmusiæ terminal Nokia 32 do traktowania wszystkich po³±czeñ jako wywo³añ
faksu analogowego, nale¿y w programie Nokia 32 Configurator wybraæ tryb
Permanent fax (Faks sta³y). Aby wy³±czyæ tryb faksu sta³ego, nale¿y wybraæ tryb PC
fax (Faks komputerowy) lub Analog fax (Faks analogowy).
W trybie Permanent fax (Faks sta³y) wysy³aj±c faks analogowy,
nie trzeba korzystaæ z prefiksu *01*.
Aby przeprowadziæ konfiguracjê za pomoc± telefonu stacjonarnego, nale¿y
wybraæ:
• **####**1234#12**0# dla trybu faksu analogowego (ustawienie domy¶lne)
• **####**1234#12**1# dla trybu faksu komputerowego
• **####**1234#12**2# dla trybu sta³ego faksu analogowego (dostêpne tylko
po³±czenia faksowe)
Po poleceniu nale¿y wprowadziæ znaki 555**#, aby zapisaæ nowe ustawienia i
uruchomiæ ponownie terminal.
Uwaga: Wybranie **####**1234# uaktywnia tryb konfiguracji
terminalu Nokia 32.
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Po pomy¶lnym przekazaniu poleceñ do terminalu (za pomoc± telefonu
stacjonarnego) w s³uchawce s³ychaæ sygna³ OK.
Aby uzyskaæ informacje dotycz±ce stanu wska¼ników ¶wietlnych
w trybie Permanent fax (Faks sta³y), zobacz „Wska¼niki ¶wietlne” na stronie 31.
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6. Wska¼niki ¶wietlne
Terminal Nokia 32 ma trzy wska¼niki ¶wietlne –
czerwone i zielone – sygnalizuj±ce stan zarówno
terminalu GSM, jak i modu³u po¶rednicz±cego centrali
PBX. Szczegó³y zawieraj± poni¿sze tabele.

Tabela 1. Wska¼niki ¶wietlne przy uruchomieniu
LED 1

LED 2

LED 3

Opis

-

-

-

Zasilanie wy³±czone.

Zielone
kolejno

Zielone
kolejno

Zielone
kolejno

Zasilanie w³±czone. Terminal
Nokia 32 próbuje nawi±zaæ
po³±czenie z sieci±.

-

Czerwona
migaj±ca

-

Wprowad¼ kod PIN.

-

Czerwona
migaj±ca

Czerwona
migaj±ca

Wprowad¼ kod PUK.
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Tabela 2. Wska¼niki ¶wietlne mocy sygna³u
LED 1

LED 2

LED 3

Moc sygna³u

Czerwona
migaj±ca

-

-

Niedopuszczalna: < -105 dBm

Zielona
migaj±ca

-

-

Niedopuszczalna:
105...100 dBm

Zielona

-

-

S³aba: 100...95 dBm

Zielona

Zielona
migaj±ca

-

S³aba: 95...90 dBm

Zielona

Zielona

-

Umiarkowana: 90...85 dBm

Zielona

Zielona

Zielona
migaj±ca

Umiarkowana: 85...80 dBm

Zielona

Zielona

Zielona

Dobra: -> 80 dBm

Tabela 3. Wska¼niki ¶wietlne podczas normalnej pracy
LED 1

LED 2

LED 3

Opis

-

Zielona

Zielona

Dzia³a, tryb linii zewnêtrznej.

Zielona

-

Zielona

Dzia³a, tryb linii wewnêtrznej.

*

*

Zielona
migaj±ca

Trwa po³±czenie/po³±czenie
przychodz±ce.
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LED 2

LED 3

Opis

*

*

Zielona/
czerwona
migaj±ca

Odebrano wiadomo¶æ/pocztê
g³osow±.

*

*

Czerwona
migaj±ca

Pamiêæ wiadomo¶ci
zape³niona.

-

Zielona
migaj±ca

Zielona

W trybie faksu sta³ego/
oczekiwanie na po³±czenie
faksowe.

