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Genel Bakış 5

Ürün Kutusunda Bulunanlar
AP+2 ürün kutusunda aşağıdaki parçalar bulunmaktadır:

•  AP+2 Cihazı

•  Ethernet
Kablosu

•  Elektrik Kablosu

•  Windows, Macintosh ve Linux işletim
sistemleri CD’si

Eğer eksik veya hasarlı parka varsa, Oluşum Bilgisayar Müşteri
Destek hattına veya AP+2’yi satın aldığınız bayiye başvurunuz.

Genel Bakış

Zoom AP+2 cihazınızı ihtiyaçlarınıza göre aşağıdaki şekillerde
kullanabilirsiniz:

•  Erişim Noktası. AP+2 cihazınızı herhangi bir router,
modem/router, anahtar veya hub’a bağlayarak diğer kablosuz
cihazların (bilgisayar veya oyun cihazları gibi) ağınızla kablosuz
bağlantı kurmasını sağlayabilirsiniz. Sayfa 7’deki Bölüm 1:
AP+2’nin Erişim Noktası Olarak Kurulması bölümünde
AP+2 cihazının erişim noktası olarak kurulmasına ilişkin
talimatlar verilmiştir.

•  Ethernet İstemcisi. AP+2 cihazınızı herhangi bir oyun cihazı
veya bilgisayarın Ethernet girişine bağlayarak cihazın herhangi
bir kablosuz ağa bağlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu yöntem, aynı
zamanda “istemci köprüsü” olarak da bilinir. Sayfa 13deki
Bölüm 2: AP+2’nin Ethernet İstemcisi Olarak Kurulması
bölümünde AP+2 cihazının Ethernet istemcisi olarak
kurulmasına ilişkin talimatlar verilmiştir.

•  Repeater. AP+2 cihazınızı herhangi bir kablosuz ağın kapsama
alanının hemen yanında kurarak söz konusu kapsama alanını
genişletebilirsiniz. Sayfa 17’deki Bölüm 3: AP+2’nin Repeater
Olarak Kurulması bölümünde AP+2 cihazının repeater olarak
kurulmasına ilişkin talimatlar verilmiştir.
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Bu Kullanım Kılavuzu’nda AP+2 cihazınızı yukarıda anlatılan
şekillerde kurabilmeniz için gerekli talimatlar açıklanmıştır. Bunun
yanı sıra güvenlik ayarları, gelişmiş ayarlar ve Windows, Macintosh,
ve Linux kullanıcılarına yönelik özel bilgiler de mevcuttur.

AP+2 cihazı ile ilgili tüm güncel bilgiler Zoom’un Web sitesinde
yayınlanmaktadır.

http://www.zoom.com/techsupport/index.html

http://www.zoom.com/techsupport/index.html
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1
AP+2’nin Erişim Noktası

Olarak Kurulması

Bu bölümde AP+2 cihazının bir erişim noktası olarak
kurulmasına ilişkin ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Eğer cihazınızı
daha önce Hızlı Başlat kitapçığındaki talimatlar doğrultusunda
kurduysanız, bu bölümdeki adımları tekrarlamanıza gerek
yoktur. Bunun yerine kablosuz ağınızın güvenlik ayarlarını
yapmaya geçebilirsiniz. Bunun için, sayfa 21’deki Bölüm4:
Güvenlik Ayarları konusuyla devam edin.

Donanımın Kurulması

1111 AP+2 cihazınızı router, modem/router, anahtar (switch) veya
hub cihazlarından herhangi birine bağlayın. Bunu için, ürün
kutusunda bulunan Ethernet kablosunun bir ucunu AP+2
cihazının arkasındaki RJ-45 girişine; diğer ucunu ise bağlamayı
düşündüğünüz router, modem/router, anahtar (switch) veya
hub cihazının Ethernet girişine takın. AP+2, 100 ve 10 Mbps
Ethernet girişi hızlarıyla uyumlu olarak çalışır.

2222 Ürün kutusuyla gelen elektrik kablosunun bir ucunu anahtarlı
uzatma kablosuna veya duvar prizine, diğer ucunu ise erişim
noktasının arkasındaki Power (güç) girişine takın.

Önemli Uyarı! Sadece AP+2 ürün kutusuyla gelen elektrik kablosunu
kullanın. Diğer elektrik kabloları donanımınıza zarar verebilir.
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AP+2 yüklendiği ve kendini yapılandırdığı sırada cihazın
üstündeki TX/RX, LINK/ACT ve Power ışıkları yanıp
söner. Geçerli bir bağlantı kurulduğunda ise LINK/ACT ışığı
yeşil (100 Mbps Ethernet bağlantısı için) veya turuncu renkte
sabit yanar (10 Mbps Ethernet bağlantısı için).

3333 Ünitenin antenleri ile oynayarak kablosuz bağlantı hızını ve
kapsama alanını iyileştirebilirsiniz. Genel olarak antenlerin
birbirine paralel konumda olmaması gerekir. Örneğin,
antenlerden birini dikey, diğerini ise yatay konuma getirmeyi
deneyin.

Kablosuz Ağa Cihaz Eklenmesi
Kablosuz ağınıza bağlamayı düşündüğünüz her cihazda kablosuz
bağlantı özelliği bulunmalıdır. Piyasadaki bazı yeni dizüstü ve
masaüstü bilgisayarlarda dahili kablosuz özelliği mevcuttur; fakat
diğer Windows, Macintosh veya Linux bilgisayarlar için kablosuz
bir ağ adaptörünün kurulması şarttır.

Not: Oyun cihazların kablosuz ağınıza bağlanabilmesi için bir Ethernet istemcisi
(İstemci Köprüsü-Altyapısı [Client Bridge-Infrastructure] modundaki başka bir
AP+2 cihazı gibi) kullanılması gerekir. Kablosuz ağ bağlantısı kurulduktan sonra,
herhangi bir oyun cihazı söz konusu olduğunda ikinci bir AP+2 cihazının Ethernet
istemcisi olarak kullanılmasına ilişkin bilgileri Bölüm 2’ye bakarak öğrenebilirsiniz.

Eğer dahili kablosuz bağlantı özelliği bulunan bir Windows XP
masaüstü veya dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız, sayfa 9’daki
Windows XP Bilgisayarımın Dahili Kablosuz Bağlantı
Özelliği Var konusuyla devam edin. Eğer bilgisayarınızda böyle bir
özellik bulunmuyorsa ya da bir Macintosh veya Linux bilgisayar
kullanıyorsanız, o zaman sayfa 11’daki Bilgisayarımın Kablosuz
Ağ Adaptörüne İhtiyacı Var konusuyla devam edin.

İpucu! Windows dizüstü bilgisayarınızın dahili kablosuz bağlantı özelliği bulunup
bulunmadığını öğrenmek için: Windows masaüstünde Start’a (Başlat) ve daha
sonra Connect to’ya (Bağlan) tıklayın ve Wireless Network Connection
(Kablosuz Ağ Bağlantısı) seçeneğine gelin. Eğer Connect to (Bağlan)
görünmüyorsa veya Wireless Network Connection (Kablosuz Ağ Bağlantısı)
seçeneği yoksa, o zaman dizüstü bilgisayarınızın kablosuz bağlantı özelliği yoktur.
Yardım için Windows dizüstü bilgisayarınızla birlikte gelen kitapçıklara bakınız.
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Windows XP Bilgisayarımın Dahili
Kablosuz Bağlantı Özelliği Var

1111 Windows masaüstünde Start’a (Başlat) ve daha sonra Control
Panel’e (Denetim Masası) tıklayın.

2222 Network Connections (Ağ Bağlantıları) ikonuna çift tıklayın.

3333 Wireless Network Connection (Kablosuz Ağ Bağlantısı)
ikonuna sağ tıklayın ve daha sonra Properties’i (Özellikler)
seçin.

4444 Wireless Network Connection Properties (Kablosuz Ağ
Bağlantısı Özellikleri) iletişim kutusunda, Wireless Networks
(Kablosuz Ağlar) sekmesine tıklayın. Windows XP
bulunduğunuz bölgedeki kablosuz ağları otomatik olarak
tarayacaktır. Tarama sonuçları Available networks (Mevcut
ağlar) listesinde görünür. Bilgisayar yeni erişim noktanızın
zoom isimli kablosuz ağını da tespit eder. (Use Windows to
configure my wireless network settings [Kablosuz ağ
ayarlarımı yapılandırmak için Windows’u kullan] onay kutusu
varsayılan olarak seçili olduğundan tarama işlemi otomatik
olarak yapılır.)

5555 Available networks (Mevcut ağlar) listesinden zoom’u seçin
ve Preferred networks (Tercih Edilen Ağlar) listesine eklemek
için Configure (Yapılandır) düğmesine tıklayın. Dizüstü
bilgisayar bu listedeki kablosuz ağları sırasıyla deneyerek
İnternet'e bağlanmaya çalışır. (Eğer listede daha önce eklenmiş
olduğunuz kablosuz ağlar varsa, bu ağları silmenizi veya Move
up [Yukarı taşı] düğmesini kullanarak zoom’u listenin başına
taşımanızı öneririz.)

6666 OK’ye (Tamam) tıklayın.
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7777 Siz de çoğu kullanıcı gibiyseniz, AP+2’yi kablosuz İnternet
bağlantısı sağlamak amacıyla bir erişim noktası olarak
kurarsınız.  Cihazınızı bu şekilde kurduktan sonra, kurulum
işlemini tamamladığınız bilgisayarın Web tarayıcısını açın ve
bildiğiniz bir Web sitesine bağlanmaya çalışın. (Eğer
bağlanamıyorsanız, sayfa 53’deki Ek A: Arıza Tespit
konusuna bakın.)

Tebrikler! Bu bilgisayar kablosuz ağınıza eklendi. Ağa eklemeyi
düşündüğünüz başka bir bilgisayar yoksa, isterseniz şimdi de sayfa
21’deki Bölüm 4: Güvenlik Ayarları konusuna bakabilir ve
ağınızın güvenlik ayarlarını yapabilirsiniz.
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Bilgisayarımın Kablosuz Ağ
Adaptörüne İhtiyacı Var
Eğer bilgisayarınızın dahili kablosuz bağlantı özelliği bulunmuyorsa,
bilgisayarınıza Zoom Kablosuz-G PC Kartı veya Zoom Kablosuz-
G USB Adaptörü gibi bir kablosuz ağ adaptörü kurmanız gerekir.

Bunun için bir Zoom adaptörü kullanmanızı önermekle beraber,
AP+2 cihazının piyasadaki çoğu USB adaptörü, PC kartı adaptörü
veya PCI adaptörü ile uyumlu olduğunu hatırlatmak isteriz.
Bununla birlikte, eğer Zoom marka kablosuz adaptör tercih
ederseniz, daha iyi bir performans elde edersiniz.

1111 Adaptörü kurun ve söz konusu adaptörün infrastructure
(altyapı) veya access point (erişim noktası) moduna ayarlanmış
olduğundan emin olun (ad-hoc veya peer to peer modu
DEĞİL). Kablosuz adaptörü kurarken veya mod ayarını
yaparken yardıma ihtiyacınız olursa adaptör ile birlikte teslim
edilen ilgili dokümanlara bakın.

2222 Adaptörün yazılımını açın ve “alan araması” yaparak
bulunduğunuz bölgedeki kablosuz ağları tespit edin. Çoğu
kablosuz adaptörlerde bu 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.

İpucu! Eğer bilgisayarınız Windows XP işletim sistemiyle çalışıyorsa, işletim
sisteminiz AP+2 cihazını 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.
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3333 Mevcut kablosuz ağ listesi ekrana geldiğinde, zoom adında bir
Service Set Identifier (SSID) göreceksiniz. Bunu İnternet’e
bağlanmak için kullanacağınız ağ olarak seçin.

4444 Siz de çoğu kullanıcı gibiyseniz, AP+2’yi kablosuz İnternet
bağlantısı sağlamak amacıyla bir erişim noktası olarak
kurarsınız.  Cihazınızı bu şekilde kurduktan sonra, kurulum
işlemini tamamladığınız bilgisayarın Web tarayıcısını açın ve
bildiğiniz bir Web sitesine bağlanmaya çalışın. (Eğer
bağlanamıyorsanız, sayfa 53’deki Ek A: Arıza Tespit
konusuna bakın.)

Tebrikler! Bu bilgisayar kablosuz ağınıza eklendi. Ağa eklemeyi
düşündüğünüz başka bir bilgisayar yoksa, isterseniz şimdi de sayfa
21’deki Bölüm 4: Güvenlik Ayarları konusuna bakabilir ve
ağınızın güvenlik ayarlarını yapabilirsiniz.
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2
AP+2’nin Ethernet İstemcisi

Olarak Kurulması

AP+2’yi bir oyun cihazına (Xbox veya Playstation gibi) veya
bilgisayara bağlayarak cihazın kablosuz ağa bağlanmasını
sağlayabilirsiniz. Bu bölümde bunu nasıl yapacağınız
açıklanmıştır.

