
Hızlı Kurulum
X5v ADSL VoIP Ağgeçidi ve
Global Village™ VoIP Hizmetleri
Model 5565
Bu pratik Kullanım Kılavuzunda Windows PC kullanıcılarına
yönelik talimatlar yer almaktadır. Macintosh ve Linux
kullanıcıları CD’de bulunan Kapsamlı Kullanım Kılavuzuna
başvurmalıdır ki bu CD’de Windows kullanıcıları için ilave
bilgiler de mevcuttur. CD’de ayrıca bir teknik terimler sözlüğü
ve Teknik Destek ile ilgili bilgilere de yer verilmiştir.

Önemli Uyarı! Başlamadan Önce
X5v’i kurmadan önce telefon hattınızda DSL servisini aktive
ettirmiş olmanız gerekir. Bunun için, Türk Telekom DSL
servisine abone olmanız gerekmektedir.

Ürün Kutusunda Bulunanlar

Ethernet kablosu

Güç Adaptörü

USB kablosu

Yazılımın CD’sı

Telefon kablosu

Gateway



2 ADSL X5v Hızlı Kurulum

CD’de kurulum yazılımı, ilgili dokümanlar, garanti belgesi ve
Teknik Destek bilgileri bulunmaktadır.
Eğer eksik veya hasarlı bir parça varsa, Oluşum Bilgisayar
Müşteri Destek hattına, ürünü satın aldığınız bayiye veya
doğrudan ürün distribütörü Oluşum Bilgisayara başvurunuz.
Bazı modellerde ürün kutusunda aşağıdaki parçalar da
bulunmaktadır:
• Telefon fiş adaptörü; RJ-11 tipi telefon kablosunu farklı bir

fişe takabilmeniz için,
• DSL hat filtresi.

İhtiyacınız Olanlar
• Ağ Bağlantı (Ethernet) Kartı (NIC) veya USB girişi olan

ve Windows işletim sistemini kullanan bir PC.
Not: Macintosh veya Linux bilgisayar kullanıyorsanız, ilgili
talimatlar için CD’deki Kullanma Kılavuzuna bakınız.

• X5v cihazını bağlamak için ADSL-hattı açık telefon bağlantı
kablosu.

• VoIP kullanmak istiyorsanız X5v’ye bağlayacağınız bir telefon
kutusu.

X5v beş adımda kurulur: Yazılımın Kurulması, Donanımın
Kurulması, Internet Explorer’ın Yapılandırılması, ADSL’nin
Yapılandırılması, ve VoIP Hizmetinin Kurulması.

1. Adım: Yazılımın Kurulması
Bilgisayarınızda Ethernet girişi varsa, kurulumu
basitleştirmek açısından USB girişi yerine Ethernet’i
kullanmanızı öneririz. Eğer X5v’i USB girişine bağlamanız
gerekiyorsa, bu yazılımı kurmadan önce bilgisayarınızdaki
diğer tüm USB modem sürücülerini kaldırmanız gerekir.
Masaüstünde, Start (Başlat) düğmesine basın, Settings’e (Ayarlar),
gelin ve Control Panel’i (Denetim Masası) seçin. Control
Panel’de, Add/Remove Programs’a (Program Ekle/Kaldır)
çift tıklayın, Install/Uninstall (Ekle/Kaldır) sekmesinde listeden
eski USB modeminizi seçin ve Remove’a (Kaldır) tıklayın. Şimdi,
aşağıdaki işlemlere başlayabilirsiniz.
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Donanımı kurmadan ÖNCE yazılımı kurmanız
GEREKİR.

1111 Bilgisayarınız açık olmalıdır. Ürün kutusuyla gelen CD’yi
CD-ROM sürücüye yerleştirin. CD otomatik olarak çalışacak
ve Main Menu (Ana Menü) ekranı açılacaktır. (Not: Eğer CD
otomatik olarak çalışmazsa, masaüstünde, Start düğmesine
tıklayın, Run’a (Çalıştır) tıklayın, sonra da D:\setup.exe
yazın; D, CD-ROM sürücünüze karşılık gelir – Bazı
bilgisayarlarda E veya F olabilir).

2222 Dil seçimini yapın ve Installation Wizard (Kurulum
Sihirbazı) düğmesine tıklayın. Yazılımın kurulumu otomatik
olarak başlayacaktır.

3333 Kurulum tamamlandıktan sonra, donanımı bağlamadan önce
Finish’e tıklamanız ve bilgisayarınız kapatmanızı söyleyen bir
shut down mesajı ekrana çıkar. CD’yi PC’nizden çıkarmayı
unutmayın.

2. Adım: Donanımın Kurulması
Önemli Uyarı! Bu işleme başlamadan önce
bilgisayarınızı prizden çekin veya kapatın. Unutmayın,
donanımı kurmadan önce X5v yazılımını kurmanız
gerekir. (1. Adım).
Not: X5v yi takmadan önce varsa eski DSL modeminizi
çıkarın.

1111 X5v’nin arka panelini kullanarak cihazın bağlantılarını
yapın.

aaaa Telefon kablonuzu PHONE girişine takın.
İpucu: Eğer telsiz telefon kullanıyorsanız ve bir veya birden
fazla ahizeniz varsa ana istasyonu doğrudan X5v’nin PHONE
girişine bağlayın.

RESET   PWRPHONE    LAN 1     2        3         4ADSL  USB



4 ADSL X5v Hızlı Kurulum

Not: Eğer bulunduğunuz ülkede RJ-11 tipi telefon girişleri
kullanılmıyorsa, adaptör takmanız gerekir. Bu durumda,
adaptörü X5v’nin PHONE girişine bağladıktan sonra telefon
kablonuzu adaptörün çıkışına bağlayın.

bbbb X5v’nin telefon kablosunun bir ucunu X5v’nin ADSL girişine
takın, diğer ucunu ise duvardaki telefon girişine – normalde
standart telefonunuzu bağladığınız telefon prizine – takın. Bu
giriş, ADSL hattı açık olan telefonunuza ait olmalıdır.

cccc Eğer mümkünse, X5v’i bilgisayarınızın Ethernet girişine
takın: Ürün kutusuyla gelen Ethernet kablosunun bir ucunu
X5v’nin LAN girişlerinden birisine (1, 2, 3, veya 4) takın, diğer
ucunu ise bilgisayarınızın Ethernet girişine takın.
Eğer bilgisayarınızda kullanabileceğiniz bir Ethernet
girişi yoksa, USB girişini de kullanabilirsiniz: USB
kablosunun bir ucunu X5v’nin USB girişine, diğer ucunu ise
bilgisayarınızın USB girişine takın.

2222 Ürün kutusuyla gelen elektrik kablosunun bir ucunu elektrik
prizine, diğer ucunu ise X5v’nin elektrik (PWR) girişine takın.

ÖNEMLİ UYARI:
Sadece X5v kutusuyla gelen elektrik kablosunu kullanın. Diğer
elektrik kabloları donanımınıza zarar verebilir.

Bu adımdaki işlemler boyunca ön paneldeki LINK ışığı yanıp
sönmelidir. Donanım kurulumu tamamlandıktan sonra, LINK ışığı
yanıp sönmeyi bırakıp sürekli yanmaya başlamalıdır. Eğer sürekli
yanmıyorsa, sayfa 13’deki Arıza Tespit Bilgi İpuçları  ’ne bakın.
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3333 Bilgisayarınızı açın.
Eğer USB yöntemini kullanıyorsanız, ekrana Found New
Hardware mesajı çıkmalı ve kurulumun ilerleyişini göstermelidir.
Ekrana çıkan talimatlara uyun.
Windows XP kullanıcıları: Windows logosu testi ile ilgili olarak
Hardware Installation (Yeni Donanım Bulundu) uyarısı ekrana
çıkabilir. Bu mesajları gönül rahatlığıyla geçebilirsiniz; Continue
Anyway’i (devam) tıklayın.
Windows 2000 kullanıcıları: Digital Signature Not Found (Dijital
İmza Bulunamadı) diyalog kutusu ekrana gelebilir. Bu mesajı da
gönül rahatlığıyla gözardı edip Yes’e (Evet) tıklayabilirsiniz.
Windows 98/Me kullanıcıları: Eğer bilgisayarınız isterse yeniden
başlatın.