Wska¼niki ¶wietlne

LED 1

* W zale¿no¶ci od bie¿±cego trybu pracy terminalu Nokia 32: trybu linii
wewnêtrznej lub zewnêtrznej.
Tabela 4. Wska¼niki ¶wietlne w sytuacjach specjalnych
LED 1

LED 2

LED 3

Opis

Zielona/
czerwona
migaj±ca

Zielona/
czerwona
migaj±ca

Zielona/
czerwona
migaj±ca

W³ó¿ kartê SIM.

Czerwona
migaj±ca

Czerwona
migaj±ca

Czerwona
migaj±ca

Awaria, skontaktuj siê
z serwisem.

¯ó³ta

¯ó³ta

¯ó³ta

Trwa inicjowanie.
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7. Sygna³y d¼wiêkowe
Poni¿sze sygna³y d¼wiêkowe wskazuj± stan terminalu Nokia 32,
gdy telefon jest u¿ywany do zmiany ustawieñ terminalu Nokia 32 lub do
sprawdzenia, czy terminal Nokia 32 odebra³ now± wiadomo¶æ SMS.
Sygna³y d¼wiêkowe

Opis

-----------------

W³ó¿ kartê SIM.

-__

Wprowad¼ kod PIN.

-__

-__

--

Wprowad¼ kod PUK.

----

B³±d.
OK.
Odebrano wiadomo¶æ SMS.
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8. Konfigurowanie
Terminal Nokia 32 mo¿na skonfigurowaæ za pomoc± telefonu DTMF pod³±czonego
do modu³u po¶rednicz±cego albo przy u¿yciu oprogramowania Nokia 32
Configurator. Oprogramowanie Nokia 32 Configurator to specjalne narzêdzie do
konfigurowania terminalu. Szczegó³owe instrukcje u¿ywania oprogramowania
Nokia 32 Configurator s± dostarczane wraz z nim.
Wiêkszo¶æ ustawieñ terminalu Nokia 32 mo¿na skonfigurowaæ za pomoc±
zwyk³ego telefonu DTMF.

■ Ustawienia podstawowe
Ustawienia podstawowe to ustawienia wprowadzania kodów PIN i PUK, regulacji
g³o¶no¶ci g³o¶nika i w³±czenia funkcji IOF (mocy sygna³u).

Wprowadzanie kodu PIN i kodu PUK
Aby wprowadziæ kod PIN, wprowad¼ cyfry kodu PIN i znak #.
Aby wprowadziæ kod PUK, wprowad¼ cyfry kodu PUK i znak #.
Po trzecim nieudanym wprowadzeniu kodu PIN kod zostaje zablokowany. Mo¿na
go odblokowaæ, wprowadzaj±c kod PUK (PIN Unblocking Key). Po wprowadzeniu
kodu PUK trzeba przypisaæ do karty SIM nowy kod PIN.
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Gdy wska¼nik ¶wietlny 2 zamiga i us³yszysz sygna³ d¼wiêkowy „wprowad¼ kod
PIN”, wprowad¼ nowy kod PIN (4–8 cyfr) i znak #.
Aby potwierdziæ nowy kod PIN, wprowad¼ ponownie ten kod i znak #.

Regulowanie g³o¶no¶ci g³o¶nika telefonu
Aby wyregulowaæ g³o¶no¶æ g³o¶nika s³uchawek, wprowad¼ podczas rozmowy
znaki 0**x. Zast±p przy tym x warto¶ci± z zakresu od
1 (najciszej) do 10 (najg³o¶niej). Warto¶æ domy¶lna jest równa 5.

W³±czanie funkcji IOF
Funkcja mocy sygna³u (IOF, Intensity of Field) jest w³±czana po w³±czeniu
zasilania terminalu. Przez dziesiêæ sekund diody terminalu pokazuj± moc sygna³u,
a nastêpnie funkcja IOF zostaje automatycznie wy³±czona.

■ Ustawienia zaawansowane
W celu zmiany ustawieñ zaawansowanych konieczne jest w³±czenie trybu
konfiguracji terminalu Nokia 32.
1 Wprowad¼ znaki **####**.
2 Terminal za¿±da kodu dostêpu. Kod domy¶lny to kod 1234. Mo¿na go zmieniæ
za pomoc± oprogramowania Nokia 32 Configurator.
Aby wprowadziæ kod dostêpu, wprowad¼ cyfry kodu i znak #.
3 Skonfiguruj ustawienia za pomoc± zwyk³ego telefonu DTMF. Poni¿sza tabela
zawiera wykaz dostêpnych ustawieñ.
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4 Wprowad¼ znaki 555**#, aby zapisaæ nowe ustawienia i uruchomiæ ponownie
terminal.
Funkcja

Polecenie zmiany
ustawieñ

Czas przerwania pêtli 2**czas_przerwania#
[ms]

Uwagi
Domy¶lny czas
przerwania pêtli jest
równy 300 ms.

