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Hızlı
Kurulum
ADSL X6 Modem,
Kablosuz-G Router,
Güvenlik Duvarı,
ve 4-Girişli Anahtar
Model 5590
Bu Quick Start, Windows bilgisayar kullanımına yönelik kablolu
ve/veya kablosuz ağ kurma talimatlarını içermektedir.
Macintosh ve Linux kullanıcıları ürün ile birlikte gelen CD’deki
Kullanım Kılavuzu’nda verilen talimatları takip etmelidir.

ADSL X6 Hakkında
Zoom ADSL X6 maksimum 253 İnternet bağlantısını
destekleyebilmektedir.

Herhangi bir bilgisayar veya ağ cihazını (router, hub veya anahtar
gibi) modemin dört adet LAN girişinden birine takabilir; kablosuz
cihazları ise modemin kablosuz erişim noktasını kullanarak
“bağlayabilirsiniz”.

Öncelikle modemi yapılandırmanızı ve modemin LAN
girişlerinden herhangi birine direkt olarak bağlanmış bir Windows
bilgisayar yardımıyla İnternet bağlantısı kurmanızı öneririz.

Daha sonra – İnternet bağlantısı kurulduğunda – ağınızı
oluşturmanız gerekmektedir.
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Ürün Kutusunda Bulunanlar
Ürün kutunuzda aşağıdaki parçalar bulunmaktadır:

Gelen CD nin içinde kurulum yazýlýmý, dökümantasyon güvenlik
ve diðer geliþmiþ özelliklerle ilgili bilgi, teknik terimleri içeren bir
sözlük, garanti ve detaylý Müþteri destek bilgileri ulunmaktadýr. En
son ve güncellenmiþ bilgiye
www.zoom.com/techsupport/adsl/adsl_x6.shtml den
ulaþabilirsiniz.

Eğer eksik veya hasarlı bir parça varsa, Oluşum Bilgisayar Müşteri
Destek hattına veya modemi aldığınız yere başvurunuz.

Ayrıca, bazı modellerde ürün kutusunda aşağıdaki parçalar da
bulunmaktadır:

•  Splitter (Frekans ayrıştırıcı); aynı ADSL prizini kullanarak hem
İnternet’e bağlanmak hem de telefon konuşması yapmak için
(sadece belirli ülkelerde)
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•  Telefon fiş adaptörü;  telefon kablosunu belirli bir fişe
takabilmeniz için (sadece belli ülkelerde)

•  ADSL hat filtre(si)leri (sadece belli modellerde).

Başlamadan Önce
X6 modemi kurmaya başlamdan önce, aşağıdaki koşulların yerine
getirilmesi gerekmektedir:

•  Telefon hattınızın ADSL hattı açık olmalıdır. Bunun için,
Türk Telekom ADSL servisine abone olmanız gerekmektedir.
ADSL hattı kurulduktan sonra, X5’i bağlamak için ADSL-hattı
açık bir telefon prizi almanız gerekmektedir. (Servis sağlayıcınız
“ADSL servisi” yerine “DSL servisi” ifadesini kullanıyor
olabilir.)

•  X6’yı kurmak için Ethernet girişi bulunan bir Windows
bilgisayar (98/Me/2000/XP). Bu, X6’ya direkt olarak
bağlayacağınız (Ethernet kablosu kullanarak) bilgisayardır ve
modem bu bilgisayar üzerinden yapılandırılır.

•  Modem ünitesinin LAN girişlerine (veya LAN
girişlerinden herhangi birine bağlı olan bir ağ cihazına)
bağlamayı düşündüğünüz her bilgisayar için bir Ethernet
girişi. Bağlamayı düşündüğünüz bilgisayarlar Windows,
Macintosh ve/veya Linux olabilir.

•  X6 ile kablosuz bağlantı oluşturacak şekilde kablosuz
bağlantı özelliği bulunan masaüstü veya dizüstü
bilgisayarlar. X6, 802.11b- ve 802.11g-uyumlu ağ
adaptörlerini desteklemektedir..

•  Ek Ethernet kabloları. Eğer modeme direkt olarak birden
fazla bilgisayar bağlamayı düşünüyoranız, bunun için ek
Ethernet kablolarına ihtiyacınız olacaktır. Dört adet LAN girişi
bulunan modem, maksimum dört direkt bağlantıyı
desteklemektedir.



4 ADSL X6 Hızlı Kurulum

Hızlı Kurulum Talimatları
X6 dört adımda kurulur: Yazılımın Kurulması, Donanımın
Kurulması, İletişimin Kurulması ve Kablolu ve/veya Kablosuz
Ağınızın Kurulması.

1. Adım: Yazılımın Kurulması
X6’ya bağlayacağınız bilgisayar sayısı birden fazla olsa bile yazılım
yalnızca bir bilgisayar üzerinde kurulmalıdır.

Yazılımı X6’ya direkt olarak bağlayacağınız Windows bilgisayara
kurun. Yazılımın kurulacağı bilgisayarın bir Ethernet girişi
bulunmalıdır. Eğer yoksa böyle bir giriş eklemek için bir Ağ Arayüz
Kartı satın alabilirsiniz.

Önemli Uyarı!
Mümkünse ev veya iş yeriniz içerisinde merkezi konumda bulunan
ve ADSL hattına yakın olan bir bilgisayar seçin. Eğer evinizde
merkezi bir konumda bulunan bir masaüstü bilgisyar yoksa
(örneğin, bilgisayar zemin kattaysa) veya yalnızca dizüstü bilgisayar
kullanıyorsanız, o zaman X6’yı yapılandırmak için modeme yine bu
masaüstü bilgisyarı veya dizüstü bilgisayarlarınızdan birini
bağlamalısınız. X6 kurulduktan ve İnternet’e bağlandıktan sonra,
modem ünitesine bağlı olan bilgisayarı çıkarabilir ve X6’yı
bulunduğunuz yerden daha merkezi bir konuma taşıyabilirsiniz.

1111 Bilgisayarınızı açın (eğer hala açmadıysanız).

2222 Ürün kutusuyla gelen CD’yi CD-ROM sürücüye yerleştirin. CD
otomatik olarak çalışacak ve Select Language (Dili Seç) ekranı
açılacaktır. ( Eğer CD otomatik olarak çalışmazsa, Windows
masaüstünde, Start düğmesine tıklayın, Run’a (Çalıştır)
tıklayın, sonra da D:\setup.exe yazın; D, CD-ROM
sürücünüze karşılık gelir.)

3333 Dili seçin. Main Menu (Ana Menü) ekranı açılır.
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4444  Yazılımı kurmaya başlamak için Installation Wizard’a
(Kurulum Sihirbazı) tıklayın ve daha sonra Next’e (İleri)
tıklayın.

5555 Kurulum tamamlandıktan sonra, Finish’e (Son) ve daha sonra
Exit’e (Kapat) tıklayın.

6666 Bilgisayarınızda açık olan tüm uygulamaları kapatın,  daha
sonra CD’yi CD-ROM sürücüden çıkartın.

7777 Bilgisayarı kapatın.

Tebrikler! Yazılımı başarıyla yüklediniz. Şimdi, bir sonraki bölüme,
Donanımın Kurulması’na geçin.

2. Adım: Donanımın Kurulması
Donanımın kurulmasına başlamadan ÖNCE yazılımı
kurduğunuzdan emin olun.

1111 Bilgisayarınızı kapatın (eğer kapalı değilse). Donanımın
kurulacağı bilgisayar az önce yazlımı kurduğunuz bilgisayar ile
aynıdır.

