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1 Önemli
Kablosuz router’ýnýzý kullanmadan önce bu kullaným kýlavuzunu 
okuyunuz. Kullaným kýlavuzu, kablosuz router ile ilgili önemli bilgileri 
içermektedir.

1.1 Güvenlik bilgileri

Dikkat
• Bu cihaz, sadece birlikte teslim edilen güç adaptörü ile 

çalýþtýrýlacaktýr.
• Güç adaptörü olarak sadece üretici “Leader: MU12-2120100-C5” 

ve/veya üretici “Jentec: AH1212-E” kullanýnýz.
• Daima ürünle birlikte teslim edilen kablolarý kullanýn.
• Kablosuz uygulamalar için olan radyo frekanslý cihazlar baþka 

radyo frekanslý servislerden gelen etkileþimlere karþý korumalý 
deðildir.

• Sistemin aþýrý rutubet, yaðmur, toz veya ýsý kaynaklarýna maruz 
kalmasýný önleyin.

• Ürün ýslaklýða ve su damlalarýna maruz býrakýlmamalýdýr.
• Örneðin vazo gibi içinde sývý bulunan cisimler ürünün üstüne 

konulmamalýdýr.
• Ürünü ýsýtma cihazlarýndan ve güneþ ýþýnlarýndan uzak tutunuz.
• Uygun havalandýrmanýn saðlanmasý için ürünün etrafýnda yeterli 

derecede boþ yer býrakýnýz.
• Ürünün gövdesini açmayýn. ISS/Kablo þirketinin teknik destek 

hattýna baþvurun.

1.2 Að sistemi menzili & Hýz bilgileri
• Çevre: Radyo sinyalleri binalarýn dýþýna çýkabilir ve eðer kablosuz 

cihaz komponentleri doðrudan görüþ hizasýnda ise karþýlýklý sinyal 
alýþveriþi gerçekleþebilir. Kablosuz cihaz komponentlerinin yüksek 
yere yerleþtirilmesi sayesinde fiziksel engeller önlenmiþ olur ve 
daha iyi aktarým saðlanýr.

• Metal çerçeve ve beton veya tuðla duvar ve koridorlar gibi bina içi 
konstrüksiyonlar sinyal gücünü azaltýr. Kablosuz cihaz 
komponentlerini büyük eþyalara veya bilgisayar, monitör gibi metal 
cisimlere yakýn bir yere koymaktan kaçýnýn.

• Kablosuz modem tarafýndan gönderilen sinyalin menzili, hýzý ve 
gücü baþka að sistemlerinden ve cihazlardan yayýlan etkileþimden 
olumsuz etkilenebilir. Televizyon, radyo, mikrodalga fýrýn gibi 
elektromanyetik cihazlardan ve özellikle 2.4 GHz aralýðýnda frekansý 
olan kablosuz telefonlar da kablosuz sinyal aktarým ile etkileþim 
gösterebilir.

• Kablosuz cihaz komponentlerine çok yakýn yerde durulmasý veya 
oturulmasý da radyo sinyali kalitesini etkileyebilir.

• Antenin ayarlanmasý: Antenleri büyük metal parçalara yakýn yerde 
kurmayýn, aksi takdirde etkileþime yol açabilir.

1.3 Uygunluk

Philips olarak, ürünün, 1999/5/EC sayýlý direktifin baþlýca þartlarýna ve 
diðer hükümlerine uygun olduðunu beyan ediyoruz. Uygunluk 
Deklarasyonu’nu www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Bu direktife göre ürün, aþaðýdaki ülkelerdeki servislere götürülebilir:

1.4 Çevrenin Korunmasý
Atlacak eski ürünler için bertaraf bilgileri:
Bu sembolü taþýyan elektrikli ve elektronik ürünler için öngörülen yerel 
çöp ayýrma ve toplama sistemi hakkýnda lütfen kendiniz bilgi alýnýz:

Ambalaj bilgileri:
Philips þirketi, usulüne uygun imha edilmelerini teþvik etmek amacýyla 
pilleri ve cihaz ambalâjlarýný standart sembollerle donatmýþtýr.

Atýklarýn yeniden iþlenmeleri ve geri dönüþümü dalýnda faaliyet 
gösteren ulusal kurumlara mali katkýda bulunulmuþtur.

Ýþaretli ambalâj malzemeleri geri dönüþüm (recycling) 
tesislerine teslim edilebilir.

1.5 FCC Radyasyona Maruz Kalma Beyaný
Bu cihaz, FCC’nin kontrolsüz çevre için belirlemiþ olduðu radyasyona 
maruz kalma limitlerine uygundur. Bu cihaz, vüdunuzla radyatör 
arasýnda minimum 20 cm’lik bir mesafede monte edilmeli ve 
çalýþtýrýlmalýdýr.

1.6 Yazýlým lisanslarý
Bu ürün açýk kaynak yazýlým paketlerini içerir. Bu paketler, lisanslar 
ve/veya bunlara iliþkin notlar hakkýnda genel bakýþ ve bu paketlerin 
bazýlarý için kaynak koduna www.p4c.philips.com adresinde 
gösterilen online ürün dokümantasyonundan eriþilebilir.

1.7 Yasal sorumluluk reddi
Bu ürün “Philips” tarafýndan “olduðu gibi” temin edilmekte olup 
herhangi bir dolaysýz ya da dolaylý garanti ya da ortalama kalite 
garantisi içermediði gibi, herhangi bir belirli amaç için uygunluk da 
taahhüt edilmez.
Philips hiçbir durumda, herhangi bir yasal sorumluluk teorisine 
dayanýlarak, sözleþmeye baðlý, katý anlamda yasal sorumluluk ya da 
haksýz fiil (ihmal ya da diðer þekiller dahil) nedeniyle herhangi bir 
þekilde bu ürünü kullanamaz durumda olmaktan kaynaklanan, 
herhangi bir þekilde meydana gelen dolaysýz, dolaylý, arýzi, özel, örnek 
teþkil eden ya da bir fiil sonucu ortaya çýkan zararlardan (ikame mal 
ya da hizmetlerin alýmý, veri ya da kâr kaybý ya da ticari faaliyetin 
kesintiye uðramasý dahil, ama bununla sýnýrlý olmamak üzere), bu tür 
zararlarýn meydana gelebileceði konusunda uyarýlmýþ olsa bile, 
sorumlu tutulamaz.
Philips ayrýca iþbu ürün ile birlikte aktarýlan bu bilginin, metnin, 
þekillerin, internet linklerinin ya da diðer hususlarýn doðruluðu veya 
eksiksizliði konusunda garanti vermez.
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D ✓ CH ✓ TR ✓
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2 Kablosuz router'ýnýz
Philips satýn aldýðýnýz için tebrik ederiz; Philips'e hoþ geldiniz! 
Philips'in sunduðu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü þu adreste kaydettirin: www.philips.com/welcome.