Czas odwrócenia
polaryzacji [ms]

3**czas_odwrócenia_
polaryzacji#

Tryb prezentacji
numeru
wywo³uj±cego
(CLI, Calling Line
Identification)

4**tryb_CLI#

Dostêpne tryby to:
000 = ETSI FSK
001 = DTMF
010 = DTMF-DK

Wybór sieci

5**kod_operatora#

W celu
automatycznego
wyboru sieci jako kod
operatora nale¿y
wprowadziæ kod 000.

Tryb linii wewnêtrznej, 6**#
po³±czenie
7**#
wychodz±ce

Tryb A (domy¶lny)
Tryb B
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Polecenie zmiany
ustawieñ

Tryb linii wewnêtrznej, 8**#
po³±czenie
9**okre¶lony_numer_
przychodz±ce
wewnêtrzny#

Uwagi
Tryb A (domy¶lny)
Tryb B

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

38

Funkcje

9. Funkcje
■ Us³ugi dodatkowe
S± to us³ugi sieciowe zapewniane przez operatorów sieci bezprzewodowych.
Us³ugi te s± ró¿ne w ró¿nych sieciach i ró¿nych krajach. Wiêcej informacji na ten
temat mo¿e zapewniæ lokalny operator sieci. Terminal Nokia 32 obs³uguje
nastêpuj±ce us³ugi dodatkowe sieci typu GSM faza 2+:
• Prezentacja numeru
• Przekazywanie po³±czeñ
• Po³±czenie oczekuj±ce
• Prze³±czanie podczas po³±czenia
• Przenoszenie po³±czeñ
• Ograniczanie po³±czeñ
• Szybka transmisja danych HSCSD
• Transmisja pakietowa GPRS
• Opcje zabezpieczeñ

SMS (us³uga krótkich wiadomo¶ci tekstowych)
Terminal Nokia 32 obs³uguje zarówno us³ugi SMS typu Mobile Originated (MO) jak
i Mobile Terminated (MT) przy u¿yciu poleceñ AT.
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Do korzystania z funkcji SMS jest niezbêdny komputer PC i kabel RS-232 do
transmisji danych.
Terminal Nokia 32 sygnalizuje odebranie wiadomo¶ci SMS za pomoc± wska¼ników
¶wietlnych oraz sygna³em d¼wiêkowym w s³uchawce telefonu.

Poczta g³osowa
Terminal Nokia 32 obs³uguje us³ugê poczty g³osowej sieci GSM. Gdy sieæ prze¶le
wiadomo¶æ SMS o odebraniu poczty g³osowej, terminal Nokia 32 sygnalizuje
odebranie wiadomo¶ci SMS za pomoc± wska¼ników ¶wietlnych oraz sygna³em
d¼wiêkowym w s³uchawce telefonu.

Szybka transmisja danych HSCSD
Terminal GSM obs³uguje standard HSCSD (High Speed Circuit Switched Data),
umo¿liwiaj±cy transmisjê danych z szybko¶ci± do 43,2 kb/s. Transmisja HSCSD
opiera siê na jednoczesnym u¿yciu wielu szczelin czasowych GSM. HSCSD to
us³uga sieciowa. Wiêcej informacji mo¿e zapewniæ operator sieci.

Transmisja pakietowa GPRS
Transmisja pakietowa GPRS (General Packet Radio Service) korzysta
z technologii komutowania pakietów, w której informacje s± przesy³ane w ma³ych
pakietach danych. Terminal Nokia 32 jest terminalem komórkowym GPRS klasy B.
Znaczy to, ¿e mo¿na korzystaæ zarówno
z po³±czeñ GPRS, jak i HSCSD, ale za ka¿dym razem nale¿y okre¶liæ ¿±dany typ
transmisji. Poniewa¿ terminal Nokia 32 obs³uguje wieloszczelinowy system GPRS
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klasy 6, do transmisji danych mo¿na u¿yæ wielu szczelin czasowych naraz: szczelin
3+1, 2+2 lub 2+1.