İpucu! Sony PlayStation® cihazlarında Ethernet girişi yoktur. Dolayısıyla AP+2
kullanarak herhangi bir Sony PlayStation cihazına kablosuz özellik kazandırmak
için öncelikle Sony’den bir Ethernet adaptörü almanız gerekir. AP+2 bu adaptöre
bağlanabilir.

1111 Aşağıda anlatıldığı gibi cihaza giriş yapın ve AP+2’nin Web
Management Interface’ini (Web Yönetimi Arayüzü) açın.

aaaa AP+2’yi direkt olarak Web tarayıcısı bulunan Ethernet-
donanımlı bir bilgisayara bağlayın. Bunun yapmak için,
ürün ile birlikte gelen Ethernet kablosunun bir ucunu
AP+2’nin arkasındaki RJ-45 girişine; diğer ucunu ise
bilgisayarın Ethernet girişine takın.

bbbb Ürün kutusuyla gelen elektrik kablosunun bir ucunu
anahtarlı uzatma kablosuna veya duvar prizine, diğer ucunu
ise AP+2’nin arkasındaki Power (güç) girişine takın.

Önemli Uyarı! Sadece AP+2 ürün kutusuyla gelen elektrik
kablosunu kullanın. Diğer elektrik kabloları donanımınıza zarar verebilir.
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cccc Bilgisayarın TCP/IP Ayarlarını sabit IP adresi kullanacak
şekilde değiştirin ve aşağıda verilen IP adresi ve subnet
mask (ağ maskesi) değerlerini kullanın. Daha sonra eski
ayarlara geri dönmeniz gerekebileceğinden bu ayarları
değiştirmeden önce not ettiğinizden emin olun.

IP Address: 10.0.0.100
Subnet Mask: 255.255.255.0

İpucu! Eğer bilgisayarınızın TCP/IP ayarlarına nasıl erişeceğinizi ve
bunları nasıl değiştireceğinizi bilmiyorsanız, sayfa 55’deki Ek B:
TCP/IP Ayarlarının Belirlenmesi konusuna bakın.

dddd Bilgisayarın Web tarayıcısını açın ve adres çubuğuna
10.0.0.200 yazın. Daha sonra klavyenin Enter tuşuna basın
(Yazdığınız bu değer AP+2’nin IP adresidir.)

eeee Login Screen (Oturum Ekranı) açılır, şifre girmeyin.
Sadece Login (Oturum aç) düğmesine tıklayın ve
AP+2’nin Web Management Interface’ine (Web
Yönetim Arayüzü) girin.

2222 Soldaki arama menüsünde System’e (Sistem) tıklayın. Daha
sonra Operation Mode’a tıklayarak Operating Mode
sayfasını açın.
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3333 Operating Mode (İşletim Modu) listesinde, Client Bridge’i
(Infrastructure) veya Client Bridge’i (AdHoc) olarak seçin.
Eğer AP+2’yi bir oyun cihazı ile birlikte kullanıyorsanız, o
zaman Infrastructure’ı (Altyapı) seçin.

4444 Save Changes’e (Değişiklikleri Kaydet) tıklayın.

5555 Emin olup olmadığınızı soran bir mesaj kutusu ekrana
geldiğinde OK’ye (Tamam) tıklayın ve işletim modunu
değiştirin. Bunun üzerine ünitenin kendini resetleme ve mod
değiştirme işleminin birkaç dakika süreceğini söyleyen başka bir
mesaj kutusu ekrana gelir. OK’ye (Tamam) tıklayın. (AP+2
sistemi yeniden başlattıktan sonra, Web Yönetim Arayüzü’ne
tekrar girmeniz için bir pencere açılacaktır.)

6666 Soldaki arama menüsünde Wireless’a (Kablosuz) tıklayın.
Daha sonra Site Survey’e (Alan Araması) tıklayın. Açılan
sayfada AP+2 tarafından tespit edilen kablosuz ağların bir
listesi görünür. Bağlanmayı düşündüğünüz ağın SSID’sine
tıklayın ve daha sonra doğrulama ekranında OK’ye (Tamam)
tıklayın.

7777 Client Bridge seçeneğinde AP+2 WEP güvenliği olan veya hiç
güvenliği olmayan ağlarda çalışır , WPA güvenliği olan ağlarda
çalışmaz. Seçtiğiniz kablosuz ağda WEP güvenliği devredeyse
sol taraftaki arama menüsündeki WEP Yapılandırması na
basınız. Ağınızdaki diğer WEP güvenlik ayarlarını aynı şekilde
tanımlayın ve Ayarları Kaydet tuşuna basın. Bu sizin AP+2
nizin kablosuz ağınıza erişmesini sağlar. (AP+2 nin güvenlik
tanımlamalarıyla ilgili yardıma ihtiyaç duyarsanız  sayfa 25’deki
Setting Up Security Using WEP kısmına bakın.)

8888 Ekranın sağ üstündeki Logout (Çık) ikonuna tıklayın ve Web
tarayıcınızı kapatın.

9999 Bilgisayarın TCP/IP ayarlarını değiştirmeden önceki ayarlara
geri döndürün.
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10101010 AP+2’yi kablosuz bağlantı kurmasını istediğiniz cihaza
bağlayın:

! Eğer Web Yönetimi Arayüzü’nü açmak için kullandığınız
bilgisayar kablosuz bağlantı kurmasını istediğiniz
bilgisayarsa, Ethernet ve elektrik kablolarını takılı halde
bırakıp 11. adıma geçin.

! Eğer herhangi bir oyun cihazı veya farklı bir bilgisayarın
kablosuz bağlantı özelliğini etkin kılmak istiyorsanız,
AP+2’yi bu oyun cihazına veya bilgisayara taşıyın. Bunun
için öncelikle AP+2’nin elektrik kablosunu fişten çekin ve
AP+2’nin Ethernet kablosunu ilgili bilgisayarın Ethernet
girişinden çıkarın. Daha sonra AP+2’yi bağlamayı
düşündüğünüz oyun cihazının veya bilgisayarın Ethernet
girişine takın. AP+2’nin elektrik kablosunu ise bu oyun
cihazı veya bilgisayarın yakınındaki  bir uzatma kablosu
veya prize takın.

11111111 Ünitenin antenleri ile oynayarak kablosuz bağlantı hızını ve
kapsama alanını iyileştirebilirsiniz. Genel olarak antenlerin
birbirine paralel konumda olmaması gerekir. Örneğin,
antenlerden birini dikey, diğerini ise yatay konuma getirmeyi
deneyin.

Tebrikler! AP+2 cihazınız bir Ethernet istemcisi olarak kuruldu.
Şimdi, oyun cihazınızı veya bilgisayarınızı kullanarak seçmiş
olduğunuz ağa kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.



Bölüm 3: AP+2’nin Repeater Olarak Kurulması 17

3
AP+2’nin Repeater Olarak

Kurulması

AP+2 cihazı kapsama alanını genişletmek amacıyla aynı
zamanda bir repeater (güçlendirici) olarak kullanılabilir.
Örneğin, büyük bir ev veya ofiste geniş bir kapsama alanı
oluşturmak için iki adet AP+2 cihazı almış olabilirsiniz. Bu
bölümde bunu nasıl yapacağınız açıklanmıştır.

Repeater olarak kurulduğunda, AP+2 cihazı, Kablosuz Dağıtım
Sistemi (WDS) linkleri aracılığıyla diğer erişim noktaları ve kablosuz
ağ geçitleriyle bağlantı kurabilmektedir.

Önemli Uyarı! Repeater modundaki AP+2 cihazıyla kullanmayı düşündüğünüz
erişim noktalarının AP+2 cihazıyla bağlantı kurabilmeleri için WDS’i
desteklemeleri şarttır.

1111 Aşağıda anlatıldığı gibi cihaza giriş yapın ve AP+2’nin Web
Management Interface’ini (Web Yönetimi Arayüzü) açın.

aaaa AP+2’yi direkt olarak Web tarayıcısı bulunan Ethernet-
donanımlı bir bilgisayara bağlayın. Bunun yapmak için,
ürün ile birlikte gelen Ethernet kablosunun bir ucunu
AP+2’nin arkasındaki RJ-45 girişine; diğer ucunu ise
bilgisayarın Ethernet girişine takın.
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bbbb Ürün kutusuyla gelen elektrik kablosunun bir ucunu
anahtarlı uzatma kablosuna veya duvar prizine, diğer ucunu
ise AP+2’nin arkasındaki Power (güç) girişine takın.

Önemli Uyarı! Sadece AP+2 ürün kutusuyla gelen elektrik
kablosunu kullanın. Diğer elektrik kabloları donanımınıza zarar verebilir.

cccc Bilgisayarın TCP/IP Ayarlarını sabit IP adresi kullanacak
şekilde değiştirin ve aşağıda verilen IP adresi ve subnet
mask değerlerini kullanın. Daha sonra eski ayarlara geri
dönmeniz gerekebileceğinden bu ayarları değiştirmeden
önce not ettiğinizden emin olun.

IP Address: 10.0.0.100
Subnet Mask: 255.255.255.0

İpucu! Eğer bilgisayarınızın TCP/IP ayarlarına nasıl erişeceğinizi ve
bunları nasıl değiştireceğinizi bilmiyorsanız, sayfa 55’deki Ek B:
TCP/IP Ayarlarının Belirlenmesi konusuna bakın.

dddd Bilgisayarın Web tarayıcısını açın ve adres çubuğuna
10.0.0.200 yazın. Daha sonra klavyenin Enter tuşuna basın
(Yazdığınız bu değer AP+2’nin IP adresidir.)

eeee Login Screen (Oturum Ekranı) açılır, şifre girmeyin.
Sadece Login (Oturum aç) düğmesine tıklayın ve
AP+2’nin Web Management Interface’ine (Web
Yönetim Arayüzü) girin.
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2222 Soldaki arama menüsünde System’e (Sistem) tıklayın. Daha
sonra Operation Mode’a tıklayarak Operating Mode
sayfasını açın.

3333 Operating Mode (İşletim Modu) listesinde Repeater’ı
(Güçlendirici) seçin.

4444 Save Changes’e (Değişiklikleri Kaydet) tıklayın.

5555 Emin olup olmadığınızı soran bir mesaj kutusu ekrana
geldiğinde OK’ye (Tamam) tıklayın ve işletim modunu
değiştirin. Bunun üzerinde ünitenin kendini resetleme ve mod
değiştirme işleminin birkaç dakika süreceğini söyleyen başka bir
mesaj kutusu ekrana gelir. OK’ye (Tamam) tıklayın. (AP+2
sistemi yeniden başlattıktan sonra, Web Yönetim Arayüzü’ne
tekrar girmeniz için bir pencere açılacaktır.)

6666 Soldaki arama menüsünde Wireless’a (Kablosuz) ve daha
sonra Repeater Settings (Güçlendirici Ayarları) tıklayın.
Açılan sayfada AP+2 tarafından tespit edilen kablosuz ağların
ve ağ geçitlerinin WDS linkleri görünür. (Her link diğer bir
repeater-uyumlu erişim noktasının MAC adresi ile
tanımlanmıştır. Çünkü WDS yalnızca Data Link Layer’daki
(Veri Linki Katmanı)MAC adreslerini kullanarak bağlantı kurar.
Bağlantı için SSID’leri kullanmaz.)

7777 Repeater’ınızla ilişkilendirmek istediğiniz WDS linklerini onay
kutularını işaretleyerek seçin. En fazla altı adet WDS linki
seçebilirsiniz.

Önemli Uyarı! Bu bölümde seçmiş olduğunuz her WDS linki için, o
erişim noktası veya kablosuz ağ geçidinin repeater ayarlarına girmeniz ve
Zoom AP+2’yi bir WDS link olarak seçmeniz gerekmektedir.

8888 Eğer seçmiş olduğunuz kablosuz ağın güvenlik ayarı yapılmışsa,
soldaki arama menüsünde WEP Configuration’a tıklayın
(WDS yalnızca WEP güvenlik ayarını destekler). Aynı WEP
ayarını seçin ve daha sonra Save Changes’e (Değişiklikleri
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Kaydet) tıklayın. Bu, AP+2 cihazınızın kablosuz ağ/ağ geçidine
bağlanmasını sağlayacaktır. (Eğer AP+2’nin WEP güvenlik
ayarları ile ilgili yardım almak isterseniz sayfa 25’teki WEP
Şifreleme Yoluyla Güvenliğin Kurulması konusuna bakın.)

9999 Ekranın sağ üstündeki Logout (Çık) ikonuna tıklayın ve Web
tarayıcınızı kapatın.

10101010 Bilgisayarın TCP/IP ayarlarını değiştirmeden önceki
ayarlara geri döndürün.

11111111 Cihazın elektrik kablosunu uzatmalı kablo veya prizden
çekin. Ethernet kablosunu ise bilgisayarın Ethernet girişinden
çıkarın.