2222 Modemin arkasındaki anteni dikey konuma gelecek şekilde
çevirin.

3333 Modemi bilgisayarın Ethernet girişine bağlayın.

Ethernet kablosunun bir ucunu                 X6’nın LAN
girişlerinden herhangi birine (LAN 1, LAN 2, LAN 3 veya
LAN 4), diğer ucunu ise bilgisyarınızın Ethernet girişine takın.
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4444 Ürün kutusuyla gelen elektrik kablosunun bir ucunu anahtarlı
uzatma kablosuna veya duvar prizine, diğer ucunu ise modemin
güç (PWR) girişine takın.

Önemli Uyarı!
Sadece X6 kutusuyla gelen elektrik kablosunu kullanın. Diğer
elektrik kabloları donanımınıza zarar verebilir.

Ön paneldeki PWR ve WLAN ışığı yanmaya başlayacak ve
LINK ışığı yanıp sönecektir. PWR ışığı yanmadığı takdirde,
elektrik kablosunu bağlamış olduğunuz prizin veya anahtarlı
uzatma kablosunun çalışıp çalışmadığınıkontrol edin.

5555 Bilgisayarı açın.

6666 Ürün ile birlikte gelen telefon kablosunun bir ucunu modemin
ADSL girişine, diğer ucunu ise ADSL duvar prizine takın.
Yanıp sönen LINK ışığı yanmaya başlayacaktır. Işık yanmadığı
takdirde sayfa 16’daki Arıza Tespit Bilgi İpuçları’na bakın.

İpucu!
X6 modeminiz ADSL splitter (frekans ayrıştırıcı) ile birlikte
teslim edildiyse, bunu duvardaki ADSL prizine takabilirsiniz.
Bu sayede aynı prizi kullanarak hem ADSL bağlantısı kurabilir
hem de telefon konuşması yapabilirsiniz. Splitter (frekans
ayrıştırıcı) üzerinde iki priz girişi bulunur. Bu girişlerden biri
ADSL modeminizi, diğeri ise telefonunuzu bağlamak içindir.



7

7777 Telefon filtreleri olmazsa olmaz değildir, ama ADSL telefon
hattını paylaşan HER telefona bir telefon filtresi
takmanızı ÖNEMLE TAVSİYE EDİYORUZ. (Duvardaki
telefon prizi ile X6 arasına herhangi bir filtre bağlamayın.)
Telefon filtreleri ADSL frekansları bloke eder. Bu sayede, aynı
hatla telefon görüşmesi yaparken cızırtı sesi gelmez. Ayrıca,
telefon görüşmelerinin ADSL performansına olumsuz etki
yapmasını da engeller.
X6 ürün kutunuzdan ADSL telefon filtreleri çıkabilir. Eğer
çıkmadıysa veya daha fazla filtreye ihtiyacınız olursa, bu
filtreleri elektronik cihaz satan pek çok mağazada bulabilirsiniz.

Normal olarak, her filtre için telefonun veya faks makinesinin
kablosunu filtrenin PHONE çıkışına takın, filtrenin LINE
çıkışını ise duvardaki telefon prizine bağlayın.

Tebrikler! Donanımı başarıyla kurdunuz. Şimdi, bir sonraki
bölüme, İletişimin Kurulması’na geçin.

3. Adım: İletişimin Kurulması
X6’ınızı İnternet servis sağlayıcınızla bağlantı kuracak şekilde
yapılandırmanız gerekir. Bunun için Zoom Yapılandırma
Yöneticisi penceresini kullanın.

1111 X6 yazılımını kurduğunuz bilgisayardan Zoom Configuration
Manager’a (Zoom Yapılandırma Yöneticisi) giriş yapın:

aaaa Masaüstünde, Zoom ikonuna çift tıklayın.

Bu ikon, yazılım kurulduktan sonra otomatik olarak
masaüstüne taşınır. (Eğer Zoom ikonu masaüstünde
görünmüyorsa: Web tarayıcınızı açın. Ethernet girişini
kullanıyorsanız adres çubuğuna http://10.0.0.2 yazın ve
daha sonra klavyenin Enter tuşuna basın.)

Not:
İnternet bağlantısını henüz yapılandırmamış olmanıza
rağmen, tarayıcı yazılımınız X6 modemin Web arayüzüne
erişim yapılabilmektedir.
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bbbb Enter Network Password (Ağ Parolasını Girin) diyalog
kutusunda ilgili alanlara aşağıdaki kullanıcı adını ve şifreyi
küçük harflerle girin ve OK’ye tıklayın.

User Name: admin
Password: zoomadsl

Eğer ekrana User Name (Kullanıcı adı) ve Password
(Şifre) bilgilerini soran bir mesaj gelmezse, sırasıyla şunları
yapın: Bütün bağlantıları tekrar gözden geçirin, modemi ve
bilgisayarı yeniden başlatın, modemin arka panelindeki
Reset deliğine ataç sokun ve üç kez basarak modemi
sıfırlayın (resetleyin).

İpucu:
Şifrenizi değiştirmek isterseniz, Kullanım Kılavuzu’na
bakın (CD’de PDF formatında yer alır).

Bu alana girdiğiniz Kullanıcı adı ve Şifre bilgileri Internet
servis sağlayıcınızın size verdiği diğer kullanıcı adı ve
şifrelerden farklıdır.

Yazdığınız şifre, nokta
veya yıldız biçiminde
görünür (işletim
sistemine bağlı
olarak). Böylece
şifreniz başkaları
tarafından görünmez.
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2222 Zoom Configuration Manager penceresi Basic Setup
sayfası ile açılır.

Bu Web sayfasını kullanarak, modemi servis sağlayıcına
bağlanacak şekilde yapılandırın. Şunları yapın:

aaaa İlgili kutulara Protocol, Encapsulation, VPI ve VCI
ayarlarınızı girin. Eğer bu ayarları bilmiyorsanız, sayfa
27’deki tablodan servis sağlayıcınızı bulun ve buna karşılık
gelen ayarları bulun.

İpucu!
Eğer tabloda servis sağlayıcınıza ilişkin birden fazla ayar
bulunuyorsa, en yaygın olarak kullanılan ayarlar sırasıyla
(1), (2) ve diğerleri şeklinde işaretlenmiştir.

bbbb Seçmiş olduğunuz Encapsulation ayarına bağlı olarak
sayfanın alt yarısı gereken ek bilgileri girebilmeniz için
değişecektir.

! Eğer PPPoA veya PPPoE seçtiyseniz, ilgili kutulara
ADSL Kullanıcı adı ve Şifrenizi girin. Servis
sağlayıcınız size bu bilgileri önceden vermiş olmalıdır.
(Kullanıcı adınız genellikle e-posta adresiniz veya e-
posta adresinizdeki @ işaretinden önceki
karakterlerdir. Bu bilgiler, Zoom Yapılandırma
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Yöneticisi’ne giriş yaparken kullandığınız kullanıcı adı
ve şifresi ile aynı DEĞİLDİR).

! Eğer 1483 Bridged veya 1483 Routed seçtiyseniz,
sabit veya dinamik IP adreslerinden birini kullanın.
Size uygun olan seçeneği seçin:

− [ÇOĞU KULLANICI GİBİ] Eğer Dynamic
Host Configuration Protocol (DHCP veya
dinamik IP adresi olarak da bilinir) kullanıyorsanız,
Obtain an IP address Automatically (Otomatik
IP adresi al) alanının seçili olmalıdır. Çoğu İnternet
sağlayıcısı dinamik IP adresi kullandığından bu
seçenek varsayılan olarak seçilmiştir.