Prezentacja numeru wywo³uj±cego (CLI)
Funkcja prezentacji numeru wywo³uj±cego (CLI, Calling Line Identification)
umo¿liwia wy¶wietlanie numeru rozmówcy na wy¶wietlaczu urz±dzenia
pod³±czonego do linii zewnêtrznej.
S± dostêpne dwie metody sygnalizacji: ETSI FSK (European Telecommunications
Standards Institute Frequency Shift Keying)
i DTMF (Dual Tone Multi Frequency). Tryb sygnalizacji mo¿e siê ró¿niæ
w zale¿no¶ci od operatora i kraju. Tryb domy¶lny to tryb ETSI FSK (modulacja z
kluczowaniem czêstotliwo¶ci Europejskiego Instytutu Norm
Telekomunikacyjnych).
Uwaga: Nokia nie zapewnia urz±dzeñ do obs³ugi funkcji CLI. Wiêcej
informacji mo¿e podaæ operator sieci.

Informacje o kosztach po³±czeñ (CAI)
Funkcja CAI (Charge Advice Information) umo¿liwia wskazywanie kosztu
ostatnich po³±czeñ i ³±cznych kosztów po³±czeñ na zewnêtrznym liczniku
jednostek taryfikacyjnych lub na wy¶wietlaczu zewnêtrznym. Terminal Nokia 32
konwertuje standardowe informacje sieci GSM (funkcja AoC, Advice of Charge) na
informacje o jednostkach taryfikacyjnych funkcji CAI (impulsy 12/16 kHz), co
umo¿liwia zastosowanie zewnêtrznego licznika jednostek taryfikacyjnych lub
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wy¶wietlacza zewnêtrznego. Ustawienia funkcji CAI na terminalu Nokia 32
mo¿na zmodyfikowaæ za pomoc± oprogramowania Nokia 32 Configurator.
Uwaga: Kosztów po³±czeñ transmisji danych nie mo¿na pokazaæ na
wy¶wietlaczu ani na liczniku. Nokia nie zapewnia urz±dzeñ do obs³ugi
funkcji CAI. Wiêcej informacji mo¿e podaæ operator sieci.

Funkcja automatycznego numeru kierunkowego (AAC)
i trasowania
Funkcja AAC (Automatic Area Code) umo¿liwia na przyk³ad wybieranie numerów
miejscowych w sieci GSM bez wprowadzania numeru kierunkowego. Przed
wys³aniem numeru terminal Nokia 32 automatycznie doda zaprogramowany
numer kierunkowy. Mo¿na równie¿ zleciæ, aby terminal Nokia 32 automatycznie
zmienia³ okre¶lone prefiksy, na przyk³ad w celu zestawienia tañszej trasy
po³±czenia. Ustawienia funkcji AAC i trasowania mo¿na zmodyfikowaæ za pomoc±
oprogramowania Nokia 32 Configurator.

Funkcja wykrywania mocy sygna³u (IOF)
Funkcja IOF (Intensity of Field) wskazuje moc odbieranego sygna³u radiowego.
Jest ona w³±czana po w³±czeniu zasilania terminalu.
Przez dziesiêæ sekund diody terminalu pokazuj± moc sygna³u,
a nastêpnie funkcja IOF zostaje automatycznie wy³±czona.
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Szybsze zestawianie po³±czeñ
Funkcja szybszego zestawiania po³±czeñ umo¿liwia szybsze nawi±zywanie
po³±czeñ. W pamiêci terminalu Nokia 32 jest przechowywanych 10 ró¿nych
ostatnio wybranych numerów.
Je¶li wybierany numer to jeden z numerów zapisanych w pamiêci terminalu,
terminal Nokia 32 wysy³a numer bezzw³ocznie i natychmiast nawi±zuje
po³±czenie.

