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Modeminizi kullanmanız için 
gerekenler 
Bu kılavuzla birlikte aşağıda belirtilen parçaların elinize geçip 
geçmediğini kontrol edin: 

 USB kablosu ve USB modemi 
 Telefon kablosu 
 CD 

Bilgisayarınızda bulunması gereken özellikler aşağıda 
belirtilmiştir: 
• Windows® Vista, XP, 2000, Me veya 98 

     veya 
Macintosh OS X veya OS 9.x 
     veya 
Linux PC 

• Bilgisayarınızda kullanılabilecek bir USB bağlantı noktası 
• CD-ROM’daki yazılımı yüklemek için bir CD sürücüsü 
• Modeminizin arama yapması ve gelen aramaları algılaması 

için modemin bağlanabileceği bir telefon konektörü. 

Windows Me ve 98 kullanıcıları: Lütfen sayfa 9 e gidin. 
Macintosh kullanıcıları: Lütfen sayfa 11 ye gidin. 
Linux kullanıcıları: Lütfen sayfa 15 e gidin. 
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Windows Vista, XP, 2000 
kurulum ve bağlantı 

Not:  PC'nizdeki mevcut dahili modemi değiştiriyorsanız, gerekli 
talimatlar için 'na sayfa 26 Bakın. 

Öncelikle yazılımı kurun 
1 Bilgisayarınız açık olmalı. Çalışan tüm uygulamaları kapatın. 
2 Gelene CD yi CD veya DVD sürücüsüne takın. 

Windows Vista:  
Eğer AutoPlay kutusu açılırsa, Run Setup.exe yi 
çalıştırın.  
Eğer User Account Control kutusu açılırsa , Allow u 
seçin. 

CD bir kaç saniye içinde otomatik olarak başlamalı ve bir 
kurulum ekranı belirmelidir. Eğer CD otomatik olarak 
başlamazsa masa üstünden My Computer a giderek CD 
veta DVD sürücüsünü seçin. 

3 Kurulum ekranı belirince dilinizi seçin. 
4 V. 92 Modem menülerinde, Install Modem Drivers ı ve 

sonra USB Sürücülerini seçin. 
5 Kurulum programı başlar.  

Windows Vista: Eğer Windows un sürücü yazılımını 
tanımlayamadığını belirten bir mesaj gelirse, Install this 
driver software anyway seçeneğini seçin. 
Windows XP: Eğer sürücü yazılımının Windows logo 
testinden geçmediğini belirten bir mesaj gelirse Continue 
Anyway i seçin. 
Windows 2000: Digital Signature un bulunamadığını 
belirten bir mesaj görebilirsiniz. Bu mesajı atlayın ve Yes e 
basın. 

6 USB Modem drivers are now installed kutusu belirirse, 
OK e basarak NetWaiting Modem on Hold uygulamasının 
kurulmasını sağlayın. Bu size bağlıyken bir çağrı almanızı 
sağlayacaktır. NetWaiting konusunda daha fazla bilgi sahibi 
olmak için sayfa 8 ye bakın. 

7 Netwaiting InstallShield Wizard diyalog kutusu çıkıca, 
Next e basarak gelen komutları takip edin.  
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8 NetWaiting InstallShield Wizard Complete diyalog 
kutusunda 2 kutucuğu seçilmemiş bırakın Finish e basın. 

9 Modem Kurulum menüsünde Ana menüyü seçin ve Exit e 
basın. Kurulum CD sini çıkarın ve bilgisayarınızı kapatın. 

Sonraki adımda modemizi 
bilgisayaranıza bağlayın. 

1 Bilgisayarınız kapalı olmalı. 
2 Modem kutusunun altında barkodun tam altında bulunan 

Modem in seri numarasını not alın. 
3 Modemin kablosunu bilgisayarınızın USB portuna takın. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 Bilgisayarınızı tekrar açın. 
5 Windows Vista: “Windows needs to install driver software for 

your USB modem” mesaj kutusunda, Locate and install . . . 
ı seçin 
Windows XP: Found New Hardware Wizard diyalog 
kutusunda, Install the software automatically i seçin, ve 
Next e basarak gelen komutları takip edin. Windows logo 
testi ile ilgili bir mesaj gelirse Continue Anyway i seçin.  
Windows 2000: Digital Signature un bulunamadığını belirten 
bir mesaj görebilirsiniz. Bu mesajı atlayın ve Yes e basın. 

6 Windows Vista:  
User Account Kontrol mesaj kutusunda, Continue ya 
basın. 
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Windows XP:  
Completing the Found New Hardware Wizard diyalog 
kutusunda, Finish e basın. 
Bir popup mesaj size donanımınızın başarıyla kurulduğunu 
söyler. 

7 Modemle birlikte gelen telefon kablosunu hem modeme hem 
duvardaki telefon yuvasına takın. 

Son olarak kurulumun başarılı bittiğini 
onaylayın 
1 Kontrol Panel i açın (Vista: Printers and Other Hardware i 

seçin) ve Phone and Modem Options ikonunu çift klikleyin. 
2 Location information bilginizi girin ve Modems sekmesini 

seçin. 
3 Modems sekmesinde, kurulmuş olan USB modem in 

üzerine gidip, Özelliklerini seçin. 
4 USB Modem Özelliklerinde, Modem sekmesini seçin ve 

Maximum Port Hızının 115,200 e set edildiğinden emin 
olun. 

