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NT32I HKK - REV. AAA - 20.11.2009  
KAREL bu dokümanda belirtilen ürün özelliklerinde, geliştirme ve iyileştirme yapmak 
amacı ile, önceden haber vermeden değişiklik yapabilir. Ürünlerde yazılım ve donanım 
versiyonlarına göre yazılanlardan farklı özellikler bulunabilir.

ARAYÜZ KRİTERLERİ:

- NT32I Sayısal Telefon Seti, TT A.Ş. tarafından yayınlanan 
 arayüz kriterlerine uygundur.

-  NT32I Sayısal Telefon Seti, KAREL Telefon Santralları 
 ile tam uyumlu çalışır.
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ÖNEMLİ!

Aldığınız sistemin ürün ömrü 10 yıldır. KAREL ürünü teslim tarihinden itibaren 2 yıl 
süreyle garanti kapsamında tutar. GARANTİ BELGESİ ürün içinde size sunulmaktadır. 

YETKİLİ SATICI ve BAYİ LİSTESİ aldığınız ürünle birlikte verilir.

LÜTFEN Garanti Belgenizi Satıcınıza Onaylatınız!

Lütfen Sisteminizin Montajını ve Rutin Bakımını Belirtilen Yetkili Satıcı Ve Yetkili 
Teknik Servis’e Yaptırınız.

Yetkili Olmayan Kişilerce Yapılan Tüm Müdahalelerde Sistem Garanti Kapsamı 
Dışında Kalır.

DİKKAT EDİLECEK KONULAR
•  Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar 
 kullanmak üzere saklayınız.
• Cihazınızın bağlantılarında yapılacak bir hata, cihazınıza ya da telefon santralinize 
 hasar verebilir. Özellikle santral ve DSS bağlantısı Yetkili Teknik Servislerce 
 yapılmalıdır. Teknik Tanıtım ve Kullanım Kılavuzunda yer alan bağlantılarla ilgili 
 açıklamalar bilgi vermek amacı ile konulmuştur.
• Cihazınızın içinde bakım-onarım yapabileceğiniz bir kısım yoktur; bunun için 
 cihazınızın arızalanması durumunda yetkili servise başvurunuz.
• Cihazınızı yeni bir bölgede çalıştırmadan önce cihazın çalışma voltajı ile şebeke 
 voltajının uyumlu olduğundan emin olunuz.
• Fiş-prizli bağlantıya gerek duyarsanız, kesinlikle elektrik şi ve prizi kullanmayınız, 
 telefon için yapılmış olan ş-priz ve bağlantı elemanlarını kullanınız.
• Cihazınızın yetkisiz kişilerce modikasyonu veya orjinal adaptörü dışında başka bir 
 adaptör ile bağlanması cihazınızın zarar görmesine sebep olabilir.
• Cihazınızı direkt güneş ışığı alan yerlerden koruyunuz.
• Cihazınızın üzerine sıvı bir maddenin dökülmesine izin vermeyiniz.
• Cihazı temizlemeden önce şi prizden çekin. Cihazınızın dış temizliğini haf nemli bir 
 bezle yapabilirsiniz. Temizlik için herhangi bir kimyasal kullanmayınız. 
• Cihazınızı test etmek veya benzeri amaçlarla uygulanacak her türlü yabancı sinyal, 
 telefonunuzda ciddi hasara neden olabilir.
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DİKKAT
 
NT Serisi Telefonlar IP tabanlı olduklarından, size ve çevreye karşı olumsuz bir durum 

yaratmaması için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

    Telefonlar yetkili olmayan kişilerce kesinlikle   
    açılmamalıdır.
  

    Telefonun içine hiçbir şekilde yabancı maddenin   
    girmemesi için önlem alınmalıdır.

 
  
Telefonunuzun sağlıklı çalışabilmesi için lütfen aşağıdaki hususlara dikkat ediniz:

