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Genel Bakış

Bu Kullanım Kılavuzu’nda aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler
mevcuttur:

•  Kablosuz-G USB Adaptörünün bir Windows dizüstü bilgisayar
üzerinde kurulumu

•  Dizüstü bilgisayarınızın bir ağa bağlanması

•  Kablosuz-G USB Adaptörünün güvenlik ayarlarının yapılması

•  Kablosuz-G USB Adaptörü Programı’nın gelişmiş
özelliklerinin kullanımı

Kılavuzun 1. ve 2. Bölümlerinde bağlantının kurulması ve
güvenliğin sağlanması ile ilgili temel bilgiler yer almaktadır.

Eğer Kablosuz-G USB Adaptörünün gelişmiş özellikleri hakkında
bilgi almak isterseniz 3. Bölüm’e bakın. Bu bölümde, ağ bağlantınızı
bir ağdan diğerine değiştirmek, ağ bağlantınızın gücünü izlemek, IP
adresini yenilemek ve mevcut ağ listesini taramak için nasıl profil
oluşturulacağı konusunda bilgiler yer almaktadır.
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1
Kurulum Talimatları

Bu bölümde Kablosuz-G USB Adaptörünün bir Windows tabanlı
bilgisayara kurulumuna ilişkin temel talimatlar yer almaktadır.
Eğer USB Adaptörü bilgisayarınıza yüklemiş ve bu bilgisayar ile
bir ağa bağlanmışsanız (ayrı bir Hızlı Başlat kitapçığı
kullanarak), o zaman bu bölümü atlayıp 2. Bölüm: Güvenlik
Ayarları ile devam edebilirsiniz

Ürün Kutusunda Bulunanlar
Kablosuz-G USB Adaptörü paketinde şunlar bulunmaktadır:

•  Kablosuz-G USB Adaptörü

•  İçinde Kurulum Sihirbazı ve
Gerekli Bilgilerin yer aldığı CD

•  USB Uzatma Kablosu

•  Hızlı Başlat Kitapçığı

Başlamadan Önce
Kablosuz-G PC Kartı’nı kurmaya başlamadan önce, bilgisayarınızın
aşağıdaki özelliklere sahip olup olmadığını kontrol edin:

•  Kullanılabilir USB girişi

•  Windows XP, 2000, Me, veya
98SE işletim sistemi

•  CD sürücü

•  6 MB boş sabit disk alanı

Windows 98SE Kullanıcıları için not — Eğer bir Windows 98SE
kullanıcısıysanız, bilgisayarınızın en az 64MB RAM ve 300 MHz veya daha hızlı bir
CPU ile (Merkezi İşlem Birimi) donatılmış olması gerekir. Aynı zamanda kurulum
esnasında Windows 98SE Kurulum CD’sine ihtiyacınız olabilir.
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Kablosuz-G USB
Adaptörünün Kurulması
Önemli Uyarı! Kablosuz-G USB Adaptörünü dizüstü
bilgisayarınıza takmadan önce yazılımı kurmanız gerekmektedir.
Kurulum Sihirbazı size USB Adaptörünü ne zaman USB girişine
takmanız gerektiğini söyleyecektir.  

1111 Kablosuz-G CD’sini CD sürücüye yerleştirin. CD otomatik
olarak çalışacak ve Dili Seç ekranı açılacaktır. (Eğer CD
otomatik olarak çalışmazsa, Windows masaüstünde, Başlat
düğmesine tıklayın, Çalıştır tıklayın, sonra da D:\setup.exe
yazın; D, CD sürücünüze karşılık gelir.)

2222 Menü seçeneklerinden Kurulum Sihirbazı’nı ve daha sonra
USB Adaptörü’nü seçin. (Windows Me Kullanıcıları için—
Eğer bu adımdan sonra ekrana bilgisayarınızı yeniden
başlatmanız gerektiğini söyleyen bir yazı gelirse, bilgisayarınızı
yeniden başlatın.)
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3333 Kurulum programı kurulum için gerekli dosyaları hazırlar.

4444 Çoğu kullanıcı Choose Destination Location (Varış Yerini
Seç) ekranında programın kurulacağı klasörü varsayılan
Destination Folder (Varış Klasörü) olarak seçer; isterseniz
gözat düğmesine tıklayarak farklı bir klasör de seçebilirsiniz.
Seçiminizi yaptıktan sonra Next’e (İleri) tıklayın.