5 Modem veya Diagnostics sekmesinde Query Modem i 
seçin. Modeminizin başarıyla bağlandığını gösteren bir grup 
AT komut ve cevaplarını göreceksiniz. 

Kurulumunuz başarıyla tamamlanmıştır. 

Önemli—Eğer bilgisayarınızda başka bir bir modem varsa 
Uygulama modeminizi yeni modeminizi tanıyacak şekilde 
yönlendirmeniz lazım. 
Windows Vista kullanıcıları: Start→Control Panel→ Network 
and Sharing Center→ Manage Network Connections→Dial-
up Connection→ Properties i sırasıyla seçin . Connect using 
kutusunda yeni USB modeminizin seçili olduğundan emin olun. 
Windows XP ve 2000 kullanıcıları: Start→(Windows 2000: 
Settings)→Control Panel→ Network Connections→Dial-up 
Connection→Properties i sırasıyla seçin. Connect using 
kutusunda yeni USB modeminizin seçili olduğundan emin olun. 
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Bağlıyken çağrı gelmesi durumu 
Windows Vista, XP ve 2000 kullanıcıları: Modeminizin içinde 
NetWaiting™ Modem-on-Hold™ programı bulunduğu için, 
internete bağlıyken gelen çağrıyı size haber vererek Internet 
bağlantısını dondurarak gelen çağrıyı kabul etmenizi sağlar. 

Not: Eğer Modem-on-Hold u kullanmak istiyorsanız, Servis 
sağlayıcınızın (ISP) V.92 dial-up modem standardını 
desteklemesi gerekir. Bundan emin değilseniz servis 
sağlayıcınızla bağlantı kurun. Aynı zamanda telefon şirketinizi 
arayarak Call Waiting/Caller ID servisinden modeminizde Call 
Waiting/Caller ID özelliğini kullanmak istediğinizi belirtmeniz 
lazım. 

Bundan sonra bağlıyken sizi gelen çağrı durumunda 3 opsiyon 
sunana Netwaiting ekranı karşınızda belirecektir. 

 

• Yeşil renkteki OK ikonuna basarak Internet bağlantınızı 
dondurarak gelen çağrıyı Kabul edersiniz. 

• Sarı Disconnect ikonuna basarak Internet den koparak 
gelen çağrıyı Kabul edersiniz. 

• Kırmızı X ikonuna basarak gelen çağrıyı rededersiniz ve 
Internete bağlı kalırsınız. 

NetWaiting ile ilgili daha detaylı bilgi için, program içindeki 
yardımdan destek alın. 
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Faks Özelliklerinden En İyi Verimi 
Almak 
Faksmodeminize birlikte verilen CD, faks göndermenize, 
almanıza ve belli bir zamanda gönderilmesini sağlamanıza 
olanak sağlayan yazılım programlarını da içermektedir. Yazılım, 
isteğe göre faks diye de adlandırılan geri fakslama 
düzenlemeleri yapmanıza ve birçok kişiye faks göndermenize de 
olanak sağlayacaktır.  
Faksmodeminizi faks almak için kullanırsanız, aşağıdaki 
hususları dikkate almalısınız: 
• Bilgisayarınız ve iletişim programınız çalışır durumda 

olmalıdır. 
• Eğer çevrimiçi hizmetinize veya İSS’ize bağlanmak 

isterseniz, önce iletişim programından çıkmanız gerekir. 
Çevrimiçi bağlantı sırasında çağrı veya faks alamazsınız. 

• Bazı bilgisayarlarda belli bir süre etkinlik olmayınca sabit 
diski durduran güç tasarrufu seçeneği bulunmaktadır. Bir 
çağrı gelirse, sabit diskin yeniden başlayıp yazılımı etkin 
hale getirmesi sırasında bağlanamayabilir. Bu durumda güç 
tasarrufu seçeneğinin sabit diskinizi durduran özelliğini devre 
dışı bırakmalısınız. Ayrıntılı bilgi için bilgisayarınızın 
kitapçığına başvurun. 

Windows Me ve 98SE kurulum 
ve bağlantısı 

Not:  PC'nizdeki mevcut dahili modemi değiştiriyorsanız, gerekli 
talimatlar için 'na sayfa 26 Bakın. 

Öncelikle yazılım yükleyin 
1 Bilgisayarınız açık olmalı. Çalışan tüm uygulamaları kapatın. 
2 Modemle gelen CD yi CD sürücüsüne takın. 

CD nin otomatik olarak başlaması lazım. Eğer başlamazsa 
Bilgisayarım dan CD sürücüsne gidin ve çift klikleyin. 

3 Kurulum ekranı belirince, dilinizi seçin. 
4 V.92 modem menüsünde sırasıyla Install Modem Drivers 

ve USB Drivers ı seçin. 
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5 Kurulum programı başlar. Next veya OK e basarak 
ekrandaki komutları takip edin.  