2.1 Teslimat kapsamý

2.2 Diðer gerekenler

Quick start guide
1

2

3
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Enjoy
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Kýlavuzu

Güç adaptörü

Kurulum CDROM’u Ethernet kablosu
(RJ-45)

USB portlu masaüstü veya 
dizüstü bilgisayar ve bir ethernet 
baðlantýsý

Web tarayýcýsý Ýnternet baðlantýsýModem
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2.3 Kablosuz router’ýn ön yüzü

A
AÇIK: Güç açýk durumda, normal iþletim
KAPALI: Güç kapalý durumda veya devre dýþý

B
AÇIK: WAN baðlantýsýnda sorun yok
Yanýp sönme: Veri gönderiliyor/alýnýyor
KAPALI: Baðlantý kurulmamýþtýr

C
AÇIK: Ýnternet baðlantýsý baðlý
Yanýp sönme: Veri aktarýmý
KAPALI: Ýnternet baðlantýsý kopmuþtur veya baþarýsýzdýr

D
AÇIK: Kablosuz baðlantý açýk
Yanýp sönme: Veri gönderiliyor/alýnýyor
KAPALI: Kablosuz devre dýþý býrakýlmýþtýr veya baþarýsýzdýr

E
AÇIK: Ethernet baðlantýsý mevcut
Yanýp sönme: Veri gönderiliyor/alýnýyor
KAPALI: Baðlantýsýz

F
AÇIK: Baþarýlý
Flash Flash: Ýþlem yürütülüyor
Yanýp sönme: Baþarýsýz
KAPALI: Baðlantý yok

G  butonu
Aðýnýza baþka bir WPS aygýtý kurmak için bu butona basýn ve 3 saniye 
basýlý tutun, bkz. 4.6.4.

2.4 Kablosuz router’ýn arka yüzü

A LAN portlarý
10/100 ethernet portlarý (RJ-45). Yerel aðýnýza baþka cihazlarý dahil 
etmek için bu portlarý kullanabilirsiniz (örneðin PC, hub veya switch).
B WAN portu
Modeminizi bu porta takýn
C Reset butonu
Gücü sýfýrlamak ve standart fabrika ayarlarýný geri getirmek için bu 
butonu kullanýn. Konfigürasyon ayarlarýný silmeden sýfýrlama yapmak 
için bkz. 4.11.3.
D Güç giriþi
Ambalaj içinde bulunan güç adaptörünü bu giriþ yerine baðlayýn.

Dikkat
Yanlýþ tipte bir güç adaptörü kullanýldýðýnda kablosuz router’a zarar 
verilebilir.
Güç adaptörü olarak sadece üretici “Leader: MU12-2120100-C5” ve/
veya üretici “Jentec: AH1212-E” kullanýnýz.

A B C D FE

G

A C DB
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3 Kurulum

3.1 Kurulum
Kurulum CD’sini PC’nin CD ROM (veya DVDROM) sürücüsüne 
yerleþtirin

• Kurulum programý otomatik olarak
Ekrandaki talimatlarý takip edin

Not
Kurulum eðer herhangi bir sebepten dolayý otomatik olarak 
baþlamazsa:

1 Windows’da BAÞLAT’ý ve sonra ÇALIÞTIR’ý týklayýn
2 explorer yazýn ve CD ROM (veya DVDROM) sürücüsüne gidin
3 Setup.exe’yi çift týklayýn

Tavsiye
Ýþletim sisteminizin dili standart olarak seçilmiþ durumdadýr, ancak 
baþka bir dili seçmek için 10 saniye zamanýnýz vardýr.

Ýstenen dilin üzerine týklayýn

• Sonraki ekran otomatik olarak görüntülenir

CAW7740N Kablosuz Router’in resminin üzerini týklayýn

• Sonraki ekran otomatik olarak görüntülenir

3.2 Baðlantý 
Birlikte teslim edilen güç adaptörünü 12V ===1A yuvasýna takýn

Elektrik fiþini elektrik prizine takýn

• Güç lambasi yanacaktir

Eðer bilgisayarýnýz Ethernet kablosu ile baðlanmýþ vaziyette ise, 
kabloyu bilgisayarýnýzdan çýkarýn

Bu ethernet kablosunu CAW7740N'ýn WAN portuna baðlayýn

• WAN göstergesi yanar

Ambalaj kutusundaki ethernet kablosunu alýn

Bu ethernet kablosunu LAN1 portuna takýn

1

2

3

4
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Ethernet kablosunun diðer ucunu bilgisayarýnýza takýn

•  lambasi yanacaktir
Not

Modem ayarlarýnýza baðlý olarak aþaðýdaki pencere açýlabilir.

Ýnternet servis saðlayýcýsýndan almýþ olduðunuz bilgileri öngörülen 
kutulara girin (ÝSS)

Sonra Devam‘ý týklayýn
• Ekranda bir iþlem ekraný görüntülenecek, parametreleriniz 

kaydedilecek ve internete baðlantýnýz kurulacaktýr
• Kurulum iþlemi tamamlandýðýnda aþaðýdaki ekran görüntülenir

Not
Bu ekran, Philips’in teknik destek sitesidir. Aktif bir internet sayfasý 
olup içeriði deðiþebilir. Görüntülenen sayfa örnekte gösterilen 
sayfadan farklý olabilir.

Menü ekranýna geri dönmek istiyorsanýz Menü ’yü týklayýn

Tavsiye
WiFi aginiz çalismaktadir fakat güvenli hale getirilmis degildir.

Menü ekranýna geri dönmek istiyorsanýz Menü ’yü týklayýn
Sifreleme Ayarlari’ný týklayýn

• WiFi aðýnýz, üretilen bir þifreleme anahtarý ve að adý (SSID) ile 
otomatik olarak güvenli duruma getirilir

Not
Kablosuz að router’ýný kurmuþ olduðunuz ayný bilgisayar üzerinde 
kurulum CDROM’unu kullanarak ve menü sayfasýnda  güvenlik 
sembolünü týklayarak, kablosuz að koruma ayarlarýný istediðiniz 
zaman açabilirsiniz.

3.3 Baðlantý genel bakýþý

Router kurulmadan önceki internet baðlantýnýz:

Router kurulduktan sonraki internet baðlantýnýz:

3.4 WiFi aygýtýnýn kurulmasý
Eðer bir WiFi aygýtý kurmak istiyorsanýz, bilgisayar üzerinde bulunan ve 
að geçidini kurduðunuz kurulum CDROM’unda menü sayfasýndaki 
güvenlik sembolünü  týklamak þartýyla kablosuz að güvenlik 
ayarlarýný tekrar açmanýz gerekmektedir.

3.4.1 CCU7740N kablosuz USB adaptörünün kurulmasý

Eðer bir CKW7740N baþlangýç seti satýn aldýysanýz, CCU7740N 
kablosuz USB adaptörü de birlikte teslim edilmiþtir. Bu durumda, 
CKW7740N ile birlikte verilen kurulum CDROM’unu yerleþtirmeniz ve 
ekrandaki talimatlarý yerine getirmeniz yeterlidir.
Ýsterseniz, kablosuz USB adaptörünüzü kablosuz router’ýn kurulu 
olduðu ayný PC’ye veya baþka bir PC’ye kurabilirsiniz.