•  Telefonunuzu doğrudan güneş ışığı almayan, rutubetsiz, sıcaklığı 5 - 40 Co arasında 
 bulunan, havalandırılmış bir ortama kurdurunuz. Odada pratik bir aydınlatma 
 olmalıdır. Telefonunuz toz, sarsıntı, yağ ve su etkisine maruz kalmamalıdır.
•  Yüksek frekans üreten cihazlar (kaynak cihazları, bilgisayar, teleks ve benzeri 
 büro makineleri, klimalar, televizyonlar vs.) telefonun bağlı olduğu santral ve 
 telefon ile mümkünse aynı odada bulunmamalı ya da  bunlardan en az 3 metre 
 uzakta bulunmalıdır.
•  Telefonunuz duvara asılarak da kullanılabilir. Bunun için lütfen bu amaçla hazırlanan 
 özel asma aksesuarını talep ediniz.
•  Telefonunuzun en fazla bir adet DSS aksesuarıyla birlikte duvara asılabileceğini 
 unutmayınız.
•  Telefonunuzun masa üstündeki yükseklik ayarı için tasarlanmış ayakları 
 kullanmadığınız taktirde kaybolmamaları için özenle muhafaza ediniz.
•  Telefonunuza birden fazla DSS bağlanacaksa, yetkili satıcınızdan mutlaka özel güç 
 adaptörünü talep ediniz, herhangi başka bir adaptör kesinlikle kullanmayınız.
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ÖNSÖZ

Bu kılavuz içinde yer alan bölümler NT32I IP Telefon Setini kullanıma hazır hale 
getirmeye yönelik temel bilgiler içermektedir.

 - Telefon özellikleri hakkında temel bilgiler verilmiş, cihazla birlikte gelen donanım 
  anlatılmıştır.

 - Telefonun temel kullanımı için gerekli tuş takımlarından bahsedilmiştir.

 - Telefonun donanımsal ihtiyaçlarından bahsedilmiş, bağlantı detaylarıverilmiştir.

 - NT32I Telefon Seti üzerinde yapılması gereken ve alternatif olabilecek ayarlar, 
  kullanıcılara yol göstermesi amacıyla anlatılmıştır.

 - Herhangi bir sorunla karşılaşıldığında öncelikle nelere dikkat edilmesi gerektiğine 
  dair bilgiler verilmiştir.

İyi çalışmalar dileriz,

KAREL A.Ş.

Sayın Müşterimiz,

Firmamıza ve ürünlerimize göstermiş olduğunuz ilgi ve güvene teşekkür ederiz. 

Seçtiğiniz telefon seti Türk Telekom onaylı olup, yurt çapındaki yaygın servis ağı 
ve KAREL güvencesiyle sizlere sunulmaktadır. Lütfen cihazınızın montajını Garanti 
Belgesi’nde yer alan Yetkili Satıcı/Yetkili Teknik Servis’lere yaptırınız.

Satın almış olduğunuz ürünün yatına, ürünün montajı ve programlanması dahil, tesisat 
(malzeme+işçilik) hariçtir.

Yeni cihazınızı iyi günlerde kullanmanızı diler, ürünümüzden memnun kalacağınızı 
umarız.

Saygılarımızla,

KAREL A.Ş.
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GİRİŞ
NT32I IP SIP Telefonun Temel Özellikleri:
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NT32I IP SIP Telefonun Özellikleri:
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TANITIM
NT32I, KAREL’in yeni nesil IP PBX sistemleri ile tam uyumlu çalışan, ileri ve üstün 
özelliklere sahip IP tabanlı telefon cihazıdır. Mevcut IP hatlar kullanılarak çok ucuz ve 
kaliteli ses iletişimi sağlamaktadır. 

NT32I, IP PBX veya SIP Sunucular ile birlikte çalışabilen bir IP telefondur ve IP hatlar 
üzerinden ses taşıma protokolü olan SIP protokolünü desteklemektedir.

NAT desteği bulunan NT32I telefon üzerinde bulunan ikinci ethernet portu ile aynı 
zamanda internet çıkışı bilgisayara ulaştırılabilir.

Ürün Sevk Donanımı:
 -  NT32I Telefon Seti

 -  Telefon Ahizesi

 -  Ahize spiral kablosu

 -  Ethernet Kablosu

 -  AC güç adaptörü

 -  Ürün kalite ve garanti kartı

 -  Kullanım Kılavuzu

               NT32I Telefon                          Ahize

               Ethernet Kablo           AC Güç Adaptörü              Kullanım Kılavuzu

3
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DIŞ GÖRÜNÜM

* Gelen Çağrı Lambası aynı zamanda Mesaj Uyarısı olarak kullanılmaktadır.

** Ekran yükseklik ayarı mutlaka bu mandal kullanılarak yapılmalıdır.
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YÖN ve ÖZEL İŞLEV TUŞLARI

• “OK ” tuşu :  Ekran üzerinde kullanıcıya sunulan seçenekleri onaylayıp aktiemek 
için kullanılır.  