Windows Me: Digital Signature ın bulunmadığını belirten 
bir ekran gelebilir. Bu ekranı geçebilir ve Yes e 
basabilirsiniz. 

6 Kurulum tamamlandığında aşağıdaki adımları takip edin: 
• Finish e basınız. 
• Modemin kurulum menüsünde, Main Menu’yü ve sonra 

Exit’i klikleyin. 
• Kurulum CD’sini çıkarın.  
• Bilgisayarınızı kapatın. 

Sonraki adımda, modeminizi 
bilgisayarınıza bağlayın 
Bilgisayarınızı kapatmanız gerekir. 
1 USB kablonun bir ucunu bilgisayarınızda herhangi bir USB 

portuna bağlayın. 
2 Bilgisayarınızı tekrar açın. 
3 Windows donanımı bilgisayarınıza yükleyecektir. 

Windows 98: Windows’un V92 USB Faxmodem yazılımını 
yüklediğini belirten bir mesaj çıkar. 

4 Modem kutusundan çıkan telefon kablosunun bir ucunu 
modeme, diğer ucunu duvardaki telefon yuvasına yerleştirin. 

Son adımda, başarılı bir kurulumu 
onaylayın 
Bilgisayarınız açık olmalı. 
1 Control Panel’i açın ve Phone and Modem Options’a veya 

Modems’e çift klik yapın. 
2 Sizden Location Information istenirse girin ve Modems 

sekmesini tıklayın 
3 Modems Properties diyalog kutusunda, modeminizi seçin 

ve Properties’e girin.  
4 Diagnostics veya Modem sekmesine girin ve More info’yu 

veya Query Modem’i seçin. Modeminizin doğru bağlandığını 
takip edebileceğiniz bir seri AT komutları ve cevaplarını 
göreceksiniz.  

5 OK veya Close’a çıkmak için tıklayın. 
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Kurulumunuz tamamlanmıştır. 

Önemli—Eğer Bilgisayarınızda daha önceden kurulmuş 
başka bir modem varsa 
Yeni modeminizi tanıması için uygulama yazılımınızı 
yönlendirmeniz gerekmektedir.  
Dial-up Networking kullanıcıları: Bilgisayarınızın masa üstünden 
My Computer’u çift klikleyin ve sonra Dial-up Networking e girin. 
Make New Connection ikonunu çift tıklayın, modeminizi seçin ve 
komutları takip edin. 

Macintosh a modem kurulumu 
Eğer Mac OS 9 iseniz, lütfen sayfa 14 a gidiniz. 

Mac OS X 

Modem Script dosyasının kurulumu 
1 Bilgisayarınız açık olmalı. Disk sürücüsünü açın ve Library 

klasörünü ve sonra Modem Scripts klasörünü seçin. 
2 Modem CD nizi CD-ROM sürücünüze takın ve çift tıklayarak 

açın. 
3 Mac klasörünü açın ve Universal (115k) dosyasını kendi 

diskinizdeki Modem Scripts klasörüne kopyalayın. 
4 Tüm pencereleri kapatın. 

Sonraki adım, modeminizi 
bilgisayarınıza bağlamak  
1 USB kablonuzun ucunu bilgisayarıızın USB portuna takın.  
2 Modemle birlikte gelen telefon kablosunun bir ucunu 

modeme diğer ucunuda duvardaki telefon yuvasına takın. 

Modemi konfigüre etmek 
1 Dock dan, System Preferences a girin ve sonra Network e 

girerek Network diyalog kutusunu görüntüle. 
2 New Port Detected mesaj kutusunda OK e basın. 
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3 Network diyalog kutusunda, Show listesini açın ve USB 
Modem inizi seçin. 

 

4 PPP sekmesinde, servis sağlayıcınızın size verdiği bilgileri 
girin. 

5 Eğer servis sağlayıcınız size TCP/IP veya Proxies bilgilerini 
verdiyse ilgili sekmeleri açarak bu bilgileride girin. 
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6 Modem sekmesinde, Modem listesini açın, Universal 
(115k) ini seçin, ek seçenekler için varsayılan değerleri seçin 
ve Apply Now ıtıklayın. 

 

7 PPP sekmesinde, Dial Now I kullanarak Internet bağlantı 
uygulamasını çalıştırın. 

8 USB Modem diyalog kutusunda Connect i tıklayın: 

 

9  Internet erişiminiz bitince Disconnect i tıklayın. 

Tebrikler! Kurulumunuz tamamalanmıştır. 
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Mac OS 9.x 

Modem Script dosyasını yüklemek 
Bilgisayarınız açık olmalı. Çalışan tüm uygulamalar kapatılmalı.  
1 Modemle gelen Cd yi bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsne 

takın ve çift tıklayarak açın. 
2 Hard diskinizi tıklayarak açın ve sırasıyla System kalsörüne 

Extensions klasörüne ve Modem Scripts klasörüne girin. 
3 CD nizde, Mac klasörüne girin ve Universal (115k) 

dosyasını Modem Scripts dosyasına kopyalayın.  
4 Tüm açık pencereleri kapatın. 

Bilgisayarınızı tekrar başlatmaya gerek yok. Aşağıdaki 
adımlardan devam edin. 