4444 Telefon filtreleri olmazsa olmaz değildir, ama DSL telefon
hattını paylaşan HER telefona bir telefon filtresi
takmanızı ÖNEMLE TAVSİYE EDİYORUZ. (X5v ile
duvardaki telefon prizinin arasına filtre takmayın.) Telefon
filtreleri DSL frekansları bloke eder. Bu sayede, aynı hatla
telefon görüşmesi yaparken hışırtı sesi gelmez. Ayrıca, telefon
görüşmelerinin DSL performansına olumsuz etki yapmasını da
engeller.

X5v’nin telefon girişinde kendi dahili filtresi mevcuttur. Buraya
bağlayacağınız telefona filtre koymanız gerekmez.
X5v ürün kutunuzdan DSL telefon filtreleri çıkabilir. Eğer
çıkmadıysa veya daha fazla filtreye ihtiyacınız olursa, bu filtreleri
elektronik cihaz satan pek çok mağazada bulabilirsiniz.
Kullanacağınız ilave her telefon için, telefonun kablosunu filtrenizi
PHONE çıkışına takın, filtrenin LINE çıkışını ise duvardaki
telefon prizine bağlayın.

3. Adım: Internet Explorer’ın
Yapılandırılması

Internet bağlantısı için kullandığınız yazılım ağ bağlantısı kuracak
biçimde ayarlanmalıdır, çevirmeli ağ opsiyonu seçilmemelidir.
Aşağıdaki talimatlar en popüler tarayıcı yazılım olan Internet
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Explorer programı içindir. Eğer Netscape Navigator veya başka bir
tarayıcı kullanıyorsanız, ağ bağlantısı kuracak biçimde ayarlayın
(bu ayara bilgisayarınızda “Yerel Alan Ağı” veya “genişbant”
bağlantısı) deniliyor olabilir.

Kullandığınız Internet Explorer’ın sürümü 5 veya 6 olmalıdır. Çoğu
bilgisayarda bu vardır. Eğer sizde yoksa, ücretsiz güncelleme
yapmanızı öneririz. Sürüm numarasını öğrenmek isterseniz,
Internet Explorer’ı açın, Help (Yardım) menüsüne gidin, sonra da
About Internet Explorer’ı (Internet Explorer Hakkında) seçin.
Sürüm numaranız Microsoft Internet Explorer logosunun hemen
altında yazar. İlk basamağın yanındaki noktadan sonra gelen
rakamlar önemsizdir.

1111 Masaüstündeki Internet Explorer ikonunun üzerinde sağ
tıklayın (sol değil) ve Properties’i (Özellikler) seçin.

Masaüstünde Internet Explorer ikonu yoksa:
Windows XP kullanıcıları: Masaüstünde, Start düğmesine tıklayın,
Control Panel’i seçin. Control Panel’de, Network and Internet
Options’a (Ağ ve Internet Seçenekleri) tıklayın ve sonra da
Internet Options (Internet Seçenekleri) ikonuna tıklayın.

Windows 98/Me/2000 kullanıcıları: Masaüstünde, Start düğmesine
tıklayın, Settings’e girin, sonra da Control Panel’i tıklayın.
Control Panel’de Internet Options ikonunu tıklayın.

2222 Internet Properties diyalog kutusunda, Connections
(Bağlantılar) sekmesine girin.

3333 Connections sekmesinde, Setup’a (Yeni Bağlantı-Kurulum)
tıklayın.

4444 Windows XP kullanıcıları: Welcome to the New Connection
Wizard (Yeni Bağlantı Sihirbazına Hoş Geldiniz) diyalog
kutusunda Next’i (ileri) tıklayın.

Eğer Location Information (Konum Bilgisi) diyalog kutusunu
görürseniz, Cancel’e tıklayarak Welcome diyalog kutusuna geri
dönün, ve tekrar Next’i tıklayın.
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Network Connection Type (ağ bağlantısı türü) diyalog
kutusunda, Connect to the Internet (Internet’e bağlan) tıklayın.
Getting Ready (hazırlanıyor bekleyin) diyalog kutusunda, “Set up
my connection manually,” (bağlantımı kendim ayarlamak
istiyorum) seçin ve Next’e (ileri) tıklayın.
Internet Connection diyalog kutusunda, “Connect using a
broadband connection that is always on,” (daima açık olan bir
genişbant bağlantısı kullanarak bağlan) opsiyonunu seçin ve Next’e
tıklayın.

5555 Windows 98/Me/2000 kullanıcıları: Internet Connection
Wizard (Internet Bağlantı Sihirbazı) diyalog kutusunda, “I
want to set up my Internet connection manually, (Internet
bağlantımı kendim ayarlamak istiyorum) veya I want to
connect through a local area network (LAN)” (yerel alan
ağını kullanarak bağlanmak istiyorum) opsiyonlarını seçin ve
Next’e tıklayın.

Setting up your Internet connection (Internet bağlantınız
kuruluyor) diyalog kutusunda, “I connect through a local area
network (LAN)” (yerel alan ağını kullanıyorum) opsiyonunu seçin
ve Next’e tıklayın.
Local area network Internet configuration (yerel alan ağı
Internet ayarları) diyalog kutusunda, “Automatic discovery of
proxy server” (Proxy sunucusunu otomatik bul) opsiyonunu
kaldırın. Next’e tıklayın.
Ekrana çıkan diyalog kutusunda e-posta hesabı kurmak ister misiniz
sorusu gelecektir. No (hayır) deyin ve Next’e tıklayın.

6666 Yapılandırma işlemleri tamamlandıktan sonra, Completing the
Internet Connection Wizard (Internet Bağlantı Sihirbazı
tamamlanıyor) diyalog kutusu ekrana gelecektir.

Windows 98/Me/2000 kullanıcıları: “To connect to the Internet
immediately, select this box….” (Internet’e doğrudan
bağlanmak için bu kutuyu seçin) diyen opsiyonu iptal etmeyi
unutmayın.

7777 Finish’e (Son) tıklayın.
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8888 Windows XP kullanıcıları: Control Panel’i kapatın.
Windows 98/Me/2000 kullanıcıları: Eğer Internet Explorer’ı
açmanız gerektiyse, kuruluma devam etmeden önce kapatın.

4. Adım: ADSL Ayarları

1111 Masaüstünde yandaki resme benzeyen bir Zoom
ikonu olmalıdır. Zoom DSL VoIP Gateway
Web-Console’u (ZOOM DSL Yönetim Ekranı)
açmak için bu ikona çift tıklamanız gerekir.
(Not: Eğer masaüstünde ikon yoksa, Web
tarayıcınız açın, http://10.0.0.2 yazın ve
Network Password kutusunu açmak için
Enter’a basın.)

2222 Aşağıdakileri küçük harfle yazarak giriş yapın. (Not: Zoom
DSL VoIP Gateway Web-Console’a her girişte bu kullanıcı
adı ve şifreyi girmeniz gerekir.)

User Name: admin

Password: zoomvoip

3333 Basic Setup sayfası ekrana gelir.
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Şu alanları doldurmanız gerekir: VPI, VCI, ve Encapsulation.
Servis sağlayıcınız size bu ayarları vermiş olabilir, ama nedense çoğu
vermez. Eğer ayarları biliyorsanız, kurulum biraz daha hızlı ve daha
basit olur, ama bilmiyorsanız hiç merak etmeyin. Ayarları nasıl
bulacağınızı size anlatacağız.

Eğer Servis Sağlayıcınız VPI, VCI, ve
Encapsulation Ayarlarını Vermişse
(Çoğu Kullanıcı Bu Ayarları Bilmez)(Çoğu Kullanıcı Bu Ayarları Bilmez)(Çoğu Kullanıcı Bu Ayarları Bilmez)(Çoğu Kullanıcı Bu Ayarları Bilmez)

1111 Eğer bu ayarları biliyorsanız (VPI, VCI, ve Encapsulation),
ilgili alanlara girin. Seçtiğiniz Encapsulation’a bağlı olarak
ekran hafifçe değişmelidir.
PPP kullanıyorsanız, servis sağlayıcınız size bir kullanıcı adı
(genellikle e-posta adresiniz veya e-posta adresinizdeki @
işaretinden önceki karakterlerdir) ve bir şifre vermiş olmalıdır.
Bu kullanıcı adı ve şifre Basic Setup menüsüne girmek için
kullandığınız kullanıcı adı (user name) ve şifre (password)
DEĞİLDİR. Eğer kullanıcı adınızı ve/veya şifrenizi
bilmiyorsanız veya hatırlayamıyorsanız, servis sağlayıcınızı
arayın ve kullanıcı adınızı ve şifrenizi öğrenin. Sonra da bu
bilgileri girin.