− Eğer X6 ile kullanmayı düşündüğünüz sabit bir IP
adresiniz varsa, Use the following IP Address’i
(Aşağıdaki DNS sunucusu adreslerini kullan)
seçin. Daha sonra, ekranda görünen kutulara ilgili
IP Address, Subnet Mask, Default Gateway ve
DNS değerlerini girin. Genel olarak, sabit bir IP
adresi almak için ekstra ücret ödenir ve bunun için
servis sağlayıcınızla özel ayarlamalar yapmanız
gerekmektedir.

cccc Save Changes’e (Değişiklikleri kaydet) tıklayın ve daha
sonra Write Settings to Flash’e tıklayın.

3333 Internet’e bağlanıp bağlanamadığınız kontrol edin. Web
tarayıcınızı açın (Internet Explorer veya Netscape Navigator)
ve bildiğiniz bir web adresine bağlanmaya çalışın.

Eğer bağlanabiliyorsanız kablolu ve/veya kablosuz İnternet
bağlantınızı kurmaya hazırsınız. (Eğer bağlanamıyorsanız sayfa
16’daki Arıza Tespit Bilgi İpuçları’na bakın.)

İpucu!
X6’yı dizüstü bilgisayar kullanarak yapılandırdıysanız, fişe takılı
halde bırakabilir veya üniteye bağlı olduğu LAN girişinden
çıkartailirsiniz. X6, ADSL prizine ve bir güç kaynağına takılı
olduğu sürece tek başına bir cihaz olarak çalışabilmektedir.
Böylece dizüstü bilgisayarınızı kablosuz ağınızın bir parçası
haline getirebilirsiniz.
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Tebrikler! İletişimin kurulması işlemini tamamladınız ve Internet’e
bağlandınız. Şimdi sayfa 12’deki Kablolu ve/veya Kablosuz Ağın
Kurulması konusuyla devam edin.

4. Adım: Kablolu ve/veya
Kablosuz Ağın Kurulması
X6’ya direkt olarak bağlanan bilgisayar İnternet’e bağlandığında
İnterenet bağlantınızın çalıştığından kesin olarak emin olursunuz.
Artık kablolu ve/veya kablosuz ağınızı kurmaya devam
edebilirsiniz.

X6’ya direkt veya kablosuz olarak bilgisayar bağlayabilirsiniz. X6
hem kablolu hem de kablosuz bağlantıyı desteklemektedir. Böylece
dördü ünitenin LAN girişleri kullanılacak şekilde olmak üzere
maksimum 253 bağlantı oluşturulabilir. LAN girişlerinden birine
herhangi bir ağ cihazı da (hub, anahtar veya router gibi)
bağlayabilirsiniz.

Ağınızı kurnak için aşağıda anlatılanlardan birini veya tümünü
istediğiniz sırayı takip ederek uygulayabilirsiniz:

•  Eğer X6’ya direkt olarak ek bilgisayarlar bağlamak istiyorsanız,
aşağıda anlatılan Ek “Kablolu” Bilgisayarlar Bağlamak İçin
konusuna bakın.

•  Eğer X6’ya direkt olarak bir hub, anahtar veya router bağlamak
istiyorsanız, sayfa 13’de anlatılan Ağ Cihazı Bağlamak İçin
konusuna bakın.

•  Eğer kablosuz bir ağ kurmak istiyorsanız, sayfa 12’de anlatılan
Kablosuz Ağ Kurmak İçin konusuna bakın.

Ek “Kablolu” Bilgisayarlar Bağlamak
İçin
X6’ya Ethernet girişi bulunan maksimum dört adet bilgisayarı direkt
olarak bağlayabilirsiniz.

1111 X6’ya bağlamayı düşündüğünüz bilgisayarı kapatın. (Bu
bilgisayarın modem için doğru IP adresini bulması açısından
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önemlidir. Bunun için bilgisayar 3. adımda anlatuldığı gibi geri
açılmalıdır.)

2222 Ethernet kablosunun bir ucunu modemin LAN girişlerinden
birine, diğer ucunu ise bilgisayarınızın Ethernet girişine takın.

3333 Bilgisayarı açın.

4444 Internet’e bağlanıp bağlanamadığınız kontrol edin. Web
tarayıcınızı açın (Internet Explorer veya Netscape Navigator)
ve bildiğiniz bir web adresine bağlanmaya çalışın.

5555 Eklemek istediğiniz diğer bilgisayarlar için 1–4 arasındaki
adımları tekrarlayın.

Ağ Cihazı Bağlamak İçin
X6’ya herhangi bir ağ cihazı bağlamak (hub, anahtar veya router
gibi) için X6 üzerindeki LAN girişlerinden birini kullanabilirsiniz.

1111 Ethernet kablosunun bir ucunu modemin LAN girişlerinden
birine, diğer ucunu ise ağ cihazının Ethernet girişine takın.
(Hub veya anahtar gibi ağ cihazlarında bu girişe Uplink veya
Çoklama girişi, routerlarda ise WAN girişi adı verilir.)

2222 Ağınızı kurun. Kurulumla ilgili ayrıntılı talimatlar için, ağ cihazı
ile birlikte gelen dokümanlara bakın.

3333 Ağı kurduktan sonra, ilgili bilgisayarı yeniden başlatın.

4444 Internet’e bağlanıp bağlanamadığınız kontrol edin. Ağa bağlı
tüm bilgisayarların Web tarayıcılarını açın (Internet Explorer
veya Netscape Navigator) ve bildiğiniz bir web adresine
bağlanmaya çalışın.
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Kablosuz Ağ Oluşturmak İçin

1111 Kablosuz ağınız üzerinde kullanmayı düşündüğünüz tüm
bilgisayarların kablosuz 802.11b veya 802.11g özelliği
bulunmalıdır.

" Piyasaya çıkan yeni dizüstü bilgisyarların bazılarında dahili
kablosuz ağ bağlantısı özelliği bulunmaktadır ve bunun için
harici bir kablosuz bileşene ihtiyaç yoktur. Eğer
kullanacağınız dizüstü bilgisayarın böyle bir özelliği
bulunuyorsa, bu bölümde anlatılanları dikkate almayın ve
bilgisayarın kablosuz ağ bağlantısını Windows XP
kullanarak kurun. Bunun için sayfa 16’daki Windows XP
Kullanarak Kablosuz Ağınızın Kurulması konusuna
bakın.

İpucu!
Dizüstü bilgisayarınızın kablosuz ağ bağlantısı özelliği
bulunup bulunmadığını öğrenmek için şunu yapın:
Windows masaüstünde Start’a (Başlat) ve Connect to’ya
(Bağlan) tıklayın. Daha sonra Wireless Network
Connection (Kablosuz Ağ Bağlantısı) seçeneğine gelin.
Eğer Connect to veya Wireless Network Connection
seçeneklerinden hiçbiri görünmüyorsa, dizüstü
bilgisyarınızın kablosuz ağ bağlantısı özelliği bulunmuyor
demektir.

" Bazı masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara kablosuz ağ
adaptörü kurulması gerekebilir. Bu; USB adaptörü, PC kart
adaptörü veya PCI adaptörü olabilir. Bu adaptörü
kurduktan sonra adaptörün arayüzünü açın. Arayüz
infrastructure veya access point modunda ayarlanmış
olmalıdır (ad-hoc veya peer to peer modunda DEĞİL).
Kablosuz adaptörü kurarken veya mod ayarını yaparken
yardıma ihtiyacınız olursa adaptör ile birlikte teslim edilen
ilgili dokümanlara bakın.
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2222  Kablosuz bir bileşen yüklediyseniz, bu bileşenin yazılımının
“alan araması” yaparak bulunduğunuz alandaki kablosuz ağları
taramasını bekleyin. X6 kablosuz ağınızın Service Set
Identifier’ı (SSID) listede görünmeye başladığında – SSID
zoom’dur – bunu İnterenet’e bağlanmak için kullanacağınız ağ
olarak seçin.