5555 İlgili uyarı ekrana geldiğinde Kablosuz-G USB Adaptörünü
bilgisayarınızın USB girişine takın. (Takmadan önce plastik
kapağını çıkarın.) İsterseniz, Adaptör ile gelen USB uzatma
kablosunu kullanarak Adaptörü en iyi performansı alacak
biçimde yerleştirebilirsiniz. Her iki durumda da, konektörlerin
yerlerine iyice oturduğundan emin olun.

Bilgisayarınızın işletim sistemi…
Windows XP ise, 6. adım ile devam edin
Windows 2000 ise, 9. adım ile devam edin
Windows 98SE ise, 10. adım ile devam edin
Windows Me ise, 11. adım ile devam edin



Bölüm 1: Kurulum Talimatları 7

6666 Windows XP Kullanıcıları: Ekrana “Windows yazılımı
bulmak için Windows Güncelleştirme sitesine bağlansın
mı?” yazısı gelirse, No, not this time (Hayır, daha sonra
bağlan) seçeneğine ve daha sonra Next’e (İleri) tıklayın.

7777 Ekrana “Sihirbazdan ne yapmasını istiyorsunuz?” yazısı
geldiğinde, önce Yazılımı otomatik yükle daha sonra da İleri
tıklayın.
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8888 Yeni Donanım Sihirbazı Bulundu Tamalanıyor
penceresinde Son tıklayın.

(Not: Ekrana Windows Logosu testi ile ilgili bir uyarı mesajı
gelirse, Devam et tıklayın.) 11. adım ile devam edin.
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9999 Windows 2000 Kullanıcıları: “Do you want to continue the
installation?” (Kurulama devam etmek istiyor musunuz?)
sorusu ekrana geldiğinde, Yes’e (Evet) tıklayın. 11. adım ile
devam edin.

10101010 Windows 98SE Kullanıcıları: Windows 98SE Kurulum
CD’sini takmanızı söyleyen yazı ekrana geldiğinde, CD’yi
sürücüye yerleştirin ve OK’ye (Tamam) tıklayın. 11. adım
ile devam edin

11111111 Kurulum Sihirbazı penceresi açılır ve yazılım kurulmaya
başlar.
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12121212 Kurulum tamamlandıktan sonra Yes, I want to restart
my computer no’a (Evet, bilgisayarımı yeniden başlatmak
istiyorum) ve daha sonra Finish’e (Son) tıklayın. Dizüstü
bilgisayarınız yeniden başlatılacaktır.

Kablosuz-G USB Adaptörünün kurulumu tamamlandı! Sayfa
11’daki Bağlantının Kurulması konusuyla devam edin.
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Bağlantının Kurulması
Kablosuz-G USB Adaptörünün iki tür ağı destekler—
infrastructure (altyapı) ve (ad hoc) tasarsız.

Eğer bilgisayarınızla kablosuz erişim noktası veya kablosuz router
bulunan bir ağa bağlanmak istiyorsanız, sayfa 12’deki
Infrastructure (Altyapı) Ağ Bağlantısı konusuyla devam edin.

Eğer bilgisayarınızla başka bir kablosuz bilgisayar grubundan
meydana gelen ve herhangi bir kablosuz erişim noktası veya
kablosuz router bulunmayan bir ağa bağlanmak istiyorsanız, sayfa
14’deki Ad Hoc (Tasarsız) Ağ Bağlantısı konusuyla devam edin.
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Infrastructure (Altyapı) Ağ
Bağlantısı
Herhangi bir altyapı ağı içerisindeyken Kablosuz-G USB
Adaptörünü bilgisayarınızın 802.11b veya 802.11g uyumlu bir
kablosuz erişim noktasına veya kablosuz router'a bağlanmasını
sağlar.

Bu adımları tamamlamadan önce bağlanmak istediğiniz ağda bir
kablosuz erişim noktası veya kablosuz router bulunduğundan emin
olun.

1111 Kablosuz-G USB Adaptörünü kurduktan ve dizüstü
bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra, Wireless-G USB
Utility (Kablosuz-G USB Adaptör Programı), Configuration
(Yapılandırma) sekmesiyle açılır. (Not: Eğer açılmazsa,
masaüstünüzdeki Wireless-G USB Utility ikonuna çift
tıklayın.)