2222 Save Changes’e tıklayın.
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3333 Eğer girdiğiniz Encapsulation ayarı PPPoE veya PPPoA
ile başlıyorsa: Write Settings to Flash and Reboot’a tıklayın
sonra da Confirm’e tıklayın. İşlem tamamlandığında, X5v’nin
LINK ışığı sürekli olarak yanmalıdır (bu işlem yaklaşık 15
saniye sürer). Eğer ışık yanmazsa, sayfa 13’deki Arıza Tespit
Bilgilerine bakın.

Eğer girdiğiniz Encapsulation ayarı 1483 Bridged veya
1483 Routed ile başlıyorsa: IP Adresinizin doğru ayarlanıp
ayarlanmadığını kontrol etmeniz gerekir. Sayfa 12 deki IP
Adresinin Ayarlanması ’na bakın.

4444 Web tarayıcınızı açın (ör., Internet Explorer veya Netscape
Navigator) ve bildiğiniz bir web adresine bağlanmaya çalışın.

5555 Eğer bağlanabiliyorsanız, kurulumunuz tamamlanmış
demektir, Internet’te gezmeye hazırsınız! Eğer
bağlanamazsanız, sayfa 13’deki Arıza Tespit Bilgi İpuçlarına
bakın.

Servis Sağlayıcınız VPI, VCI, ve
Encapsulation Ayarlarını
Vermemişse
Servis sağlayıcınızdan bu ayarları öğrenemediyseniz, sayfa 28’dan
itibaren başlayan tablolarda ABD’deki ve diğer pek çok ülkedeki en
yaygın servis sağlayıcıların ayarları gösterilmiştir. Eğer servis
sağlayıcınızın birden fazla ayarı varsa, en sık kullanılana (1),
sonrakine (2), vb. şeklinde not düşülmüştür.

1111 Sayfa 28’daki tablolara bakın servis sağlayıcınızı listeden
bulun. Eğer ABD’de yaşıyorsanız ve servis sağlayıcınız listede
yoksa, tablonun hemen altındaki Service Sağlayıcısı Listede
Olmayanlar başlıklı talimatları uygulayın.

2222 Şimdi bulduğunuz VPI, VCI, ve Encapsulation ayarlarını
Basic Setup menüsündeki uygun alanlara girin. Seçtiğiniz
Encapsulation’a bağlı olarak ekran hafifçe değişmelidir.
PPP kullanıyorsanız, servis sağlayıcınız size bir kullanıcı adı
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(genellikle e-posta adresiniz veya e-posta adresinizdeki @
işaretinden önceki karakterlerdir) ve bir şifre vermiş olmalıdır.
Bu kullanıcı adı ve şifre Basic Setup menüsüne girmek için
kullandığınız kullanıcı adı (user name) ve şifre (password)
DEĞİLDİR. Eğer kullanıcı adınızı ve/veya şifrenizi
bilmiyorsanız veya hatırlayamıyorsanız, servis sağlayıcınızı
arayın ve kullanıcı adınızı ve şifrenizi öğrenin. Sonra da bu
bilgileri girin.

3333 Save Changes’a tıklayın.

4444 Eğer girdiğiniz Encapsulation ayarı PPPoE veya PPPoA
ile başlıyorsa: Write Settings to Flash and Reboot’a tıklayın
sonra da Confirm’e tıklayın. İşlem tamamlandığında, X5’in
LINK ışığı sürekli olarak yanmalıdır (bu işlem yaklaşık 15
saniye sürer). Eğer ışık yanmazsa, sayfa 13’deki Arıza Tespit
Bilgi İpuçlarına bakın.

Eğer girdiğiniz Encapsulation ayarı 1483 Bridged veya 1483
Routed ile başlıyorsa: IP Adresinizin doğru ayarlanıp
ayarlanmadığını kontrol etmeniz gerekir. sayfa 13’deki Arıza
Tespit Bilgi İpuçlarına bakın.

5555 Web taraycınızı açın (ör., Internet Explorer veya Netscape
Navigator) ve bildiğiniz bir web adresine bağlanmaya çalışın.

6666 Eğer bağlanabiliyorsanız, kurulumunuz tamamlanmış
demektir, Internet’te gezmeye hazırsınız! Eğer
bağlanamazsanız, aşağıdaki işlemleri uygulayın.

7777 Sayfa 28’daki tablolara geri dönün ve bir sonraki sık
kullanılan ayarları girin—eğer daha önce (1) numaralı
ayarları girdiyseniz (2)’yi deneyin, (2) numarayı denediyseniz
(3)’ü girin. Save Changes’e tıklayın, Write Settings to Flash
and Reboot’tıklayın, ve sonra da Confirm’e basın. İşlem
tamamlandığında, X5v’nin LINK ışığı sürekli olarak yanmalıdır
(bu işlem yaklaşık 15 saniye sürer). Unutmayın, Encapsulation
ayarı olarak 1483 Bridged veya 1483 Routed giriyorsanız, ve
henüz kontrol etmediyseniz IP Adresinizin doğru ayarlanıp
ayarlanmadığını kontrol etmeniz gerekir. Aşağıdaki IP
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Adresinin Ayarlanması bölümüne bakın. Eğer servis
sağlayıcınızın verdiği tüm ayarları denemenize rağmen hala
bağlanamıyorsanız, sayfa 13’deki Arıza Tespit Bilgileri’ne
bakın.

8888 Şimdi 5. Adıma geri dönün.

IP Adresinin Ayarlanması
Eğer Basic Setup menüsünde girdiğiniz Encapsulation ayarları
1483 Bridged veya 1483 Routed ile başlıyorsa, X5 DHCP (dinamik
IP adresi olarak da bilinir) veya sabit (statik) IP adresine göre
ayarlanabilir. DSL servis sağlayıcılarının çoğu DHCP kullanır. Sabit
IP adresi için genellikle ekstra ücret talep edilir ve normalde sabit
IP alabilmek için özel başvuru yapmanız gerekir.

1111 X5’i DHCP’ye göre ayarlamak için, Basic Setup
menüsünde, DHCP client enable kutusunu işaretleyin.
Host Name alanını boş bırakın.

X5’i Sabit IP Adresine göre ayarlamak için, X5’in
Advanced Settings sayfasına gidin ve WAN Settings’e
tıklayın. Static (sabit) IP address, subnet mask, ve default
gateway alanlarına servis sağlayıcınızın verdiği değerleri girin
ve Save Changes’e tıklayın. Daha sonra Advanced Settings
sayfasına geri dönün ve DNS’e tıklayın. User Configuration
kutusunu işaretleyin, servis sağlayıcınız tarafından verilen DNS
Server IP adresini girin ve Add’e tıklayın. Diğer alanlarda
hiçbir değişiklik yapmayın! PC’nizi de sabit IP adresine göre
ayarlamanız gerekir. Bu konuda gerekirse CD’deki Kullanım
Kılavuzu’ndan yardım alabilirsiniz.

2222 Save Changes’e tıklayın, sonra da Write Settings to Flash
and Reboot’a ve Confirm’e tıklayın.

3333 Kaldığınız yerden devam edin (sayfa 10’daki 4. Adım veya
sayfa 11’daki 5. Adım).
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Arıza Tespit Bilgi İpuçları
X5v’nin LINK ışığı yanıp sönmeye devam ediyor ve sabit yanma
moduna geçmiyorsa, şunları kontrol edin:

• RJ-11 telefon kablosu duvardaki telefon prizine ve X5v’nin
arka tarafındaki ADSL girişine (PHONE girişine değil) düzgün
bir biçime oturmuş mu?

• Telefon kablosunun bağlı olduğu telefon hattında DSL hizmeti
açık mı? Servis sağlayıcınız DSL hizmetini aktive etmediği
müddetçe standart bir telefondan DSL hizmeti alamazsınız.