Funkcja zabezpieczeñ AutoPIN
Terminal Nokia 32 obs³uguje funkcjê zabezpieczeñ AutoPIN. Kod PIN jest
zapisywany w pamiêci terminalu Nokia 32, gdy zostanie wprowadzony po raz
pierwszy lub zmieniony. Ponadto funkcja AutoPIN umo¿liwia odtworzenie
ustawieñ urz±dzenia po awarii zasilania bez konieczno¶ci osobistej interwencji.
Terminal Nokia 32 automatycznie wprowadzi kod PIN po nastêpnym w³±czeniu
zasilania.
Mo¿na uniemo¿liwiæ u¿ycie karty SIM w innych terminalach GSM lub telefonach
komórkowych. U¿ytkownik nie musi znaæ kodu PIN.
Tym niemniej, w terminalu Nokia 32 mo¿na u¿yæ innych kart SIM. Funkcjê
AutoPIN mo¿na wy³±czyæ za pomoc± oprogramowania Nokia 32 Configurator.
Domy¶lnie funkcja AutoPIN jest w³±czona.
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10. Akcesoria do terminalu Nokia 32
Informacje o dostêpno¶ci zatwierdzonych akcesoriów mo¿e zapewniæ sprzedawca
terminalu.
• Zasilacz sieciowy (ACW-5): dostarczany wraz z terminalem Nokia 32. Nale¿y
sprawdziæ numer modelu zasilacza przed pod³±czeniem go do urz±dzenia. Do
zasilania tego urz±dzenia powinien byæ u¿ywany zasilacz ACW-5.
• Zapasowy zestaw baterii: zawiera zapasow± bateriê (BBW-6)
i zasilacz (ACW-4).
• Zestaw do transmisji danych: zawiera kabel RS-232 do transmisji danych i
wykaz poleceñ AT.
• Z³±cze anteny (XRM-1): umo¿liwia pod³±czenie anteny zewnêtrznej do
terminalu Nokia 32.
• Zestaw oprogramowania Configurator: umo¿liwia konfigurowanie
zaawansowanych ustawieñ terminalu Nokia 32. Zawiera oprogramowanie i
kabel do konfigurowania.
Ostrze¿enie! Nale¿y u¿ywaæ jedynie baterii, ³adowarek
i akcesoriów zatwierdzonych przez producenta terminalu do u¿ytku z tym
modelem terminalu. Stosowanie urz±dzeñ innego typu mo¿e uniewa¿niæ
homologacjê terminalu i wszelkie gwarancje zwi±zane z jego dzia³aniem.
Mo¿e to byæ równie¿ niebezpieczne dla u¿ytkownika.
Gdy od³±czasz przewód zasilaj±cy jakiegokolwiek akcesorium, zawsze
chwytaj za wtyczkê –nigdy za przewód.
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11. Rozwi±zywanie problemów
Wiêcej informacji na temat rozwi±zywania problemów zawiera sekcja FAQ (czêsto
zadawane pytania) w witrynie www.nokia.com.

■ Co najpierw nale¿y sprawdziæ
1 Je¶li telefon jest pod³±czony do terminalu Nokia 32, sprawd¼, czy jest
pod³±czony do z³±cza linii zewnêtrznej i czy po³±czenie jest prawid³owe.
2 Sprawd¼, czy zasilacz sieciowy jest dobrze pod³±czony do terminalu Nokia 32
i do gniazdka elektrycznego.
3 Sprawd¼, czy antena jest prawid³owo pod³±czona do terminalu Nokia 32.

■ Nie s³ychaæ sygna³u zg³oszenia
Je¶li po podniesieniu s³uchawki telefonu pod³±czonego do terminalu Nokia 32 nie
s³ychaæ sygna³u zg³oszenia:
1 Sprawd¼, czy zasilacz sieciowy jest dobrze pod³±czony do terminalu Nokia 32
i do gniazdka elektrycznego.
2 Sprawd¼ wska¼niki ¶wietlne, aby uzyskaæ dodatkowe informacje.
3 Je¶li nadal nie s³ychaæ sygna³u zg³oszenia, od³±cz zasilacz od gniazdka
elektrycznego, a nastêpnie pod³±cz go ponownie.
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■ Podczas po³±czenia s³ychaæ szum
Byæ mo¿e terminal Nokia 32 jest zbyt blisko telefonu lub innego urz±dzenia
elektronicznego. Umie¶æ terminal Nokia 32 dalej od urz±dzeñ, które mog± zak³ócaæ
jego pracê.