12121212 AP+2’yi genişletmeyi düşündüğünüz mevcut erişim
noktası veya kablosuz ağ geçidinin kapsama alanının hemen
yakınına taşıyın.

13131313 Ürün kutusuyla gelen elektrik kablosunun bir ucunu
anahtarlı uzatma kablosuna veya duvar prizine, diğer ucunu ise
erişim noktasının arkasındaki Power (güç) girişine takın.

Önemli Uyarı! Sadece AP+2 ürün kutusuyla gelen elektrik kablosunu
kullanın. Diğer elektrik kabloları donanımınıza zarar verebilir.

AP+2 yüklendiği ve kendini yapılandırdığı sırada cihazın
üstündeki TX/RX, LINK/ACT ve Power ışıkları yanıp
söner. Geçerli bir bağlantı kurulduğunda ise LINK/ACT ışığı
sabit yanmaya başlar.

14141414 Ünitenin antenleri ile oynayarak kablosuz bağlantı hızını ve
kapsama alanını iyileştirebilirsiniz. Genel olarak antenlerin
birbirine paralel konumda olmaması gerekir. Örneğin,
antenlerden birini dikey, diğerini ise yatay konuma getirmeyi
deneyin.

Tebrikler! AP+2 cihazınız repeater olarak kuruldu.
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4
Güvenlik Ayarları

Bu bölümde WPA ve WEP şifreleme yolları kullanılarak AP+2
cihazının güvenlik ayarlarının nasıl yapılacağı anlatılmıştır.

Zoom AP+2 cihazını kurarken güvenlik ayarları varsayılan olarak
kapalıdır. Yani, kablosuz bağlantı sinyaliniz şifrelenmez ve gerekli
kablosuz teknolojiye sahip her kişi ağınıza erişim sağlayabilir.

Kablosuz ağınızın güvenlik ayarlarını yapmak için aşağıdaki iki
yoldan birini seçebilirsiniz:
•  WPA – WiFi Protected Access (Wifi Korumalı erişim) bazan

WPA Shared Key (WPA paylaşım Anahtarı) olarakda bilinir.
Bunun WEP’e nazaran daha kolay kurulumu ve güvenliği vardır.
Tüm kablosuz cihazlarınız WPA’i destekliyorsa ve AP+2 yi bir
erişim noktası olarak kullanıyorsanız bunu kullanabilirsiniz.

•  WEP – Wired Equivalent Privacy. Bu güvenlik ayarında sabit
anahtarlar kullanılır ve WPA ile karşılaştırıldığında daha az
güvenlidir. WEP güvenlik ayarı size 64-bit veya128-bit şifreleme
seçeneği sunar. Eğer AP+2 yi Client Bridge veya Repeater
seçeneklerini kullanmak istiyorsanız WEP güvenliğini
kullanmalısınız.

Bu bölümdeki talimatlara geçmeden önce, WPA veya WEP
ayarlarından hangisini kullanmak istediğinize karar vermelisiniz.
Eğer kablosuz cihazlarınızın tümü WPA veya WPA Shared Key’i
destekliyorsa, o zaman WPA’yi seçmenizi öneririz. Elinizdeki
cihazın WPA’yi destekleyip desteklemediğini cihazla birlikte teslim
edilen kitapçıklara ve cihazın yapılandırma yazılımına bakarak
öğrenebilirsiniz. Bunun için Security veya Encryption veya Setup
veya Advanced Features sekmelerini kullanın.

Eğer kablosuz cihazlarınızın tümü WPA’yi desteklemiyor ve bu
yüzden de WEP’i kullanmanız gerekiyorsa sayfa 25’teki WEP
Şifreleme Yoluyla Güvenliğin Kurulması konusuna bakın. Eğer
destekliyorsa, aşağıdaki konuyla devam edin.
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WPA/WPA Shared Key Yoluyla Güvenliğin
Kurulması

1111 Aşağıda anlatıldığı gibi cihaza giriş yapın ve AP+2’nin Web
Management Interface’ini (Web Yönetimi Arayüzü) açın.

aaaa AP+2’yi direkt olarak Web tarayıcısı bulunan Ethernet-
donanımlı bir bilgisayara bağlayın. Bunun yapmak için,
ürün ile birlikte gelen Ethernet kablosunun bir ucunu
AP+2’nin arkasındaki RJ-45 girişine; diğer ucunu ise
bilgisayarın Ethernet girişine takın. (Eğer AP+2 cihazınız
hali hazırda router veya oyun cihazı türünden başka bir
cihaza bağlı ise, endişelenmeyin, Ethernet-donanımlı
bilgisayar üzerinde ihtiyacınız olan ayarları yaptıktan sonra
AP+2’yi tekrar daha önce bağlı olduğu cihaza
takabilirsiniz.)

bbbb Ürün kutusuyla gelen elektrik kablosunun bir ucunu
anahtarlı uzatma kablosuna veya duvar prizine, diğer ucunu
ise AP+2’nin arkasındaki Power (güç) girişine takın.

Önemli Uyarı! Sadece AP+2 ürün kutusuyla gelen elektrik
kablosunu kullanın. Diğer elektrik kabloları donanımınıza zarar verebilir.

cccc Bilgisayarın TCP/IP Ayarlarını sabit IP adresi kullanacak
şekilde değiştirin ve aşağıda verilen IP adresi ve subnet
mask değerlerini kullanın. Daha sonra eski ayarlara geri
dönmeniz gerekebileceğinden bu ayarları değiştirmeden
önce not ettiğinizden emin olun.

IP Address: 10.0.0.100
Subnet Mask: 255.255.255.0

İpucu! Eğer bilgisayarınızın TCP/IP ayarlarına nasıl erişeceğinizi ve
bunları nasıl değiştireceğinizi bilmiyorsanız, sayfa 55’deki Ek B:
TCP/IP Ayarlarının Belirlenmesi konusuna bakın.

dddd Bilgisayarın Web tarayıcısını açın ve adres çubuğuna
10.0.0.200 yazın. Daha sonra klavyenin Enter tuşuna basın
(Yazdığınız bu değer AP+2’nin IP adresidir.)
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eeee Login Screen (Oturum Ekranı) açılır, şifre girmeyin.
Sadece Login (Oturum aç) düğmesine tıklayın ve
AP+2’nin Web Management Interface’ine (Web
Yönetim Arayüzü) girin.

2222 Soldaki arama menüsünde Wireless’a (Kablosuz) ve daha
sonra da WPA Configuration’a (WPA Yapılandırması)
tıklayarak WPA Yapılandırma sayfasını açın.

3333 WPA Mode (WPA Modu) listesinde aşağıdakilerden birini
seçin:

! WPA-PSK – Bu, “pre-shared key” bulunan WPA seçeneği
içindir. Bunu seçtiğinizde şifrenizi soran bir Passphrase
(Şifre) kutusu ekrana gelir. Bu şifre en az sekiz en fazla 63
karakter içerebilir. Şifreniz büyük-küçük harf ve
rakamlardan meydana gelebilir. Şifreyi girdikten sonra,
Save Changes’e (Değişiklikleri Kaydet) tıklayın.

! WPA-802.1x – Bu seçeneği, kablolu bağlantı yoluyla
kurulmuş 802.1x uyumlu bir RADIUS sunucunuz varsa
seçin. Bunu seçtiğinizde ekrana birkaç kutu gelir ve sizden
sadece RADIUS sunucunuza özel bir takım ayarları bu
kutulara girmeniz istenir. Gerekli bilgileri girdikten sonra
Save Changes’e (Değişiklikleri Kaydet) tıklayın.
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İpucu! Eğer RADIUS sunucusunun ne olduğunu bilmiyorsanız,
muhtemelen böyle bir sunucunuz yoktur, dolayısıyla WPA-PSK’yı
seçmelisiniz.

4444 Ekranın sağ üstündeki Logout (Çık) ikonuna tıklayın ve Web
tarayıcınızı kapatın.

5555 Bilgisayarın TCP/IP ayarlarını değiştirmeden önceki ayarlara
geri döndürün.

6666 AP+2’yi bilgisayardan çekin ve güvenlik ayarını yapmadan önce
bağlı bulunduğu yere takın.

7777 Eğer AP+2’yi bir erişim noktası olarak kullanıyorsanız,
kablosuz ağınıza bağlanacak tüm cihazların güvenlik ayarlarının
bulunduğu alana gidin ve AP+2 için yapmış olduğunuz WPA
ayarlarını bu cihazlara da aynen girin. Böylece istediğiniz tüm
cihazlar zoom adlı kablosuz ağa erişim sağlayabilecektir. Eğer
bu konuda yardıma ihtiyacınız olursa, cihaz ile birlikte teslim
edilen dokümanlara bakın.

Tebrikler! Kablosuz ağınızın WPA güvenlik ayarlarını yaptınız.
AP+2 cihazınızın kurulumu tamamlanmıştır.
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WEP Şifreleme Yoluyla Güvenlik Ayarının
Kurulması
Unutmayın, WEP güvenlik ayarını sadece WPA’yi kullanmanızın
mümkün olmadığı durumlarda kullanın.

1111 Aşağıda anlatıldığı gibi cihaza giriş yapın ve AP+2’nin Web
Management Interface’ini (Web Yönetimi Arayüzü) açın.

aaaa AP+2’yi direkt olarak Web tarayıcısı bulunan Ethernet-
donanımlı bir bilgisayara bağlayın. Bunun yapmak için,
ürün ile birlikte gelen Ethernet kablosunun bir ucunu
AP+2’nin arkasındaki RJ-45 girişine; diğer ucunu ise
bilgisayarın Ethernet girişine takın. (Eğer AP+2 cihazınız
hali hazırda router veya oyun cihazı türünden başka bir
cihaza bağlı ise, endişelenmeyin, Ethernet-donanımlı
bilgisayar üzerinde ihtiyacınız olan ayarları yaptıktan sonra
AP+2’yi tekrar daha önce bağlı olduğu cihaza
takabilirsiniz.)

bbbb Ürün kutusuyla gelen elektrik kablosunun bir ucunu
anahtarlı uzatma kablosuna veya duvar prizine, diğer ucunu
ise AP+2’nin arkasındaki Power (güç) girişine takın.

Önemli Uyarı! Sadece AP+2 ürün kutusuyla gelen elektrik
kablosunu kullanın. Diğer elektrik kabloları donanımınıza zarar verebilir.

cccc Bilgisayarın TCP/IP Ayarlarını sabit IP adresi kullanacak
şekilde değiştirin ve aşağıda verilen IP adresi ve subnet
mask değerlerini kullanın. Daha sonra eski ayarlara geri
dönmeniz gerekebileceğinden bu ayarları değiştirmeden
önce not ettiğinizden emin olun.

IP Address: 10.0.0.100
Subnet Mask: 255.255.255.0

İpucu! Eğer bilgisayarınızın TCP/IP ayarlarına nasıl erişeceğinizi ve
bunları nasıl değiştireceğinizi bilmiyorsanız, sayfa 55’deki Ek B:
TCP/IP Ayarlarının Belirlenmesi konusuna bakın.

dddd Bilgisayarın Web tarayıcısını açın ve adres çubuğuna
10.0.0.200 yazın. Daha sonra klavyenin Enter tuşuna basın
(Yazdığınız bu değer AP+2’nin IP adresidir.)
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eeee Login Screen (Oturum Ekranı) açılır, şifre girmeyin.
Sadece Login (Oturum aç) düğmesine tıklayın ve
AP+2’nin Web Management Interface’ine (Web
Yönetim Arayüzü) girin.

2222 Soldaki arama menüsünde Wireless’a (Kablosuz) ve daha
sonra da WEP Configuration’a (WEP Yapılandırması)
tıklayarak WEP Yapılandırma sayfasını açın.

3333 WEP Mode (WEP Modu) listesini kullanarak 64-bit veya 128-
bit şifreleme seçeneklerinden hangisini istediğinize karar verin
ve hexadecimal (16-tabanlı) anahtarları manuel olarak girme
veya bu anahtarların şifreye bağlı olarak otomatik olarak
oluşturulması seçeneklerinden birini seçin. (128-bit şifreleme
daha güvenli olmakla beraber ağınızdaki cihazlara bağlı olarak
64-bit şifreleme daha hızlı olabilir.)