Modemin bağlanması ve configure 
edilmesi 
1 Modemi uygun USB portuna bağlayın. 
2 Modemle gelen telefon kablosunun bir ucunu modeme diğar 

ucunu duvardaki telefon yuvasına takın. 
3 Apple menüsünden, Control Panels i ve sonra Modem i 

seçin. 
4 Modem kontrol panelinden, Connect via opsyiondan USB 

Modem i seçin. 
Setup altından, Modem listesini açın ve Universal (115K) i 
seçin. 

 

5 Close kutunu seçin, ve Save changes to the current 
configuration? Mesajında Save i tıklayın. 
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TCP/IP yi konfigüre etmek 
1 Apple menüsünden Control Panels Ii ve TCP/IP yi seçin. 
2 TCP/IP diyalog kutusunda, Connect via dan PPP yi seçin. 

Setup ın altından Using PPP Server (varsayılan) ı seçin. 
3 Close kutusunu tıklayın. 
4 Save changes to current configuration? query kutusunda, 

Save i tıklayın. 

Uzaktan erişimi configure etmek 
1 Apple menüsünden Control Panels i ve Remote Access i 

seçin. 
2 Remote Access diyalog kutusunda, Kullanıcı adınızı ve 

Şifrenizi girip ve dial-up erişim Numarasını yazıp Connect i 
tıklayın. 

Kurulumunuz tamamlanmıştır. 

Modemi bir Linux PC ye 
kurmak 
1 Modemi bilgisayarınızın her hangi bir USB portuna takın. 
2 Modeminizle gelen telfon kablosunun bir ucunu modeminize 

diğer ucunu duvardaki telefon yuvasına takın. 
3 Modem CD nizi CD-ROM sürücüsüne takın, ve çift tıklayarak 

açın ve Linux klasörüne girin. 
Klasörde Linux sürücülerini göreceksiniz:: rpm, debian, ve ` 

4 Linuz versiyonunuza uygun klasörü seçin ve Cd den 
kopyalayın. 

5 Komut satırından sürücüyü içeren klasöre girin. 
• Sürücüyü .rpm veya .deb formatında kurmak:  

a su (.rpm için) veya sudo (debian için) yazıp Enter a 
basın. 

b süper kullanıcı şifrenizi girin. 
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c Sonra, .rpm için, girin 
rpm -i dgcmodem.i386.rpm 

.deb için, girin 
dpkg -i dgcmodem_i386.deb 

d Sizin çalışan Kernelinize uygun Linux source build 
directory ü girin. 

e Eğer gerekliyse, dgcconfig çalıştırarak kurulumu 
tamamlayın. 

• Sürücüyü .tar formatında yüklemek:  

a Sürüyü bununla açın 
tar -xzf dgcmodem-1.01.tar.gz 

b Sürücü directory sini şu şekilde değiştirin 
cd dgcmodem-1.01 

c Girin 
su make install 

veya 
sudo make install 

d Süper kullanıcı şifrenizi girin. 

e Sonra girin 
dgcconfig 

f Kendi çalışan Kernelinize uygun Linux source build 
directory sini girin ve sürücünün yüklenmesini 
bekleyin. 

g PPP client programınızı USB modeminizi kullanacak 
şekide ayarlayın. 

Kurulumunuz tamamalanmıştır. 
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USB Modem Hakkında 

İletişim Kurma Seçenekleri 
İletişim yazılımı ile ilgili yapılandırma sorunları ile karşılaşırsanız 
aşağıdaki bölümü okumanız size yardımcı olabilir. 
Eski yazılım programlarını kurarken bazı bilgiler girmeniz 
istenebilir. Programların çoğunda, varsayılan ayarlar bu modeme 
uyumludur ve değiştirmeye gerek yoktur. Bununla birlikte 
aşağıdaki noktaları dikkate almalısınız: 
Menüde “modem tipi”ni seçmeniz istenirse ve bu modemin ismi 
listede yoksa, V.92 modem, 56K modem, ya da genel Class 1 
Modem gibi, modeminizi en iyi tanımlayan ismi seçin. 
Çevirme dizininde, yazılımınız ve seri bağlantı noktası 
desteklediği ölçüde bütün girdileri mümkün olan en yüksek baud 
işlem hızına ayarlayın (saniyede 115.200 biti aşmayın). 
Bilgisayar ile faksmodem arasındaki iletişim, modemden 
modeme iletişim hızından bağımsız olarak bu yüksek hızla 
gerçekleşir.  
Faks yazılımı Sınıf 1 ya da Sınıf 2 faks sürücüsünü seçme 
olanağını veriyorsa, Sınıf 1’i seçin, 