• “Yön , , ,  ” tuşları: Bu tuşlar ile ekranda birden fazla seçenek olduğu 
durumlarda seçenekler arasında hareket edilebilir ve ilgili seçenek etkinleştirilebilir. Bütün 
menülerde bir diğer seçeneğe veya mesaja geçmek için kullanılır. 

“Contacts” tuşu: Telefon defterini aktier. Yeni kayıt girişi, eski kayıt silme ya da tüm 
rehber kayıtlarına erişilmesini sağlar.

“Call Log” tuşu: Arama Kayıtları menüsünü aktier ve tüm çağrı kayıtlarına erişilmesini sağlar.

“Menu” tuşu: Telefon ayarlarının tümünün yapılabileceği menüye giriş ve menüden 
çıkış için kullanılır. 

“Function” tuşu: İlerideki kullanımlar için ayrılmıştır. Diğer programlanabilir tuşlar gibi 
kullanıcının dilediği herhangi bir işlev/servis/abone vb. fonksiyon atanabilir.  

“Message ” tuşu: Telefona bırakılmış mesajlara erişmek için kullanılır. Telefonda 
yeni/henüz dinlenmemiş mesaj bulunması durumunu içindeki LED aracılığıyla gösterir.

“Redial” tuşu: En son aranan harici numarayı yeniden arar.

“Conference” tuşu: Bir iç veya dış hat görüşmesi esnasında konferans başlatmak için 
kullanılır.

“Park” tuşu: Bu tuşa devam etmekte olan bir görüşme sırasında basılırsa görüşülen hat 
park edilir. 

“Transfer” tuşu: Devam eden bir görüşmeyi başka bir aboneye kör aktarmak için 
(üzerine aktarma yapılan abone uyarılmadan) ya da parkta bekleyen bir aboneyi o anda 
görüşülen aboneye aktarmak için kullanılır.
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Kısa Yol Tuşları  

Telefon üzerindeki Kısa Yol Tuşlarına (HA Tuşları) rehberden bir numara, Park Etme, 
Sıraya Girme gibi özellikler, servis özellikleri (Otomatik Cevaplama, Rahatsız Edilmeme, 
Yönlendirme gibi) veya menüde yer alan sayfalardan biri atanabilir.

Ses Tuşları / Kulaklık Tuşu
 

Genel Ayarlar altında bulunan Kulaklık kontrolüne göre bu tuşun işleyişi değişmektedir. 
Eğer Kulaklık Kontrolü etkin ise bu tuş kulaklığı devreye almak için kullanılır. Yani telefon 
üzerinden bu tuş kullanılarak bir çağrı yapılır veya gelen bir çağrı bu tuşa basılarak 
cevaplanırsa kulaklık devreye girmiş olur. Telefon kapatıldığında veya karşı taraf çağrıyı 
sonlandırdığında kulaklık devreden çıkacaktır. 

Fakat Kulaklık Kontrolü devre dışı ise bu tuş yeni arama başlatmak için kullanılır. Arama 
esnasında veya boş durumda iken veya konuşma durumunda iken bu tuşa basılırsa yeni 
arama başlatılır.
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FİZİKSEL BAĞLANTILAR

NT32I telefon setinin arka yüzeyinde AC güç adaptör bağlantısının, LAN bağlantısının, 
ahize ve kulaklık bağlantısının yapılacağı konnektörler bulunur. Hızlı kurulum için 
öncelikle NT32I telefon seti ile birlikte gelen ahize bağlantısı ilgili bağlantı konnektörüne 
yapılır. Daha sonra AC güç adaptör bağlantısı yapılarak telefon seti çalıştırılır. Ardından 
mevcut yerel ağa bağlantı için ürünle birlikte gelen ethernet kablosu şekilde gösterilen 
LAN bağlantı konnektörüne bağlanmalıdır.

Fabrika çıkışında NT32I telefon setine tanımlanmış bir IP adres bulunmadığında LAN’a 
bağlanan NT32I telefon seti işlevsel olmayacaktır. Telefonun IP ayarlarının yapılması 
ve bir sunucuya ya da IP sisteme kayıt olması için gerekli bilgiler ilerideki bölümlerde 
verilmiştir. Lütfen programlamaları bu bölümleri dikkate alarak yapınız.
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NT32I AĞ AYARLARI
Donanımsal gereksinimler belirtildiği şekilde karşılandıktan sonra, telefon setine enerji 
verilir ve ekranda aşağıdakine benzer bir ekranla karşılaşılır.