İpucu!
Çoğu kablosuz adaptörlerde yukarıdaki tarama sürecini
başlatmak için ilgili adaptörün yapılandırma yöneticisi yazılımını
kullanmanız ve Scan (Tara) düğmesine tıklamanız veya Site
Scan (Alan Taraması), Scan Networks (Ağların Taranması) ve
benzeri başlıkları içeren sekmelerden birini seçmeniz
gerekecektir. Bu konuda yardıma ihtiyacınız olursa kablosuz
adaptörünüzle birlikte teslim edilen ilgili dokümanlara bakın.

Alan taramsı ile ilgili dikkat edilmesi geren birkaç önemli husus
vardır:

" Eğer Windows XP işletim sistemi ile çalışan bir masaüstü
veya dizüstü bilgisayara herhangi bir kablosuz adaptör
kurduysanız, işletim sisteminiz bu adaptörü kendi kendine
yapılandırmayı deneyebilir (kablosuz adaptörle birlikte
teslim edilen yazılımı kullanmanıza gerek kalmadan). Eğer
böyle olursa, ekrana bulunduğunuz yerde bir veya daha
fazla kablosuz ağ bulunduğunu söyleyen bir mesaj gelir ve
bu mesaj kutusunun üzerinde Wireless Network
Connection Properties (Kablosuz Ağ Bağlantısı
Özellikleri) iletişim kutusunu açmanızı sağlayacak bir link
bulunur. Bu durumda söz konusu link’e tıklayın ve Use
Windows to configure my wireless network settings
(Windows kullanarak kablosuz ağ ayarlarımı yapılandır)
kutusundaki işareti kaldırın ve daha sonra OK’ye (Tamam)
tıklayın. Böylece kablosuz adaptörünüzle birlikte teslim
edilen yazılımı Windows XP’den herhangi bir kesinti
olmadan doğrudan kullanabilirsiniz.

" Listede birden fazla kablosuz ağ görünebilir. Listede
görünen diğer ağlar komşularınızın kullandığı kablosuz
ağlardır. Her kablosuz ağın kendi kanal ayarı vardır. Kendi
ağınız ile komşu ağlar arasında en az beş kanal farkı
olmalıdır. Kanal farkının beşten az olması bağlantınızın
aksamasına neden olabilir. Varsayılan olarak, X6, kanal 10’u
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kullanmaktadır. Kanal ayarını değiştirmek için, Zoom
Yapılandırma Yöneticisi’nin Wireless (Kablosuz)
sayfasını kullanın. X6’nın kanal ayarının değiştirilmesiyle
ilgili ayrıntılı bilgi için CD’deki Kullanım Kılavuzu’na
bakın.

" Komşularınızın size ait olan kablosuz ağa erişmelerini
istemiyorsanız, ağınızın güvenlik ayarlarını yapabilir ve
kendi haricinizdeki kullanımlara kapatabilirsiniz. Bununla
ilgili bilgi için CD’deki Kullanım Kılavuzu’na bakın.
(Varsayılan olarak, X6 modemin sunduğu kablosuz
İnternet bağlantılarının hiçbir güvenlik uygulaması yoktur.)

4444 Kablosuz bağlantılarınızı kontrol edin. Kurulumunu
tamamladığınız her masaüstü veya dizüstü bilgisayarın Web
tarayıcısını açın (Internet Explorer veya Netscape Navigator
gibi) ve bildiğiniz bir Web adresine bağlanmaya çalışın.

Eğer bağlanabiliyorsanız, kablosuz ağınız açık ve
çalışıyor demektir. İnterenet’te gezinmeye hazırsınız!

Önemli Uyarı!
Ağınızın güvenlik ayarlarını yapılandırmak istiyorsanız, sayfa 17’ye
bakın.

Kablosuz Ağınızın Windows XP
Kullanılarak Kurulması
Bu bölümde yalnızca dahili kablosuz ağ özelliği bulunan yeni
dizüstü bilgisyarlara yönelik talimatlar yer almaktadır.

Not:
Eğer dizüstü bilgisayarınızın dahili kablosuz ağ özelliği yoksa, sayfa
12’den itibaren başlayan bir önceki bölüme bakın.

1111 Windows bilgisayarınızın masaüstünde Start’a (Başlat) tıklayın
ve Control Panel’e (Dnetim Masası) girin.

2222 Network Connections (Ağ Bağlantıları) ikonuna çift tıklayın.
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3333  Wireless Network Connection (Kablosuz Ağ Bağlantısı)
ikonuna sağ tıklayın ve daha sonra Properties’ı (Özellikler)
seçin.

4444 Wireless Network Connection Properties (Kablosuz Ağ
Bağlantısı Özellikleri) iletişim kutusundan Wireless Networks
(Kablosuz Ağlar) sekmesini seçin. Windows XP, bulunduğunuz
bölgedeki mevcut kablosuz ağları otomatik olarak tarayacak ve
sonuçlar Available networks (Mevcut Ağlar) listesinde
görünecektir. X6’nın kablosuz ağı listede zoom olarak görünür.
(Use Windows to configure my wireless network settings
kutusu varsayılan olarak seçili olduğundan kablosuz ağ taraması
otomatik oalrak gerçekleşmektedir.)

5555 Available networks listesinden zoom’u seçin ve Configure
(Yapılandır) düğmesine tıklayarak Preferred networks (Tercih
Edilen Ağlar) listesine ekleyin. Dizüstü bilgisayar bu listedeki
kablosuz ağları sırayla deneyerek İnternet’e bağlanmaya
çalışacaktır. (Eğer listede daha önce eklenmiş olan kablosuz
ağlar varsa, bunları listeden silmenizi veya Move up (Yukarı)
düğmesini kullanrak zoom’u listenin başına taşımanızı öneririz.)

6666 OK’ye (Tamam) tıklayın.

7777 Kablosuz bağlantınızı kontrol edin. Az önce kurulumunu
tamamladığınız dizüstü bilgisayarın Web tarayıcısını açın ve
bildiğiniz bir Web adresine (Internet Explorer veya Netscape
Navigator gibi) bağlanmaya çalışın.

Eğer bağlanabiliyorsanız, dizüstü bilgisayarınızın
kablosuz ağ özelliği yapılandırılmış demektir. İnternet’te
gezinmeye hazırsınız!

Önemli Uyarı!
Ağınızın güvenlik ayarlarını yapılandırmak istiyorsanız, sayfa 17’ye
bakın.
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Kablosuz Güvenliğin
Kurulması
X6’nın güvenlik ayarını yaparak ağınıza izinsiz girilmesini önlemiş
olursunuz. Bunun için, size özel bir parola veya harf ve sayılardan
oluşan bir “anahtar” şifre oluşturursunuz. Söz konusu şifre
girildiğinde yalnızca bu “anahtar” şifre veya parolayı bilen cihazlar
ağınıza bağlanabilmektedir.

Parola veya anahtar şifreyi yapılandırmanın ve uygulamanın iki yolu
vardır. Bunlar WPA şifreleme (WiFi Protected Access, bazı
yerlerde WPA Shared Key olarak geçer) ve WEP şifreleme (Wired
Equivalent Privacy), 64 ve 128 bit olarak bilinmektedir.

WPA Şifreleme (veya WPA
Shared Key) Yoluyla Güvenliğin
Kurulması
WPA şifreleme önerilen bir güvenlik yöntemidir. Bu yöntemi
kullanarak güvenlik ayarı yaparken, bir parola seçer ve bunu ağ
üzerindeki diğer kablosuz cihazlara (kullanıcılara) girersiniz. WPA
yöntemini kullanabilmek için, ağ üzerindeki diğer tüm kablosuz
cihazların WPA şifreleme yöntemini desteklemesi şarttır.