Başlatma Dizeleri ve AT Komutları  
Başlatma dizesi yazılımınızı başlatır başlatmaz faksmodeme 
gönderilen bir grup AT komutudur. Yazılım, kurma esnasında 
seçtiğiniz aygıta göre, başlatma dizesinde hangi komutların 
bulunması gerektiğini tayin eder. Bu komutlar, yazılım yeni 
komutlar göndermediği sürece iletişim boyunca geçerlidir. 
Yazılım, modeme gönderilen bütün komutların kullanılabilmesi 
için başka AT komut dizelerini de kullanır. Yazılım bu işlemi siz 
farkında olmadan şeffaf bir şekilde yerine getirir. 
Zaman zaman, başlatma dizelerine diğer AT komutlarını da 
eklemek gerekebilir. World Wide Web’de www.modems.com 
sitesinde bu AT komutlarını bulabilirsiniz.Önce Reference’i 
sonra da AT Command Sets’i tıklayın. 
Eğer yazılımınız bu modem için belli bir başlatma dizesi tavsiye 
ediyorsa bunu kullanmalısınız. Eğer yazılımınızın modem 
listesinde bu modem yer almıyorsa ve kullanmanız gereken 
başlatma dizesi önerilmiyorsa aşağıdakini kullanın: AT &F 
Bazı telefon servislerinde Çağrı Bekletme İşlevi bulunabilir.Bu 
işlevi özel bir kod tuşlayarak geçici olarak devre dışı 
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bırakabilirsiniz. (Örneğin ABD’de Çağrı Bekletme işlevini devre 
dışı bırakmak için alan kodunun önüne *70 eklenmektedir. 
Bulunduğunuz bölge için böyle bir kod bulunup bulunmadığını 
telefon idaresinden öğrenebilirsiniz.) Yazılımınızda bu kod 
numarasını, ardına virgül koyarak alan koduna ekleyin. 
Eğer yazılımınız AT komutlarını otomatik olarak kullanamıyorsa 
kurma menüsünde komutları yazabileceğiniz bir yer göstermesi 
gerekir. Bununla birlikte bazı durumlarda AT komutlarını direkt 
olarak faksmodemden yazmak gerekebilir. Bu durumda bu 
girişlerin veri programının terminal kipinde yapılması gerekir. 
AT komutlarıyla ilgili daha fazla ipuçları için bölümüne bakın. 

AT Komutlarının Terminal Kipinde Girilmesi  
Veri iletişimi programınızı başlatın. 
Terminal kipine geçin (“Command”, “local”, “direct” ya da “dumb” 
kip olarak da adlandırılabilir). Ek talimatlar için yazılım 
kitapçığına bakın. 
AT yazdıktan sonra ardından gerekli komutu girin ve Enter 
tuşuna basın. OK şeklinde bir cevap alacaksınız. 
Bu işlem bitince veri iletişimi programının standart kullanıcı 
arabirimine geri dönebilirsiniz. Yardıma gereksinim duyarsanız 
yazılım programının kitapçığına bakın. 
Modemin fabrika ayarlarına geri dönmek için, terminal kipinde 
AT &F yazıp Enter’e basın. 

Video Kullanımı 
Faksmodeminiz V 80 protokolü yoluyla video uygulamalarını 
desteklediği için modemden modeme kaliteli video konferansı 
için kullanılabilir. Modem H.324 ve noktadan noktaya H.323 
İnternet video konferansı standartlarıyla uyumludur. Video 
göndermek için kamera ve video yazılımınız olması gerekir. 
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Sorun Giderme 
Modeminiz çalışmamaya başlarsa, Müşteri Destek birimini 
aramadan önce bu bölümü dikkatle okuyun.  

Windows’da Tak ve Kullan 
Ayarlarındaki Sorunlar  
Bazı durumlarda Windows ortamında Tak ve Kullan ayarları 
bütün kurma sorunlarını halledemeyebilir. Windows Yardım 
sistemi pek çok sorunun kapsamlı olarak  tanımlanması ve 
çözümü için mükemmel bir araç içerir.  

1 Masaüstü’nde Bilgisayarım simgesini çift tıklayın. 

2 Yardım menüsünde Yardım Konuları komutunu seçin. 
Windows, Windows Yardım iletişim kutusunu görüntüler. 

3 İçindekiler sekmesini seçin. Not: Windows Me ve 2000 
bunun yerine kullanabileceğiniz Yardım Arama seçeneğini 
de içerir.Örneğin, “Donanım Çakışması”nı arayalım. 

4 Sorun Giderici’yi tıklayın. (Windows 98 için, Windows 98 
Sorun Giderici’yi de tıklamanız gerekir.) Sonra da Donanım 
Çakışması yardım bilgilerini tıklayın. 

5 Donanım Çakışmasının nedenlerini bulmak ve gidermek için 
ekrandaki talimatları izleyin. 

 
Sorununuzun çözülmüş olması gerekir. COM bağlantı noktası 
ayarını yazmayı unutmayın.  
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Diğer Sorun Giderme İpuçları 
Sorun: Modeminiz Windows ortamında kurulmuş gibi 

görünse de Windows daha sonra modemi 
bulamıyor. 

Çözüm: Bilgisayarınızın anakartında yerleşik modem 
bulunuyorsa, yeniden başlattığınızda Windows bu 
modemi yeniden kurabilir. Yerleşik modemi devre 
dışı bırakmak için bilgisayarınızın kitapçığına bakın 
ya da bilgisayarınızın üretici firmasına danışın. 

Sorun: Yazılım modemi bulamıyor ve modem AT 
komutlarına cevap vermiyor. (Aşağıdaki açıklama 
daha bir çok sorunu çözmek için de geçerlidir.)  