Ekranın hemen altındaki esnek ekran tuşları kullanılarak Menü ana menüsüne ve diğer 
menülere erişilebilir. Menü’ye giriş yapıldıktan sonra aşağıda isimleri verilen 8 ana 
menünün görüntülendiği bir alt menüye geçilir.

    -   Telefon Defteri
    -   Arama Kayıtları
    -   Mesajlar
    -   Sistem Ayarları
    -   Ayarlar
    -   Güvenlik Ayarları
    -   Alarm
    -   Sip Ayarları

Telefon seti için fabrika çıkış değer olarak herhangi bir IP tanımlaması yapılmadığı için 
öncelikle NT32I telefon setine bir IP adresi tanımlanması gerekir. Bu tanımlama işlemi 
Menü > Ayarlar > Telefon Ayarları > Ağ  Ayarları alt menüsü altından yapılacaktır.
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Yukarıdaki ekranla da gösterilen ana menü ekranına gelinir ve yön tuşları (aşağıdaki 
şekilde gösterilen) kullanılarak Ayarlar ana menüsüne giriş yapılır.

Ayarlar menüsüne “Seç” ekran tuşu yardımıyla giriş yapıldıktan sonra “Telefon Ayarları” 
alt menüsüne yine yön tuşları ile ilerlenir.
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“Telefon Ayarları” alt menüsü içinde yer alan “Ağ Ayarları” seçeneği içinde NT32I telefon 
setine IP atama yapılmasını sağlayacak opsiyonlar yer alacaktır.

“Ağ Ayarları” seçildikten sonra mevcut LAN bilgileri kullanılarak NT32I telefon setine uygun 
bir IP adresi tanımlaması yapılmalıdır. IP adresi tanımlaması yaparken mevcut network 
üzerinde çakışma ya da sorun yaşanmaması için şirket içi Bilgi İşlem Sorumlusundan 
yardım isteyebilirsiniz.

10
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NT32I telefon setini etkin hale getirebilmek için ilk etapta;
   -   IP Tipi
   -   IP Adresi
   -   Netmask
   -   Gateway tanımlamalarını yapmak gerekmektedir.

IP Tipi seçimi için iki farklı seçenek sunulmaktadır.

Statik IP: Kullanıcı IP Adresi ve Alt Ağ Maskesini manuel olarak ayarlayabilir.

DHCP: DHCP sunucusu gerekli tüm network ayarlarını otomatik olarak belirler.

11
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IP Tipi, Statik olarak seçilir ve Onay tuşuna basılır.

IP Tipi Statik seçildiği için sırayla;

 - IP adresi

 - Netmask 

 - Gateway adreslerinin girişleri yapılır.
  

! Şirketinize ait IP ayarlarını yetkili kişilere danışarak lütfen kontrol ediniz. !

Manuel olarak her bir IP adresi, Netmask ve Gateway adresi girildikten sonra Onay 
tuşuyla giriş kaydedilir. Geri tuşuyla menüden çıkılır. Ağ Ayarları ana menüsünden 
çıkmadan önce “Değişiklikleri Kaydet?” Uyarı mesajı alınır.

12
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Evet tuşuyla yeni tanımlanan IP ayarları kaydedilir ve değişikliğin kaydedildiğine dair bir 
bilgi mesajı alınır.

NT32I telefon setine bir IP tanımlaması yapıldığı için takip eden diğer işlemleri, NT32I 
telefon setine özel web arayüz üzerinden yapmak kullanım kolaylığı sağlayacaktır. 

Telefona ait bütün işlemler telefon seti üzerinden yapılabileceği gibi NT32I web arayüzü 
üzerinden programlama yapılabilmektedir. Hızlı ve kolay programlama adımları için web 
arayüz kullanımı önerilmektedir.

Kılavuzun bundan sonraki bölümlerinde diğer ayarların anlatımı web arayüz üzerinden 
yapılacaktır.

13
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NT32I WEB AYARLARI
Ağda bulunan bilgisayarınızdan, herhangi bir web tarayıcısının adres barına Ağ Ayarları 
bölümünde NT32I için tanımlanan IP adresini yazınız ve Enter’a basınız.

Örnek olarak NT32I setine 192.168.178.247 numaralı IP adresi verildiği için adres barına 
bu numara girilerek aşağıdaki şekille de gösterilen giriş ekranına ulaşılır.