2222 Network Name (SS
bağlanmak istediğini
erişim noktası veya a
(Ağ Adı)’nda zoom 

Not: Eğer Network Name (
bağlanmak istediğiniz ad listed
sekmesine daha sonra da Scan
düzenleyin. Daha sonra Confi
Network Name (Ağ Adı) list
Kablosuz-G USB Adaptörü

ID) (Ağ Adı) listesine tıklayın ve listeden
z ağın adını seçin. Eğer bir Zoom kablosuz
ğ geçidi kullanıyorsanız, Network Name
yazacaktır.

Ağ Adı) listesinde herhangi bir şey yazmıyorsa veya
e yoksa, o zaman önce Site Survey (Alan Araması)
 (Tara) düğmesine tıklayarak ağ listesini yeniden
guration (Yapılandırma) sekmesine tıklayın ve
esinden bağlanmak istediğiniz ağı seçin.
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3333 Aşağıdaki ayarları seçin:

Network Type (Ağ Tipi): Infrastructure (Altyapı)

Transmit Rate (İletim oranı): auto (otomatik)
Eğer Transmit Rate (İletim oranı)’nın otomatik olarak
maksimum performansa ayarlanmasını istiyorsanız, auto’yu
(otomatik) seçin. Eğer sabit bir hız belirlemek istiyorsanız,
listeden istediğiniz hız oranını seçin.
Not: Çoğu kullanıcı auto (otomatik) seçeneğini seçecektir.

Power Save (Güç tasarrufu): Disabled (Kapalı)

4444 Save’e (Kaydet) ve Apply Change’e (Uygula) tıklayın.

5555 Şimdi dizüstü bilgisayarınızla ağa bağlanabilirsiniz. Web
tarayıcınızı açın ve bildiğiniz bir web adresine bağlanmaya
çalışın.

Eğer Internet’e bağlanabiliyor ve artık güvenlik ayarlarını
yapmak istiyorsanız , sayfa 18’deki Bölüm 2: Güvenlik Ayarı
kısmına bakın. Eğer bağlanamadıysanız sayfa 35’deki Arıza
Tespit bölümüne bakın.
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Ad Hoc (Tasarsız) Ağ Bağlantısı
Kablosuz-G USB Adaptörü tasarsız ağ türünü destekler. Bu ağ türü
peer-to-peer (kullanıcılar arası) ağ olarak da bilinir. Tasarsız ağ söz
konusu olduğunda, Kablosuz-G USB Adaptörü bilgisayarınızın
kablosuz adaptör kullanan diğer bilgisayarlara direkt olarak bağlantı
kurmasını sağlar. Bu ağ türünde kablosuz erişim noktası veya
kablosuz router bulunmaz.

Tasarsız ağlar, aynı anda birkaç bilgisayarla bağlanmak isteyen veya
geçici bir kablosuz LAN oluşturmak isteyen kullanıcılar için
birebirdir. Örneğin, bir toplantı odasında bir araya gelmiş bir grup
insan bir Internet bağlantısını paylaşmak isteyebilir. Her dizüstü
bilgisayarın kendi kablosuz adaptörü bulunacağından ve bu
bilgisayarlar tasarsız ağ içerisinde yer alacağından, kullanıcılar
Internet bağlantısını dizüstü bilgisayarlar arasında kolayca
paylaşabilirler. Tasarsız ağlar aynı zamanda kablosuz router’ler ve
kablosuz erişim noktaları çalışmadığı zamanlarda geçici program
düzeltmesi olarak da görev yapmaktadır.

Tasarsız ağ bağlantısını kurmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1111 Kablosuz-G USB Adaptörü kurduktan ve bilgisayarınızı
yeniden başlattıktan sonra, Zoom Wireless-G USB Utility
(Kablosuz-G USB Adaptörü Programı), Configuration
(Yapılandırma) sekmesiyle açılır. (Not: Eğer açılmazsa,
masaüstünüzdeki Wireless-G USB Utility (Kablosuz-G USB
Adaptörü Programı) ikonuna çift tıklayın.)