3.4.2 Baþka bir WiFi aygýtýnýn kurulmasý

Ýlgili WiFi aygýtýn kullaným kýlavuzuna bakýnýz

Not
Eðer aðýnýzý daha önceden kolay kurulum yardýmý ile güvenli hale 
getirdiyseniz (bkz. 3.2 adým 12), aðýnýzýn (SSID) adý “PHILIPS_xxxxxx” 
olacaktýr.

7

8

9

10

11
12

Modem

Internet  
@
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@

PC

Ethernet

Modem

Internet  
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PCRouter
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1
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Eðer aðýnýz daha önceden kolay kurulum yardýmý ile güvenli hale 
getirilmediyse, SSID “philips_install” olacaktýr.
Aðýnýza baþka bir isim verdiyseniz, “PHILIPS_xxxxxx” veya 
“philips_install” yerine bu ismin görüntüleneceðini dikkate alýnýz.

Not
Kablosuz að router’ýný kurmuþ olduðunuz ayný bilgisayar üzerinde 
kurulum CDROM’unu kullanarak ve menü sayfasýnda  güvenlik 
sembolünü týklayarak, kablosuz að koruma ayarlarýný istediðiniz 
zaman açabilirsiniz.

3.5 Baþka bir WPA cihazýnýn kurulmasý

Aðýnýza baþka bir WPS cihazýný kurmak için aþaðýdaki üç metottan 
birini kullanabilirsiniz:

3.5.1 PIN metodu
Kablosuz router’ýnýzýn ve diðer WPS cihazýnýn baðlý ve AÇIK 
konumda olduðunu kontrol edin
Ýnternet tarayýcýnýzda adres satýrýna http://192.168.1.2 ’i yazýn ve 
web sayfasýna girmek için GO ’i týklayýn
Sayfanýn sol tarafýndaki WIRELESS sekmesini týklayýn ve ilgili alt 
sayfayý açmak için PIN ’i seçin
Ýstemci cihazýn (diðer WPS) PIN kodunu girin ve START PIN ‘ý 
týklayýn
• Diðer WPS cihazý aðýnýza kurulmuþtur

3.5.2 PBC metodu
Kablosuz router’ýnýzýn ve diðer WPS cihazýnýn baðlý ve AÇIK 
konumda olduðunu kontrol edin
Router’ýnýzýn ön yüzünde bulunan WPS butonuna basýn ve 
3 saniye basýlý tutun
Diðer WPS cihazýnýn WPS butonuna basýn ve 3 saniye basýlý tutun 
(butonun yerini öðrenmek için diðer WPS cihazýnýn kullaným 
kýlavuzuna bakýn) 
• Diðer WPS cihazý aðýnýza kurulmuþtur

VEYA
Kablosuz router’ýnýzýn ve diðer WPS cihazýnýn baðlý ve AÇIK 
konumda olduðunu kontrol edin
Ýnternet tarayýcýnýzda adres satýrýna http://192.168.1.2 ’i yazýn ve 
web sayfasýna girmek için GO ’i týklayýn
Sayfanýn sol tarafýndaki WIRELESS sekmesini týklayýn ve ilgili alt 
sayfayý açmak için PBC’yi seçin
START PBC’ý týklayýn
• Diðer WPS cihazý aðýnýza kurulmuþtur
Not

Her iki WPS butonundaki (router ve diðer WPS cihazý) basma ve tutma 
iþlemi iki dakikalýk bir zaman içinde yapýlmalýdýr.

3.5.3 Manüel konfigürasyon
Bu metot sayesinde, WPS fonksiyonu olmayan istemci cihazlarý 
yapýlandýrabilirsiniz.

Ýnternet tarayýcýnýzda adres satýrýna http://192.168.1.2 ’i yazýn ve 
web sayfasýna girmek için GO ’i týklayýn
Sayfanýn sol tarafýndaki WIRELESS sekmesini týklayýn ve ilgili alt 
sayfayý açmak için Manual’i seçin
Gösterilen ayarlarý dikkate alýn ve WPS fonksiyonu olmayan cihazý 
bu ayarlara göre yapýlandýrýn
• WPS fonksiyonu olmayan cihazýnýz aðýnýza kurulmuþtur

1
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4 Kablosuz router’ýn konfigürasyonu

Ýleri seviye kullanýcýlar kablosuz router’larýnýn konfigürasyonunu 
deðiþtirmek isteyebilir. Bu bölümde, konfigürasyon web sayfalarýna 
nasýl girildiði açýklanýr ve web sayfalarýn yapýsý ve içeriði hakkýnda bilgi 
verilir.

4.1 Web sayfalarýna giriþ
Ýnternet tarayýcýnýzý açýn
Adres kutusuna http://192.168.1.2 yazýn

Go’i týklayýn
• Aþaðýdaki web sayfasý görüntülenir

Not
Tek varsayýlan dil Ýngilizce’dir.

Gereken web sayfasýna girmek için sayfanýn sol tarafýndaki ilgili 
sekmeyi týklayýn

4.2 Web sayfalarýnýn menü yapýsý
Web sayfalarýnýn menü aðacý aþaðýdaki tabloda açýklanmýþtýr. 

4.3 SISTEM/SYSTEM

4.3.1 Zaman dilimi/Time zone

Açýlan listeden yerel zaman diliminizi seçin. Bu bilgi log kayýtlarý ve 
istemci filtreleme için kullanýlýr.

Kablosuz router’ýnýzýn bir public zaman sunucusu üzerinden otomatik 
olarak senkronize edilmesini istiyorsanýz, Enable Automatic Time 
Server Maintenance (Otomatik Zaman Sunucusu Bakýmý’ný Etkinleþtir) 
kutusunu iþaretleyin. Belirlenmiþ sunucularý açýlan menüden seçin.

SET UP WIZARD Getting started

Time zone

Wireless settings

Connection Type Settings

Dynamic IP

Not
KURULUM SÝHÝRBAZI sayfalarý yerine, teslim edilen CDROM 
üzerinde bulunan Kolay Kurulum programýnýn kullanýlmasý 
önemle tavsiye edilir.

SYSTEM Time zone

Password Settings

Remote Management

WAN Dynamic IP Address

PPPoE

Static IP Address

Clone MAC Address

DNS

LAN

1

2

3

4

WIRELESS Channel and SSID

Access control

Security

WEP

WPA

802.1X

WPS

PIN

PBC

Manual

NAT Address Mapping

Virtual Server

Special Applications

NAT Mapping Table

FIREWALL Access Control

MAC Filter

URL blocking

Schedule rule

Intrusion Detection

DMZ

UPnP

DDNS

TOOLS

Configuration Tools

Firmware Upgrade

Reset

STATUS
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4.3.2 Þifre ayarlarý/Password Settings

Kablosuz router yönetim arayüzüne girilmesinde kullanýlan þifreyi 
deðiþtirmek için bu sayfayý kullanýn.