Karşınıza çıkan ekranda, giriş alanına “123456” başlangıç şifresini yazarak Tamam’a 
basınız. (Default giriş şifresini Sistem Ayarları > Http Şifre menüsünden daha sonra 
değiştirebilirsiniz.)

14
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Sistem Bilgisi

Gelen menüde Sistem Bilgilerini görebilirsiniz.

Ağ Ayarları

Ağ Ayarları opsiyonuna gelerek, daha önce manuel olarak tanımladığınız ayarları gözden 
geçirebilirsiniz. Aşağıdaki ekran sadece örnek olması adına verilmiştir.

! DNS ayarlarını, ilgili kişilere danışarak yapabilirsiniz. !

15
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NT32I telefon seti farklı üç adet sunucuya kayıt olabilir. Aynı anda bu üç sunucuya kayıt 
imkanı yoktur, tanımlanacak üç farklı sunucu istendiği zaman etkin hale getirilerek farklı 
zamanlarda kullanılabilir.

Sunucu ya da IP PBX kaydına ait girişler Sip Ayarları menüsünden yapılmaktadır.

Sip Ayarları

SIP Kayıt
SIP Sunucu ya da IP PBX üzerinden konuşma yapmak için bu seçeneğin “Etkin” olarak 
işaretlenmesi gereklidir. Kullanıcı sunucuya kaydolduğu zaman sunucu üzerindeki analog 
veya sayısal diğer aboneler ile iletişim kurabilir ve sunucunun desteklediği servisleri 
kullanabilir.

Bu seçenek “Devre Dışı” olarak işaretlenirse ilgili NT32I kullanıcısı üzerinden sadece IP 
- IP konuşmalar mümkün olacaktır. 

16
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Kayıt Tercihi
SIP Sunucu bilgilerinin otomatik olarak mı yoksa manuel olarak mı tanımlanacağını 
belirler. Kayıt tercihi otomatik olursa telefon sırayla etkin olarak tanımlanmış sunuculara 
kayıt olmaya çalışacaktır. Manuel olursa kullanıcı tarafından seçilmiş bir sunucuya kayıt 
olmaya çalışacaktır.

Sunucu Tercihi
Bu alan üzerinden, tanımlanan SIP Sunucu’lardan hangisinin etkin olacağı belirlenir. Üç 
farklı sunucudan hangisine kayıt olunmak isteniyorsa o sunucuya ait bilgilerin yer aldığı 
sunucu numarası işaretlenir.

X.Sunucu IP
Üç farklı SIP sunucusu ya da IP PBX için IP adresi veya URI tanımlama için kullanılır.

X. Sunucu Port
SIP Sunucu portunu girmeye yarar. Varsayılan değer 5060 olarak belirlenmiştir.

Kullanıcı ID
Kullanıcı hesap bilgilerini girmeye yarar.

Servis ID
SIP Servis ID’si girilir.

Şifre
SIP Servis şifresi girilir.

Kullanıcı Adı
NT32I telefon seti LCD ekranında görülmesi istenen kullanıcı ismi girilir.

SIP Port
Bu port değeri telefonun SIP haberleşmesi için kendi üzerinde hangi portu kullanacağını 
belirtir. Sunucuda kayıtlı port değeri girilmelidir. 1024-65535 değer aralığında girilebilir. 
Varsayılan değer 5060 olarak belirlenmiştir.

RTP Port
RTP alıp gönderme için kullanılır. 1024-65535 değer aralığında girilebilir. Varsayılan 
değer 4000 olarak belirlenmiştir.

Kayıt Sonu
Canlı Tut mesajını SIP Sunucu’ya gönderme aralığını belirler. Minimum 10 sn, azami 
65535 sn’dir. Varsayılan değer 60 sn olarak belirlenmiştir.

Canlı Tut
Telefonun SIP Sunucusuna ne kadar aralıkla boş UDP paket gönderileceğini belirler. 
Varsayılan değer 20 sn olarak belirlenmiştir.

DTMF Modu
DTMF gönderme metodlarını belirlemeye yarar. Üç farklı modla gönderim sağlanabilir;
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 -   Inband

 -   RFC2833

 -   SIP Info

NAT
NAT aracının etkin olup olmayacağı belirlenir. 