2222 Eğer dizüstü bilgisaya
veya birincil bilgisaya
Adı’nı) SSID girin. B
ve harflerden meydan
tasarsız ağa bağlanaca
istediğiniz ağın adını 
Kablosuz-G USB Adaptörü

rınız tasarsız ağ içerisinde kurulacak ilk
r ise, ilgili kutucuğa Network Name (Ağ
u ad büyük küçük harfe duyarlı olup sayı
a gelebilir. Eğer bilgisayarınız var olan bir
ksa, listeye tıklayın ve bağlanmak
seçin.
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Not: Eğer Network Name (Ağ Adı) listesinde herhangi bir şey yazmıyorsa veya
bağlanmak istediğiniz ad listede yoksa, o zaman önce Site Survey (Alan Araması)
sekmesine daha sonra da Scan (Tara) düğmesine tıklayarak ağ listesini yeniden
düzenleyin.daha sonra Configuration (Yapılandırma) sekmesine tıklayın ve
Network Name (Ağ Adı) listesinden bağlanmak istediğiniz ağı seçin.

3333 Aşağıdaki ayarları seçin:

Network Type (Ağ Tipi): Ad Hoc (Tasarsız)

Transmit Rate (İletim oranı): auto (otomatik)
Eğer Transmit Rate (İletim oranı)’nın otomatik olarak
maksimum performansa ayarlanmasını istiyorsanız, auto’yu
(otomatik) seçin. Eğer sabit bir hız belirlemek istiyorsanız,
listeden istediğiniz hız oranını seçin.
Not: Çoğu kullanıcı auto (otomatik) seçeneğini seçecektir.

Channel (Kanal): Kanal tasarsız ağ içerisindeki diğer cihazlar
tarafından ayarlanmış kanal ile aynı olmalıdır. bununla birlikte
eğer dizüstü bilgisayarınız tasarsız ağ içerisinde kurulacak ilk
bilgisayar ise, bir kanal seçin. Seçeceğiniz kanal bulunduğunuz
bölgenin izin verdiği aralıkta olmalıdır: ABD - 11 kanal,
Japonya - 14 kanal, Avrupa - 13 kanal. Ayrıca, herhangi bir
kesintiye maruz kalmamak için, siz kullandığınız kanal ile aynı
aralıktaki diğer ağlar tarafından kullanılan kanal arasında 5–
kanallık bir fark bulunması gerekmektedir. Aynı aralıktaki diğer
ağların kanal ayarlarını görmek için Site Survey (Alan
Araması)’na ve daha sonra da Scan (Tara)’ya tıklayın. Eğer
hangi kanalı kullanmanız gerektiği konusunda emin değilseniz,
varsayılan kanal olan– kanal 6’yı seçin.
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4444 Save’e (Kaydet) ve Apply Change’e (Uygula) tıklayın.

5555 Tasarsız ağ kullanırken sabit bir IP adresi ayarı yapmanız
gerekecektir. Bu ayarlarla ilgili yardım almak isterseniz sayfa
30’daki Ek A: TCP/IP Ayarları konusuna bakın.

6666 Şimdi dizüstü bilgisayarınızla ağa bağlanabilirsiniz. Web
tarayıcınızı açın ve bildiğiniz bir web adresine bağlanmaya
çalışın.

Eğer Internete bağlanabiliyor ve artık güvenlik ayarlarını yapmak
istiyorsanız , sayfa 18’deki Bölüm 2: Güvenlik Ayarı kısmına
bakın. Eğer bağlanamadıysanız sayfa 35’deki Arıza Tespit
bölümüne bakın.
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Bağlantı Işığı
Göstergelerinin (LED’lerin)
Anlamları
Kablosuz-G USB Adaptörünün Bağlantı Gösterge Lambasının
(LED) anlamı aşağıdaki tabloda açıklanmıştır:

LED Durumu Açıklama
Açık (Yeşil) Bir altyapı veya tasarsız bağlantısının olduğunu

gösterir.

Yavaş Yanıp Sönme Kablosuz-G USB Adaptörünün kullanılabilir bir ağ
taradığını gösterir.

Hızlı Yanıp Sönme Kablosuz-G USB Adaptörünün veri alıp verdiğini
gösterir.
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2
Güvenlik Ayarları

Bu bölümde WPA ve WEP yoluyla Kablosuz-G USB Adaptörünün
güvenlik ayarlarının nasıl yapılacağı anlatılmıştır.