• X5v’nin ADSL Handshake Protocol ayarlarının değişmesi
gerekebilir. X5v bir çok DSL Servis sağlayıcısının cihazına
otomatik olarak bağlanmak için MultiMode ayarını kullanır.
Bağlanmak için farklı protokolleri denemek isteyebilirsiniz.
Advanced Setup sayfasından, ADSL Configuration a basarak
Handshake Protokol’ü görebilirsiniz. Her seferinde, farklı bir
ayar deneyerek, Save Changes and Reboot a basabilirsiniz.

Eğer X5v’nin LINK ışığı sabit olarak yanıyor ama Internet’e
bağlanamıyorsanız, şunları kontrol edin:

• VPI/VCI ve encapsulation ayarlarını doğru girdiniz mi?

• DSL Username ve Password alanlarını doğru yazdınız mı?

• Servis sağlayıcınızın DSL bağlantısında arıza var mı? Teknik
destek hattına bir telefon açarak bunu öğrenebilirsiniz.

• Ethernet veya USB bağlantılarınız tamam mı? X5v’nin ön
panelinden doğru ışığın yanıp yanmadığını kontrol edin (LAN
veya USB). Bu sayede bağlantının sağlam olup olmadığını
anlayabilirsiniz.

• Bilgisayarınızın TCP/IP özellikleri doğru ayarlanmış mı?
Windows TCP/IP Properties (TCP/IP Ayarları) diyalog
kutusunu açın (TCP/IP Properties diyalog kutusunu nasıl
açacağınızı bilmiyorsanız masaüstünde My Computer /
Bilgisayarım ikonuna çift tıklayın ve Help’e (Yardım) girin).
DHCP kullanıyorsanız (çoğu kullanıcı gibi): “Obtain an IP
address automatically” (Otomatik IP adresi al) ve “Obtain a
DNS server address automatically” (Otomatik DNS
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sunucusu adresi al) alanları seçili olmalıdır. Diğer alanlar boş
kalmalıdır.

Eğer sabit IP adresi kullanıyorsanız: Make sure that “Use the
following IP address” (Aşağıdaki IP adresini kullan) ve “Use
the following DNS server addresses” (Aşağıdaki DNS
sunucusu adreslerini kullan) alanları seçili olmalıdır. Hem
Default Gateway (varsayılan ağ geçidi) IP adresi hem de DNS
server (DNS sunucusu) IP adresi X5v’nin LAN IP adresine
ayarlanmalıdır: 10.0.0.2.

5. Adım: VoIP Servisinin
Kurulması

X5v ile Global Village’s™ VoIP servisinden yararlanabilirsiniz.
Global Village sayesinde, dünyanın her yerindeki Global Village
kullanıcılarıyla (ve pek çok diğer VoIP kullanıcıları ile) ücretsiz
VoIP telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Global Village’ı kullanarak
dünyanın herhangi bir yerindeki normal telefonları da daha düşük
ücretle arayabilirsiniz. Global Village’ın aylık sabit ücreti yoktur.
Sadece yaptığınız telefon görüşmelerinin ücretini ödersiniz.

1111 Öncelikle bağlantınızı test etmenizi öneririz. # tuşuna basın ve
çevir sesinin gelmesini bekleyin, sonra da 1 2 3 numaralarını
çevirin.
Otomatik sekreter size 7 haneli Global Village VoIP telefon
numaranızı söyleyecektir.

2222 Kişisel Global Village hesabınızı açmak için, Zoom DSL VoIP
Gateway Web-Console sayfasının üst tarafındaki Voice over
IP ikonuna tıklayın. Sonra da sayfanın alt tarafındaki Global
Village Features düğmesine basın.
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Global Village web sitesine ilk girişinizde, adınızı, ülkenizi, e-posta
adresinizi ve şifrenizi girmeniz istenecektir.

Bu servisi deneyebilmeniz için ABD, İngilitere ve diğer bir düzine
ülke ile 10 dakika ücretsiz görüşme hakkı veriyoruz.

Web sitesine girerek Global Village hesabınızı inceleyebilir,
değiştirebilir, arayan ve aranan numaraların kayıtlarını görebilir,
telefon defterinize ulaşabilir ve konferans arama, telefon
yönlendirme, numara engelleme ve sesli mesaj gibi pek çok
özellikten yararlanabilirsiniz.

Global Village Servisinin
Kullanımı

X5v kullanıcları X5v’e takılı olan telefonlarını kullanarak:

1) VoIP telefon araması yapabilir arayanlarla görüşebilirsiniz.
ADSL telefon hattınızla normal telefon görüşmeleri yapabilirsiniz.
VoIP kullanarak ise ikinci bir telefon hattı sahibi olmanın
avantajlarından yararlanabilirsiniz.

2) “Klasik” telefon görüşmeleri yapabilirsiniz.
Başka bir Global Village Kullanıcısı veya herhangi bir VoIP
kullanıcısı ile VoIP görüşmek için: X5v’e taktığınız telefonun
ahizesini kaldırın. # tuşuna basın ve çevir sesini bekleyin, çevir
sesinden sonra da aramak istediğiniz VoIP telefon numarasını
çevirin. Bu numaranın geleneksel telefon şebekesindeki numara ile
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aynı olmadığını unutmayın. www.globalvillage.com adresinde
VoIP telefon numaralarının fihristini bulabilirsiniz.

Arayan VoIP telefonlarla görüşmek için: Global Village
kullanıcıları ve pek çok diğer VoIP kullanıcısı sizin Global Village
numaranızı arayabilir. VoIP araması geldiğinde telefonunuzda farklı
bir zil sesi duyarsınız. Global Village’e bağlanabilen diğer VoIP
servisleri hakkında en güncel bilgileri almak için
www.globalvillage.com adresine bakın.

VoIP kullanmayan kişilerle iletişim kurmak için: Global
Village abonesi olursanız VoIP kullanarak klasik telefon
şebekesindeki her telefonu arayabilirsiniz. Arama biçimleri ve
ücretleri için Global Village web sitesine bakın.
Klasik telefon görüşmesi yapmak için: Telefon ahizesini kaldırın
ve normalde nasıl yapıyorsanız aramanızı yapın. # tuşuna basıp
VoIP görüşmesi yaptığınızı belirtmediğiniz müddetçe telefon
görüşmeleriniz VoIP yokmuş gibi, normal telefon hizmetiniz
üzerinden gibi ücretlendirilecek ve faturalandırılacaktır.

Not: Elektrik kesildiğinde, X5v tüm telefon görüşmelerini klasik
görüşmeye yönlendirir.

VoIP Telefon Görüşmesi Yapmanın
İpuçları
Farklı Zil Sesi ve Çevir Sesi: X5v’nin zil sesi ve telefonunuzdaki
çevir sesi normal telefon görüşmesinden farklı çıkar. Yani,
telefonunuzun zil sesi duyunca VoIP araması geldiğini hemen
anlayabilirsiniz. Belki daha önemlisi, VoIP araması yapmak için #
tuşuna bastığınızda normal telefon aramasından farklı bir çevir sesi
duyarsınız ve böylece VoIP araması yaptığınızdan emin olabilirsiniz.
Hızlı arama: Telefonunuzu progrmlayarak VoIP numaralarını hızlı
arama yapabilirsiniz. Sadece VoIP numaralarını ararken # çevirmeyi
unutmayın yeter.
Tekrar arama: Herhengi normal bir numarayı tekrar arar gibi
VoIP numaralarını da telefon ahizesindeki tekrar ara özelliğini
kullanarak tekrar arayabilirsiniz.
Bekletme: VoIP görüşmesi yaparken ikinci bir telefon gelirse,
arama bekletiliyor sesi duyarsınız. Telefonunuzdaki beklet (hook)
tuşuna basıp ikinci arayanla konuşabilir, aynı tuşa tekrar basarak ilk
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görüşmenize geri dönebilirsiniz. VoIP görüşmenizi tamamladıktan
sonra, # tuşuna basmadan bekletme (hook) tuşuna basarak yeni bir
VoIP çevir sesi alabilirsiniz.
Ancak bu yöntemi kullanırsanız tekrar arama veya hızlı arama
yapamazsınız. Klasik telefon görüşmesi yapmak için de bir iki
saniye beklemeniz gerekir.
Sadece VoIP Modu: X5v’ye bağladığınız telefondan sadece VoIP
görüşmeleri yapmak istiyorsanız X5v’i VoIP-only (sadece VoIP)
moduna getirmeniz gerekir. X5v’nin VoIP sayfasında, VoIP Only
kutusunu işaretleyin. Bu durumda, X5v’e bağladığınız telefondan
yapacağınız tüm aramalar VoIP olacaktır, dolayısıyla önce #
tuşlamanıza gerek yoktur.