Çözüm: Modemlerde en sık rastlanan sorun iletişim 
yazılımının modemle aynı COM bağlantı noktası için 
yapılandırılmamasıdır.  
Modemin kullandığı COM bağlantı noktasını kontrol 
edin. Yazılımın COM bağlantı noktası ile 
modeminkinin aynı olduğundan emin olun. Windows 
Araç Çubuğundan, Başlat | Ayarlar | Denetim 
Masası| Modem | Tanı’ya gidin. Modeminizin COM 
bağlantı noktası’nı sonra da Daha Fazla Bilgi’yi 
tıklayın. Eğer Windows modemin ATI yanıtlarını 
görüntülerse, modem çalışıyor demektir. 
Bir başka sorun da COM bağlantı noktası 
kaynaklarının bir başka aygıt tarafından kullanılıyor 
olmasıdır. Modemin kullandığı COM bağlantı noktası 
kaynaklarının bir başka aygıt, örneğin ses kartı 
tarafından kullanılmadığından emin olun. 

Sorun: Terminal uygulamasına bir AT Komutu 
yazıyorsunuz ve Enter’a basıyorsunuz, ama 
modeminiz bu komutu çalıştıramıyor. Ya da 
komutun çalıştırılmasından sonra herhangi bir 
hareket görülmüyor. 

Çözüm: Komutun başına AT yazmayı unutmayın. 
İletişim yazılımının COM bağlantı noktası ile 
modeminkinin aynı olduğundan emin olun. 
Komutu tuşladığınızda modemin veri kipinde 
olmadığından emin olun. Terminal kipine geçmek 
için çıkış karakter dizinini kullanın (Varsayılan çıkış 
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karakter dizini en az bir saniye bekleyip +++ 
tuşlamak sonra yine en az bir saniye daha 
beklemektir.) 
Komutu yazdıktan sonra modemden OK cevabını 
alamadınızsa, belki de eko ve cevap mesajlarını 
devreden çıkaran E0 ve Q1 komutları yürürlüktedir. 
&V komutuyla bunu saptayın. Eko ve cevap 
mesajlarını etkili hale getirmek için ATE1Q0 tuşlayıp 
Enter’a basın. 

Sorun: Modemin sesi çok düşük ya da çok yüksek. 

Çözüm: Modeminizin üzerinde, arama tonlarını ve uzak 
bağlantı sinyallerini (“handshaking”) duyuran küçük 
bir hoparlör vardır. Bu hoparlörün ses kartınıza bağlı 
olan hoparlörle bir ilgisi yoktur. 
Eğer yazılım sesin yüksekliğini kontrol etmenize 
olanak tanıyorsa hoparlörün açık olduğundan emin 
olun ve istediğiniz yüksekliğe ayarlayın. 
Eğer yazılımda ses ayarı yoksa, aşağıdaki AT 
komutlarından birini başlatma dizesine ekleyin: 
L1 düşük volüm için 
L2 orta ayarda volüm için 
L3 en yüksek volüm için 
M0 hoparlörü kapatmak için 
Örneğin, sesi düşük volümde tutmak istiyorsunuz ve 
yazılımın başlangıç dizesinde AT &F yazılıysa, 
bunu AT &F L1 Şeklinde değiştirin. 

Sorun: Modem bir Arama komutu gönderdiğinizde 
otomatik arama yapmıyor. 

Çözüm: Yazılımda modemin arama sesini duymanızı 
sağlayan hoparlörünün açık olduğundan emin olun. 
Ayrıca telefonunuzun bağlantısını kontrol edin. 
Geçerli bir telefon numarası aradığınızdan ve gerekli 
öneklerin eklendiğinden emin olun. 
Darbeli tuşlama gerektiren bir hatta tonlu tuşlama 
yapıyorsanız hattınız tonlu aramaları kabul 
etmeyebilir. Yazılımınızda Darbeli tuşlamayı seçin, 
ya da yazılımın arama önekinin ATDP (darbeli 
tuşlama) olduğundan emin olun. 
İletişim yazılımının COM bağlantı noktası ile 
modeminkinin aynı olduğundan emin olun. 
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Bir önceki aramadan sonra Modemin kapanmış 
olduğundan emin olun. Yazılımda Kapat’ı seçin; ya 
da terminal kipinde ATH tuşlayın. 

Sorun: Modeminiz bazı modemlere bağlanıyor, 
bazılarına bağlanmıyor. 

Çözüm: Modemler arasında ortak bir bağlantı ortamı 
sağlayabilmek için uzun bir bilgi alışverişi 
geçer.Aradığınız modem cevap vermiyorsa bu ortak 
ortamı bulamamış olabilirler. Bu bilgi alışverişinin 
bazı kısımlarını veya tümünü aşağıdaki komutları 
kullanarak iptal etmek gerekebilir. Aşağıdaki 
tablodaki “protokol” hata düzeltme ve veri sıkıştırma 
anlamına gelir. 