1111 Ağa eklemeyi düşündüğünüz tüm kullanıcıların WPA
veya WPA Shared Key şifreleme yöntemlerini destekleyip
desteklemediğini kontrol edin. Bunun için, söz konusu cihaz
ile birlikte teslim edilen kullanım kılavuzuna bakabilir veya
kurulmuş olan cihazın yapılandırma yazılımını kontrol
edebilirsiniz. Security (Güvenlik) veya Encryption (Şifreleme)
veya Setup (Ayar) veya Advanced Features (Gelişmiş
Özellikler) sekmelerinden kontrol edin. Eğer tüm kullanıcılar
WPA’yi destekliyorsa, 2. Adımı takip edin. Eğer
desteklemiyorsa, “WEP Şifreleme Yoluyla Güvenliğin
Kurulması” konusuna geçiniz.

2222 Zoom Yapılandırma Yöneticisi’ndeki Wireless (Kablosuz)
düğmesine tıklayın. Wireless Setup (Kablosuz Ayar)
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menüsü açılacaktır. Encryption’a (Şifreleme) girin
(“Hiçbiri”yazılı olmalıdır) ve menüden WPA’yi seçin.
Encryption kutusunun hemen altında WPA Passphrase
(WPA Parolası) adlı bir bilgi kutusu ekrana gelecektir.

3333 En az sekiz karakterden oluşan bir Parola oluşturun.
Parola için bir sözcük, sözcük grubu veya daha güvenli olması
açısından harf ve sayılardan oluşan bir şifre seçebilirsiniz.
Parola büyük harflerle ve hatasız girilmelidir.

4444 Save Changes’e (Değişiklikleri Kaydet) ve daha sonra Write
Settings to Flash’e tıklayın.

5555 Ağ üzerindeki tüm kablosuz cihazlara bu Parolayı girin.
Kablosuz ağ kullanıcılarının her birinin ayarları ayrı ayrı
yapılmalıdır. Cihaz ile birlikte teslim edilen yazılımı açın. Bu
yazılıma cihazın kurulduğu bilgisayardan ulaşılabilir. Güvenlik
için yapılandırma menüsünü bulun, WPA’yi seçin ve Parola’yı
girin. Bu Parola, X6’nın “Wireless Setup” sayfasına girdiğiniz
parolayla aynı olmalıdır. Güvenlik ayarını yapılandırdınız!

WEP Şifreleme Yoluyla
Güvenliğin Kurulması
Ağ cihazlarınızın tümü WPA’yi DESTEKLEMİYORSA, ağ
güvenliğinizi yapılandırmak için WEP şifreleme yöntemini
kullanabilirsiniz. WEP iki şekilde yapılandırılabilir: 64-bit ve 128-bit.
Her ikisi de aynı şekilde yapılandırma sunar. 128-bit 64-bit’e oranla
biraz daha güvenlidir. Bununla birlikte, ağ performansını olumsuz
yönde etkileyebilir. Çoğu kullanıcının WEP’i 64-bit güvenlikle
yapılandırmasını önermekteyiz.

1111 Zoom Yapılandırma Yöneticisi’ndeki Wireless (Kablosuz)
düğmesine tıklayın. Wireless Setup (Kablosuz Ayar)
menüsü açılacaktır.

2222 Encryption’a girin (“Hiçbiri” yazılı olmalıdır) ve menüden
WEP-64 bit’i seçin (veya daha fazla güvenlik, fakat daha düşük
ağ performansını tercih ediyorsanız WEP-128 bit’i de
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seçebilirsiniz). Encryption kutusunun hemen altında altı yeni
kutu açılacaktır.

3333 Passphrase (Parola) adlı kutuyu kontrol edin ve en az sekiz
karakterden oluşan bir Parola seçip hemen sağ tarafındaki
boşluğa girin. Parola için bir sözcük, sözcük grubu veya daha
güvenli olması açısından harf ve sayılardan oluşan bir şifre
seçebilirsiniz. Parola büyük harflerle ve hatasız girilmelidir.

4444 Save Changes’e (Değişiklikleri Kaydet) ve daha sonra Write
Settings to Flash’e tıklayın. WEP 128-bit’I seçerseniz, dört
Key (Anahtar) kutusunda da aynı anahtar şifre görünecektir.
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 WEP 64-bit’I seçerseniz, dört Key kutusunda da farklı anahtar
şifreler görünecektir. Bu anahtar şifrelerden biri Default Key
(Varsayılan Anahtar) olarak görünür, 6. Adım’da açıklanmıştır.

(Bu ekranı kopyalayın veya anahtar şifreleri not edip saklayın.
Zoom harici bir cihazı yapılandırırken de bu şifrelere ihtiyacınız
olacaktır.)

5555 Ağ üzerindeki kablosuz cihazların (kullanıcıların) TÜMÜ
Zoom ise, az önce her bir kullanıcı için girmiş olduğunuz
Parola’yı girin. Kablosuz ağ kullanıcılarının her birinin ayarları
ayrı ayrı yapılmalıdır. Cihaz ile birlikte teslim edilen yazılımı
açın. Bu yazılıma cihazın kurulduğu bilgisayardan ulaşılabilir.
Güvenlik için yapılandırma menüsünü bulun, WEP’i seçin ve
Parola’yı girin. Bu Parola, X6’nın Wireless Setup sayfasına
girdiğiniz parolayla aynı olmalıdır. Güvenlik ayarını
yapılandırdınız!
Ağ üzerindeki kablosuz cihazlardan (kullanıcılardan) herhangi
biri veya tümü Zoom ise, 7. Adım’a geçin.

6666 Ağ üzerindeki kablosuz cihazlardan (kullanıcılardan)
herhangi biri veya tümü Zoom ise, her kullanıcıya Parola
altında yazan “anahtarlardan” birini girin. Kullanıcıların
hepsine aynı anahtarı girmeniz gerekmektedir. Sizin
kullanmanız gereken anahtar Default Key alanındaki
gördüğünüz anahtardır.

Default Key kutusunda hangi rakamı görüyorsanız buna
karşılık gelen Key’I kullanın (örneğin, 1 yazıyorsa, Key 1’I
kullanın). Default Key menü kutusunu kullanarak istediğiniz
default key’i seçebilirsiniz.

Bu örnekte,
Default Key
Key 1’dir.
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7777 Az önce her bir kullanıcı için seçmiş olduğunuz Key’i
(Anahtarı) girin. Kablosuz ağ kullanıcılarının her birinin
ayarları ayrı ayrı yapılmalıdır. Cihaz ile birlikte teslim edilen
yazılımı açın. Bu yazılıma cihazın kurulduğu bilgisayardan
ulaşılabilir. Güvenlik için yapılandırma menüsünü bulun,
WEP’i (daha önce 64-bit veya 128-bit’ten hangisini seçtiyseniz)
seçin ve Default Key’i (Varsayılan Anahtar) girin. Bu Default
Key, X6’nın Wireless Setup sayfasına girdiğiniz default key ile
aynı olmalıdır.

(WEP 64-bit’i seçtiyseniz, cihaz sizden dört key’i (anahtarı) de
girmenizi isteyebilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, her bir
anahtarı X6’da görülen şekliyle sıralayın.)

Güvenlik ayarını yapılandırdınız!
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Arıza Tespit Bilgi İpuçları
Aşağıda modemi kullanırken karşılaşabileceğiniz bir takım sorunlar
ve bunlara ilişkin çözümler veriliştir.

Sorun
X6’ımın LINK ışığı sabit yanıyor; fakat bilgisayarlardan hiçbiriyle
İnternet’e bağlanamıyorum.

Çözüm
Bu sorunu çözmeye başlamadan önce, Ethernet kablosu yardımıyla
X6’ya direkt olarak bağlanan bilgisayar veya bilgisayarlardan
İnternet’e bağlanıp bağlanamadığınızı kontrol edin.