X5v Kullanarak Online Oyun
Oynamak İÇin

Oynayacağınız oyuna göre X5v’nin online oyun ayarları
değişir:
• Xbox Live için, sayfa 23.

• PlayStation 2 için, sayfa 24.

• Diğer online oyunlar için, aşağıdakileri okuyun.

Ne Yapmam Lazım?
X5v’nin online oyun ayarlarını yapmanız gereken sadece iki
durum vardır.

— Eğer Internet üzerinden “peer-to-peer” veya“head-to-head”
oyunlar oynuyorsanız, oyun arkadaşınıza bir web sitesi
üzerinden bağlanmadığınız müddetçe her seferinde X5v’nin
ayarlarını yapmanız gerekir. Peer-to-peer oyunlar, iki
oyuncunun doğrudan birbiriyle yarıştığı oyunlardır. Popüler
peer-to-peer oyunlar arasında Age of Empires, Command and
Conquer, Dark Reign 2, ve Unreal Tournament sayılabilir.
Oynayacağınız oyunun peer-to-peer olduğundan emin
değilseniz oyunun kullanma kılavuzuna bakın.

— Eğer çok oyunculu (multiplayer) oyun oynamak
istiyorsanız ve oyunun ev sahipliğini (host) siz
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yapacaksanız. Popüler çok oyunculu oyunlar arasında Half
Life, Diablo II, Delta Force, Hexen II, Myth, Quake II, ve
Warcraft II, III sayılabilir.

Her iki durumda da X5v’nin dahili güvenlik duvarında
(firewall) bir veya daha fazla portu aşağıda anlatıldığı biçimde
açmanız gerekir ki, güvenlik duvarı diğer oyuncuları bloke
etmesin. Bunun için iki yöntem vardır; sadece birkaç port açmanız
yeterliyse Set up a Virtual Server ekranını kullanın, X5v’nin tüm
portlarını açmak için Set up a DMZ yöntemini kullanın.

Önemli Uyarı! Bilgisayarınızda kurulu güvenlik duvarı
yazılımı varsa: Eğer bilgisayarınızda Windows XP firewall gibi
başka firmalara ait kurulu bir güvenlik duvarı yazılımı varsa,
virtual server veya DMZ yöntemiyle portları açmadan önce bu
yazılımı devreden (deactivate) çıkarmanız gerekebilir. Aksi
takdirde, bilgisayarınız açmaya çalıştığınız portları bloke edebilir.

Peer-to-Peer Oyunlar Oynamak ve Çok
oyunculu Oyunlara Ev sahipliği Yapmak
İçin X5x’in Ayarlanması

1111 Oyun için hangi portların açılması gerektiğini belirleyin.
Çoğunlukla, peer-to-peer ve çok oyunculu oyunların kullanma
kılavuzlarında hangi portların açılması gerektiği yazar. Eğer elinizde
bu bilgi yoksa, aşağıdaki adresten öğrenebilirsiniz:
www.practicallynetworked.com/sharing/app_port_list.htm
Oyunun portlarını ve ayarlarını bulunca, bu bilgilerin çıktısını
almanızı veya bir yere not ederek elinizde yazılı olarak
bulundurmanızı öneririz.
Her oyun için açılması gereken portlar farklıdır. Bazen tek bir port,
bazen yüzlerce port gerekebilir. Her portun teker teker
ayarlanması gerektiği için oyun ne kadar port gerektiriyorsa
ayar süresi de o kadar uzar. Bazı oyunlar “dinamik” port kullanır,
başka bir ifadeyle, oyunun kullandığı portlar sürekli olarak değişir,
saibtleyemesiniz.

Oyun için tüm portlarınızı açan bir ayar vardır; DMZ. Oyun
kitapçığında veya yukarıda verilen web sitesinde port ayarlarını
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bulamazsanız, veya 20’den fazla port açmanız gerekiyorsa (izin
verilen maksimum sayıdır) yada oyun kitapçığında bu oyunun
dinamik port kullandığı söyleniyorsa, veya birden fazla portu
ayarlamakla zaman kaybetmek istemiyorsanız, CD’deki kullanma
kılavuzunda geçen DMZ ayarlarına bakın.

UYARI:
Her ilave port açışınızda, güvenlik duvarınızın etkinliği azalır. Bu
sebeple, ne kadar az port açarsanız güvenlik açısından o kadar
iyidir.

2222 Oyun için IP Adresi Seçilmesi.
X5v’nin Ana Sayfasına ulaşmak için masaüstündeki Zoom X5v
ikonuna tıklayın (veya web tarayıcınızda normal bir web sitesi
adresi yazar gibi 10.0.02 yazın), sonra da LAN Settings’e tıklayın.
Çıkan sayfada X5v’nin dinamik (DHCP) LAN IP adreslerinin
başlangıç ve bitiş değerlerini göreceksiniz. Seçeceğiniz IP adresi bu
aralığın dışında olmalıdır. İsterseniz, bir büyük rakamı seçin.
Örneğin, ekrandaki değerler 10.0.0.4 ile 10.0.0.15 arasındaysa, Host
IP Adresi olarak 10.0.0.15’den bir sonraki IP adresini yani
10.0.0.16’yi seçin. X5v’nin IP adres ayarlarını değiştirmediğiniz
müddetçe ki bu pek de olası değildir, 10.0.0.16 rakamını kullanın.
Eğer 10.0.0.16 değil de başka bir rakam kullanıyorsanız, kolaylık
olması bakımından bir yere not alın. Bundan sonraki talimatlarda
10.0.0.16 kullandığınız varsayılmıştır.

Oyun IP Adresi: _______________________________

3333 Windows’ta TCP/IP Properties Ekranını Açın.
Windows 2000 için: Masaüstünden Start düğmesine basın,
Settings’e gelin ve Network and Dial-up Connections’a (Ağ ve
Çevirmeli Bağlantı) girin. Local Area Connection’a sağ tıklayın
(sol DEĞİL), Properties’i girin ve NIC (Ethernet) kartınızın
TCP/IP değerine bakın; (TCP/IP ile başlamalı ve içerisinde
10/100, NIC, veya Ether yazmalıdır –AOL, Dial-up, veya
Adapter gibi sözcükler içermemelidir). Properties’e tıklayarak
Windows TCP/IP Properties ekranını açın.
Windows XP için: Masaüstünden Start düğmesine basın, Control
Panel’e girin ve Network Connections’ı (Ağ Bağlantılatım) açın.
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Local Area Connection’a sağ tıklayın (sol DEĞİL), Properties’i
girin ve NIC (Ethernet) kartınızın TCP/IP değerine bakın;
(TCP/IP ile başlamalı ve içerisinde 10/100, NIC, veya Ether
yazmalıdır –AOL, Dial-up, veya Adapter gibi sözcükler
içermemelidir). Properties’e tıklayarak Windows TCP/IP
Properties ekranını açın.
Windows 98 ve Me için: Masaüstünden Start düğmesine basın,
Settings’i açın oradan da Control Panel’e girin. Network (Ağ)
ikonuna çift tıklayarak Network yapılandırma ekranını
görüntüleyin. NIC (Ethernet) kartınızın TCP/IP değerine bakın;
(TCP/IP ile başlamalı ve içerisinde 10/100, NIC, veya Ether
yazmalıdır –AOL, Dial-up, veya Adapter gibi sözcükler
içermemelidir). Properties’e tıklayarak Windows TCP/IP
Properties ekranını açın.

4444 IP Ayarlarını Girin.
Windows 2000 ve XP Kullanıcıları için:
Use the following IP address ve Use the following DNS server
addresses kutularına tıklayın, noktalı boş alanlar açılacaktır. Sonra
da aşağıda verilen IP address, Subnet mask, Default gateway, ve
Preferred DNS server değerlerini girin.