  
Farklı iletişim hızlarına zorlamak için AT komutunu tuşlayıp  

Enter’a basın 
Hız ve protokol alışverişi geçerli 
(varsayılan ayar)  

AT &F 

Protokolü kullanmaya zorla AT \N3 
İkili mod (V.90 veya V.92)—56000 bps AT+MS=V92,1 
Sadece V92 (V.90’ı iptal et)—56000 bps AT+MS=V92,0  
Sadece V.90 (V.92’yi iptal et)—56000 bps AT+MS=V90,0 
V.34’te hem 56K’yı hem de autorate’i iptal 
et—33600 bps 

AT+MS=V34,1 

V.34—33600 bps AT+MS=V34,0 
V.32bis—14400 bps AT+MS=V32B,0 
V.32—9600 bps AT+MS=V32,0 
2400 bps AT+MS=V22B,0 
1200 bps AT+MS=V22,0 
 

Not:  Bazı yazılımlar bu komutların numara arama önekine ya da 
başlatma dizesine eklenmesine olanak verir. 
Protokolü kullanmaya zorladığınızda, modem istenen protokolde 
bağlanamayınca, diğer protokollerde bağlanmaya yönelmez. 
İstenen protokolde kalarak mümkün olan en yüksek hızda 
bağlanmaya çalışır. 

Zorlanabilecek diğer yapılandırmalar da vardır. Belli bir 
yapılandırmayı seçmeniz gerekiyorsa aşağıdaki AT komut 
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dizelerini kullanın. Varsayılan konfigürasyonlara geri 
dönebilmeniz için AT &F yazıp Enter’a basmanız yeterlidir.  
Unutmayın ki modem, bu durumda yazılımınızın başlangıç 
dizesinde yazılanları, normalde alması gerekirken, dikkate 
almayacaktır. Bunun üstesinden gelebilmek için, bütün ayar 
parametrelerini geçici olmayan belleğe kaydettiğinizden emin 
olduktan sonra, ATZ komutunu yazın. (Parametreleri AT terminal 
kipinde geçici olmayan belleğe almak için: AT tuşlayın, ardından 
istediğiniz parametre ayarlarını, sonra da &W tuşlayın ve Enter’e 
basın. Örneğin, AT &C1 &D2 &W ve Enter’a basarsanız, &C1 
ve &D2 parametre ayarları belleğe alınır.) 

Zorlamak istediğiniz 
yapılandırma 

Komut yazın ve Enter 
tuşlayın 

MNP 5/MNP 4 işlemi AT \N5 
Sadece LAPM  (V.42) AT \N4 
Sadece MNP 4  AT \N5%C0 
V.42bis veri sıkıştırma AT+DS=3 
Sadece V.44 veri sıkıştırma AT+DS44=3 
Otomatik yanıt AT S0=1 

 
Sorun: V.92 modeminiz güvenilir bir şekilde V.92'de 

bağlanmıyor. 

Çözüm: Herşeyden önce, en son çıkan modem firmware 
yazılımını, Web sitemizden yüklemiş olmanız 
gerekir. İSS’inizin aradığınız numarada V.92’yi 
desteklediğinden de emin olun. 
Hâlâ V.92 sorunu çözülmediyse, Windows 
ortamında İnternet Bağlantısı dizesini değiştirmeniz 
gerekebilir: Masa Üstü’nde Bilgisayarım’ı çift tıklayın, 
sonra da Çevirmeli Ağ’ı çift tıklayın. Değiştirmek 
istediğiniz ve halen geçerli İnternet Bağlantısına 
sağ-tıklayın ve Özellikler’i seçin. Genel Yapılandır | 
Bağlantı | Gelişmiş’i | tıklayın. 
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Diğer Ayarlar dizesine başlatma (init) dizesini 
ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki başlatma dizelerinden 
birini girin. Bu komutlardan her birini, hattınızın 
koşullarına uygun en yüksek hızı bulana dek teker 
teker deneyin.  
 

Başlatma Dizesi Tanımı 

ATW2S7=150+MS=V90  
VEYA AT&F+MS=V92 

S7 Uzak taşıyıcı için 1-255 
saniye arasında bir bekleme 
süresi belirler. 

AT&FS7=150 &F  Fabrika ayarlarını etkinleştirir. 
AT&F&C1&D2\N5S7=100 &C1  DCD (Veri Taşıyıcıyı Bul) 

uzak taşıyıcı sinyalini izler 
 &D2  DTR (Veri Terminali Hazır) 

bağlantıyı kesme ile devreye 
girer, “OK” gönderir ve DTR 
sinyali KAPALI iken otomatik-
cevabı devre dışı bırakır. 

 \N5 Sadece MNP Hata Düzeltme 
 \A2  Maksimum blok: 192 karakter 

 

Sorun: İletişim esnasında modem bağlantısı kopuyor. 

Çözüm: Uzak bağlantı sisteminde bağlantı kesilmiş, tekrar 
bağlanmanız gerekiyor. Kesilmelerin diğer yaygın 
nedenleri, Çağrı Bekletme ya da birinin paralel 
telefonu açmasıdır. 
Hattınızın Çağrı Bekletme özelliği varsa bunu, 
yazılımın arama dizininde *70, (virgül dahil) yazarak 
ya da yazılımınızın arama dizininde önek olarak 
seçerek devre dışı bırakabilirsiniz.  
Hattınızın özelliklerine göre dışarıdan size yapılan 
aramalarda Çağrı Bekletme özelliğini geçici olarak 
devre dışı bırakamayabilirsiniz. Gelen aramalar 
Çağrı Bekletme yüzünden sık sık kesiliyorsa bu 
hizmeti tümüyle iptal edip Çağrı Bekletmesiz ayrı bir 
telefon hattı kurmalısınız.  
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Sorun: Modeminiz bağlantı yapmıyor. 