! 64-bit manually (64-bit manuel)– Bunu seçtiğinizde,
ekran değişir ve WEP anahtarlarını manuel olarak
girebilirsiniz. Girmek istediğiniz anahtarı seçin. (örneğin,
Key1 [Anahtar1]). Daha sonra ilgili kutulara beş adet onaltı
tabanlı (heksadesimal) çiftten oluşan anahtarları girin.
Hexadecimal karakterler 0-9 ve A-F arasında olmalıdır.
Anahtarları girdikten sonra, Save Changes’e
(Değişiklikleri Kaydet) tıklayın.
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Not: 64-bit manuel seçeneğinde verilerin şifrelenmesi için tek bir
anahtar kullanılır ve alıcı cihaz da şifreyi çözmek için aynı anahtarı
kullanır. Bir başka deyişle, tüm cihazlara aynı anahtarlar aynı sırayla
girilmiş olmalıdır. Bununla birlikte, her cihaz şifreleme için kendine ait
bir anahtar belirleyebilir. Böylece tüm cihazlar için aynı anahtarlar
girilmemiş olur. Dört anahtar kutucuğu da doldurulmalıdır.
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! 64-bit automatically (64-bit otomatik) – Eğer
heksadesimal anahtarları şifre (passphrase) kullanarak
tanımlamak istiyorsanız, bu seçeneği seçin. Bunu
seçtiğinizde, ekran değişir ve şifreyi girebilirsiniz. Şifreyi
girdikten sonra, Save Changes’e (Değişiklikleri Kaydet)
tıklayın. Dört adet heksadesimal anahtar grubu otomatik
olarak oluşturulacak ve bunlar ekranda görünecektir. (Bu
heksadesimal anahtarları mutlaka not edin—daha sonra
ihtiyacınız olabilir.)

İpucu! AP+2 ile birlikte kullandığınız cihaz WEP anahtarı tanımlamak
için herhangi bir şifre kullanmanıza izin vermiyorsa, veya söz konusu
cihazın şifresi aynı heksadesimal karakterleri içeren anahtarları
oluşturmuyorsa, o zaman AP+2’nin oluşturduğu hexadecimal
anahtarları kopyalayıp diğer cihaz üzerindeki ilgili alanlara yapıştırın.

! 128-bit manually (128-bit manuel)– Bunu seçtiğinizde,
ekran değişir ve WEP anahtarlarını manuel olarak
girebilirsiniz. İlgili kutulara 13 hexadecimal çiftten oluşan
anahtarları girin. Heksadesimal karakterler 0-9 ve A-F
arasında olmalıdır. Anahtarları girdikten sonra, Save
Changes’e (Değişiklikleri Kaydet) tıklayın.
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! 128-bit automatically (128-bit otomatik)– Eğer 13
hexadecimal çiftten oluşan anahtarı temsil eden bir şifre
(passphrase) kullanmak istiyorsanız, bu seçeneği seçin.
Bunu seçtiğinizde ekran değişir ve şifreyi girebilirsiniz.
Şifreyi PassPhrase adlı kutuya girdikten sonra, Save
Changes’e (Değişiklikleri Kaydet) tıklayın. Şifre tarafından
otomatik olarak oluşturulan heksadesimal anahtar ekranda
görünür. (Bu heksadesimal anahtarı mutlaka not edin—
daha sonra ihtiyacınız olabilir.)

4444 Ekranın sağ üstündeki Logout (Çık) ikonuna tıklayın ve Web
tarayıcınızı kapatın.

5555 Bilgisayarın TCP/IP ayarlarını onları değiştirmeden önceki
ayarlara geri döndürün.

6666 AP+2’yi bilgisayardan çekin ve güvenlik ayarını yapmadan önce
bağlı bulunduğu yere takın.

7777 Eğer AP+2’yi bir erişim noktası olarak kullanıyorsanız,
kablosuz ağınıza bağlanacak tüm cihazların güvenlik ayarlarının
bulunduğu alana gidin ve AP+2 için yapmış olduğunuz WEP
ayarlarını bu cihazlara da aynen girin. Böylece istediğiniz tüm
cihazlar zoom adlı kablosuz ağa erişim sağlayabilecektir. Eğer
bu konuda yardıma ihtiyacınız olursa, cihaz ile birlikte teslim
edilen dokümanlara bakın.

Önemli Uyarı! Eğer istemci cihazlarınız Zoom marka değilse, şifrenizi
(passphrase) girmeyin. Bunun yerine şifreniz tarafından oluşturulan
heksadesimal (16-tabanlı) anahtarları girin. Çünkü diğer marka cihazlar şifreyi
aynı şekilde çeviremeyebilir.

Tebrikler! Kablosuz ağınızın WEP güvenlik ayarlarını yaptınız.
AP+2 cihazınızın kurulumu tamamlanmıştır.
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5
Gelişmiş Seçenekler

AP+2’yi kurduktan ve çalıştırmaya başladıktan sonra, cihaz için
bazı gelişmiş ayarlar belirlemek isteyebilirsiniz. Gelişmiş
seçeneklerin kullanılması zorunlu değildir; çoğu kullanıcı bu
seçenekleri kullanmaya gerek duymaz. Yine de, ileri seviyedeki
kullanıcılar için, bu bölümde gelişmiş seçeneklerle ilgili
ayrıntılar verilmiş ve bunların kablosuz ağ ortamında nasıl
uygulanacağı anlatılmıştır.

Gelişmiş seçenekleri belirlemek için, AP+2’nin Web Management
Interface’ine (Web Yönetimi Arayüzü) aşağıda anlatıldığı şekilde
girmeniz gerekir.

1111 AP+2’yi direkt olarak Web tarayıcısı bulunan Ethernet-
donanımlı bir bilgisayara bağlayın. Bunun yapmak için, ürün ile
birlikte gelen Ethernet kablosunun bir ucunu AP+2’nin
arkasındaki RJ-45 girişine; diğer ucunu ise bilgisayarın Ethernet
girişine takın. (Eğer AP+2 cihazınız hali hazırda router veya
oyun cihazı türünden başka bir cihaza bağlı ise, endişelenmeyin,
Ethernet-donanımlı bilgisayar üzerinde ihtiyacınız olan ayarları
yaptıktan sonra AP+2’yi tekrar daha önce bağlı olduğu cihaza
takabilirsiniz.)

2222 Ürün kutusuyla gelen elektrik kablosunun bir ucunu anahtarlı
uzatma kablosuna veya duvar prizine, diğer ucunu ise
AP+2’nin arkasındaki Power (güç) girişine takın.

Önemli Uyarı! Sadece AP+2 ürün kutusuyla gelen elektrik kablosunu
kullanın. Diğer elektrik kabloları donanımınıza zarar verebilir.
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3333 Bilgisayarın TCP/IP Ayarlarını sabit IP adresi kullanacak
şekilde değiştirin ve aşağıda verilen IP adresi ve subnet mask
değerlerini kullanın. Daha sonra eski ayarlara geri dönmeniz
gerekebileceğinden bu ayarları değiştirmeden önce not
ettiğinizden emin olun.

IP Address: 10.0.0.100
Subnet Mask: 255.255.255.0

İpucu! Eğer bilgisayarınızın TCP/IP ayarlarına nasıl erişeceğinizi ve bunları
nasıl değiştireceğinizi bilmiyorsanız, sayfa 55’deki Ek B: TCP/IP
Ayarlarının Belirlenmesi konusuna bakın.

4444 Bilgisayarın Web tarayıcısını açın ve adres çubuğuna 10.0.0.200
yazın. Daha sonra klavyenin Enter tuşuna basın (Yazdığınız bu
değer AP+2’nin IP adresidir.)

5555 Login Screen (Oturum Ekranı) açılır, şifre girmeyin. Sadece
Login (Oturum aç) düğmesine tıklayın ve AP+2’nin Web
Management Interface’ine (Web Yönetim Arayüzü) girin.

Oturum açtıktan sonra, Web Yönetimi Arayüzü’nün sol tarafında
bir arama menüsü belirir. Bu menü üzerindeki herhangi bir öğeye
tıklarsanız, ayarların yapılacağı sayfaların listesi ekrana gelir.
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Aşağıdaki tabloda Web Yönetimi Arayüzü’nü kullanarak
erişebileceğiniz sayfalar gösterilmiştir. Bu sayfaların her biri bir
sonraki bölümde ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.

Menü
Öğesi

Sayfa İşlevi

Password
Setting

(Şifre
ayarları)

Bu sayfayı kullanarak bir şifre belirleyebilir
ve AP+2’nin Web Yöneticisi Arayüzü’ne
girişleri sınırlandırabilirsiniz.

System
(Sistem)

Operation
Mode

(İşletim
Modu)

Bu sayfayı kullanarak AP+2’nin bir erişim
noktası mı, Ethernet istemcisi/istemci
köprüsü mü yoksa repeater olarak mı
kullanılacağına karar verebilirsiniz . (Erişim
noktası varsayılan olarak ayarlanmıştır.)

LAN LAN Settings

(LAN
Ayarları)

Bu sayfayı kullanarak AP+2’nin DHCP
Client modunda mı yoksa  DHCP Server
modunda mı çalışacağına karar
verebilirsiniz. DHCP Client (DHCP İstemci)
modundayken, AP+2, IP adreslerini bir
router’dan alır ve ağınızdaki diğer cihazlara
aktarır. DHCP Server (DHCP Sunucusu)
modundayken ise AP+2, IP adreslerini
ağınıza bağlı olan cihazlara atar.

AP+2 varsayılan olarak DHCP Client
moduna ayarlıdır.
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Menü
Öğesi

Sayfa İşlevi

Settings

(Ayarlar)

Bu sayfayı kullanarak SSID ve kanal
bilgileri gibi kablosuz ayarları
belirleyebilirsiniz. Bu sayfa üzerinde
yapacağınız ayarlar AP+2’nin işletim
moduna bağlıdır.

WEP
Configuration
(WEP
Yapılandırma)

Bu sayfayı kullanarak AP+2’nin WEP
şifreleme ayarlarını yapabilir ve böylece
kablosuz ağınızın izinsiz olarak
kullanılmasını önleyebilirsiniz. Varsayılan
olarak bu güvenlik ayarı etkin değildir.

WPA
Configuration

(WPA
Yapılandırma)

Bu sayfayı kullanarak AP+2’nin WPA
şifreleme ayarlarını yapabilir ve böylece
kablosuz ağınızın izinsiz olarak
kullanılmasını önleyebilirsiniz. Varsayılan
olarak bu güvenlik ayarı etkin değildir.

Client List

(İstemci
Listesi)

Bu sayfayı kullanarak hali hazırda kablosuz
ağınıza bağlı olan cihazların listesini
görebilirsiniz.

Wireless
(Kablosuz)

Site Survey

(Alan
Araması)

Bu sayfayı kullanarak AP+2’nin mevcut
kablosuz erişim noktalarını aramasını ve
listelemesini sağlayabilirsiniz. Bu sayfaya
girebilmek için, Operating Mode’un
(İşletim Modu) Client Bridge
(Infrastructure) olarak ayarlı olması
gerekir.



Bölüm 5: Gelişmiş Seçenekler 35

Sayfa İşlevi
Repeater
Settings

(Repeater
Ayarları)

Bu sayfayı kullanarak Kablosuz Dağıtım
Sistemi (WDS) linkleri yoluyla kapsama
alanına dahil olmak istediğiniz kablosuz ağ
geçitlerinin MAC adreslerini
belirleyebilirsiniz. Bu sayfaya girebilmek
için Operating Mode’un (İşletim Modu)
Repeater olarak ayarlı olması gerekir.

Wireless

(Kablosuz)
(devamı)

Connection
Control

(Bağlantı
Kontrolü)

Bu sayfayı kullanarak MAC filtreleme
özelliğini etkin kılabilir ve kablosuz ağa
bağlanmasına izin vereceğiniz cihazları
belirleyebilirsiniz. Varsayılan olarak tüm
cihazlar ağa bağlanabilecek şekilde
ayarlıdır.

Configuration
Tool
(Yapılandırma
Aracı)

Bu sayfayı kullanarak AP+2’nin mevcut
yapılandırma ayarlarını yedekleyebilir,
daha önce kaydedilmiş ayarları geri
yükleyebilir veya varsayılan fabrika
ayarlarına geri dönebilirsiniz.

Firmware
Upgrade

(Firmware
Gücelleme)

Eğer Zoom AP+2 için güncel yazılım
bilgileri yayınlamışsa bu sayfayı kullanarak
firmware’i güncelleyebilirsiniz.

Reset

(Sıfırlama)

Bu sayfayı kullanarak AP+2’yi
resetleyebilirsiniz, fakat mevcut
yapılandırma ayarları aynen korunacaktır.

Tools

Status

(Durum)

Bu sayfayı kullanarak AP+2’nin, kablosuz
ağın veya yerel alan ağının mevcut
durumunu izleyebilirsiniz.
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Sistem Durumu Sayfasının
İzlenmesi
Sistem Durumu sayfası Web Management Interface’e (Web
Yönetimi Arayüzü) girer girmez açılır. (Bununla birlikte, soldaki
arama menüsünde önce Tools’a (Araçlar) daha sonra Status’e
(Durum) tıklayarak da bu sayfaya erişebilirsiniz.)

Bu sayfaya bakarak aşağıdaki konularla ilgili bilgi edinebilirsiniz:

•  Device Status (Cihaz Durumu). AP+2 cihazı ile ilgili bilgiler
yer alır. Örneğin, cihaz üzerinde kurulu olan firmware’in
sürümü ve seri numarası gibi.