•  Eğer bu bilgisayarlarla İnternet’e bağlanamıyorsanız, sayfa
19’daki X6 Modemim Doğru Yapılandırılmamış olması ile
ilgili konuya bakın.

•  Eğer bu bilgisayarlardan İnternet’e bağlanabiliyor; fakat
herhangi bir ağ cihazı (router gibi) kullanılarak X6’ya bağlanmış
olan bilgisayarlarla Web’de gezinemiyorsanız, sayfa 21’deki Ağ
Cihazı Aracılığıyla X6’ya Bağlanmış Olan Bilgisayarlar
Internet’e Bağlanamıyor konusuna bakın.

•  Eğer X6’ya bağlı olan bilgisayar(lar)dan İnternet’e
bağlanabiliyor; fakat kablosuz ağ özelliği bulunan masaüstü
ve/veya dizüstü bilgisayarlarınızla Web’de gezinemiyorsanız,
sayfa 21’deki Kablosuz Ağım Doğru Yapılandırılmamış
konusuna bakın.

X6 Modemim Doğru Yapılandırılmamış
X6’ya direkt olarak Ethernet kablosu aracılığıyla bağlanmış olan
bilgisayarlardan İnternet’e bağlanamıyorsanız, şunları kontrol edin:

•  İlgili bilgisayarların tümünü yeniden başlatın. Böylece, bu
bilgisayarların IP adresleri yenilenmiş olur.

•  VPI, VCI, Protocol ve Encapsulation ayarlarınızı doğru
olarak girdiniz mi? Bu alanlara yeni değerler girmek için, Zoom
Yapılandırma Yöneticisi’ne girin; Basic Setup sayfasına
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doğru değerleri yazın ve daha sonra Save Settings and Write
Settings to Flash’e tıklayın.

" Eğer servis sağlayıcınız tarafından verilen ayarları
kullandıysanız, bu ayarları doğru girdiğinizden emin olun.
Buna rağmen hala İnternet’e bağlanamıyorsanız, sayfa
27’deki ADSL İnternet Ayarları Tablosu’ndan servis
sağlayıcınızı bulun ve buna karşılık gelen ayar(lar)ın sizin
girmiş olduğunuz değerlerden farklı olup olmadığını
kontrol edin.

" Eğer ADSL İnternet Ayarları Tablosu’nda verilen
ayarları kullandıysanız, tabloya geri dönün ve servis
sağlayıcınızın kullandığı ikinci bir ayar varsa onu deneyin.

•  Encapsulation ayarınız PPP ile başlıyorsa, ADSL Kullanıcı
adı ve Şifrenizi doğru olarak yazdınız mı? (Bu kullanıcı adı ve
şifre, sayfa 8’de anlatıldığı gibi, Zoom Yapılandırma
Yöneticisi’ne giriş yaparken kullandığınız kullanıcı adı ve şifre
DEĞİLDİR.) Basic Setup sayfasınız açın ve ilgili kutulara
doğru Kullanıcı adı ve Şifre bilgilerinizi girin. Daha sonra
Save Settings’e ve Write Settings to Flash’e tıklayın.

•  Servis sağlayıcınızın ADSL bağlantısında sorun olup olmadığını
kontrol edin. (Öğrenmek için servis sağlayıcınızın teknik destek
hattını arayın.)

•  Yazılımı kurmuş olduğunuz bilgisayarın tarayıcı programının ağ
bağlantısı (“Yerel Alan Ağı” veya “genişbant” olarak da
adlandırılabilir) oluşturacak şekilde yapılandırılmalıdır. Web
tarayıcınızın yapılandırılması konusunda yardıma ihtiyacınız
olursa, ayrıntılı bilgi için CD’deki Kullanım Kılavuzu’na bakın.

•  Tüm bilgisayarınızın TCP/IP özellikleri doğru ayarlanmış mı?
Internet Protocol (TCP/IP) Properties diyalog kutusunu
açın (bilgisayarınızda yalnızca TCP/IP Properties olarak
kullanılıyor olabilir) ve şunların seçili olup olmadığını kontrol
edin:

" [ÇOĞU KULLANICI GİBİ] Eğer DHCP
kullanıyorsanız: Obtain an IP address automatically
(Otomatik IP adresi al) alanı ve Obtain a DNS server
address automatically (Otomatik DNS sunucusu adresi
al) veya Enable DNS (DNS’yi aç) alanlarından biri seçili
olmalıdır. Diğer alanlar boş kalmalıdır.
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" Eğer sabit IP adresi kullanıyorsanız: Kullandığınız
işletim sistemine bağlı olarak şunları kontrol edin:

! Windows 2000/XP: “Use the following IP
address” (Aşağıdaki IP adresini kullan) ve  “Use the
following DNS server addresses” (Aşağıdaki DNS
sunucusu adreslerini kullan) alanları seçili olmalıdır.
Ayrıca IP address, Subnet mask, Default gateway
ve Preferred DNS server değerleri doğru olmalıdır.

! Windows 98/Me: Specify an IP address (Belirtilen
IP adresini kullan) seçili olmalıdır ve IP Address ve
Subnet Mask değerleri doğru görünmelidir. DNS
Configuration (DNS Yapılandırması) sekmesinde,
Enable DNS seçili olmalıdır ve Host kutusu dolu
görünmelidir. (Eğer dolu değilse, kutuya herhangi bir
ad, kelime veya harf ve rakamlardan oluşan bir yazı
girin.) DNS Server Search Order (DNS Sunucusu
Arama Talimatı) kutusunda 10.0.0.2 yazmalıdır.

Not:
Bilgisayarınızın TCP/IP ayarılarını bulma konusunda
ayrıntılı bilgi için CD’deki Kullanım Kılavuzu’na bakın
veya
www.zoom.com/techsupport/adsl/adsl_x6.shtml
adresine gidin.

Ağ Cihazı Aracılığıyla X6’ya Bağlanmış Olan Bilgisayarlar
Internet’e Bağlanamıyor
Eğer X6’ya direkt olarak bağlı olan bilgisayarlarla İnternet’e
bağlanabiliyor; fakat herhangi bir ağ cihazı (router gibi) kullanılarak
X6’ya bağlanmış olan bilgisayarlarla Web’de gezinemiyorsanız,
şunları kontrol edin:

•  Ağınız üzerindeki tüm bilgisayarları yeniden başlatın. Örneğin,
bir router kullanıyorsanız, bu router’a bağlı olan tüm
bilgisayarları yeniden başlatın. Böylece, bilgisayarlar IP
adreslerini yenileyecek ve modeminkiyle uyumlu hale gelecektir.

•  Kullandığınız router cihazı DHCP kullanıyor mu? DHCP aynı
zamanda dinamik IP adresi olarak bilinir. Bunu kontrol etmek
için, kullandığınız ağ cihazına bağlı olarak, cihazın yapılandırna
menüsündeki Obtain an IP address automatically
(Otomatik IP adresi al) seçeneği seçili olmalıdır. Konuyla ilgili
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yardım için ağ cihazı ile birlikte teslim edilen ilgili dokümanlara
bakın veya üretici firmaya danışın.

•  Yardım için ağ cihazınız ile birlikte teslim edilen ilgili
dokümanlara bakın veya üretici firmaya danışın.

Kablosuz Ağım Doğru Yapılandırılmamış
X6’ya direkt olarak bağlı olan bilgisayardan İnternet’e
bağlanabiliyor; fakat kablosuz ağınız üzerindeki masaüstü ve/veya
dizüstü bilgisayarlarınızla Web’de gezinemiyorsanız, şunları kontrol
edin:

•  Masaüstü ve dizüstü bilgisayarların tümünde 802.11b or
802.11g kablosuz adaptör kurulmuş mu? Bu, dahili adaptör,
USB adaptörü, PC kart adaptörü veya PCI adaptörü olabilir.