Çoğu kullanıcı yukarıdaki resimde veya aşağıdaki tabloda gösterilen
değerleri doğrudan girebilir. Ancak, eğer 2. Adımda 10.0.0.16’dan
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farklı bir IP adresi seçtiyseniz, tabloda gösterilen rakam yerine
seçtiğiniz değeri girin.
IP address 10.0.0.16

Subnet mask 255.255.255.0

Default gateway (X5v’nin LAN IP adresi) 10.0.0.2

Preferred DNS server 10.0.0.2

Windows 98 ve Me Kullanıcıları için:
Specify an IP Address’i (Belirtilen IP adresini kullan) tıklayın ve 2.
Adımda 10.0.0.16’dan farklı bir IP adresi seçmediyseniz aşağıda
verilen IP Address ve Subnet Mask değerlerini girin. Böyle bir
durumda 10.0.0.16 yerine seçtiğiniz adresi girmeniz gerekir.

IP address 10.0.0.16

Subnet mask 255.255.255.0

Şimdi menünün üstündeki DNS Configuration sekmesine tıklayın.
Enable DNS’i seçin. Host yazan alana herhangi bir isim girin (ör.,
adınız, “Bilgisayarım”, beğendiğiniz bir kelime, veya herhangi bir
rakam yada harf kombinasyonu): Host: isim yazmanız şarttır.

DNS Server Search Order alanına 10.0.0.2 girin, Add’e (ekle)
tıklayın, sonra da sayfanın üst tarafındaki Gateway sekmesine girin.
Gateway ekranı açılınca, New gateway: alanına 10.0.0.2 rakamını
girin ve Add’e tıklayın.

5555 OK’ye tıklayın.

6666 X5v’nin Advanced Setup sayfasına dönün ve Virtual
Server düğmesine tıklayın.

Eğer Zoom DSL VoIP Gateway Web-Console sayfasını
kapattıysanız, masaüstündeki Zoom X5v ikonuna tıklayın (veya
web tarayıcınıza 10.0.0.2 yazın), sonra da Advanced Setup ikonuna
tıklayın.
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7777 Virtual Server’ı ayarlayın.
Bu alana oyunun kitapçığından veya
www.practicallynetworked.com web sitesinden alacağınız
bilgileri girmeniz gerekir. Ne yazık ki, her portu teker teker
ayarlamanız gerekir. Ve her yeni portu ayarladıktan sonra Write
Settings to Flash and Reboot’a bastığınızda bilgisayarınız yeniden
başlayacaktır.

Eğer çok fazla sayıda port ayarlamanız gerekiyorsa bu işlem uzun
sürecektir. Bu yüzden bazı kullanıcılar, tüm portları bir seferde
açan DMZ ayarını tercih eder. Eğer siz de DMZ ayarı yapmak
isterseniz, CD’deki kullanma kılavuzundan DMZ ayarlarının nasıl
yapılacağını öğrenebilirsiniz. Unutmayın, DMZ ayarı kolaydır, bu
ayarla her oyunu oynayabilirsiniz, ama X5v’nin güvenlik duvarını
devre dışı bırakacağı için sisteminiz korumasız kalır.

Devam etmek istiyorsanız, aşağıda verile bilgileri the Virtual
Server Configuration ayar ekranına girin.

Public Port Açmak istediğiniz gelen Internet veri portu.
Bu port numarasını veya numaralarını oyun
kitapçığından veya
www.practicallynetworked.com
adresinden öğrenebilirsiniz.
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Private Port X5v’nin LAN tarafına açmak istediğiniz gelen
veri portu. that you want to open to the LAN
side. Bu port numarasını veya numaralarını
oyun kitapçığından veya
www.practicallynetworked.com
adresinden öğrenebilirsiniz.

Her port ayarı için bu numara ve public
port numrası aynı olmalıdır.

Port Type Varsayılan ayar TCP’dir. Bazı oyunlar hem
TCP hem de UDP kullanır. Oyununuz her
ikisini de kullanıyorsa, her port için bu
tabloyu iki defa doldurmanız gerekir; bir TCP
bir de UDP kullanarak.

Host IP Address Ev sahibi (host) bilgisayarın IP adresi—bu
adres 2. Adımda seçtiğiniz ve 4. Adımda
girdiğiniz IP adresiyle aynıdır;
muhtemelen 10.0.0.16’dir.

8888 Yukarıdaki bilgileri girdikten sonra, Add This
Setting’e tıklayın.

9999 Write Settings to Flash and Reboot’a tıklayın.
Bilgisayarınız yeniden başlayacaktır. Eğer ilave port açmanız
gerekiyorsa, 3. Adıma geri dönün ve 3’ten 9’a kadar işlemleri
tekrarlayın.

ÖNEMLİ UYARI:
Oyuna dışarıdan katılan oyuncuların X5v’nin WAN IP adresini
bilmesi gerekir. Bu adresi bulmak için, X5v web sayfasının üst
tarafındaki System Status ikonuna tıklayın, sonra da WAN Status
bölümüne inin.

X5v’in Xbox® Live ile Kullanılması
Xbox Live’ı kullanmak için özel bir ayar yapmak gerekmez. Eğer
PPP encapsulation kullanıyorsanız, X5v’nin Basic Setup sayfasına
servis sağlayıcınız tarafında verilen DSL User Name (kullanıcı adı)
ve Password (şifre) bilgilerini girmeniz yeterlidir. Kurulum
tamamlandıktan sonra aşağıdaki adımları uygulayın.
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1111 Xbox Dashboard’ı Güncelleyin: Xbox Live Starter Kit’inizi
alın. Xbox Live CD’sini Xbox’a takın. Güncelleme
tamamlanınca ana menüye Xbox Live girişi eklenecektir.

2222 X5v’i Xbox’a Bağlayın: X5v ağ geçidi ile birlikte Ethernet
kablosunun bir ucunu X5v’nin Ethernet(LAN) girişine, diğer
ucunu da Xbox’ın girişine takın. Not: Eğere X5v’nin
kutusundan çıkan ethernet kablosunu X5v’yi bilgisayara
bağlamak için kullanmadıysanız bu kabloyu kullanabilirsiniz.
Veya bir tane satın almalısınız. Xbox Communicator (iletişim)
modülünü Xbox Controller cihaz ekleme girişine (üst giriş)
taktıktan sonra da kulaklığı Communicator modülüne takın.

3333 Xbox Live hesabınızı Aktive Edin: Xbox Live CD’si
Xbox’ta kalsın. Öncelikle kurulum sürecini izah eden tanıtım
filmini izlemenizi öneririz. Menüden Xbox Live’ı seçin. Sonra,
Dashboard’dan Xbox Live’ı seçin ve ekrana çıkan komutları
uygulayın. Not: Hesabınızı aktive etmek için abone numaranızı
girmeniz gerekir; bu numara CD kabında yazılıdır. (Daha
ayrıntılı bilgi almak isterseniz, lütfen Xbox Live kitapçığına
bakın.)

Hepsi bu kadar! Xbox Live CD’sinden bir demo oyunu yükleyip
deneyebilir veya Xbox Live-uyumlu başka bir oyun oynayabilirsiniz.

X5v’in PlayStation® 2 ile
Kullanılması
PlayStation 2 nizX5v nize bağlanmalıdır: Bir ethernet kablosu
kullanarak , bir ucunu PlayStation’nın Network portuna ve diğer
ucunu X5v’nin Ethernet (LAN) çıkışlarından birine bağlanır. Not:
Eğere X5v’nin kutusundan çıkan etehernet kablosunu X5v ile
bilgisayar arasında kullanmadıysanız , bunu kullanabilirsiniz. Yoksa
dışarıdan temin etmelisiniz. Aşağıdaki adımları takip edin:

1111 PlayStation 2 için PS2 ağ adaptörü ile birlikte gelen PS2
Network Adapter Start-up Disc’ini (Kurulum CD’sini) takın.

2222 PlayStation 2’nin menüsünden, ISP ayarını seçin.
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3333 PlayStation 2 nizde daha önceden kalmış ağ ayarları varsa,
Local Area Network (LAN)’den önce New Network
Setting e girmeniz gerekir. Yoksa Local Area Network
(LAN) e girin.