•  Wireless Status (Kablosuz Durumu). AP+2’nin mevcut
kablosuz ayarlarını gösterir. Örneğin, cihazın bağlı olduğu
kablosuz ağın SSID bilgisi, yayın yaptığı kanal, modu (Erişim
Noktası/Kablosuz İstemci/Repeater) ve (varsa) güvenlik ayarı
için tanımlanmış şifreleme türü (WPA/WEP) gibi.

•  LAN Status (LAN Durumu). Yerel alan ağınıza ilişkin mevcut
ayarları gösterir. Örneğin, AP+2’nin IP adresi, subnet mask’ı,
yapılandırma ayarı ve MAC adresi gibi.
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Şifre Ayarları Sayfasının
Kullanılması
Şifre Ayarları sayfasını Web Yöneticisi Arayüzü’ne girerken
yazdığınız şifreyi değiştirmek için kullanabilirsiniz. Bu, genellikle
başkalarının AP+2’nin arayüzüne girmesini engellemek için yapılır.

Bu sayfayı kullanarak arayüzün kendi kendine kapanmadan önce ne
kadar süreyle bekleme modunda kalacağını belirleyebilirsiniz.
(Arayüz kapandığında, kullanıcı arayüzü kullanmaya devam etmek
için tekrar giriş yapacaktır.)

Şifre Ayarları sayfasını açmak için, soldaki arama menüsünde
System’e (Sistem) ve daha sonra Password Settings’e (Şifre
Ayarları) tıklayın.

Şifre değiştirmek için

1111 Current Password (Eski Şifre) kutusuna hali hazırda
kullanmakta olduğunuz ve değiştirmeyi düşündüğünüz şifreyi
girin. (Varsayılan ayarlarda herhangi bir şifre belirlenmemiştir;
dolayısıyla şifreyi ilk kez girecekseniz bu kutuyu boş bırakın.)

2222 New Password (Yeni Şifre) kutusuna kullanmak istediğiniz
yeni şifreyi girin. Şifre maksimum 12 karakter içermelidir;
karakterler büyük-küçük harf ve rakamlardan meydana gelebilir.

3333 Re-Enter Password for Verification (Yeni Şifreyi Tekrar Gir)
kutusuna yeni şifrenizi tekrar girin.

4444 Save Changes’e (Değişiklikleri Kaydet) tıklayın.
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Bekleme süresini değiştirmek için

1111 Idle Time Out (Bekleme Süresi) kutusuna Web Yönetimi
Arayüzü’nün kendi kendine kapanmadan önce bekleme
modunda kalacağı süreyi girin (eğer bağlantı bu süre zarfında
bekleme modunda ise). 1 ile 99 dakika arasında bir süre
belirleyebilirsiniz.

2222 Save Changes’e (Değişiklikleri Kaydet) tıklayın.

İşletim Modu Sayfasının
Kullanılması
İşletim Modu sayfasını kullanarak Zoom AP+2 cihazınızı erişim
noktası mı, kablosuz istemci mi yoksa repeater (güçlendirici) olarak
mı kullanacağınıza karar verebilirsiniz.

AP+2 varsayılan olarak erişim noktası moduna ayarlıdır. Bu ayarı
yalnızca AP+2 cihazınızı bir Ethernet İstemcisi (istemci köprüsü
olarak da bilinir) veya repeater olarak kullanıyorsanız değiştirin.

İşletim Modu sayfasını açmak için, soldaki arama menüsünde
System’e (Sistem) ve daha sonra Operation Mode’a (İşletim
Modu) tıklayın.
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AP+2’nin işletim modunu belirlemek için

1111 Operating Mode listesinden üniteyi ne şekilde kullanmak
istediğinizi seçin:

! Erişim Noktası. Bu varsayılan ayardır. Eğer AP+2’yi bir
router, modem/router, anahtar veya hub’a bağlayarak
kablosuz cihazların (bilgisayar gibi) ağınıza bağlanmasını
sağlamak istiyorsanız, bu seçeneği seçin.

! İstemci Köprüsü (Altyapı). Eğer mevcut herhangi bir
kablosuz ağa erişim noktası aracılığıyla bağlanmak
istiyorsanız (örneğin, bir oyun cihazının kablosuz özelliğini
etkin kılmak için), bu seçeneği seçin. Eğer AP+2 cihazınızı
bir Ethernet İstemcisi/köprüsü olarak kullanmak
istediğinizden eminseniz, fakat bunun için hangi seçeneği
seçmeniz gerektiğini bilmiyorsanız, o zaman
Infrastructure’ı (Altyapı) seçin.

! İstemci Köprüsü (AdHoc-Tasarsız). Eğer herhangi bir
erişim noktası olmadan başka bilgisayarlara veya oyun
cihazlarına kablosuz olarak ve “peer-to-peer” (kullanıcılar
arası) modunda bağlanmak istiyorsanız, bu seçeneği seçin.

! Repeater. Eğer mavcut bir kablosuz ağın kapsama alanını
genişletmek için AP+2 cihazınızı o ağın yakınlarında
kurmayı düşünüyorsanız, bu seçeneği seçin.

2222 Save Changes’e (Değişiklikleri Kaydet) tıklayın.

3333 Seçtiğiniz işletim modunu uygulamak için Ekrana gelen onay
mesajında OK’ye (Tamam) tıklayın. Bunun üzerine ünitenin
kendini resetleme ve mod değiştirme işleminin birkaç dakika
süreceğini söyleyen başka bir mesaj kutusu ekrana gelir. OK’ye
tıklayın. (AP+2 sistemi yeniden başlattıktan sonra, Web
Yönetim Arayüzü’ne tekrar girmeniz için bir pencere
açılacaktır.)
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LAN Ayarları Sayfasının
Kullanılması
LAN Ayarları sayfasını kullanarak AP+2 cihazınızın yerel alan ağı
ayarlarını yapabilirsiniz.

Varsayılan olarak, AP+2, kendi Web Yönetimi Arayüzü’ne
erişmek için sabit bir  IP adresi (10.0.0.200) kullanacak şekilde
ayarlıdır. LAN cihazlarının DHCP bilgileri ile ilgili tüm istekleri bir
router’a/DHCP sunucusuna iletilir ve buradan gelen IP adresi
bilgisi AP+2 kanalıyla tekrar söz konusu LAN cihazına gönderilir.

LAN Ayarları sayfasını açmak için, soldaki arama menüsünde
LAN’a ve daha sonra LAN Settings’e (LAN Ayarları) tıklayın.

LAN ayarlarını yapmak için

1111 [İsteğe bağlı] AP+2 cihazınız için bir ad girin. Varsayılan ad
Zoom AP’dir.

2222 Aşağıda sunulan seçeneklerden birini seçerek dinamik mi yoksa
sabit bir IP adresi mi kullanmak istediğinize karar verin:

! Sabit bir IP Adresi Yapılandır. Eğer AP+2 cihazının
Web Yönetimi Arayüzü’ne girerken sabit bir IP adresi
kullanmayı tercih ediyorsanız, bu seçeneği seçin. Bu
seçenek varsayılan ayardır. Bunu seçtiğinizde, kablosuz
cihazlar IP adreslerini ağınızdaki bir DHCP sunucusundan
alacaktır. (örneğin, bir router). Eğer AP+2’nin bu kablosuz
cihazlara IP adresi atamasını istiyorsanız, bir sonraki
seçeneği seçin.
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! Otomatik IP Adresi Al [DHCP]. Eğer ağınızda bir
DHCP sunucunuz varsa ve Web Yönetimi Arayüzü’ne
girerken kullanacağınız IP adresini dinamik adres yoluyla
almak istiyorsanız, bu seçeneği seçin. Sistem yüklenirken
AP+2’ye otomatik olarak yeni bir IP adresi atanacaktır.
AP+2 de istenildiği takdirde herhangi bir kablosuz cihaza
IP adresi atayabilecektir.  Bu seçeneği kabul ettiğinizde, bu
sayfaya başka bir bilgi girmenize gerek kalmayacaktır. Save
Changes’e (Değişiklikleri Kaydet) tıklayın.

3333 Sabit bir IP Adresi Yapılandır seçeneğini seçtiğinizde, ekrana
gelen diğer alanlara bazı ek bilgiler girmeniz gerekir. Şunları
belirleyin:

aaaa AP+2’nin Web Yönetimi Arayüzü için bir IP adresi
belirleyin ve bu adresi ilgili kutulara girin. Varsayılan IP
adresi 10.0.0.200’dir.

bbbb Cihazın subnet mask değerini belirleyin ve ilgili kutulara
girin. Varsayılan değer 255.255.255.0’dir.

cccc İhtiyaçlarınıza göre, The Access Point acts as a DHCP
Server (Erişim Noktası DHCP Sunucusu modunda
çalışıyor) onay kutusunu seçin veya kutudaki işareti
kaldırın. Eğer bu kutuyu seçerseniz, AP+2 isteyen her
cihaza DHCP bilgilerini gönderecektir. Bu seçeneği
seçtiğinizde ekrana gelen ayarlarla ilgili alanları
doldururken, IP adresi dizisinin, AP+2’nin IP adresi ile
aynı subnet’te olduğundan emin olun. Eğer AP+2’yi bir
router’a bağlıyorsanız, bu router’daki DHCP sunucusunun
ağınızdaki diğer kablosuz cihazlara IP adresleri atamasına
izin verin.

dddd Save Changes’e (Değişiklikleri Kaydet) tıklayın.
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Kablosuz Ayarlar Sayfasının
Kullanılması
Kablosuz Ayarlar sayfasını kullanarak AP+2’nin SSID ve kanal
bilgilerini belirleyebilirsiniz.

Bu bilgiler girildikten sonra, kablosuz ağınıza bağlanmasını
istediğiniz tüm cihazların bu ayarları kullanması gerekir.

Kablosuz Ayarlar sayfasını açmak için, soldaki arama menüsünde
Wireless’a (Kablosuz) ve daha sonra Settings’e (Ayarlar) tıklayın.

Kablosuz ayarları belirlemek için
Aşağıdaki adımları takip ederek kablosuz bir ağ kurabilirsiniz.

1111 Enable Wireless Network (Kablosuz Ağı Etkin Kıl) onay
kutusunu işaretleyin. (Eğer bu kutuyu boş bırakırsanız,
kablosuz ağ kapalı kalır ve bu sayfaki diğer seçenekler ekrandan
kaybolur).

2222 Wireless Channel (Kablosuz Kanal) listesinde kullanmak
istediğiniz radyo kanalını seçin. Eğer AP+2 cihazınızı Altyapı
moduna ayarlı bir Ethernet istemcisi olarak kullanıyorsanız, bu
alanda bir seçim yapmak zorunda değilsiniz; çünkü bu, cihaz ile
birlikte kullandığınız erişim noktası tarafından kontrol edilir.
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3333 SSID kutusuna AP+2’nin SSID adını girin (erişim noktası veya
repeater moduna ayarlıyken). Bu ad ağınızdaki diğer cihazların
üzerinde de  görünür. Varsayılan olarak, bu ad zoom’dur.
SSID adı maksimum 32 karakter içerecek şekilde büyük-küçük
harf ve rakamlardan meydana gelir.

4444 Broadcast SSID kutusunu işaretleyip 3. adımda tanımladığınız
adın başkaları tarafından görülmesine izin vererek buna uyumlu
diğer cihazların kablosuz ağınıza bağlanmalarını
sağlayabilirsiniz. (Bu onay kutusu varsayılan olarak seçilidir.)
Güvenlik nedeniyle, erişim izni verdiğiniz cihazların tümü
ağınıza bağlandıktan sonra bu kutudaki işareti kaldırmanızı
öneririz. Böylece bulunduğunuz bölgedeki izinsiz cihazlar –
örneğin komşularınız – alan araması yapsa bile sizin ağınızı
görüntüleyemez.

5555 Transmit Rate (İletim Oranı) listesinde kablosuz ağınız
üzerinden gönderilmesini istediğiniz veri oranını seçin.
Varsayılan olarak ayarlanmış Auto (Otomatik) oranını aynen
kullanmanızı öneririz . Auto  olarak ayarlandığında, iletim oranı
radyo sinyalinin gücüne ve kalitesine göre otomatik olarak artar
veya azalır. (Eğer varsayılan ayarı değiştirmek isterseniz, iletim
oranını ne kadar yüksek ayarlarsanız, sinyalin de o kadar iyi
olacağını unutmayın.)

6666 Basic Rate listesinde AP+2 cihazının ağa bağlanabilmeleri için
sadece 802.11g uyumlu cihazlara veya 802.11g ve 802.11b
uyumlu cihazlara izin verip vermeyeceğini seçin. 802.11g
only’yi seçmenizi öneririz. 802.11g +802.11b (mixed)
seçeneğini ağınızda her ikisiyle de uyumlu cihazlar var ise seçin.