•  X6 üzerindeki anteni dikey konuma getirdiniz mi ve
kullandığınız kablosuz adaptörlerinizin antenlerini uygun
konuma getirdiniz mi? Kablosuz adaptörlerin çoğunda
“patch” denilen dahili parça antenler bulunur ve
çıkartılamazlar. Kablosuz adaptörünüzde dahili parça anten
varsa ve sorunun antende olduğunu düşünüyorsanız,
modeminizin antaniyle oynayarak en iyi frekansı tutturmaya
çalışın. Örneğin, modeminiz anteni ile kablosuz adaptör
kartınızı aynı konumda tutmayı deneyin. (örneğin, parça antenli
kablosuz adaptörünüz bir dizüstü bilgisayara taktıysanız ve
yatay konumdaysa, modeminizin antenini de yatay konuma
getirin).

•  Ev veya ofisinizin yapı özellileri (duvarların sayısı ve kalınlığı,
binanın kaç sayısı gibi) antenin işlevini etkileyebilir. X6’yı
bulunduğunuz mekanda mümkün olduğunca merkezi bir
konuma yerleştirin. Yapılandırma işlemi tamamlandıktan (ve
modeme Ethernet kablosu ile bağlanan bilgisayar İnternet’e
bağlandıktan) sonra X6 bulunduğu yerden taşınabilir. X6,
ADSL prizinden çıkartılmadığı ve elektrik kaynağı kesilmediği
sürece tek başına çalışabilir.

Örnek:
Masaüstü bilgisayarınız zemin katta bulunduğunu düşünelim.
Bilgisayarı X6’ya bağladınız, üniteyi yapılandırdınız ve bu
bilgisayarla İnternet’e bağlandınız. Bunun yanı sıra kablosuz ağ
özelliği bulunan bir de dizüstü bilgisayarınız olduğunu
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düşünelim. Dizüstü bilgisayarınızla evinizin birinci katından
İnternet’e bağlanabilirsiniz; fakat ikinci kattan bağlanamazsınız.
Bu prolemi çözmek için, X6’yı birinci kata taşıyın. Böylece
modem ev içerisinde daha merkezi bir konuma getirilmiş
olacaktır. (X6 yapılandırıldıktan sonra ADSL prizine ve elektrik
kaynağına takılmalıdır.) Bu durumda zemin kattaki masaüstü
bilgisayarınız artık İnternet’e bağlanamaz. Bu problemi çözmek
için de kablosuz adaptör kullanabilirsiniz (sayfa 13’teki
Kablosuz Ağın Kurulması’nda açıklandığı gibi). Böylece
kablosuz adaptörünüz kurmuş olduğunuz kablosuz ağın bir
parçası haline gelir.

•  Daha iyi sinyal alabilmek için, bilgisayarınızın kullanmakta
olduğu kablosuz adaptörü yerini değiştirin. Bilgisayarınızda
dahili PCI adaptörü bulunuyorsa o zaman bilgisayarınızın
konumunu uygun şekilde değiştirin.

•  Kablosuz adaptörlerin tümü X6 modem ile aynı SSID ve
Channel ayarlarını mı kullanıyor? Varsayılan olarak, modem
SSID olarak zoom’u kullanmaktadır ve kanal ayarı da Channel
10 olarak belirlenmiştir. SSID dikakt edilmesi gerekn bir
konudur. Kullanmakta olduğunuz kablosuz adaptörün SSID ve
Channel ayarlarını görmek için ilgili dokümanlara bakın. Buna
rağmen hala İnternet’e bağlanamıyorsanız, şunları deneyin:

" Tüm kablosuz adaptörlerin SSID ayarını ALL (tüm
karakterler büyük harflerle yazılmalıdır) olarak ayarlayın.
Böylece adaptör herhangi bir SSID’ye bağlanacaktır.

" X6 ve kablosuz adaptörünüzün kanal ayarını 10’dan 1’e
değiştirin. (X6’nın kanal ayarını değiştirmek için, Zoom
Yapılandırma Yöneticisi’ne girin, ekranın üst tarafındaki
Wireless (Kablosuz) ikonuna tıklayın ve daha sonra
Channel değerini değiştirin. Wireless sayfası ile ilgili
ayrıntılı bilgi için, CD’deki Kullanım Kılavuzu’na bakın.)

•  Güvenlik ayarları (eğer varsa) X6’nız ve beraberinde
kullandığınız diğer tüm kablosuz cihazlarlarınkiyle aynı mı?
Güvenlik ile ilgili ayrıntılı bilgi için CD’deki Kullanım
Kılavuzu’na bakın.
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Sorun
X6 modemimin LINK ışığı sabit yanmak yerine, sürekli yanıp
sönüyor.

Çözüm
Bu sorunun birçok nedeni olabilir. Şunları kontrol edin:

•  Telefon kablosunun uçlarını duvar prizine ve X6’nın arka
panelindeki ADSL girişine düzgün taktınız mı?

•  Telefon kablosunun takılı olduğu prizin ADSL hattı açık mı?
Bu hat açık değilse, ADSL servisi almak için standart bir
telefon prizi kullanamazsınız.

•  ADSL hattınızı paylaşan telefonlar hat üzerinde cızırtıya neden
olabilir. Bu durumda her telefon veya faks aleti için telefon
filtreleri koydunuz mu ya da sınır noktasına tek bir filtre
yerleştirdiniz mi?
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Universal Plug and Play
(Tak ve Çalıştır)
X6’nın Universal Plug and Play (UPnP™) özelliği bulunur. Bu
özellik sayesinde, PC’nizde çalışır durumdaki uygulamalar ve
bilgisayarınıza veya ağınıza bağlı olan ve UPnP kullanan cihazlar
X6’yı otomatik olarak algılar ve hepsinin bir arada çalışabilmesi için
gerekli ayarlamalar otomatik yapılır. Bunun dışında hiçbir ayar
yapmanıza gerek yoktur.

Yardıma İhtiyacınız Olursa
Zoom müşterilerine çeşitli Teknik Destek hizmetleri sunmaktadır.
Bu hizmetleri almanın birkaç yolu vardır:

•  CD’yi sürücüye yerleştirin, dil seçimini yapın ve daha sonra
Customer Support (Teknik Destek) linkine tıklayın. Teknik
konularda uzmanlarımıza nasıl ulaşabileceğinizi de söyleyen
kapsamlı bir bilgi ekrana gelir. Yeni modem cihazınızla ilgili
ayrıntılı bilgi için CD’deki Kullanım Kılavuzu’na (çeşitli dillerde
basılmıştır) bakabilirsiniz.

•  www.zoom.com adresinden web sitemize girin ve Technical
Support linkini seçin. Bu link aracılığıyla teknik birimdeki
uzmanlarımıza e-posta yoluyla ulaşabilir ve/veya SmartFacts™

ile veri tabanımızdan ihtiyacınız olan bilgileri alabilirsiniz.

İpucu:
Zaman zaman, Zoom geliştirilmiş firmware’ler (sistem
dosyaları) yayınlayabilir. Bu dosyalara ve güncelleme
talimatlarına da www.zoom.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Periyodik olarak güncellenen bilgilere ve detaylý ürün bilgisine
ulaþmak için web sitemizi sýk sýk ziyaret etmenizi öneririz.

•  Amerika’daki teknik destek hattımızdan (561) 241-7170 veya
İngiltere’deki teknik destek hattımızdan 44 (0)1276 704440
bizlere ulaşabilirsiniz.