4444 Advanced Setup a girin ve Set Manual IP yi seçin.

5555 Aşağıdaki alanları doldurun:

IP Address 10.0.0.50

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway
 or Router

10.0.0.2

6666 Aşağıdaki alanları doldurun ve Continue’yu seçin:

7777 Test Settings’i seçin.Bir bağlantı testi çalışır. Daha sonrabir
mesaj görürsünüz, “The test for connecting to your ISP was
successful! Please save your network setting.” Eğer
bağlantı başarısızsa 5.ci adım ve 6.adımları tekrar gözden
geçirin.
 Continue yu seçin.

8888 Şimdi istediğiniz bir Network Setting Name girin ve Save’e
basın. Servis Sağlayıcı ayarlarınız tamamlanmış oldu. Internet
üzerinden istenen kayıt işlemlerini takip edin.

9999 Şimdi bilgisayarınıza bağlı X5v’nin Advanced Setup sayfasına
gidin ve DMZ’yi seçin. Enable özelliğini seçerek DMZ Host
IP alanına 10.0.0.50’yi girin. Save Changes’e basın, sonra
Write Settings to Flash and Reboot’a basın ve sonra
Confirm basarak işlemi tamamlayın.

Primary DNS 10.0.0.2

Secondary DNS 10.0.0.2
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ÖNEMLİ UYARI:
Oyuna dışarıdan katılan oyuncuların X5v’nin WAN IP adresini
bilmesi gerekir. Bu adresi bulmak için, X5v web sayfasının üst
tarafındaki System Status ikonuna tıklayın, sonra da WAN Status
bölümüne inin.

Yardıma İhtiyacınız Olursa
Zoom müşterilerine çeşitli Teknik Destek hizmetleri sunmaktadır.
Lütfen CD’deki Customer Support (Teknik Destek) düğmesine
tıklayın. CD’niz yanınızda yoksa, www.zoom.com adresine girin
ve Technical Support linkini seçin.

CD’de X5v’nin kurulumu, yaygın uygulamalarla ilgili ayarlar ve nasıl
kullanılacağı hakkında ayrıntılı bilgi mevcuttur.

Zaman zaman, Zoom geliştirilmiş firmware’ler (sistem dosyaları)
yayınlayabilir. Bu dosyalara ve güncelleme talimatlarına da
www.zoom.com adresinden ulaşabilirsiniz. Güncellemeleri
alabilmek için bu web sitesini düzenli olarak ziyaret etmenizi tavsiye
ederiz.
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Ön Panelin Açıklaması

Işık Açıklama
PWR X5v bir elektrik kaynağına bağlandığı zaman yanar.

LINK X5v’in açılışı sırasında yanıp söner. Cihaz ADSL bağlantısını
kurduğu zaman sabit yanmaya başlar. Not: Eğer bu ışık bir iki
dakika içinde yanıp sönmeyi bırakıp sabit yanmaya
geçmezse, DSL servis sağlayıcınızı arayıp DSL bağlantısının
aktif olup olmadığını kontrol edin, veya sayfa 13’deki Arıza
Tespit Bilgilerine bakın.

DATA Veri transferi sırasında yanıp söner.

USB X5v’nin USB girişi açık olan bir bilgisayarın USB girişine
bağlandığı zaman yanar.

LAN
1-4

X5v’nin LAN girişi açık olan bir bilgisayarın Ethernet girişine
bağlandığı zaman yanar.

VoIP IP telefon (VoIP) görüşmesi yapılırken yanar.
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DSL Internet Ayarları Tabloları
Bu tablolar, Internet’e bağlanmak için gereken DSL ayarlarını servis
ağlayıcılarından alamayan müşterilerimiz içindir. Çoğunlukla, DSL
servis sağlayıcıları bölgelere göre farklı ayarlar kullanır, dolayısıyla
bir servis sağlayıcının birden fazla ayarı olabilir. Web sitemizde bu
tabloların güncel hallerini görebilirsiniz. Eğer ülkeniz bu listede
yoksa lütfen www.zoom.com’a danışın.

ABD Müşterilerinin DikkatineABD Müşterilerinin DikkatineABD Müşterilerinin DikkatineABD Müşterilerinin Dikkatine
DSL servis sağlayıcınız aşağıdaki listede yoksa, önce tablonun en
altındaki Servis Sağlayıcısı Listede Olmayanlar ayarını kullanın. Eğer
bu ayar işe yaramazsa bölgenizde klasik telefon şebekesi hizmeti veren
firmanın ayarlarını kullanın. (Ayarların girilmesi hakkında daha ayrıntılı
bilgi için sayfa 10’a bakın.)

Tablo A: ABD
Servis Sağlayıcılar VPI VCI Encapsulation
AllTel (1) 0 35 PPPoE LLC
AllTel (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC
August.net (1) 0 35 1483 Bridged IP LLC
August.net (2) 8 35 1483 Bridged IP LLC
BellSouth 8 35 PPPoE LLC
CenturyTel (1) 8 35 PPPoE LLC
CenturyTel (2) 8 35 1483 Bridged IP LLC
Covad 0 35 PPPoE LLC
Earthlink (1) 0 35 PPPoE LLC
Earthlink (2) 8 35 PPPoE LLC
GWI 0 35 1483 Bridged IP LLC
Qwest (1) 0 32 PPPoA LLC
Qwest (2) 0 32 PPPoA VC-MUX
SBC (1) 0 35 PPPoE LLC
SBC (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC
SBC (3) 8 35 1483 Bridged IP LLC
Sprint (1) 0 35 PPPoA LLC
Sprint (2) 8 35 PPPoE LLC
Verizon (1) 0 35 PPPoE LLC
Verizon (2) 0 35 1483 Bridged IP LLC
Servis Sağlayıcısı Listede Olmayanlar 0 35 PPPoE LLC

(Eğer Servis Sağlayıcısı Listede Olmayanlar ayarı işe yaramazsa
bölgenizde klasik telefon şebekesi hizmeti veren firmanın ayarlarını
kullanın.)
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Tablo B: Diğer Ülkeler

Servis Sağlayıcılar VPI VCI Encapsulation
Belçika-ADSL Office 8 35 1483 Routed IP LLC
Belçika-Turboline 8 35 PPPoA LLC
Danimarka-Cybercity, Tiscali 0 35 PPPoA VC-MUX
Fransa (1) 8 35 PPPoE LLC
Fransa (2) 8 67 PPPoA LLC
Fransa (3) 8 35 PPPoA VC-MUX
Hollanda-MX Stream 8 48 PPPoA VC-MUX
İngiltere (1) 0 38 PPPoA VC-MUX
İngiltere (2) 0 38 PPPoE LLC
İspanya -Colt Telecom, Ola
Internet

0 35 PPPoA VC-MUX

İspanya -EresMas, Retevision 8 35 PPPoA VC-MUX
İspanya -Telefonica (1) 8 32 PPPoE LLC
İspanya -Telefonica (2), Terra 8 32 1483 Routed IP LLC
İspanya -Wanadoo (1) 8 35 PPPoA VC-MUX
İspanya -Wanadoo (2) 8 32 PPPoE LLC
İspanya -Wanadoo (3) 8 32 1483 Routed IP LLC
İspanya-Albura, Tiscali 1 32 PPPoA VC-MUX
İsveç-Telenordia 8 35 PPPoE
İsveç-Telia 8 35 1483 Bridged IP LLC

İsviçre 8 35 PPPoE LLC
İtalya 8 35 PPPoA VC-MUX
İzlanda-Islandssimi 0 35 PPPoA VC-MUX
İzlanda-Siminn 8 48 PPPoA VC-MUX
Portekiz 0 35 PPPoE LLC
Suudi Arabistan (1) 0 33 PPPoE LLC
Suudi Arabistan (2) 0 35 PPPoE LLC
Suudi Arabistan (3) 0 33 1483 Bridged IP LLC
Suudi Arabistan (4) 0 33 1483 Routed IP LLC
Suudi Arabistan (5) 0 35 1483 Bridged IP LLC
Suudi Arabistan (6) 0 35 1483 Routed IP LLC
Türkiye (1) 8 35 PPPoE LLC
Türkiye (2) 8 35 PPPoA VC-MUX
Venezuela-CANTV 0 33 1483 Routed IP LLC
Vietnam 0 35 PPPoE LLC



30 ADSL X5v Hızlı Kurulum

Yasal Bilgiler
Asagida belirtilen uluslarasi onaylarin yanisira X5v in Türk Telekom onayida vardir.