7777 Turbo Mode alanında Enabled veya Disabled
seçeneklerinden birini seçin. (Eğer etkin kılarsanız, kablosuz
bağlantınız 125 Mbps’ye çıkacaktır.)

8888 Save Changes’e (Değişiklikleri Kaydet) tıklayın.
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WEP/WPA Yapılandırma
Sayfalarına Giriş
Bu sayfaları kullanarak AP+2 cihazınızın güvenlik ayarlarını
yapabilirsiniz.

Bu sayfaları açmak için, soldaki arama menüsünde Wireless’a
(Kablosuz) ve daha sonra duruma göre WEP Configuration’a
veya WPA Configuration’a tıklayın.

Güvenlik ayarları ile ilgili ayrıntılar sayfa 21’deki Bölüm 4:
Güvenlik Ayarları konusunda açıklanmıştır.

İstemci Listesi Sayfasının
İzlenmesi
İstemci Listesi sayfasını kullanarak kablosuz ağınıza bağlı olan
mevcut cihazları görebilirsiniz.

İstemci Listesi sayfasını açmak için, soldaki arama menüsünde
Wireless’a (Kablosuz) ve daha sonra Client List’e (İstemci
Listesi) tıklayın.

Listedeki cihazlar MAC adresleri ve türleriyle birlikte sıralanır. Bu
sayfada herhangi bir ayar yapılmaz. Bununla birlikte Refresh
(Yenile) düğmesine tıklayarak her defasında listeyi
güncelleyebilirsiniz.
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MAC Adresi Filtreleme Sayfası
Eğer ağınızın güvenlik ayarlarını arttırmak istiyorsanız, MAC Adresi
Filtreleme sayfasını kullanarak ağınız için sadece belirli MAC
adresleri belirleyerek ağ erişimini sınırlandırabilirsiniz. Eğer bu ayarı
yaparsanız, yalnızca sizin belirlediğiniz MAC adresini kullanan
cihazlar ağınıza bağlanabilir.

Varsayılan olarak, MAC adresi filtresi kapalıdır.

MAC Adresi Filtreleme sayfasını açmak için, soldaki arama
menüsünde Wireless’a (Kablosuz) ve daha sonra Connection
Control’e (Bağlantı Kontrolü) tıklayın.

Cihazları MAC adresine göre filtrelemek için

1111 Enable Mac Address Filtering (Mac Adresi Filtrelemeyi
Etkin Kıl) onay kutusunu işaretleyin.

2222 Ağınıza bağlanmasını istediğiniz cihazın MAC adresini yazın ve
Add (Ekle) düğmesine tıklayın. (Bu cihaz eklendikten sonra
MAC Adresi Filtreleme Listesi’nde görünecektir.)

3333 Kablosuz ağınıza bağlanmasını istediğiniz her cihaz için adım
2’yi tekrarlayın.

4444 Save Changes’e (Değişiklikleri Kaydet) tıklayın.
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Alan Araması Sayfasının
Kullanılması
Bu sayfa yalnızca AP+2’nin Operating Mode’u (İşletim Modu)
Client Bridge (Infrastructure) olarak ayarlıysa açılır.

Alan Araması sayfasını kullanarak, AP+2’nin bulunduğunuz
bölgedeki kablosuz ağları tespit etmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin,
AP+2’yi herhangi bir oyun cihazına bağlayarak onun mevcut bir
ağa bağlanmasını sağlamak için Alan Araması sayfası kullanılabilir.

Alan Araması sayfasını açmak için, soldaki arama menüsünde
Wireless’a (Kablosuz) ve daha sonra Site Survey (Alan Araması)
tıklayın.

Alan aramasını başlatmak için

1111 Refresh (Yenile) düğmesine tıklayarak ve AP+2’nin mevcut
kablosuz ağları aramasını sağlayın. Tespit edilen ağlar SSID
adları, sinyal güçleri ve diğer bilgilerle birlikte listede sıralanır.

2222 İstediğiniz ağın SSID adına tıklayın.
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Repeater Ayarları Sayfasının
Kullanılması
Bu sayfa yalnızca AP+2’nin Operating Mode’u (İşletim Modu)
Repeater (Güçlendirici) olarak ayarlıysa açılır.

Repeater Ayarları sayfasını kullanarak AP+2 ile kapsama alanlarını
genişletmeyi düşündüğünüz erişim noktaları ve/veya kablosuz ağ
geçitlerinin MAC adreslerini belirleyebilirsiniz.

Repeater modundayken, AP+2, Kablosuz Dağıtım Sistemi (WDS)
linkleri kanalıyla diğer ağların erişim noktaları ve ağ geçitleriyle
kablosuz bağlantı kurabilir.

Repeater Ayarları sayfasını açmak için, soldaki arama menüsünde
Wireless’a (Kablosuz) ve daha sonra Repeater Settings (Repeater
Ayarları) tıklayın.

Repeater ayarlarını yapmak için

1111 Refresh (Yenile) düğmesine tıklayarak AP+2’nin
bulunduğunuz bölgedeki mevcut kablosuz ağları ve ağ
geçitlerini aramasını sağlayın. (Her link diğer bir repeater-
uyumlu cihazın MAC adresiyle tanımlanır.)

2222 Repeater’ınızla ilişkilendirmek istediğiniz her WDS linklerini
onay kutularını işaretleyerek seçin. En fazla altı adet WDS linki
seçebilirsiniz.

Önemli Uyarı! Bu bölümde seçmiş olduğunuz her WDS linki için, o
erişim noktası veya kablosuz ağ geçidinin repeater ayarlarına girmeniz ve
Zoom AP+2’yi bir WDS link olarak seçmeniz gerekmektedir.

3333 Save Changes’e (Değişiklikleri Kaydet) tıklayın.



48 Zoom AP+2 Kullanım Kılavuzu

Yapılandırma Araçları
Sayfasının Kullanılması
Yapılandırma Araçları sayfasını kullanarak AP+2’nin mevcut
yapılandırma ayarlarını yedekleyebilir, daha önce kaydedilmiş
ayarları geri yükleyebilir veya varsayılan fabrika ayarlarına geri
dönebilirsiniz.

Yapılandırma Araçları sayfasını açmak için, soldaki arama
menüsünde Tools’a (Araçlar) ve daha sonra Configuration
Tools’a (Yapılandırma Araçları) tıklayın.

Mevcut ayarları yedeklemek için

1111 Backup (Yedekle) düğmesine tıklayın.

2222 Bu dosyayı gerçekten kaydetmek isteyip istemediğinizi soran
mesaj ekrana geldiğinde Save’e (Kaydet) tıklayın.

3333 Farklı Kaydet iletişim kutusunda bu dosyayı bilgisayarınızda
kaydetmek istediğiniz yeri seçin. Varsayılan olarak, dosya
backup.bin şeklinde adlandırılır. Dosyayı bilgisayarınızda
kaydettiğiniz yeri unutmayın. Daha sonra bu ayarlara geri
dönmek isteyebilirsiniz.

4444 Save’e (Kaydet) tıklayın.
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Kaydedilen yapılandırma ayarlarına geri
dönmek için

1111 Browse (Göz at) düğmesine tıklayın ve yedekleme dosyasını
kaydettiğiniz yeri bulun. Dosyayı seçin ve daha sonra Save’e
(Kaydet) tıklayın. Dosyanın bilgisayarda kayıtlı olduğu yer
Restore Settings (Ayarları Geri Yükle) kutusunda otomatik
olarak görünür.

2222 Restore (Geri Yükle) düğmesine tıklayın. Ekrana AP+2’nin
resetleneceğini söyleyen bir mesaj gelir, OK’ye (Tamam)
tıklayın.

3333 Ünite kaydedilen ayarlarla birlikte resetlenirken bekleyin.
Resetleme işlemi bittiğinde, ekranda Web Yönetimi Arayüzü
sayfası açılır.

Fabrika ayarlarına geri dönmek için

1111 Default (Varsayılan) düğmesine tıklayın. Ekrana AP+2’nin
fabrika ayarlarına geri dönmek üzere resetleneceğini söyleyen
bir mesaj gelir, OK’ye (Tamam) tıklayın.

2222 Ünite fabrika ayarlarına geri dönmek üzere resetlenirken
bekleyin. Resetleme işlemi bittiğinde, ekranda Web Yönetimi
Arayüzü sayfası açılır.

Alternatif
Eğer fabrika ayarlarına geri dönmek için AP+2’ye giriş yapmak
istemiyorsanız, şöyle yapın. AP+2 cihazını duvar prizinden veya
uzatmalı kablodan çekin, ünitenin alt tarafındaki Reload deliğine
bir ataç sokun ve düğmeye bastırın. Düğmeyi basılı tutarak üniteyi
tekrar fişe takın ve düğmeyi beş saniye kadar basılı tutun. AP+2’nin
tüm LED ışıkları sönecek ve tekrar yanmaya başlayacaktır. (Eğer
düğmeyi beş saniyeden daha kısa bir süre basılı tutarsanız, AP+2
fabrika ayarlarına geri dönmek üzere DEĞİL, mevcut ayarlarıyla
birlikte resetlenecektir.
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Firmware Güncelleme
Sayfasının Kullanılması
Zoom, zaman zaman AP+2 cihazınızın yazılımıyla ilgili
güncellemeler yapabilir. Firmware Güncelleme sayfasını kullanarak
ünite üzerine yeni yazılımlar kurabilirsiniz. Firmware
güncellemelerini takip etmek için, düzenli olarak Zoom’un Web
sayfasını ziyaret edin (www.zoom.com).

Firmware Güncelleme sayfasını açmak için, soldaki arama
menüsünde Tools’a (Araçlar) ve daha sonra Firmware Upgrade’e
(Firmware Güncelleme) tıklayın.

Firmware güncellemek için

1111 Güncelleme dosyasının yerini ve adını girin veya Browse’a
(Göz at) tıklayarak dosyayı bulmaya çalışın. (Genellikle,
güncelleme dosyasını Zoom’un Web sayfasını kullanarak
bilgisayarınıza indirirsiniz.)

2222 Upload (Yükle) düğmesine tıklayın. Güncellemeyi
doğrulamanızı isteyen bir yazı ekrana gelir.

Güncellemenin başarılı olup olmadığını öğrenmek için, Sistem
Durumu sayfasına bakabilirsiniz (soldaki arama menüsünde
Tools’a ve daha sonra Status’e tıklayın).
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Resetleme Sayfasının
Kullanılması
Resetleme (sıfırlama) sayfasını kullanarak AP+2’yi mevcut ayarları
koruyacak şekilde resetleyebilirsiniz.

Resetleme sayfasını açmak için, soldaki arama menüsünde Tools’a
(Araçlar) ve daha sonra Reset’e tıklayın.

AP+2’yi resetlemek için

1111 Reset düğmesine tıklayın.

2222 Ekrana resetlemeye ilişkin onay mesajı geldiğinde OK’ye
tıklayın.

3333 Ünitenin resetleneceğini söyleyen bilgi mesajı ekrana geldiğinde
OK’ye tıklayın. Resetleme işlemi bittiğinde, AP+2’ye giriş
sayfası ekrana gelir.
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Ek A
Arıza Tespit

Sorun
AP+2 cihazımı bir erişim noktası olarak kurdum, fakat zoom
kablosuz ağım üzerindeki bilgisayarlar İnternet’e bağlanamıyor

Çözüm
Öncelikle “kablolu” bir bilgisayarın İnternet’e bağlanıp
bağlanamadığını kontrol edin.

•  Eğer bağlanamıyorsa, o zaman sorun kablo net veya DSL
İnternet bağlantınızla ilgilidir. Internet Servis Sağlayıcınıza
danışın.

•  Eğer bağlanabiliyorsa, kablosuz ağınız üzerindeki
bilgisayar(lar)ın sistemlerini yeniden yükledikten sonra tekrar
Web’e bağlanmayı deneyin. Eğer İnternet’e hala kablosuz
olarak bağlanamıyorsanız, şunları yapın:

! AP+2’nin güvenlik ayarları kapalı olmalıdır. Kapalı ise,
kablosuz bilgisayarların hepsinin aynı ayarları
kullandığından emin olun. Eğer AP+2’nin Web Yönetimi
Arayüzü’ne bağlandıysanız, bilgisayarınızın TCP/IP
ayarlarını resetlediğinizden emin olmalısınız.

! Bilgisayarın doğru ağa bağlı olmalı ve bağlı olduğu ağın
sinyal gücü yeterli olmalıdır. (Sinyal gücü aktif değilse,
cihazın yerini değiştirmeyi deneyin.)