STUN
STUN Sunucusunun IP adresi veya ilk etapta sunucu ile ilgili girişleri yapmak 
yeterli olacaktır. Tüm gerekli tanımlamaları yaptıktan sonra “Kaydet” tuşuna basarak 
programlamaların aktif hale gelmesini sağlayın.

NT32I telefon setine ait tüm bu ayarlardan sonra Sunucu tarafına da IP kullanıcı 
bilgilerinin tanımlanması gerekmektedir. Bu nedenle sunucu ya da IP PBX üzerinde 
NT32I kullanıcısına ait kimlik bilgilerini ve şifre tanımlamalarını yapmayı unutmayınız. 

Sunucu kullanıcı bilgilerini düzgün alamazsa, NT32I belli aralıklarla (Kayıt Sonu minimum 
süresi kadar) sunucuya canlı-tut mesajı gönderecektir. Bu süre içerisinde sunucu 
kullanıcıyı tanıyamazsa NT32I sürekli “Sip Kayıt Başarısız” hatası verir ve sunucuya 
kaydolmamış olur.

Telefon sunucuya sorunsuz bir şekilde kaydolursa sunucu üzerinde tanımlı diğer sayısal/
analog telefonlarla sorunsuz haberleşir ve sunucunun desteklediği tüm servislerden 
yararlanabilir. 

STUN Port
STUN Port değeri girmeye yarar. 1-65535 değer aralığında girilebilir. Varsayılan değer 
3478 olarak belirlenmiştir.
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PROBLEM GİDERME

 -  Telefonunuz, güç bağlantısı yapıldığı halde açılmıyor?
Telefonun adaptör kablosunu prize taktığınızdan emin olun. Prizde enerji olup-olmadığını 
kontrol edin, enerji olduğundan emin olun. Eğer bağlantılar tamamsa adaptörü telefona 
taktıktan sonra 25-30 saniye kadar bekleyin, telefon açılacaktır. Eğer hala açılmıyorsa 
cihazınızı prizden çekip yetkili servisinize başvurun.

 -  Telefona ait fiziksel bağlantılar sağlandı fakat Web Arayüzüne ulaşılamıyor?
Telefonunuzun ziksel bağlantılarını kontrol edin. NT32I telefon setine bağlantı yaptığınız 
LAN konnektörünün doğruluğunu kontrol edin. LAN bağlantısı için kullanılan ethernet 
kablosunun doğru çalıştığından emin olun. Telefonunuzun IP ayarlarının doğru yapılıp-
yapılmadığını kontrol edin. IP adresi aynı ağ içinde başka bir cihaz için kullanılıyorsa 
çakışma yaşanabilir o nedenle bilgi işlem sorumlusuna danışabilirsiniz. Gateway 
adresinin doğru girilip-girilmediğini kontrol edin. Aynı ağ içindeki bir bilgisayardan NT32I 
telefon setine verdiğiniz IP adresine “ping” çekin. İletişim sağlanıyorsa web arayüzüne 
erişebilirsiniz, eğer hala erişim sağlanamıyorsa bilgisayarınızın ağ ayarlarını kontrol edin 
ve NT32I telefon seti ile aynı ağda olup olmadığınıza bakın. Sorun devam ederse yetkili 
servisinize başvurun.

 -  Sürekli “Kayıt Başarısız” mesajı veriyor?
Telefonunuzun LAN kablosunun bağlı olduğunu kontrol edin, kablonun sağlamlığından 
emin olun. Tüm kontrollerinize rağmen hala sorun devam ediyorsa SIP Ayarlarınızı yeniden 
kontrol edin. Kaydolacağınız SIP sunucu ya da IP PBX üzerindeki kullanıcı ayarlarınızı 
sistem yöneticisine teyit ettirin. Kullanıcı kimlik bilgileri ve şifre tanımlamalarının sunucu 
tarafında doğru olduğunu onaylatın. Eğer sorun devam ediyorsa sistem yetkilisine 
başvurun.

 -  Telefonun enerjisi var ama “Servis Yok” mesajı alıyor?
Telefonunuzun yazılımlarının tam ve doğru olarak yüklendiğinden emin olun. Bunun 
için Sistem Ayarları/Sistem Bilgisi menüsünü kontrol edin. Telefonun tüm ziksel kablo 
bağlantılarının eksiksiz yapıldığından emin olun. Ağ ayarlarınızı yeniden kontrol edin, 
eğer tüm bunlara rağmen servis alamıyorsanız sistem yetkilisini arayın.
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