Þifreler, 3 - 12 alfanumerik karakteri içerebilir ve büyük küçük harfe 
duyarlýdýr.

Not
Eðer þifrenizi kaybettiyseniz veya kullanýcý arayüzüne giremiyorsanýz, 
fabrika ayarlarýný geri yüklemek için arka paneldeki sýfýrlama butonuna 
basýn ve en az beþ saniye basýlý tutun. Standart ayarda kullanýcý 
arayüzüne girmek için herhangi bir þifre mevcut deðildir.

Dikkat
Eðer kablosuz router’ý sýfýrlama butonunu kullanarak sýfýrlarsanýz, ÝSS 
(Ýnternet Servis Saðlayýcý) ayarlarýnýz dahil tüm konfgürasyon ayarlarý 
silinir.
Herhangi bir aktivite olmaksýzýn sistemde kalýnacak maksimum süreyi 
belirlemek için maksimum boþta kalma süresini (dakika olarak) girin.
Baðlantý eðer maksimum boþta kalma süresinden (Ýdle Time Out) 
daha uzun bir süre inaktif ise, sistemden çýkýþ gerçekleþtirilir ve 
yönetim arayüzüne tekrar giriþ yapmanýz gerekir (Varsayýlan: 
10 dakika).

4.3.3 Uzaktan eriþim/Remote Management

Standart ayarda, yalnýzca yerel aðýnýzdaki kullanýcýlar arayüze girebilir. 
Ancak, uzakta bulunan bir bilgisayarda IP adresini girerek kablosuz 
router'a uzaktan eriþebilirsiniz. Etkinleþtir kutusunu iþaretleyin ve host 
adresinin IP adresini girin ve “SAVE SETTINGS”i týklayýn.

Not
Eðer Etkinleþtir’i iþaretler ve IP adresi olarak 0.0.0.0 ‘ý belirlerseniz, 
kablosuz router'a herhangi bir baþka bilgisayardan eriþim 
mümkündür.

WAN IP adresi üzerinden uzaktan eriþim için 8080 nolu kullanarak 
baðlantý gerçekleþtirmeniz gereklidir. WAN IP adresini ve ardýndan 
:8080 girmeniz yeterlidir, örneðin 212.120.68.20:8080.

4.4 WAN

Router’ýn Ýnternet Servis Saðlayýcý’nýza (ÝSS) baðlanmasý için 
aþaðýdaki seçeneklerden birini kullanabilirsiniz:
- Dinamik IP adresi/Dynamic IP Address
- PPPoE
- Statik IP adresi/Static IP address

4.4.1 Dinamik IP adresi/Dynamic IP Address

Bu sayfa, IP adresini Ýnternet Servis Saðlayýcý’nýzdan otomatik olarak 
almanýzý saðlar.

4.4.2 PPPoE

PPPoE, xDSL için yaygýn olarak kullanýlan baðlantý metodudur.

!
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4.4.3 Statik IP adresi/Static IP Address

ÝSS’nýz internet hizmetlerine eriþim için bir statik IP adresi sunar.

4.4.4 MAC adresini kopyala/Clone MAC Address

Bazý ÝSS'larý MAC adresinizi kaydettirmenizi talep eder. Bu durumda, 
router’ýn MAC adresi ÝSS'nýza kaydettirdiðiniz MAC adresi ile 
deðiþtirilmelidir.

4.4.5 DNS

IP adresli (örneðin 64.147.25.20) alan adlarýnýn (örneðin 
www.philips.com) aranmasý için Domain Name Server’ler (DNS) 
kullanýlýr. DNS adresi normalde otomatik olarak kaydedilmiþtir. Eðer 
böyle deðilse, ÝSS tarafýndan bir veya birden fazla DNS adresi 
sunulacaktýr.
Ancak, eðer bunun yerine kullanacaðýnýz bir DNS sunucusu varsa IP 
adresini burada belirtmeniz gerekir.

4.5 LAN

DHCP'nin istemci PC'lerinize dinamik adres atamasý yapmasýný 
saðlayabilir veya spesifik istemci veya protokol esaslý filtreleme 
fonksiyonlarýný yapýlandýrabilirsiniz. Router'ýn yerel að için bir IP 
adresine sahip olmasý þarttýr.

4.6 KABLOSUZ/WIRELESS

Router, SSID'nin ve kanal numarasýnýn ayarlanmasý sayesinde hýzlý bir 
þekilde yapýlandýrýlarak hareket halindeki istemciler için kablosuz 
eriþim noktasýna dönüþtürülebilir. Router, veri þifrelemeyi ve istemci 
filtrelemeyi de destekler.Kablosuz modül fonksiyonunu etkinleþtirmek 
için kutuyu iþaretleyin.

4.6.1 Kanal ve SSID/Channel and SSID

Kablosuz router ve tüm kablosuz istemcileri tarafýndan kullanýlacak bir 
genel radyo kanalýný ve SSID’yi (ServiceSetID) belirlemek 
zorundasýnýz. Tüm istemcilerinde ayný deðerlerin yapýlandýrýldýðýndan 
emin olmalýsýnýz.
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4.6.2 Giriþ kontrolü/Access Control

Giriþ kontrolü, kullanýcýlara, çýkýþ trafiðine WAN arayüzü üzerinden izin 
vermeleri veya yasaklamalarý için imkan saðlar. Varsayýlan ayar, tüm 
çýkýþ trafiðine izin verilmiþ olmasýdýr.

4.6.3 Güvenlik/Security

Router, verilerinizi kablosuz að üzerinden güvenli þekilde aktarabilir. 
Router'da ve kablosuz istemcilerinizde uyumlu güvenlik 
mekanizmalarýnýn kurulmuþ olmasý þarttýr. Bu sayfada izin verilen 
güvenlik mekanizmalarýný seçebilir ve bunlarý alt sayfalarda 
yapýlandýrabilirsiniz.

WEP

Eðer kablosuz aðýnýzý korumak için WEP'i kullanýyorsanýz, kablosuz 
router ve tüm kablosuz cihazlar için ayný parametreleri ayarlamanýz 
gerekmektedir.
Þifreleme anahtarlarýný otomatik olarak üretmeniz veya elle girmeniz 
gerekebilir. Anahtarý passphrase ile otomatik olarak üretmek için 
passphrase kutusunu iþaretleyin, bir karakter dizisini girin. Varsayýlan 
anahtarý açýlan menüden seçin. “SAVE SETTINGS”i týklayýn.

Not
Passphrase maksimum 32 alfanumerik karakterden oluþabilir.

Þifreleme anahtarýný manüel olarak belirlerken, her 64 bit anahtar için 
beþ heksadesimal rakam çiftini girin veya tek 128 bit anahtar için 
13 rakam çiftini girin. 
(Heksadesimal rakam, 0-9 veya A-F aralýðýnda olan bir karakterdir).
WEP'in kablosuz baðlantýlar arasýnda aktarýlan verileri koruduðunu 
ancak kablolu að veya internet üzerinden gerçekleþen veri 
aktarýmlarýný korumadýðýný dikkate alýn.