" Eğer dahili kablosuz bağlantı özelliği olan bir
Windows XP işletim sistemi kullanıyorsanız:

aaaa Windows masaüstünde, Start’a (Başlat) düğmesine
ve daha sonra Control Panel’a (Denetim Masası)
tıklayın.

bbbb Network Connections (Ağ Bağlantıları) ikonuna
çift tıklayın.
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cccc Wireless Network Connection (Kablosuz Ağ
Bağlantısı) ikonuna tıklayın.

dddd Ekranın sol tarafında yazan bilgilere göz atın. Eğer
sinyal gücü düşükse, AP+2 cihazının antenleriyle
oynayın. Ayrıca, kablosuz bilgisayarınızı AP+2
cihazına daha da yakınlaştırabilirsiniz. Kablosuz ağ
adı zoom olarak seçili olmalıdır. Eğer değilse,
yanlış ağa bağlanmışsınız demektir.

" Eğer bilgisayarınızda kablosuz ağ kartı kuruluysa,
ağ kartının yazılımına girin, bilgisayar zoom ağına bağlı
olmalı ve ağın sinyal gücü yeterli olmalıdır. Bunun için
yardıma ihtiyacınız olursa adaptör ile birlikte teslim
edilen dokümanlara bakınız.
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Ek B
TCP/IP Ayarlarının Belirlenmesi

AP+2’nin Web Yönetimi Arayüzü’ne bağlanabilmek için, üniteyi
direkt olarak bir bilgisayarın Ethernet girişine bağlamış olmanız
gerekir. Ayrıca, bilgisayarın TCP/IP ayarları, sabit IP adresi olarak
ve aşağıdaki IP adresi ve subnet mask değerlerine göre
yapılandırılmış olmalıdır:

IP Address: 10.0.0.100

Subnet Mask: 255.255.255.0

Bu Ek’te Windows, Macintosh ve Linux işletim sistemlerinin her
birinde TCP/IP ayarlarına nasıl ulaşılacağı ve bunların ne şekilde
yapılandırılması gerektiği anlatılmıştır. TCP/IP ayarlarınızın doğru
olduğundan emin olmak için kullandığınız işletim sistemine karşılık
gelen bölümde verilen adımları uygulayın.

•  Windows bilgisayar kullanıyorsanız sayfa 56’daki Windows
TCP/IP Ayarları konusuna bakın.

•  Macintosh bilgisayar kullanıyorsanız sayfa 59’daki Macintosh
TCP/IP Ayarları konusuna bakın.

•  Linux bilgisayar kullanıyorsanız sayfa 61’deki Linux TCP/IP
Ayarları konusuna bakın.
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Windows TCP/IP Ayarları
Bir Windows bilgisayarın ağ ayarlarını yapılandırırken izleyeceğiniz
yol kullandığınız işletim sistemiyle ilişkilidir.

Windows XP

1111 Internet Protocol (TCP/IP) Properties (İnternet Protokolü
[TCP/IP]Özellikleri) iletişim kutusunu açın.

aaaa Masaüstünde Start’a (Başlat) tıklayın, Control Panel’e
(Denetim Masası) gelin ve daha sonra Network and
Internet Connections’ı (Ağ ve İnternet Bağlantıları)
seçin.

bbbb Network Connections’a (Ağ Bağlantıları) tıklayın.

cccc Local Area Connection (Yerel Ağ Bağlantısı) ikonuna sağ
tıklayın. Daha sonra Properties’i (Özellikler) seçin.

dddd İnternet Protokolü (TCP/IP) değerine bakın ( “TCP/IP”
yazmalı ve “AOL,” “Dial-up,” veya “Adapter” gibi
sözcükler içermemelidir) ve Properties’e (Özellikler)
tıklayın.

2222 Use the following IP address’i (Aşağıdaki IP adresini kullan)
seçin ve IP address (IP Adresi) alanına 10.0.0.100; Subnet
mask alanına ise 255.255.255.0 yazın.

3333 OK’ye (Tamam) ve daha sonra Close’a (Kapat) tıklayın.



Ek B: TCP/IP Ayarlarının Belirlenmesi 57

Windows 2000

1111 Internet Protocol (TCP/IP) Properties (İnternet Protokolü
(TCP/IP) Özellikleri) iletişim kutusunu açın.

aaaa Masaüstünde Start’a (Başlat) tıklayın, Settings’e (Ayarlar)
gelin ve daha sonra Network and Dial-up
Connections’a (Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar) tıklayın.

bbbb Local Area Connection (Yerel Ağ Bağlantısı) ikonuna sağ
tıklayın ve Properties’i (Özellikler) seçin.

cccc Internet Protokolü (TCP/IP) değerine bakın ( “TCP/IP”
yazmalı ve “AOL,” “Dial-up,” veya “Adapter” gibi
sözcükler içermemelidir) ve Properties’e (Özellikler)
tıklayın.

2222 Use the following IP address’i (Aşağıdaki IP adresini kullan)
seçin ve IP address (IP Adresi) alanına 10.0.0.100; Subnet
mask alanına ise 255.255.255.0 yazın.

3333 OK’ye (Tamam) ve daha sonra Close’a (Kapat) tıklayın.
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Windows 98/Me

1111 Internet Protocol (TCP/IP) Properties (İnternet Protokolü
(TCP/IP) Özellikleri) iletişim kutusunu açın.

aaaa Masaüstünde Start’a (Başlat) tıklayın, Settings’e (Ayarlar)
gelin ve daha sonra Control Panel’ı (Denetim Masası)
seçin.

bbbb Network (Ağ) ikonuna çift tıklayın, Network iletişim
kutusu açılır.

cccc NIC kartınızın TCP/IP değerine bakın ( “TCP/IP”
yazmalı ve “AOL,” “Dial-up,” veya “Adapter” gibi
sözcükler içermemelidir). Daha sonra Properties’e
(Özellikler) ve OK’ye (Tamam) tıklayın.

2222 IP Adresi sekmesinde, Specify an IP address (Belirtilen IP
Adresini al) seçin ve IP address (IP Adresi) alanına 10.0.0.100;
Subnet mask alanına ise 255.255.255.0 yazın.

3333 OK’ye (Tamam) ve daha sonra Close’a (Kapat) tıklayın.
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Macintosh TCP/IP Ayarları
Machintosh ağ ayarlarınızı yapılandırmak için izleyeceğiniz
talimatlar Mac OS’unuza bağlı olarak değişiklik gösterir. OS X için
aşağıdaki talimatları takip edin. İşletim sisteminize uygun diğer
talimatlar için sayfa 60’a bakın.

Mac OS X

1111 Dock’tan System Preferences’ı (Sistem Tercihleri) ve daha
sonra Network (Ağ) penceresini görüntülemek için
Network’u  seçin. (OS X 3 için ayrıca Configure (Yapılandır)
düğmesine tıklamanız gerekir).

2222 Location (Konum) listesinde Automatic (Otomatik) onay
kutusunun işaretli olduğundan emin olun.

3333 Show (Göster) sekmesinden Built-in Ethernet’i (Dahili
Ethernet) seçin.

4444 TCP/IP sekmesinde, sabit IP adresi kullanmak istediğinizi
belirtin seçin ve  IP address (IP Adresi) alanına 10.0.0.100;
Subnet mask alanına ise 255.255.255.0 yazın.

5555 Apply Now’a (Uygula) (ya da Save’e) tıklayın ve Network
penceresini kapatın.
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Mac OS 7.6.1 - 9.2.2

1111 Apple menüsünde Control Panels’ı (Denetim Masası) ve daha
sonra TCP/IP’yi seçin. TCP/IP Penceresi açılır.

2222 Connect via (İle bağlan) sekmesinde Ethernet built-in’i
(Dahili Ethernet) seçin.

3333 Configure (Yapılandır) sekmesinde, sabit IP adresi kullanmak
istediğinizi belirtin seçin ve  IP address (IP Adresi) alanına
10.0.0.100; Subnet mask alanına ise 255.255.255.0 yazın.

4444 TCP/IP Penceresini kapatın. Yapılan değişiklikleri kaydetmek
isteyip istemediğinizi soran bir mesaj kutusu ekrana gelir.
Save’e (Kaydet) tıklayın.
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Linux TCP/IP Ayarları
Sabit IP adresi ayarının yapılmasına yönelik talimatlar önemli
ölçüde değişiklik gösterir. Bu nedenle kendi sürümünüzle ilgili
kitapçığa bakınız.

Not: Eğer birden fazla ağ kartı yüklüyse her biri için ayrı Ethernet tanımlayıcısı
almanız gerekecektir (eth0, eth1, eth2, vb.). AP+2 cihazınız için eth0’dan farklı bir
tanımlayıcı seçerseniz her zaman bu tanımlayıcıyı kullanmaya dikkat edin.

RedHat
Aşağıdaki satırları içerecek şekilde /etc/sysconfig/network-
scripts/ifcfg-eth0 düzenleyin veya oluşturun:

DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
IPADDR=10.0.0.100
NETMASK=255.255.255.0
USERCTL=no
PEERDNS=no
GATEWAY=10.0.0.200
TYPE=ethernet
NETWORK=10.0.0.0
BROADCAST=10.0.0.255

Bu dosyayı değiştirdikten sonra, değişikliklerin geçerli olması için
aşağıdaki komutları uygulayın:

ifdown eth0
ifup eth0
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SuSE
/etc/rc.config dosyası düzenleyin ve sabit IP adresi 10.0.0.100
olarak belirleyin. Belirlemeniz gereken ayarlar yukarıdaki Red Hat
örneğiyle benzer olacaktır.

/sbin/shutdown -r now komutuyla sistemi yeniden başlatın.

Debian
Locate /etc/network/interfaces satırını bulun ve sabit IP
adresini 10.0.0.100 olarak belirleyin. Belirlemeniz gereken ayarlar
yukarıdaki Red Hat örneğiyle benzer olacaktır.

/sbin/shutdown -r now komutuyla sistemi yeniden başlatın.
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Ek C
LED Tanımı

Aşağıdaki tabloda AP+2 cihazının üzerindeki LED’ler (Bağlantı
Işığı Göstergeleri) tanımlanmış, hangi ışığın ne anlama geldiği ve ne
zaman yanıp söndüğü ve/veya sabit yandığı anlatılmıştır.

LED Anlamı Yanıp Sönme/Sabit Yanma
Durumu

TX/RX AP+2’nin
kablosuz
bağlantı
durumunu
gösterir

Yeşil yandığında, AP+2 kablosuz
veri alış verişi yapmaktadır.

LINK/ACT AP+2’nin
Ethernet LAN
bağlantısının
durumunu
gösterir

•  Önce yeşil yanıp sönüyor daha
sonra sabit yeşil olarak yanıyorsa,
AP+2’nin Ethernet bağlantı hızı
100 Mbps’dir.

•  Önce turuncu yanıp sönüyor daha
sonra sabit turuncu olarak
yanıyorsa, AP+2’nin Ethernet
bağlantı hızı 10 Mbps’dir.

•  Yanıp sönüyorsa (herhangi bir
renkte), AP+2 Ethernet LAN’ı
üzerinden veri alıl verişi
yapmaktadır.

PWR AP+2’nin
herhangi bir
elektrik
kaynağına bağlı
olup olmadığını
gösterir.

Sabit yeşil yanıyorsa, AP+2 bir
elektrik kaynağına bağlıdır.
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Ek D
Zoom Teknik Destek Hizmetleri

Zoom, müşterilerine çeşitli teknik destek hizmetleri sunmaktadır.
Müşterilerimizin ihtiyaç ve kapasitelerine cevap verebilen düzgün
ve profesyonel nitelikte bir destek hizmeti sunmaya gayret ediyoruz.
Eğer satın aldığınız Zoom cihazıyla ilgili bir problem yaşıyorsanız,
kullanım kılavuzu ve ilgili diğer dokümanları gözden geçirdikten
sonra yardım için bizi arayabilirsiniz.

Gerek kendi kayıtlarınızda bulunması gerekse Teknik Destek’e
yardımcı olmak açısından, Zoom ürününüzün teslimatı sırasında
ürün tedarikçisi veya Zoom’dan aşağıdaki konularla ilgili bilgi alın.

Ürün Bilgisi
Ürünün Adı
__________________________________

Ürünün Model Numarası
__________________________________

Ürünün Seri Numarası
__________________________________

Kurulum Tarihi
_______________________

Ürünün Seri Numarası ünitenin alt tarafındaki barkodun hemen
atında yazar. Seri Numarayı bulduktan sonra, bu numarayı
hatırlayacağınız bir yere not edin. Bu sunulacak hizmetin hızlı
olmasını ve servis temsilcisinin doğru ürün modeliyle ilgilenmesini
sağlayacaktır.