■ Odbiór jest s³aby
Je¿eli wystêpuj± problemy z odbiorem, na przyk³ad przerwy w mowie,
to byæ mo¿e sygna³ jest zbyt s³aby. Sprawd¼ moc sygna³u. Je¶li sygna³ jest s³abszy
ni¿ 95 dBm, przenie¶ terminal Nokia 32 w inne miejsce. Je¿eli terminal Nokia 32
nie odbiera silniejszego sygna³u, skontaktuj siê
z operatorem sieci.

■ Wprowadzenie kodu PIN nie powiod³o siê
Po trzecim nieudanym wprowadzeniu kodu PIN kod zostaje zablokowany. Mo¿na
go odblokowaæ, wprowadzaj±c kod PUK (PIN Unblocking Key). Kod PUK bywa
dostarczany z kart± SIM. Je¶li nie zosta³ dostarczony, skontaktuj siê z operatorem
sieci. Je¶li zgubisz ten kod, skontaktuj siê z operatorem sieci. Gdy kod PIN jest
zablokowany, migaj± wska¼niki ¶wietlne 2 i 3. Aby odblokowaæ kod:
1 Podnie¶ s³uchawkê telefonu pod³±czonego do terminalu Nokia 32.
Po us³yszeniu sygna³u ¿±dania wprowad¼ kod PUK wprowad¼ kod PUK i znak #.
2 Gdy wska¼nik ¶wietlny 2 zamiga i us³yszysz sygna³ d¼wiêkowy wprowad¼ kod
PIN, wprowad¼ nowy kod PIN (4–8 cyfr) i znak #.
3 Aby potwierdziæ nowy kod PIN, wprowad¼ ponownie ten kod i znak #.
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■ Nie mo¿na uzyskaæ po³±czenia z terminalem Nokia 32 w
trybie linii wewnêtrznej
Sprawd¼, czy ¶wieci siê wska¼nik ¶wietlny 2. Sprawd¼ równie¿, czy linia
wewnêtrzna jest pod³±czona do z³±cza linii wewnêtrznej. Uruchom ponownie
terminal Nokia 32 i przed w³±czeniem zasilania terminalu Nokia 32 upewnij siê, ¿e
jest on prawid³owo pod³±czony do linii wewnêtrznej.
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12. Specyfikacje techniczne
Dane techniczne
Wymiary

121 x 158 x 45 mm

Ciê¿ar

239 g

Temperatura pracy

-10°C...+55°C

Temperatura sk³adowania

-40°C...+85°C

Wilgotno¶æ, zakres pracy

20-75%

Wilgotno¶æ, zakres
sk³adowania

5-95%

Napiêcie wej¶ciowe

Min. bezwzglêdne 6,2 V, maks.
bezwzglêdne 14,0 V

Obs³ugiwane ma³e karty
SIM
Moc radiowa 2 W/1 W
(900/1800 MHz)

Z³±cze linii zewnêtrznej telefonu/centrali PBX
Napiêcie linii w trybie
wysokiej impedancji

50 V
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600 omów

Szybko¶æ po³±czenia
faksowego

Do 9600 bitów na sekundê

Specyfikacje techniczne

Impedancja linii

Z³±cze linii wewnêtrznej
Impedancja dla pr±du
przemiennego przy
podniesionej s³uchawce

600 omów

Pr±d pêtli pr±du sta³ego

15–120 mA

Zasilacz sieciowy ACW-5
Napiêcie

13,5 V

Pr±d sta³y

750 mA

Zakres roboczy

90–264 V~

Zakres czêstotliwo¶ci

47–63 Hz

Ciê¿ar

70 g + kable

Objêto¶æ

<110 cm3

Antena
Terminal Nokia 32 ma wbudowan± antenê. Z anteny zewnêtrznej mo¿na korzystaæ
przy u¿yciu z³±cza antenowego XRM-1.
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Z³±cze RS-232
Dostêpne jest z³±cze ¿eñskie D9 standardowego portu RS-232. Obs³uguje ono
polecenia AT (w standardach ITU-T V. 25ter,
ETS GSM 07.07, ETS GSM 07.05).

