
ATA Hızlı Başlat
ModelsModelsModelsModels 5800, 5801, 5802, 5805, 5806, 5807

ATA cihazınız elektrik ve Ethernet kablolarıyla birlikte teslim edilir. Bazı
modellerin ürün kutusunda telefon kablosu, telefon fişi adaptörü, telefon
filtresi veya servis sağlayıcısı broşürü de bulunur.
Kurulumu tamamlamak için şunları yapmanız gerekir:
- Genişbant Internet bağlantısı. Kablo modem, ADSL, T1, E1,

SDSL veya diğer yüksek hızlı “sürekli açık” Internet bağlantısı
kullanan bir genişbant Internet bağlantısı.

- VoIP Servis sağlayıcısıyla bir hesap açma. Eğer açılmış bir
hesabınız yoksa VoIP ATA ürününüzle birlikte gelen Önce Beni
Oku broşüründeki talimatları takip ediniz. Ürün kutusunda böyle bir
broşür yoksa servis sağlayıcınızın Web Sitesine giderek servis
anlaşması yapabilirsiniz.

- Router cihazı. Genişbant Internet bağlantınızı kullanan bir router
cihazı. Bu; dahili router özelliği bulunan ADSL modem, yine dahili
router özelliği bulunan kablolu modem veya genişbant Internet
bağlantısı olan diğer router cihazları olabilir. Söz konusu router
cihazının en az bir LAN girişi bulunmalı ve ayarlarının 10/100 veya
10/100/1000 veya 10 Mbps şeklinde yapılmış olması gerekmektedir.
(Değiştirilmediği sürece çoğu router cihazı 10/100 olarak ayarlıdır.)

- Telefon. Arama yapacağınız veya alacağınız bir telefon cihazı.
Şimdi ATA cihazını bir telefona, router’a ve “çalışır durumda” bir prize
takmaya hazırsınız. Bağlantıları ATA cihazının arka kısmını kullanarak
yapacaksınız.

1111 Sabit veya telsiz telefonunuzun baz istasyonunu ATA cihazının arka
panelinin en solundaki PHONE girişine takın.

Not: ABD harici bazı ülkelerde telefon fiş adaptörü kullanmanız gerekebilir. Bunun
için, ATA cihazının PHONE girişine önce adaptörü daha sonra telefonunuzu takın.

2222 Ethernet kablosunun bir ucunu ATA cihazının Ethernet girişine;
diğer ucunu ise router cihazınızın LAN girişlerinden birine takın.

3333 Eğer ünitenizin ön panelinde TELCO yazısı görüyorsanız, 4. adım ile
devam edin.
Eğer ünitenizin ön panelinde TELCO yazısı görmüyorsanız, 5. adım
ile devam edin.

4444 TELCO girişi olan ATA üniteleri için: Ürün kutusuyla gelen
telefon kablosunun bir ucunu ATA cihazının TELCO yazılı girişine;
diğer ucunu ise ev veya iş yerinizin telefon prizine takın. Bu priz,
normalde sabit bir telefon cihazını takabileceğiniz bir priz olsun.
Telefon kablosunun duvardaki prize uyması için telefon fiş
adaptörünü kullanmanız gerekebilir. Eğer bu prize bağlı bir ADSL
hizmeti kullanıyorsanız, priz ile ATA cihazının TELCO yazılı girişi
arasına bir ADSL filtresi takmanız gerekir. Şimdi 5. adım ile devam
edebilirsiniz.
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5555 ATA cihazının elektrik kablosunun bir ucunu ATA’nın PWR
(elektrik) girişine; diğerini ise “çalışır durumdaki” herhangi bir uzatma
kablosu veya duvar prizine takın.

6666 ATA ‘nın düğmesine basıldıktan sonra öncelikle kayıt dizinleri çalışır
ve daha sonra ışıkları yanar. Bu işlem yaklaşık 3 dakika sürer ve
READY ışığı yanar. READY ışığı yandıktan sonra ürününüz telefon
görüşmelerine açıktır. Tebrikler! Eğer READY ışığı 3 dakika sonra
yanmazsa yukarıda tanımlanan tüm işlemleri doğru sırasıyla
yaptığınızdan emin olun.