Zoom teknik destek operatörlerini aramak en çok zaman alan
yöntemdir ve hattı düşürmek çoğu zaman mümkün değildir.
Telefonda çok uzun süre beklememeniz için bir sıra limiti
belirledik. Fakat, operatörleri aramadan önce bu bölümde
bahsedilen diğer hizmetlere bir göz atmanızı öneririz. E-posta veya
Web sayfamızı kullanarak sorularınızın çoğuna daha hızlı yanıt
alabilirsiniz.
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Web Sayfası
Zoom’un Web sayfasını kullanarak teknik sorunlarınız için e-posta
gönderebilir, on-line kayıt yaptırabilir, ürün ile ilgili bilgi ve
açıklamaları okuyabilir ve benzeri daha birçok konuda yardım
alabilirsiniz. Zoom Ürünleriniz için çıkan en son Flash Dosyaları ve
Sürücüler için Zoom Teknik Destek alanını ziyaret edin. Zoom’un
Web sayfasına girmek için, yerel Internet Servis Sağlayıcınız’a
bağlanın ve daha sonra Web tarayıcısına www.zoom.com yazın.

Zoom’un Anasayfasını kullanarak istediğiniz Teknik Destek’i
alabilir ve daha bir çok hizmetten faydalanabilirsiniz.

Smart Facts™ Q&A Arama Motoru (Sadece
İngilizce)

Smart Facts™, Zoom ürünleriyle ilgili Sıkça Sorulan Sorular’a
(FAQ) ilişkin akıllı bir veri tabanıdır. Bu veri tabanında ürün bazlı
arama yaparak veya arama motorunu kullanarak Teknik
sorunlarınıza çözümler bulabilirsiniz. Eğer hala sorunuza bir çözüm
bulamadıysanız, SmartFacts sizin ilgili Teknisyenlerle e-posta veya
diğer yollardan bağlantı kurmanızı sağlayacaktır. SmartFacts daha
önce yaşadığınız sorunlarla ilgili bir geçmiş raporu turar ve buna
ilişkin ekleme ve değişiklikleri günceller. SmartFacts aynı zamanda
probleminizin çözümünde size yardımcı olabilecek en son modem
veya yazılım güncellemelerini yüklemeniz için sizi otomatik olarak
uyarır. SmartFacts’e www.zoom.com/techsupport adresinden
ulaşabilirsiniz.

http://www.zoom.com/
http://www.zoom.com/techsupport
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E-posta
Yaşadığınız herhangi bir teknik sorun hakkında Zoom’a e-posta
gönderebilirsiniz. Teknik Destek Mühendisleri e-postalarınızı 2 iş
günü içinde yanıtlayacaktır. www.zoom.com/techmail adresine
girerek e-posta yoluyla kişisel destek talebinde bulunabilirsiniz.
Zoom’a e-posta gönderirken, mesajınızda şu bilgileri yazmayı
unutmayın:

•  Seri Numarası

•  Tam adınız ve açık adresiniz

•  Probleminize ilişkin ayrıntılı bir tanım

Telefon
A.B.D. Teknik  Destek hattı:
Pazartesi-Cuma günleri 9:00-23:00 arası ve Cumartesi günü 9:00-
17:00 arası arayabilirsiniz.
Tel: (561) 997-9683.

Avrupa Teknik Destek hattı için:
Pazartesi-Cuma günleri 9:00-23:00 arası arayabilirsiniz.
İngiltere’deki müşterilerimiz için tel: 0870 720 0090. İngiltere
dışındaki müşterilerimiz için tel: 44 (0)1276 704440.

http://www.zoom.com/techmail
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Arızalı Ünitelerin İadesi
Garanti Kapsamındaki Bozuk Ürünün Tamiri veya Yenisiyle
Değiştirilmesi için bulunduğunuz bölgedeki ürün satış noktasın
başvurun. Eğer satış noktasına ulaşamıyorsanız, aşağıdaki
numaraları çevirerek Zoom Fabrika Müşteri Servisleri’ni
arayabilirsiniz:

ABD: (561) 241-7712

İNGİLTERE: 0870 720 0090

AVRUPA: 44 (0)1276 704440

Arızalı ürünün tamir edilmek üzere Zoom’a iade edilmesi ile ilgili
kargo ücreti müşteriye aittir (komisyon, gümrük ve vergi masrafları
dahil). Zoom ilk yıl iade kargo masraflarını ödeyecektir. Birinci
yıldan sonra ise müşteriden nakliye ve taşımacılık ücreti talep
edilebilir. Ürünün ithali ile ilgili her türlü gümrük, vergi ve
komisyon masrafları müşteriye aittir. Zoom tüm müşterilerini arızalı
üniteleri ilgili satış noktalarına iade etmeleri konusunda teşvik eder.
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Ek E
Yasal Bilgiler

ABD FCC 15. Madde-Emisyon Açıklaması

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Yönetmeliği Madde 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.

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümü’ne uygundur. Ürünün çalıştırılması  şu iki
koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı bir engele neden olamaz ve (2) bu cihaz,
istenmeyen çalışmalara neden olabilecek engeller de dahil olmak üzere her türlü
engeli kabul etmek zorundadır.
FCC Dikkat: Uyumdan sorumlu tarafın açıkça kabul etmediği her türlü değişiklik
kullanıcının bu donanımı kullanma yetkisini hükümsüz kılar.

ÖNEMLİ NOT:
Bu ürünün A.B.D sınırları içerisinde IEEE 802.11b veya 802.11g-uyumlu
çalıştırılması 1 ile 11 no’lu kanallar arasında sınırlıdır.

Industry Canada Emisyon Açıklaması
Bu B Sınıfı (Class B) dijital cihaz Canada Etkileşime Neden Olan Cihazlar
Yönetmeliğinin koşullarına tamamen uygundur.
Ürünün çalıştırılması şu iki koşula tabidir:
1) Bu cihaz zararlı bir engele neden olamaz ve
2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmalara neden olabilecek girişimler de dahil olmak
üzere her türlü girişimi kabul etmek zorundadır.
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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 EN55022 :1998+A1/2000+A2
:2003, B Sınıf

EN61000-3-2 :2000, A Sınıf
EN61000-3-3 :1995+A1:2001
EN61000-4-
2 :1995+A1/1998+A2/2001
EN61000-4-
3 :1996+A1/1998+A2/2001
EN61000-4-
4 :1995+A1/2001+A2/2001
EN61000-4-5 :1995+A1/2001
EN61000-4-6 :1996+A1/2001
EN61000-4-
11 :1994+A1/2001

Emisyon ve
İmünite’ye
İlişkin EMC
Gereksinimleri

89/336/EEC-EMC EN 301 489-1, 489-17 Radyo
Ekipmanına
İlişkin EMC
Gereksinimleri

99/5/EC EN 300 328 V1.4.1 : 2003-04 2.4GHz Radyo
Ekipmanı için
Teknik
Gereksinimler
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Çalıştırma İzni Bulunan Ülkeler & Avrupa Birliği Çerçevesinde Kullanım
Şartları
Bu cihaz Avrupa Birliği ülkelerinin tümünde çalıştırılabilir.
Kapalı ve açık alan kullanım şartları, lisans gereksinimleri ve kullanım izin verilen
kanallar bazı ülkelerde aşağıdaki şartlara tabidir:

Not: Kullanıcı ürünün çalıştıracağı kanalların aşağıda da tanımlandığı gibi Avrupa
Birliği ülkelerinin spektrum kullanım kurallarıyla uyumlu olmasını sağlamak için
ürün ile birlikte gelen yapılandırma programını kullanmalıdır.

• Kullanıcının veya kurulumu yapan kişinin bu cihazı çalıştırmaya başlamadan
önce, kullanım kılavuzunda da anlatıldığı gibi, komut satırı arayüzüne mevcut
işletim izni bulunan ülkeyi girmesi gerekmektedir.
• Bu cihaz çalıştırılacağı ülkenin belirlediği kanalları otomatik olarak tanıyacaktır.
Çalıştırılacağı ülkenin yanlış girilmesi yasal olmayan bir işletim uygulamasına neden
olur ve diğer sistemleri olumsuz etkileyebilir. Kullanıcı, bu dokümanda
tanımlandığı gibi cihazın tüm Avrupa Birliği ülkelerinde istenen kanal
sınırlamalarına, kapalı/açık ortam sınırlamalarına ve lisans gereksinimlerine  uygun
olarak çalıştığından emin olmalıdır.
• Bu cihaz, aşağıdaki durumlar hariç, 2.4 GHz bant: Kanal 1 - 13 söz konusu
olduğunda, Avrupa Birliği ülkelerinin tümünde kapalı veya açık ortamlarda
çalıştırılabilir.
- İtalya’da nihai kullanıcı bu cihazı açık alanda çalıştırmak için milli spektrum
yetkililerinden buna uygun bir lisans almak zorundadır.
- Belçika’da cihazın açık alanda çalıştırılması yalnızca 2.46 - 2.4835 GHz bant:
Kanal13 söz konusu olduğunda geçerlidir.
- Fransa’da cihazın açık alanda çalıştırılması yalnızca 2.4 - 2.454 GHz bant:
Kanal 1 – 7 söz konusu olduğunda geçerlidir.

Elektrostatik Boşalma Uyarısı
Ciddi bir elektrostatik deşarj olayı meydana gelirse cihazın sıfırlanması
(resetlenmesi) gerekebilir.
Ürün ile birlikte gelen CD’de uyum ile ilgili ek bilgiler mevcuttur.
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Regulatory Information
U.S. FCC Part 15 Emissions Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency and, if
not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
•  Reorient or relocate the receiving antenna.

•  Increase the separation between the equipment and receiver.

•  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.

•  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.
FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user's authority to operate this
equipment.

IMPORTANT NOTE:
IEEE 802.11b or 802.11g operation of this product in the U.S.A. is firmware-
limited to channels 1 through 11.

Industry Canada Emissions Statement
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian
Interference-Causing Equipment Regulations. Cet appareil numérique de la classe
B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.
Operation is subject to the following two conditions:
1) this device may not cause interference and
2) this device must accept any interference, including interference that may cause
undesired operation of the device.
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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: 2001 electrical safety

89/336/EEC-EMC EN55022 :1998+A1/2000+A2
:2003, Class B

EN61000-3-2 :2000, Class A
EN61000-3-3 :1995+A1:2001
EN61000-4-
2 :1995+A1/1998+A2/2001
EN61000-4-
3 :1996+A1/1998+A2/2001
EN61000-4-
4 :1995+A1/2001+A2/2001
EN61000-4-5 :1995+A1/2001
EN61000-4-6 :1996+A1/2001
EN61000-4-
11 :1994+A1/2001

EMC
Requirements
for Emissions
and Immunity

89/336/EEC-EMC EN 301 489-1, 489-17 EMC
Requirements
for Radio
Equipment

99/5/EC EN 300 328 V1.4.1 : 2003-04 Technical
Requirements
for 2.4GHz
Radio
Equipment
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Countries of Operation & Conditions of Use in the European
Community
This device is intended to be operated in all countries of the European
Community.
Requirements for indoor vs. outdoor operation, license requirements and allowed
channels of operation apply in some countries as described below:

Note: The user must use the configuration utility provided with this product to
ensure the channels of operation are in conformance with the spectrum usage
rules for European Community countries as described below.

•  This device requires that the user or installer properly enter the current
country of operation in the command line interface as described in the user
guide, before operating this device.

•  This device will automatically limit the allowable channels determined by the
current country of operation. Incorrectly entering the country of operation
may result in illegal operation and may cause harmful interference to other
system. The user is obligated to ensure the device is operating according to
the channel limitations, indoor/outdoor restrictions and license requirements
for each European Community country as described in this document.

•  This device may be operated indoors or outdoors in all countries of the
European Community using the 2.4 GHz band: Channels 1 - 13, except
where noted below.

- In Italy the end-user must apply for a license from the national spectrum
authority to operate this device outdoors.

- In Belgium outdoor operation is only permitted using the 2.46 - 2.4835 GHz
band: Channel 13.

- In France outdoor operation is only permitted using the 2.4-2.454 GHz
band: Channels 1-7.

Electrostatic Discharge Statement
The unit may require resetting after a severe electrostatic discharge event.
Additional compliance information is located on the CD.
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AÇIKLAMAAÇIKLAMAAÇIKLAMAAÇIKLAMA

Bu kullanım kılavuzu telif hakkı ile güvence altına alınmış bazı bilgiler
içermektedir. Söz konusu kitapçık ve beraberindeki tüm donanım,
yazılım ve ilgili dokümanlar için telif hakkı alınmıştır. Kılavuzun hiçbir
bölümü mekanik, elektronik veya diğer yollarla kopyalanamaz veya
çoğaltılamaz.

Ürünün imalatçısı donanımın her ortamda ve tüm uygulamalarda
düzgün çalışacağını garanti etmez ve açık veya zımnen yazılımın veya
dokümanların kalitesi, performansı, satılabilirliği veya herhangi bir
amaca uygunluğunu beyan etmez. İmalatçı, hiçbir kişi veya
organizasyona haber vermeden donanım, yazılım veya ilgili
dokümanlar üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Kılavuzda adı geçen tüm marka ve ürünler ait oldukları kişilerin ticari
markalarıdır.

© Telif Hakkı 2005
Tüm Hakları Saklıdır.