WPA

Wi-Fi Protected Access (WPA), Geçici Anahtar Bütünlüðü Protokolü 
(TKIP) ve 802.1x mekanizmalarýný içerir. Dinamik anahtar þifrelemeyi 
ve 802.1x kimlik doðrulama servisini sunar.

802.1X

Eðer aðýnýzda 802.1x kullanýlýyorsa, bu fonksiyonu kablosuz router 
için etkinleþtirmelisiniz. Bu parametreler, kablosuz router’ýn kimlik 
doðrulama sunucusuna baðlanmasý için kullanýlýr.
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4.6.4 WPS

Wi-Fi korumalý kurulum, geleneksel Wi-Fi konfigürasyonunu ve 
güvenlik ayarlarýný biraz bilen tipik kullanýcýlarýn yeni kablosuz aðlarý 
kolayca yapýlandýrmalarýna, yeni aygýtlarý eklemelerine ve güvenliði 
oluþturmalarýna imkan saðlamaktadýr.

WPS, aþaðýdaki metotlardan birisiyle gerçekleþtirilebilir:
- PIN metodu
- PBC metodu
- Manüel metot

PIN

Ýstemci cihazýn PIN kodunu girin ve Start PIN ‘ý týklayýn.

PBC

Router’ýnýzýn ön yüzünde bulunan WPS butonuna basýn ve 3 saniye 
basýlý tutun veya Start PBC ‘ý týklayýn.

Manual

Bu metot sayesinde, WPS fonksiyonu olmayan istemci cihazlarý 
yapýlandýrabilirsiniz.

4.7 NAT

Network Adress Translation, birden fazla kullanýcýnýn halka açýk tek bir 
IP adresini paylaþarak internete girmesini saðlar.
NAT modülü fonksiyonunu etkinleþtirmek için kutuyu iþaretleyin.

4.7.1 Adres Mapping/Address Mapping

Halka açýk bir veya birden fazla IP adresinin çok sayýda dahili kullanýcý 
tarafýndan paylaþýlmasýný saðlar. Bu ayrýca dahili að için arttýrýlmýþ 
gizlilik ve güvenlik anlamýna gelir. Paylaþmak istediðiniz halka açýk IP 
adresini global IP alanýna girin. Global IP adresini paylaþacak dahili IP 
aralýðýný “from” alanýna girin.
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4.7.2 Sanal sunucu/Virtual Server

Eðer kablosuz router’ý sanal sunucu olarak yapýlandýrýrsanýz, yerel 
sitenizden halka açýk IP adresleri aracýlýðýyla web veya FTP gibi 
servislere uzaktan eriþim yapan kullanýcýlar, özel IP adresleri ile 
yapýlandýrýlmýþ yerel sunuculara otomatik olarak yönlendirilebilir. 
Baþka bir deyiþle, kablosuz router, harici servis talebini talep edilen 
servise (TCP/UDP numarasý) baðlý olarak (baþka bir dahili IP 
adresinde bulunan) ilgili sunucuya yönlendirir.

Örneðin Tip/Halka Açýk Port'u TCP/80 (HTTP veya web) olarak ve 
Özel IP/Port’u 192.168.2.2/80 olarak belirlerseniz, harici 
kullanýcýlardan gelen tüm HTTP talepleri 80 nolu porttaki 192.168.2.2 
nolu adrese aktarýlýr. Bu yüzden, sadece ÝSS tarafýndan verilen IP 
adresini girerek, internet kullanýcýlarýnýn yönlendirmiþ olduðunuz yerel 
adresteki servise girmeleri mümkün olur.

Aþaðýdaki linkte portlarý içeren bir liste mevcuttur:
http://www.iana.org/assignments/ports-numbers

4.7.3 Özel uygulamalar/Special Applications

Ýnternet oyunlarý, video konferans ve internet üzerinden telefon gibi 
bazý uygulamalar çoklu baðlantýyý gerektirir.

Network Adress Translation (NAT) devre dýþý olduðunda bu tür 
uygulamalar çalýþmayabilir. Eðer çoklu baðlantý gerektiren 
uygulamalarý çalýþtýrmak istiyorsanýz, her uygulama için etkin olacak 
ilave açýk portlarý belirlemek için bu sayfalarý kullanýn.

4.7.4 NAT mapping tablosu/NAT Mapping Table

Bu sayfada güncel NAPT (Network Adress Port Translation) adres 
mapping bilgileri gösterilir.

4.8 GÜVENLÝK DUVARI/FIREWALL

Kablosuz router’ýn güvenlik duvarý; paketleri uygulama katmanýnda 
kontrol eder, zaman aþýmý ve aktif oturum sayýlarýný içeren TCP ve 
UDP oturum bilgilerini düzenler, aðdan gelen çeþitli saldýrýlarý tespit 
etme ve önleme imkanlarýný sunar.

Að sisteminde bulunan bir cihaza eriþimi reddeden saldýrýlar Denial-of-
Service (DoS) saldýrýlarý olarak adlandýrýlýr. DoS saldýrýlarý, internet 
baðlantýsý olan cihazlara ve að sistemlerine yöneliktir. Saldýrýlarýn 
hedefi herhangi bir bilgiyi çalmak deðil, cihazý veya að sistemini devre 
dýþý býrakarak kullanýcýlarýn að sistemi kaynaklarýna girmemesini 
saðlamaktýr.

Kablosuz router’ýn güvenlik duvarý þu DoS saldýrýlarýna karþý koruma 
saðlar: IP Spoofing, Land Attack, Ping of Death, sýfýr uzunluklu IP, 
Smurf Attack, UDP port loopback, Snork Attack, TCP null scan ve TCP 
SYN flooding.

Güvenlik duvarý sistem performansýný çok belirgin bir þekilde 
etkilemediðinden, að sisteminizi kontrol etmesi için aktif býrakýlmasýný 
tavsiye ederiz. Etkin’i (Enable) iþaretleyin ve güvenlik duvarýnýn alt 
menülerini açmak için “SAVE SETTINGS” butonunu týklayýn.
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4.8.1 Giriþ kontrolü/Access Control

Giriþ kontrolü, kullanýcýlara, çýkýþ trafiðine WAN arayüzü üzerinden izin 
vermeleri veya yasaklamalarý için imkan saðlar. Varsayýlan ayar, tüm 
çýkýþ trafiðine izin verilmiþ olmasýdýr.

PC’ye filtreleme tablosuna eklemek için:
1- Giriþ kontrolü ekranýnda “Add PC”yi týklayýn
2- Ýstemci PC servisleri için uygun ayarlarý belirleyin
3-“OK”ý týklayýn ve sonra ayarlarýnýzý kaydetmek için “SAVE 

SETTINGS”i týklayýn

4.8.2 MAC filtresi/MAC filter

Kablosuz router, að eriþimini MAC adresine dayalý olarak ta 
kýsýtlayabilir. MAC adresleri filtreleme tablosuna, ADSL WLAN baz 
istasyona erisim yetkisi verilen maksimum 32 MAC adresini girmek 
mümkündür.