Zgodno¶æ elektromagnetyczna (Europa)
Terminal GSM zosta³ przetestowany pod wzglêdem zgodno¶ci
elektromagnetycznej (EMC) ze standardami ETS 300 342-1/13. Modu³
po¶rednicz±cy spe³nia normy standardu ITU-T i wymagania normy ETS 300-001
dla ³±czy wewnêtrznych i zewnêtrznych central PBX. Modu³ obs³uguje równie¿
funkcjê prezentacji numeru wywo³uj±cego (CLI) zgodn± z norm± ETS 300-659 (w
trybach FSK i DTMF).
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13. Eksploatacja i konserwacja
Terminal nale¿y do szczytowych osi±gniêæ nowoczesnej techniki, dlatego te¿ wymaga
umiejêtnego pos³ugiwania siê nim. Przestrzeganie poni¿szych wskazówek zapewni
spe³nienie wszystkich warunków gwarancji i pozwoli na bezawaryjn± pracê urz±dzenia przez
wiele lat.
• Przechowuj terminal, wszystkie jego czê¶ci i akcesoria w miejscu niedostêpnym dla
ma³ych dzieci.
• Chroñ terminal przed wilgoci±. Opady, du¿a wilgotno¶æ i ciecze zawieraj±ce zwi±zki
mineralne mog± powodowaæ korozjê obwodów elektronicznych.
• Nie u¿ywaj i nie przechowuj terminalu w miejscach brudnych i zapylonych. Mo¿e to
bowiem spowodowaæ uszkodzenie jego ruchomych czê¶ci.
• Nie przechowuj terminalu w wysokiej temperaturze. Skraca ona ¿ywotno¶æ baterii i
podzespo³ów elektronicznych, mo¿e spowodowaæ odkszta³cenia,
a nawet stopienie elementów plastykowych.
• Nie przechowuj terminalu w zimnych pomieszczeniach. Gdy podczas pracy terminal
nagrzewa siê (do normalnej temperatury), w jego wnêtrzu gromadzi siê wilgoæ, co mo¿e
spowodowaæ uszkodzenie podzespo³ów elektronicznych.
• Nie próbuj otwieraæ terminalu. Niefachowa ingerencja mo¿e spowodowaæ jego
uszkodzenie.
• Nie rzucaj, nie upuszczaj i nie obijaj terminalu. Nieostro¿ne obchodzenie siê z
terminalem mo¿e spowodowaæ uszkodzenia podzespo³ów elektronicznych.
• Do czyszczenia terminalu nie stosuj ¿r±cych chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych
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detergentów.
• Nie maluj i nie lakieruj terminalu. Farba lub lakier mog± skleiæ ruchome czê¶ci terminalu
i uniemo¿liwiæ prawid³owe dzia³anie.
• Stosowanie anten innego typu, modyfikacja lub pod³±czenie dodatkowych urz±dzeñ
mo¿e spowodowaæ uszkodzenie terminalu. Bêdzie to równie¿ niezgodne z przepisami
dotycz±cymi u¿ytkowania sprzêtu radiowego.
Powy¿sze wskazania dotycz± w równej mierze terminalu, baterii, ³adowarki
i wszystkich innych akcesoriów. Je¶li stwierdzisz usterki w dzia³aniu choæby jednego z tych
elementów, dostarcz go do najbli¿szego autoryzowanego serwisu. Uzyskasz tam pomoc w
rozwi±zaniu problemu i w ewentualnej naprawie.
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14. Wa¿ne informacje o bezpieczeñstwie
¦rodowisko pracy
Pamiêtaj o konieczno¶ci stosowania siê do obowi±zuj±cych na danym obszarze przepisów
specjalnych i nie instaluj terminalu w miejscach, gdzie jego u¿ywanie jest zabronione lub
mo¿e powodowaæ zak³ócenia radiowe b±d¼ inne zagro¿enia. U¿ywaj terminalu tylko w jego
normalnej pozycji roboczej.

Urz±dzenia elektroniczne
W wiêkszo¶ci nowoczesne urz±dzenia elektroniczne s± dobrze ekranowane od sygna³ów o
czêstotliwo¶ci radiowej (RF). Spotyka siê jednak i takie, które nie s± dostatecznie
zabezpieczone przed sygna³ami RF terminalu.