ABD FCC Part 68 – 68. Fıkra Açıklaması
Bu cihaz FCC yönetmeliğinin 68. fıkrasına ve ACTA’nın öngördüğü koşullara uygundur. Cihazın
arkasındaki etikette çeşitli bilgilerin yanısıra US:AAAEQ##TXXXX formatında bir ürün kimlik numarası
bulunmaktadır. İstenildiği taktirde bu numaranın telefon firmasına beyan edilmesi gerekmektedir.

Bu cihaz şebekeye bağlanmak için şu standart giriş tipini kullanır: RJ11C.

Bu cihazda FCC uyumlu modüler bir giriş bulunmaktadır. Bu giriş, uyumlu telefon şebekelerine veya şirket
santrallerine, uyumlu modüler fişler ve FCC 68. Fıkra kurallarına uygun kablolar kullanılarak bağlanmak
üzere tasarlanmıştır.

Telefon hattına bağlanacak cihazların sayısını belirlemek için Ünite Denklik Numarası (REN: Ringer
Equivalence Number) kullanılmıştır. REN sayısının aşılması durumunda telefon arandığında çalmayabilir.
Çoğu bölgede, aynı hatta bağlı tüm cihazların REN’lerinin toplamı beşi aşmamalıdır (5.0).

Düşük bir ihtimal olamkala beraber, bu cihazın telefon şebekesine zarar vermesi durumunda, telefon
şirketi geçici olarak Internet bağlantınızı kesebilir. Şirket, bağlantıyı kesmeden önce sizi ikaz etmeye
çalışacaktır, ama eğer önceden ikaz etmek için durum müsait değilse kestikten sonra en kısa sürede sizi
bilgilendirecektir. Böyle bir kesintinin gerekli görülmesi durumunda, hakkınızı aramak için FCC’ye
başvurmanızı öneririz.

Zaman zaman, telefon şirketi şebekede, cihazlarda operasyonel anlamda değişiklikler yapabilir ve bunlar
sizin cihazınızın çalışmasını etkileyebilir. Bu durumda, şirketin ayarlarınızı değiştirerek bağlantınızdan
kesintisiz olarak faydalanabilmeniz için sizi önceden bilgilendirmesi gerekir.

Bu cihazda kullanıcıların kendi başlarına tamir edebileceği herhangi bir parça yoktur. Arıza onarım ve
garanti bilgileri Garanti belgesine bakın.

Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde, bilgisayar veya başka bir elektronik cihaz kullanarak bir
telefon faks üzerinden gönderilecek mesajlarda, gönderilen her sayfanın üst veya alt tarafında veya sadece
birinci sayfada okunaklı harflerle ve belirli bir boşluk bırakılmak kaydıyla gönderilen tarih ve saat,
gönderen firmanın / kurumun / bireyin adı ve gönderen cihazın veya bu firmanın / kurumun / bireyin
telefon numarası yazmalıdır. Söz konusu telefon numarası 900’lu numara veya şehir içi veya şehirlerarası
telefon ücretlerini aşan ücretler talep eden numaralardan olmamalıdır. 20 Aralık 1992 tarihinden itibaren
imal edilmiş olan telefon faks makineleri yukarıda bahsedilen tanıtıcı bilgileri okunaklı bir biçimde
gönderilen her mesaja yazıyor olmalıdır. 13 Aralık 1995 tarihinden itibaren üretilen faks modem kartları da
bu paragrafta yazan hükümlere uygun olmalıdır.

Bu cihaz telefon şirketi tarafından sağlanan kontörlü telefon hizmeti sunulan yerlerde kullanılamaz. Grup
Hattı Bağlantısı ayrı bir tarifeye tabidir. Ayrıntılı bilgi için bulunduğunuz eyaletin altyapı müdürlüğüne,
kamu hizmetleri müdürlüğüne veya kurumsal hizmetler müdürlüğüne başvurun.

ABD FCC 15. Fıkra Emisyon Açıklaması
Bu cihaz test edilmiş ve FCC Yönetmeliği Fıkra 15 uyarınca B Sınıfı (Class B) dijital cihaz standartlarına
uygun bulunmuştur. Bu standartlar meskenlere kurulan cihazları zararlı etkilere karşı makul oranda
korumak amacıyla tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo dalgaları üretir, kullanır ve yayabilir, ve talimatlara uygun
kurulmadığı taktirde diğer radyo iletişim cihazlarına zararlı etkileşimler yapabilir.

Ancak, herhangi bir kurulum sonrasında etkileşim olmayacağı garanti edilemez. Eğer bu cihaz radyo veya
televizyon sinyallerinin alınmasını bozuyorsa ki bunu cihazı açıp kapayarak anlayabilirsiniz, aşağıdaki
önlemlerden birini veya birkaçını deneyerek bu etkileşimi düzeltmenizi öneririz:
• Alıcı antenin yönün veya yerini değiştirin.
• Cihaz ile anten arasındaki mesafeyi artırın.
• Cihazı ve anteni farklı prizlere takın.
• Yetkili servise veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.
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Industry Canada Emisyon Açıklaması
Bu B Sınıfı (Class B) dijital cihaz Canada Etkileşime Neden Olan Cihazlar Yönetmeliğinin koşullarına
tamamen uygundur.

Industry Canada CS03 Açıklaması
Dikkat: Industry Canada etiketi cihazın onaylı olduğunu gösterir. Bu onay, söz konusu cihazın ilgili
Terminal Cihazlar Teknik Şartnamesi belgelerinde açıklanan telekomünikasyon şebekesini koruyucu ve
kullanım ve emniyet ile ilgili tüm koşullara uygun olduğu anlamına gelir. Kurumumuz bu cihazın
kullanıcıyı tatmin edeceğini garanti etmez.

Kullanıcılar, cihazı kurmadan önce bulundukları yerdeki telefon şirketiyle görüşüp bağlamaya izin verilip
verilmediğini sormalıdır. Cihaz makul bir yöntem izlenerek itina ile kurulmalıdır. Müşteri, yukarıda ifade
edilen koşullara uygunluğun bazı durumlarda hizmet kalitesinin düşmesine engel olamayacağını dikkate
almalıdır.

Onaylı cihazın onarımı tedarikçini belirlediği yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Kullanıcılar cihaz
üzerinde değişiklik veya onarım yaparlarsa, veya cihazın arıza yapması durumunda, telefon şirketinin
cihazın sökülmesini talep etme hakkı doğabilir.

Kullanıcılar kendi güvenlikleri açısından elektrik tesisatı, telefon hatları ve iç metal boru tesisatındaki,
varsa, toprak hatlarının birbirlerine bağlı olup olmadığını kontrol etmelidir. Bu önlem, özellikle kırsal
alanlarda önem arz edebilir. Dikkat: Kullanıcılar bu gibi bağlantıları kendileri yapmaya kalkışmamalıdır,
ilgili elektrik işleri idaresini veya deneyimli bir elektrikçiyi çağırmalıdır.

Dikkat: Her terminal cihaza verilen Ünite Denklik Numarası (REN) bir telefon hattına bağlanabilecek
maksimum terminal sayısını gösterir. Aynı hatta bağlanan cihazların toplam REN değeri beşi (5) aşarsa
telefonunuz arandığında çalmayabilir.

Uyum Beyanatı
Bu ürünün imalatçısı tüm sorumluluk kendisinde olmak kaydıyla bu cihazın aşağıdaki tabloda gösterilen
biçimde 1999/5/EC (R&TTE Yönetmeliği) nolu Yönetmeliğe uygun olduğunu beyan etmektedir:

Yönetmelik Standart Test Raporu

73/23/EEC-Düşük
Voltaj

EN 60950 : 2000
IEC 60950 : 3e éd. 1999

Elektrik bakımdan
güvenli

89/336/EEC-EMC EN 300 386 v1.3.1
EN 55022 : 1998 

EMC-emisyon
seviyesi

Bu ürün CE İşareti taşımaktadır.

Elektrostatik Boşalma Uyarısı
Ciddi bir elektrostatik deşarj olayı meydana gelirse cihazın sıfırlanması (resetlenmesi) gerekebilir.

Not: Eğer cihazla birlikte gelen kabloyu kullanmayacaksanız en azından AWG 26 hatlı kabloya eşdeğer bir
ürün kullanın.

Uyum konusunda ayrıntılı bilgiyi CD’de bulabilirsiniz.
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