1- Bu fonksiyonu etkinleþtirmek için “Yes”i veya devre dýþý býrakmak 
için “No”ý týklayýn

2- MAC adresini boþ alana girin ve onaylamak için “SAVE SETTINGS”i 
týklayýn

4.8.3 URL engelleme/URL Blocking

Kablosuz router, kullanýcýya, tam URL adresini veya yalnýzca bir 
anahtar sözcüðü girmek þartýyla web sitelerine eriþimi engelleme 
imkanýný sunar. Bu özellik, çocuklarýn þiddet içeren veya pornografik 
sitelere girmelerini önlemek için kullanýlabilir.

4.8.4 Zaman çizelgesi kuralý/Schedule Rule

Yerel istemcilerin internete giriþini kurallar bazýnda filtreleyebilirsiniz. 
Her eriþim kontrolü kuralýnýn zaman çizelgesine göre aktifleþtirilmesi 
mümkündür. Bu sayfada zaman çizelgesini belirleyin ve giriþ kontrolü 
sayfasýnda kuralý uygulamaya koyun.

4.8.5 Ýzinsiz giriþ korumasý/Intrusion Detection

Intrusion Detection Feature (Ýzinsiz giriþ korumasý fonksiyonu)
Stateful Packet Inspection (SPI) ve Anti-DoS güvenlik duvarý korumasý 
(Varsayýlan: Etkin): Kablosuz router’ýn izinsiz giriþ korumasý 
fonksiyonu WAN portundaki giriþ trafiðini kýsýtlar. SPI fonksiyonu 
devrede ise, tüm gelen paketler izlenir ve Stateful Packet Inspection 
bölümünde iþaretlenmiþ tiplerin dýþýndaki paketler bloke edilir.
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RIP defect (Varsayýlan: Devre dýþý): Eðer talep edilen bir RIP paketi 
router tarafýndan yetkilendirilmediyse, paket giriþ kuyruðunda kalýr ve 
bu pakete onay verilmez. Birikmiþ paketler giriþ kuyruðunun 
dolmasýna yol açarak tüm protokoller için çeþitli sorunlarýn 
oluþmasýna neden olurlar. Bu özelliðin etkinleþtirilmesi sayesinde 
paketlerin birikmesi önlenir.

Discard Ping to WAN (Varsayýlan: Devre dýþý): Kablosuz router’ýn WAN 
portundan aða bir ping gönderilmesini engelleme.

Daha fazla bilgi için aþaðýya doðru kaydýrýn.

Stateful Packet Inspection (Geliþmiþ Güvenlik Duvarý)
Bu, “daimi” paket kontrolü olarak adlandýrýlmýþtýr çünkü iletiþimin 
durumunu belirlemek için paketin içeriðini kontrol eder; örneðin hedef 
bilgisayarýn aktüel iletiþimi önceden talep ettiðini güvence altýna alýr. 
Böylece, tüm iletiþimlerin alýcý bilgisayar tarafýndan baþlatýldýðý ve 
yalnýzca bilinen ve önceki iþlemlerden güvenilir olduðu bilinen 
kaynaklarla gerçekleþtirildiði güvence altýna alýnýr. Geliþmiþ güvenlik 
duvarlarý ayrýca, paketleri kontrol etme konusunda daha katý olmalarý 
için spesifik porta baðlantý talebi gelinceye kadar portlarý kapatýr.

Trafiðin belli tipleri kontrol edildikten sonra, yalnýzca dahili LAN 
tarafýndan baþlatýlan trafik tipine izin verilir. Örneðin, kullanýcý geliþmiþ 
güvenlik duvarý bölümünde yalnýzca “FTP servisi”ni iþaretlediðinde, 
yerel LAN tarafýndan baþlatýlan tüm giriþ trafiðinde FTP baðlantýlarý 
hariç olmak üzere tüm giriþ trafiði bloke edilir. 

Geliþmiþ güvenlik duvarý, dinamik port numaralarýný kullanan farklý 
uygulama tiplerini seçmenize imkan saðlar. Eðer Geliþmiþ Güvenlik 
Duvarý’nýn (SPI) paketleri bloke etmesini istiyorsanýz, “Enable SPI and 
Anti-DoS firewall protection” alanýnda Evet butonunu týklayýn ve sonra 
Paket Parçalanma, TCP Baðlantýsý, UDP Seansý, FTP Servisi, H.323 
Servisi veya TFTP Servisi gibi gerekli olan kontrol tipini seçin.

When hackers attempt to enter your network, the router can 
alert you by e-mail (Eðer hacker’lar aðýnýza girmeye çalýþýrsa, 
router e-posta aracýlýðýyla size haber verebilir)

Eðer e-posta sunucusunun herhangi bir e-postayý göndermeden önce 
kimliðinizi kontrol etmesi gerekiyorsa, lütfen ilgili bilgileri POP3 
sunucu, kullanýcý adý ve þifre alanýna girin. Aksi takdirde bu alanlarý 
boþ býrakýn.

Connection Policy (Baðlantý yöntemi)
TCP/UDP oturumlarý için aþaðýdaki tabloda açýklanan uygun deðerleri 
girin.

Not
Güvenlik duvarý sistem performansýný çok belirgin bir þekilde 
etkilemediðinden, aðýnýzýn korunmasý için önleyici fonksiyonlarý 
etkinleþtirmenizi tavsiye ederiz.

4.8.6 DMZ

Eðer güvenlik duvarýnýn arkasýndan bir internet uygulamasýný 
çalýþtýramayan istemci PC'niz varsa, istemciyi iki yollu serbest internet 
eriþiminden açabilirsiniz. Bu ekranda bir DMZ (Demilitarized Zone - 
Açýk Bölge) host IP adresini girin. DMZ’ye bir istemciyi eklemek yerel 
aðýnýzýn çeþitli güvenlik risklerine maruz kalmasýna sebep olduðundan 
bu opsiyona son seçenek olarak baþvurun.

4.9 UPnP

UPNP (Universal Plug and Play) ayarlarý
Bir cihaz Universal Plug and Play ile; otomatik olarak bir aða katýlabilir, 
IP adresi alabilir, kaynaklarý ile haberleþebilir ve baþka cihazlarýn 
mevcudiyeti ve kaynaklarý hakkýnda bilgi edinebilir. Cihazlar kendi 
aralarýnda doðrudan haberleþebilir. Bu ayrýca, peer-to-peer að 
sistemine imkan saðlar.