Aparaty medyczne
Praca ka¿dego urz±dzenia radiowego (a wiêc równie¿ terminalu komórkowego) mo¿e
powodowaæ zak³ócenia w dzia³aniu nieodpowiednio zabezpieczonej medycznej aparatury
elektronicznej. Skonsultuj siê z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby
rozstrzygn±æ wszelkie w±tpliwo¶ci i upewniæ siê,
czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed oddzia³ywaniem fal
o czêstotliwo¶ci radiowej (RF). Nie instaluj terminalu w placówkach s³u¿by zdrowia, w
których jakiekolwiek przepisy zabraniaj± u¿ywania terminali komórkowych. W szpitalach i
innych placówkach zdrowia korzysta siê czêsto
z aparatury, która jest niezwykle czu³a na fale radiowe emitowane ze ¼róde³ zewnêtrznych.
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Urz±dzenia oznakowane
Nie instaluj terminalu w ¿adnym miejscu, w którym napotkasz oznakowania zakazuj±ce
u¿ywania terminalu.

Warunki fizyko-chemiczne gro¿±ce eksplozj±
Nie instaluj terminalu w ¿adnym obszarze, w którym warunki fizyko-chemiczne mog±
doprowadziæ do wybuchu, oraz przestrzegaj wszelkich znaków i instrukcji. W takiej sytuacji
jedna iskra mo¿e spowodowaæ eksplozjê, w jej rezultacie uszkodzenie cia³a, a nawet ¶mieræ.
Nale¿y te¿ pamiêtaæ o zakazie u¿ywania sprzêtu radiowego w rejonach sk³adowania i
dystrybucji paliw, w s±siedztwie zak³adów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania
wybuchów. Miejsca,
w których mo¿e doj¶æ do wybuchu, s± czêsto (ale nie zawsze) odpowiednio oznakowane. Do
takich nale¿± pomieszczenia pod pok³adem ³odzi, miejsca sk³adowania i przepompowywania
chemikaliów, pojazdy napêdzane ciek³ym gazem (propan, butan), miejsca, w których
atmosfera zawiera chemikalia b±d¼ py³y metali albo kurz pochodz±cy z ziaren ro¶lin
zbo¿owych, a tak¿e wszystkie inne miejsca, w których ze wzglêdów bezpieczeñstwa silnik
samochodu nale¿a³oby wy³±czyæ.

Po³±czenia alarmowe
Ten terminal dzia³a przy u¿yciu sygna³ów radiowych, sieci bezprzewodowych
i naziemnych, a tak¿e funkcji zaprogramowanych przez u¿ytkownika. Dlatego te¿ nie ma
gwarancji, ¿e zawsze da siê nawi±zaæ po³±czenie. W zwi±zku z tym nigdy nie nale¿y opieraæ
najwa¿niejszej komunikacji (na przyk³ad s³u¿±cej do wezwania pogotowia ratunkowego)
wy³±cznie na terminalu bezprzewodowym.
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Uzyskanie po³±czenia z numerem alarmowym mo¿e byæ niemo¿liwe w niektórych
bezprzewodowych sieciach telefonicznych lub w przypadkach, gdy uaktywnione s± niektóre
us³ugi i /lub funkcje terminalu. Nale¿y to sprawdziæ u lokalnych operatorów sieci.
Aby wykonaæ po³±czenie alarmowe:
1. Je¶li terminal nie jest w³±czony, w³±cz go. Sprawd¼, czy moc sygna³u jest wystarczaj±ca.
2. Aby zakoñczyæ nawi±zane po³±czenie, nale¿y od³o¿yæ s³uchawkê.
3. Zaczekaj na sygna³ zg³oszenia centrali, a nastêpnie wprowad¼ ¿±dany numer alarmowy.
Je¶li pewne funkcje terminalu s± w³±czone, konieczne mo¿e byæ ich wy³±czenie przed
wybraniem numeru alarmowego. Sprawd¼ to w instrukcji obs³ugi
i skonsultuj z operatorem sieci.
Gdy dzwonisz na numer alarmowy, pamiêtaj o dok³adnym podaniu wszystkich niezbêdnych
informacji. Twój terminal mo¿e byæ jedynym ¶rodkiem ³±czno¶ci
w pobli¿u miejsca wypadku – nie przerywaj wiêc po³±czenia, dopóki nie otrzymasz na to
zgody.
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