•  Zoom ürünlerinin satıldığı bazı mağazalardan da teknik yardım
alabilir veya bunların yönlendirdiği teknik destek merkezlerini
arayabilirsiniz.



29

Ön ve Arka Paneller
X6’nın ön panelinde şunlar bulunur:

Aşağıdaki tabloda ön panelde bulunan bütün ışıklar açıklanmıştır.

Işık Tanımı

LAN X6’nın herhangi bir LAN girişi açık olan bilgisayarın
Ethernet girişine bağlandığında yanar. Veri transferi
sırasında ise yanıp söner.

WLAN Kablosuz erişim noktası çalışıyorken yanar. Veri transferi
sırasında ise yanıp söner.

LINK X5’nın 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, ADSL servis
sağlayıcınızı arayıp ADSL bağlantısının aktif olup
olmadığını kontrol edin, veya sayfa 16’daki Arıza Tespit
Bilgi İpuçları’na bakın.

STATUS X6’nın açılışı esnasında bir kez kırmızı yanar. Bunun
haricinde modem ünitesiyle ilgili bir problem olduğu
zamanlarda yanar.

PWR X6 bir elektrik kaynağına bağlandığı zaman yanar.



30 ADSL X6 Hızlı Kurulum

X6’nın arka panelinde şunlar bulunur:

Giriş Tanımı

PWR X6’nın elektrik kablosunun bir ucunun bağlandığı giriştir.

RESET Varsayılan ayarlara geri dönmek için modemi sıfırlar
(bağlantı kaybolduğunda gerek duyulur). Resetlemek için, bu
deliğe bir ataç sokup üç kez basmanız gerekmektedir.

  LAN 1

  LAN 2

  LAN 3

  LAN 4

Üniteyi herhangi bir erişim noktasına, ağ hub’ına veya
bilgisayarın Ethernet girişine bağlar. X6’nın dört LAN girişi
bulunur.

Her LAN girişinin üzerinde sarı ve yeşil olmak üzere iki küçük
ışık vardır. Saniyede 100 megabit veri aktarım hızına
ulaşıldığında sarı ışık yanar, saniyeden 10 megabit aktarım
hızına düşüldüğünde ise söner. Hangi LAN girişi üzerinde
faaliyet söz konusuysa o LAN girişinin yeşil ışığı yanıp söner.

ADSL Modemi ADSL telefon prizine bağlar.
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ADSL İnternet Ayarları
Tabloları
Bu tablolar, Internet’e bağlanmak için gereken ADSL ayarlarını
servis ağlayıcılarından alamayan müşterilerimiz içindir.  Çoğunlukla,
ADSL 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.

Servis Sağlayıcısı VPI VCI Protocol Encapsulation
Almanya 1 32 PPPoE LLC
Arjantin-Telecom 0 33 PPPoE LLC
Arjantin-Telefonica 8 35 PPPoE LLC
Avustralya-Telstra 8 35 PPPoA LLC
Belçika-ADSL Office 8 35 1483 Routed IP LLC
Belçika-Turboline 8 35 PPPoA LLC
Bolivya 0 34 1483 Routed IP LLC
Brezilya-Brasil Telcom 0 35 PPPoE LLC
Brezilya-South Region 1 32 PPPoE LLC
Brezilya-Telefonica 8 35 PPPoE LLC
Brezilya-Telmar 0 33 PPPoE 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-BBNED 0 35 PPPoA VC-MUX
Hollanda-MX Stream 8 48 PPPoA VC-MUX
İngiltere 0 38 PPPoA VC-MUX
İspanya-Albura, Tiscali 1 32 PPPoA VC-MUX
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
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İsrail 8 48 PPPoA VC-MUX
İsveç-Telenordia 8 35 PPPoE

Servis Sağlayıcısı VPI VCI Protocol Encapsulation
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
Jamaika  (4) 0 35 1483 Bridged IP LLC SNAP
Jamaika (1) 8 35 PPPoA VC-MUX
Jamaika (2) 0 35 PPPoA VC-MUX
Jamaika (3) 8 35 1483 Bridged IP LLC SNAP
Kazakistan 0 33 PPPoA VC-MUX
Kolombiya-EMCALI 0 33 PPPoA VC-MUX
Macaristan-Sci-Network 0 35 PPPoE LLC
Meksika 8 35 PPPoE LLC
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
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Yasal Bilgiler
Avrupa Uyum Beyanatı
Bu ürünün imalatçısı tüm sorumluluk kendisinde olmak kaydıyla bu cihazın aşağıdaki tabloda gösterilen
biçimde 1999/5/EC (R&TTE Yönetmeliği) no.lu Yönetmeliğe uygun olduğunu beyan etmektedir. Bu
ürün CE İşareti taşımaktadır.

Yönetmelik Standart Test Raporu
73/23/EEC-Düşük
Voltaj

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

Elektrik bakımından güvenli

89/336/EEC-EMC EN 55024 : 1998
EN 55022 : 1998 

EMC-imünite seviyesi
EMC-emisyon seviyesi

EN300 328
EN301 489-01
EN301 489-17

Radyo Ekipmanı

DİKKAT: Bu ürün AB ve EFTA ülkelerinde kullanılmak üzere üretilmiştir. Ürünün açık hava koşullarında
kullanımı belirli  frekans değerleriyle ve/veya bir izin belgesiyle sınırlandırılmıştır. Gerekli prosedürleri taip
etmek için bulunduğunuz bölgedeki yetkili mercilere başvurun.
Not: 100 mW Eşdeğer İzotropik Yayılım Gücü’nü (EIRP) aşan değerlerde bir yayılım gücüne sebep
olabilecek güç seviye kombinasyonları ve antenler yukarıda bahsedilen yönetmeliklere uygun olmayıp,
bunların Avrupa  R&TTE yönetmeliği 1999/5/EC’i uygulayan Avrupa topluluğunda ve ülkelerinde
kullanılması yasaktır.

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

Güvenlik Uyarıları
DİKKAT: Yangın rikini en aza indirmek için, yalnızca 26 Nolu AWG kablo veya daha geniş bir
telekominikasyon hattı kablosu kullanın.
Bu ürünü ıslak veya nemli ortamlarda - örneğin, ıslak zeminde veya havuz kenarında – kullanmayın.
Bu ürünü yıldırım veya şimşek gibi hava koşulları söz konusuyken kullanmayın. Şimşek çakması nedeniyle
elektrik çarpması riski olabilir.
Uyum ile ilgili daha fazla bilgi için, CD’ye bakın.
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Compliance Information
European Declaration of Conformity
The manufacturer declares under sole responsibility that this equipment is compliant to Directive
1999/5/EC (R&TTE Directive) via the following. This product is CE Marked.

Directive Standard Test report

73/23/EEC-Low
Voltage

EN 60950-1
IEC 60950-1

Electrical safety

89/336/EEC-EMC EN 55024
EN 55022

EMC-immunity
EMC-emissions

EN300 328
EN301 489-01
EN301 489-17

Radio Equipment

CAUTION: This equipment is intended to be used in all EU and EFTA countries. Outdoor use may be
restricted to certain frequencies and/or may require a license for operation. Contact local Authority for
procedure to follow.

Note: Combinations of power levels and antennas resulting in a radiated power level of above 100 mW
equivalent isotropic radiated power (EIRP) are considered as not compliant with the above mentioned
directive and are not allowed for use within the European community and countries that have adopted the
European R&TTE directive 1999/5/EC.

Electrostatic Discharge Statement
The unit may require resetting after a severe electrostatic discharge event.

Safety Notices
CAUTION: To reduce the risk of fire, use only No.26 AWG or larger telecommunication line cord.

Do not use this product near water, for example, in a wet basement or near a swimming pool.
Avoid using this product during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from
lightning.

Additional compliance information is located on the CD.
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