4.10 DDNS

DDNS (Dinamik DNS) ayarlarý
DDNS teksti “Domain Name”, periyotlar tarafýndan bölünen bir 
alfanumerik dizi serisidir ve að baðlantýsýnýn adresini ve adresin 
sahibinin kimliðini bulur. 
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Dinamik DNS, internetteki kullanýcýlara alan adlarýný bir bilgisayara ve 
sunucuya baðlama imkaný saðlar. DDNS, IP adresiniz deðiþtiðinde 
alan adýnýzýn DNS kayýtlarýnýz sayesinde IP adresinizi otomatik olarak 
takip etmesini saðlar.
Sunucu konfigürasyon bölümü, sanal sunucu bölümünde iþaretlenmiþ 
olan TCP port opsiyonlarýný otomatik olarak açar. Sunucunuzun IP 
adresini girin ve sonra port opsiyonlarýnda HTTP 80’i týklayýn ve 
böylece kullanýcýlar web sunucunuza internet baðlantýsý üzerinden 
eriþebilirler.
Bu DNS özelliði DDNS servis saðlayýcýsý tarafýndan gerçekleþtirilir. 
DDNS baðlantýsý ile, dinamik IP adresine sahip olmanýza raðmen 
bulunduðunuz yerden kendi web sitenizi, e-posta sunucunuzu, FTP 
sitenizi ve daha fazlasýný iþletebilirsiniz.

4.11 ARAÇLAR/TOOLS

Aktüel konfigürasyonun yedeklemek, önceki kaydedilen 
konfigürasyonu geri yüklemek, fabrika ayarlarýný geri yüklemek, 
firmware güncellemesi yapmak ve kablosuz router’ý sýfýrlamak için 
bakým menüsünü kullanýn.

4.11.1Konfigürasyon araçlarý/Configuration Tools

Bir fonksiyonu seçin ve “Next>>”i týklayýn.
Yedekleme, kablosuz router’ýn konfigürasyonunu bir dosyaya 
kaydetmenizi saðlar.
Geri yükle, kaydedilen yedek konfigürasyon dosyasýný geri yüklemek 
için kullanýlabilir. Standart fabrika ayarlarýný geri yükle, kablosuz 
router’ýn orijinal ayarlarýný geri getirir. Kararýnýzý onaylayýp 
onaylamadýðýnýz sorulacaktýr.

4.11.2Firmware güncelleme/Firmware Upgrade

Firmware’ý veya kullanýcý arayüzünü son versiyona güncellemek için 
firmware güncelleme seçeneðini kullanýn. Güncelleme dosyasýný 
www.philips.com/support (Model CAW7740N) adresinden indirin ve 
sabit diskinize kaydedin. Sonra indirilen dosyayý bulmak için 
“Browse...”ý týklayýn. “BEGIN UPGRADE”ý týklayýn. Güncelleme 
iþleminin baþarýlý olduðunu onaylamak için durum sayfasýnýn bilgi 
bölümünü kontrol edin.

4.11.3Sýfýrlama/Reset

Kablosuz router’ý sýfýrlamak için “REBOOT ROUTER”ý týklayýn.

Eðer bu sayfadan bir sýfýrlama gerçekleþtirirseniz, konfigürasyon 
standart fabrika ayarlarýna geri alýnmayacaktýr.

Not
Eðer arka yüzdeki sýfýrlama butonunu kullanýrsanýz, kablosuz router bir 
güç sýfýrlamasý gerçekleþtirir. Butona beþ saniyeden fazla bir süre 
boyunca bastýðýnýzda standart fabrika ayarlarý geri yüklenir.
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4.12 DURUM/STATUS

Durum sayfasý; WAN/LAN baðlantý durumunu, firmware bilgilerini, 
donaným versiyon numaralarýný, aðýnýza eriþim için yapýlan illegal 
denemeleri ve aðýnýza baðlý olan DHCP istemcilerine ait bilgileri 
gösterir. Güvenlik kaydý, “Save” seçeneði týklanarak ve kaydetme yeri 
seçilerek bir dosya içinde kaydedilmelidir.

4.13 KURULUM SÝHÝRBAZI/SET UP WIZARD

4.13.1Kurulum/Getting started

Router’ýn doðru þekilde baðlantýðýndan emin olun. Daha ayrýntýlý 
açýklama için lütfen kullaným kýlavuzuna bakýnýz. Kullaným kýlavuzunu 
cihazla birlikte verilen dokümantasyon CD'si üzerinde bulursunuz.

4.13.2Zaman dilimi/Time zone

Bu sayfa, yerel zaman bölgesini ve otomatik zaman bakýmýný 
yapýlandýrmanýza izin verir. Otomatik zaman bakýmý, router’ý 
internetteki public zaman sunucusu ile senkronize eder.

4.13.3Kablosuz ayarlarý/Wireless settings

2. adýmda, kablosuz router’ýn kablosuz ayarlarýný deðiþtirebilirsiniz.
Kurulumun kolay bir þekilde yapýlmasý için varsayýlan ayarlarýn 
kullanýlmasý tavsiye edilir. Eðer kablosuz ayarlarý ileride deðiþtirmek 
isterseniz, bunu, kablosuz ADSL baz istasyonun menüsü aracýlýðýyla 
yapabilirsiniz.

4.13.4Baðlantý tipi ayarlarý/Connection type settings

Bu sayfa, internete baðlanmak için baðlantý tipini seçmenize izin verir 
(bkz. 4.4).

Dinamik IP/Dynamic IP

Bu sayfa, IP adresini Servis Saðlayýcý’nýzdan otomatik olarak almanýzý 
saðlar.
Kablosuz router’ýn konfigürasyonu 17
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5 Teknik özellikler

Portlar
• Dört adet 10/100Mbps Rj-45 portu

Yönetim özellikleri
• Web bazlý yönetim üzerinden firmware güncelleme
• Web bazlý yönetim (konfigürasyon)
• Güç indikatörleri
• Olay ve tarihçe kaydý
• Að ping

Güvenlik özellikleri
• Þifre korumalý konfigürasyon eriþimi
• PPP ile kullanýcý kimliði doðrulama (PAP/CHAP)
• Güvenlik duvarý NAT NAPT
• VPN pass through (IPSec-ESP tünel modu, L2TP, PPTP)

Kablosuz güvenliði
• WEP 64/128 bit
• WPA/WPA2
• WPA/WPA2-Kiþisel (PSK)
• TKIP’li WPA-PSK
• AES’li WPA2-PSK
• TKIP+AES.AES’li, veya TKIP’li WPA-PSK + WPA2-PSK
• WPS: PIN ve PBC metotlarý

LAN özellikleri
• IEEE 802.1d (kendiliðinden öðrenen þeffaf köprüleme)
• DHCP sunucusu
• DNS proxy sunucusu
• Statik yönlendirme, RIPv1 ve RIP

Radyo özellikleri
• Kablosuz RF modülü frekans bandý
• 802.11n radyo: 2.4GHz
• 802.11g radyo: 2.4GHz
• 802.11b radyo: 2.4GHz
Avrupa - ETSI
• 2412~2472MHs (Ch1~Ch13)

Modülasyon tipi
• 802.11n Draft-2.0: OFDM (BPSK, QPSK, 16- ve 64-QAM)
• 802.11g: OFDM (BPSK, QPSK, 16- ve 64-QAM)
• 802.11b: CCK (11 Mbps, 5.5 Mbps), DQPSK (2 Mbps)

Ýþletim kanallarý IEEE 802.11n uyumlu:
• 13 kanal (ETSI)