Not: Eğer ATA chazınız düzgün çalışmıyorsa, bunun nedeni router cihazınızın IP
filtreleme özelliğinin açık olması olabilir. Router cihazları genellikle IP filtreleme
özellikleri kapalı şekilde teslim edilir. Fakat siz veya bir başkası cihazın IP filtreleme
özelliğini etkin kılmış olabilir. Bunu çözmenin en kolay ve iyi yolu ATA cihazına bağlı
bir router girişi için bir DMZ yapılandırmaktır. DMZ’nin nasıl yapılandırılacağı konusu
router cihazınızın kullanım kılavuzunda yer almalıdır.

Telefon Görüşmelerinin Yapılması– Temel Bilgiler
ATA cihazınıza takılı telefonu nasıl kullanacağınız şu sorulara vereceğiniz
cevaplara bağlıdır: ATA cihazınızın normal telefon hattı bulunan
herhangi bir telefon prizine bağlı TELCO girişi var mı?
- Eğer yoksa: Aramak istediğiniz numarayı çevirdiğinizde, tuşladığınız

her numara normalde VoIP servis sağlayıcınıza aktarılacaktır.
Yapacağınız yerel görüşmelerde çevireceğiniz numaranın başına alan
kodu eklemeniz gerektiğini unutmayın.

- Eğer varsa: TELCO girişi yardımıyla, ilk önce Internet yoluyla veya
ilk önce normal telefon hattı yoluyla dolaşan aramalar yapabilirsiniz.
ATA cihazınız servis sağlayıcınız tarafından ayarlanabilir. Örneğin,
yerel veya acil durum aramaları olmadığı sürece tüm aramaların
Internet üzerinden yönlendirilmesi gibi. Ayrıca aramalarınızın
istediğiniz yönde gitmesini de sağlayabilirsiniz.:
 Telefon açıkken #8 tuşladığınızda, çevireceğiniz diğer

numaralar normal telefon hattınız üzerinden aranır.
 Telefon açıkken #9 tuşladığınızda, çevireceğiniz diğer

numaralar Internet üzerinden aranır.
ATA cihazınızın elektrik gücü azalırsa, cihazınızı prize takılı sabit bir
telefon gibi kullanabilir ve arayacağınız numaraları normal teflon
hattınız üzerinden çevirebilirsiniz.

Eğer ATA cihazınızın elektrik gücü azalır veya Internet bağlantısı zayıflarsa,
Internet üzerinden arama yapamazsınız.

Gelişmiş Özellikler – ATA Cihazının Telefon Üzerinden
Yönetilmesi
ATA cihazınızın Internet yoluyla yapılan aramalara ilişkin birçok özelliği
vardır. Bu özellikleri ATA cihazınıza bağladığınız telefon üzerinden
aşağıdaki şekilde yönetebilirsiniz. Telefon üzerinden yapılan her ayar
için öncelikle telefonu açın ve daha sonra yapmak istediğiniz ayarı
tuşlayın.
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*55 Gelen tüm aramalar için arama bekletme servisini etkin kıl.
Bekleyen arama olduğunda bunu bildiren bir zil sesi duyacaksınız. Böyle
bir durumda telefonun hook-flash özelliğini kullanarak gelen 2 arama
arasında geçiş yapabilirsiniz.

*56 Gelen tüm aramalar için arama bekletme servisini kapat.
*59 Bekleyen aramalarda arayan kimliğini gösterme.
*70 Bir sonraki gelen arama için arama bekletmeyi kapat.
*71 Bir sonraki gelen arama için arama bekletmeyi aç.
*72 Gelen aramaları <bu numaraya> yönlendir *72’yi tuşladıktan sonra 8’i

tuşlayın ve ardından yönlendirmek istediğiniz telefon numarasını girin,
basmak #.

*73 Yönlendirmeyi kapat.