Çözüm: Modeminiz arama yaptığı halde bağlantı 
kuramıyorsa, aradığınız numaranın doğruluğunu ve 
aradığınız modemin açık olduğunu kontrol edin. 

Sorun: Modemin performansı yavaş. 

Çözüm: İnternette ziyaret ettiğiniz Web sitelerinde yoğun 
trafik olabilir. Bir başka neden de bilgisayarınızda 
yeterli bellek olmaması (16 megabayt RAM gerekir) 
ya da yavaş bir işlemci olmasıdır (Pentium® 266 ve 
daha yüksek hızda işlemci veya başka marka fakat 
buna eş hızda bir işlemci gerekir). 

Sorun: Veriler ekranda karmakarışık görünüyor. 
Çözüm: İletişim yazılımı karakter kurulumu (start bit=başla 

biti, data bit=veri biti, stop bit=dur biti, parity bit=eşlik 
biti) aradığınız modemin sistemine uymuyor olabilir. 
Karşı tarafın modem sisteminin ayarları ile sizinkini 
karşılaştırıp aynı olduğundan emin olun. Sistemler 
arasında en sık rastlanan fark olması açısından 
özellikle eşlik bitinin aynı olmasına dikkat edin. 
Normal olarak 8 veri biti, eşlik YOK, ve 1 dur biti (8, 
NONE, 1 ya da 8N1). Bir diğer rastlanan ayar da 7 
veri biti, ÇİFT eşlik, ve 1 dur bitidir (7, EVEN, 1 ya da 
7E1). 

Sorun: Modem iletişimiyle ilgili sorunlarla 
karşılaşıyorsunuz. 

Çözüm: İletişim yazılımınızın doğru bir şekilde kurulup 
kurulmadığını kontrol edin. Başlatma dizesini ve 
numara arama dizesini yazılım kitapçığından tekrar 
kontrol edin. 
Bellekte yerleşik programlar çeşitli sorunlar 
yaratabilir. Bilgisayarınızı bu programlar olmadan 
açmayı deneyin. Özellikle antivirüs programları ve 
ekran koruyucu programlar bu tür sorunlara yol 
açarlar. 
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Ek A: Dahili Modemin 
Kaldırılması 
Harici modemi değiştiriyorsanız ya da bilgisayarınızda kurulmuş 
dahili modem yoksa, bu bölümü okumanıza gerek yoktur.  

1 Modemi yerinden çıkarmadan önce Windows’a modemi 
kaldıracağınızı bildirmeniz gerekir: 

Başlat | Ayarlar | Denetim Masası’na tıklayın. Denetim 
Masası ekranda görüntülenince, Modem simgesini çift 
tıklayın. Kaldır düğmesini tıklayın. Modemi kaldırdığınızı 
doğrulamak için TAMAM’ı tıklayın. 

2 Eski modemi aşağıdaki şekilde yerinden çıkarın: 

• Bilgisayarınızı kapatın. 

• Modeme bağlı olan kabloları çıkarın. 

• Bilgisayarın kasasını açın. 

• Modemin metal desteğini bilgisayara tespit eden vidsayı 
çıkarın. 

• Modemi yuvasından çıkarın. 

• Bilgisayarın kasasını yerine yerleştirin. 
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Ek B: 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 60950-1 : 2001 Elektrik bakımından 
güvenli 

89/336/EEC-EMC EN 55022:1998 +A1: 2000 
+A2: 2003 
EN 55024 : 1998 +A1: 2001 
+A2: 2003  

EMC-imünite seviyesi 
EMC-emisyon seviyesi 

 
Andy Pollock, Director of Hardware Engineering 
18 July, 2007 
1063/TF, Boston, MA, USA 

Elektrostatik Boşalma Uyarısı 

Ciddi bir elektrostatik deşarj olayı meydana gelirse cihazın sıfırlanması 
(resetlenmesi) gerekebilir.  
DİKKAT: Yangın riskini en aza indirmek için, yalnızca 26 No’lu AWG kablo veya 
UL veya CSA İzni olan daha geniş bir Telekomünikasyon Hattı Kablosu kullanın. 
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Ek C: Referans Bilgileri 
 

Lütfen ileride gerekli olacak bazı bilgileri birkaç saniyenizi 
ayırarak aşağıdaki ilgili kısımlara doldurun. Gelecekte Teknik 
Desteği ve Müşteri Hizmetlerini aramadan önce bu bilgilerin 
elinizde bulunması yararlı olacaktır. 
 
Faksmodem Modeli  
(paketin üzerinde yazılıdır) 
 
Seri Numarası  
(Kasanın alt tarafında, barkodun hemen altındadır) 
 
COM bağlantı noktası  
 
Satın alındığı tarih  
 
Satın alınan merkez  

 
 