Ýþletim kanallarý IEEE 802.11g uyumlu:
• 13 kanal (ETSI)

Ýþletim kanallarý IEEE 802.11b uyumlu:
• 13 kanal (Avrupa)

Aktarma gücü ve hassaslýðý
Tx çýkýþ gücü: (Normal)
• 11b: 18.5 +/- 1 dBm
• 11g: 14.5 +/- 1 dBm@54Mbps
• 11n: 14.5 +/- 1 dBm

Rx Hassaslýk: (Normal)
• -84 dBm @ 11 Mbps
• -72 dBm @ 54 Mbps
• -64 dBm @ 64-QAM, 20MHz kanal aralýðý
• -61 dBm @ 64-QAM, 40MHz kanal aralýðý

Çevre
Aþaðýdaki standartlara uygundur:

Sýcaklýk: IEC 68-2-14
• 0 ‘dan 40 dereceye kadar (Standart iþletim)
• -20’dan 70 dereceye kadar (Ýþletim dýþý)

Nem oraný
• %5’dan % 95’a kadar (yoðuþmasýz)

IEEE standartlarý
• IEEE 802.3, 802.3u, 802.11g, 802.1d

Elektromanyetik uyumluluk standartlarý
• CE, ETS 300 328, ETS 300 836 (Kablosuz)
• EN50081, EN50082, EN61000-3-2, EN61000-3-3 (EMC)
• Vista, WPS

Güvenlik
• EN60950
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6 Sýk Sorulan Sorular

Bu bölümde, kablosuz router’ýnýz hakkýnda en sýk sorulan sorularý ve 
bu sorularýn yanýtlarýný bulabilirsiniz.

Kurulum

Web tarayýcýsý ile baðlantý kuramýyorum
• Kablosuz router’ýn geçerli bir að baðlantýsýnýn olup olmadýðýný 

kontrol edin.
• Ýnternet servis saðlayýcýnýzýn tüm parametre ayarlarýný kontrol edin.
• Internet Explorer konfigürasyonunu kontrol edin*:

- Baþlat’a gidin ve Denetim Masasý’ný seçin.
- Denetim Masasý içinde Ýnternet Seçenekleri’ni seçin.
- Her zaman varsayýlan baðlantýmý çevir ‘in seçili 

olmadýðýndan emin olun
* Ýnternet tarayýcýnýza baðlý olarak

Þifremi unuttum (veya kaybettim). Kablosuz router’ý nasýl 
sýfýrlayabilirim (fabrika ayarlarý)?
• Kablosuz router’ýn AÇIK konumda olduðundan emin olun.
• Bir kalemle arka yüzdeki sýfýrlama butonuna basýn ve en az beþ 

saniye basýlý tutun.
• Sýfýrlama butonunu býrakýn ve kablosuz router tekrar çalýþmaya 

baþlar.
Dikkat

Eðer kablosuz router’ý sýfýrlama butonu ile sýfýrlarsanýz, ÝSS (Ýnternet 
Servis Saðlayýcý) ayarlarýnýz dahil tüm konfigürasyon ayarlarý silinir.

Bir kablosuz PC, kablosuz router ile haberleþemiyor
• Kablosuz router’ýn WiFi fonksiyonunun etkin olduðundan emin olun.
• Kablosuz PC’nin ayný kablosuz router’ýn SSID ayarlarýna sahip 

olduðunu kontrol edin. “Kanal ve SSID/Channel and SSID” web 
sayfasýna bakýn. 

• Kablosuz PC’de ve kablosuz router’da bazý güvenlik ayarlarýnýn 
yapýlmasý gereklidir. “Security/Security” web sayfasýna bakýn.

Ürün karakteristiði

 sinyali yanmýyor
• Elektrik beslemesinin prize takýlý olduðundan emin olun.
• Elektrik beslemesi adaptörünün koaksiyal jakýnýn kablosuz router’a 

takýlý olduðundan emin olun.
• Kablosuz router’ýnýz için doðru elektrik beslemesini kullandýðýnýzdan 

emin olun.
• Ancak, eðer kablosuz router bir süre çalýþtýkran sonra KAPALI 

konumuna gelirse güç kaybý veya aþýrý voltaj olup olmadýðýný kontrol 
edin. (Prizinizde bir düðme varsa AÇIK konumda mý?)

• Eðer sorunu halen tespit edemiyorsanýz, harici güç beslemesi 
arýzalý olabillir. Bu durumda, yardým için teknik servise baþvurun.

 sinyali KAPALI konumda
• Modem ethernet kablosunun (RJ45) kablosuz router’ýnýzýn ve 

modeminizin WLAN portuna takýlý olduðundan emin olun.

 sinyali daima KAPALI konumda
• Ýnternet servisinizin aktif olduðuna dair Ýnternet Servis 

Saðlayýcý’nýzdan onay alýn.
• Ýnternet ayarlarýnýzýn doðru olduðuna dair Ýnternet Servis 

Saðlayýcý’nýzdan onay alýn.

 sinyalleri ON konuma geçmiyor. Baðlý olan yerel 
aðdan (LAN) kablosuz router’a ping atamýyorum
• Eðer bir ethernet baðlantýsý kullanýyorsanýz, TCP/IP’nin doðru 

þekilde kurulduðunu ve PC'nizde yapýlandýrýldýðýný kontrol edin.
• Ethernet kablosunun (RJ45) kablosuz router’a doðru þekilde 

takýldýðýný kontrol edin.
• Ethernet ekipmanlarýnýz için doðru kablo tipini kullandýðýnýzdan 

emin olun.
• IP adresinin doðru þekilde yapýlandýrýldýðýný kontrol edin. Çoðu 

uygulamada, yerel aðdaki bilgisayarlara IP adresi tayin edilmesi için 
kablosuz router’ýn DHCP fonksiyonunu kullanmalýsýnýz. Ancak, eðer 
yerel aðda IP adresini elle yapýlandýrýyorsanýz, kablosuz router ve 
yerel aða baðlý olan her cihazda ayný að adresinin ve alt að 
maskesinin kullanýldýðýný kontrol edin.

Kablosuz að baðlantýsý sýkça kesiliyor
• Daha iyi sinyal elde etmek için kablosuz PC’nizi kablosuz router’a 

yaklaþtýrýn. Sinyal eðer halen zayýfsa, antenin açýsýný 
deðiþtirebilirsiniz. Muhtemelen mikro dalga fýrýn, kablosuz TV 
baðlantýsý veya kablosuz telefon nedeniyle bir etkileþim mevcuttur. 
Etkileþim kaynaklarýnýn yerlerini veya kablosuz router’ýn yerini 
deðiþtirin.

• Kablosuz router’ýn kablosuz baðlantý kanallarýný deðiþtirebilirsiniz. 
“Kanal ve SSID/Channel and SSID” web sayfasýna bakýn.

Kablosuz router ýsýnýyor.
• Bu normal bir durumdur.
• Soðutma deliklerinin asla kapatýlmamasýna dikkat edin.

!
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