*82 Dış aramalarda arayan kimliğini göster.
*62 Dış aramalarda arayan kimliğini engelle.
*65 Gelen aramalarda arayan kimliğini göster.
*85 Gelen aramalarda arayan kimliğini kapat.
*67 Bir sonraki dış arama için arama kimliğini göster.
*68 Bir sonraki dış arama için arama kimliğini engelle.
*66 Son aranan numarayı tekrar ara.
*69 Son gelen aramayı ara.
*77 Arama kimliği görünmeyen aramaları engelle.
*87 Arama kimliği görünmeyen aramaları engelleme.
*78 Rahatsız etmeyin. Telefonunuz çalmayacaktır!
*79 “Rahatsız Etmeyin” servisini kapat. Telefonuz çalacaktır.
Yukarıdaki ayarlar sayesinde ATA cihazını doğrudan bir telefon aracılığıyla
yönetebilirsiniz. Bazı VoIP servis sağlayıcıları bu özelliklerden bir kısmını
hesabınız karşılığı kullanabileceğiniz ayar ekranlarından değiştirmenizi
sağlar.
Bu özellikler yalnızca VoIP aramaları için geçerli olup TELCO bağlantısı
aracılığıyla klasik telefon hattınız üzerinden yapılan aramalar için değildir.
Klasik telefon ağınıza ilişkin özellikler normalde abonesi olduğunuz telefon
şirketi tarafından sağlanır.
ATA Cihazınızın Resetlenmesi (Sıfırlanması)
RESET düğmesine basarak ATA cihazınızı sıfırlayabilirsiniz. Bunun için
ATA cihazının arka panelinde yer alan yuvarlak minik RESET deliğine bir
toplu iğne veya ataç sokabilirsiniz. Eğer RESET düğmesini 5 saniye veya
daha fazla süre basılı tutarsanız, ATA cihazınızın yapılandırma ayarları
servis sağlayıcınızın en son yaptığı ayarlara dönecektir. Eğer RESET
düğmesini daha kısa süre basılı tutarsanız, ATA cihazınız tıpkı cihazı fişten
çıkarıp tekrar taktığınız şekliyle sıfırlanacaktır.
Ürün Kaydı ve Yardım Hizmetleri

Eğer yardıma ihtiyacınız olursa, servis sağlayıcınızla irtibat kurun.
Ürün kaydı yaptırmanızı ve Zoom tarafından sağlanan birçok destek
seçeneğinden yararlanmanızı öneririz.
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- www.zoom.com adresine gidin ve sitede Technical Support
(Teknik Destek) linkini seçin. Buradan ATA cihazınızı
kaydettirebilir ve/veya teknik destek uzmanlarımızla iletişim
kurabilir ve/veya SmartFactstm akıllı veri tabanı hizmetimizden
yararlanabilir ve/veya garanti konusunda bilgi edinebilirsiniz.

VoIP Servis Sağlayıcılarına Özel Bilgi

Bu VoIP ATA cihazı VoIP servis sağlayıcıları ve kullanıcıları için
tasarlanmıştır. Servis sağlayıcıları, herhangi bir ATA cihazını kolaylıkla
müşterinin ihtiyaçları ve konumu ve kendi çalışma modeli ve servisleri
doğrultusunda ayarlayabilir. Servis sağlayıcıları aynı zamanda güncellemeleri
nasıl uygulayacaklarına ve bu güncellemelerin otomatik olarak yapılıp
yapılmayacağına karar verebilir. Eğer siz de bir VoIP servis sağlayıcısıysanız,
bu ürünü ihtiyaçlarınız doğrultusunda nasıl yapılandırdığımızı öğrenmek
için, Zoom’a gerek Boston, MA, USA (617) 535-9383 gerekse UK +44 (0)
1252 582016 numaralarından ulaşabilirsiniz.
Yasal Bilgiler
Elektrostatik Boşalma Uyarısı
Ciddi bir elektrostatik deşarj olayı meydana gelirse cihazın sıfırlanması (resetlenmesi)
gerekebilir.
Güvenlik Uyarısı
DİKKAT:Yangın riskini azaltmak için yalnızca 26 AWG No’lu kablo veya daha geniş UL
onaylı kablo veya CSA Sertifikalı Telekomünikasyon Hat Kablosu kullanın. Eğer cihazla
birlikte gelen kabloyu kullanmayacaksanız en azından AWG 26 hatlı kabloya eşdeğer
veya daha geniş hatlı bir ürün kullanın.
Bu ürünü suya yakın yerlerde - örneğin ıslak tabanlı yerlerde veya havuz yakınlarında -
kullanmayın. Bu ürünü fırtınalı havalarda kullanmayın. Yıldırım nedeniyle elektrik şoku
riski söz konusu olabilir.
Avrupa Uyum Beyanatı/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.
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
Directive

Standart
Standard

Test Raporu
Test Report

73/23/EEC-
Düşük Voltaj
Low Voltage

EN 60950-1: 2001 Elektrik bakımından güvenli
Electrical safety

89/336/EEC-
EMC

EN55022:1998/A1:2000/A2:2003
EN55024:1998/A1:2001/A2:2003

EMC-imünite seviyesi
EMC-emisyon seviyesi / EMC
immunity, EMC emissions
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