Önemli Uyarı! Eğer ağınızda kablosuz bir erişim noktası veya kablosuz router
kullanıyorsanız, öncelikle bu kablosuz erişim noktası ve kablosuz router’in
güvenlik ayarlarını yapmanız gerekmektedir. Daha sonra aynı yapılandırma
ayarlarını kullanarak bu kez de Kablosuz-G USB Adaptörünüzün güvenlik
ayarlarını yapın. Örneğin, söz konusu kablosuz erişim noktası WPA yoluyla ve bir
şifre kullanılarak yapılandırıldıysa, Kablosuz-G USB Adaptörünüzün de WPA
güvenliğini etkin kılarak aynı şifreyi girmeniz gerekmektedir.

Kablosuz ağınızın güvenlik ayarlarını yapılandırmak ve uygulamak
için aşağıdaki iki yoldan birini seçebilirsiniz:

•  WPA PSK (WiFi ® Protected Access Pre-Shared Key)
WPA, WEP ile kıyaslandığında daha güvenlidir; fakat bu yolu
kullanabilmek için kullanacağınız tüm kablosuz cihazların
WPA’yi desteklemesi gerekmektedir. Ayrıca, WPA tasarsız
ağlarla uyumlu değildir. WPA yoluyla güvenlik ayarı yapmak
için sayfa 19’e bakın.

•  WEP (Wired Equivalent Privacy) 64- ve 128-bit. WEP yoluyla
güvenlik ayarı yapmak için sayfa 20’a bakın.
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WPA PSK (Pre-Shared Key)
Yoluyla Güvenlik Ayarı

1111 Configuration (Yapılandırma) penceresinde Security
(Güvenlik) sekmesine tıklayın.

2222 Security OFF (Güvenliği KAPAT) düğmesine tıklayarak
güvenliği Security ON (Güvenliği AÇ) yapın.

3333 Authentication Type (Doğrulama Türü) listesine tıklayın ve
WPA-PSK’i seçin.

4444 Kablosuz erişim noktası veya kablosuz router’ın güvenlik
ayarını yaparken kullandığınız şifreyi (password) girin. (Not: İlk
olarak kablosuz erişim noktası veya kablosuz router'ın güvenlik
şifresi oluşturulmalıdır.) Bu şifre maksimum 63 minimum 8
karakterden oluşmalıdır. Şifreyi oluştururken büyük-küçük
harfleri veya sayıları kullanabilirsiniz.

5555 Save’e (Kaydet) ve Apply Change’e (Uygula) tıklayın.
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WEP yoluyla Güvenlik Ayarı

1111 Configuration (Yapılandırma) penceresinde Security
(Güvenlik) sekmesine tıklayın.

2222 Security OFF (Güvenliği KAPAT) düğmesine tıklayarak
güvenliği Security ON (Güvenliği AÇ) yapın.

3333 Authentication Type (Doğrulama Türü) listesine tıklayın ve
WEP’i seçin.

4444 Listeden Authentication mode’a (Doğrulama modu) tıklayın
ve Open’ı (Açık) veya Shared’i (Paylaşılan) seçin. Ağınızdaki
tüm cihazların Authentication mode ayarı birbiriyle aynı
olmalıdır. Açık olarak seçilmiş doğrulama modu Paylaşılan
doğrulama modundan daha güvenlidir.

5555 Altyapı Ağı Kullanıcıları—Ağınızdaki kablosuz erişim noktası
veya kablosuz router’ın şifresini veya anahtarını bilmeniz
gerekmektedir. Şifreyi girmek için Use Passphrase (Şifre
Kullan) kutusunu işaretleyin ve şifrenizi bu kutuya girin. Daha
sonra 9. adım ile devam edin. Anahtar girmek için ise ilgili
kutuya anahtarı girin. Daha sonra 9. adım ile devam edin.

Eğer kablosuz erişim noktası veya router’ın şifresini veya
anahtarını bilmiyorsanız, kablosuz erişim noktası veya kablosuz
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router’ın güvenlik ayarını yaptığınız Security (Güvenlik)
menüsüne girin ve ilgili şifre veya anahtara burada bakın.

Tasarsız Ağ Kullanıcıları—Güvenlik ayarının ilk olarak
yapıldığı kablosuz cihazın şifre veya anahtar(lar)ını bilmeniz
gerekmektedir. Şifreyi girmek için Use Passphrase (Şifre
Kullan) kutusunu işaretleyin ve şifrenizi bu kutuya girin. Daha
sonra 9. adım ile devam edin. Anahtar girmek için ise ilgili
kutuya anahtarı girin. Daha sonra 9. adım ile devam edin.

Eğer şifreyi veya anahtarı bilmiyorsanız, güvenlik ayarının ilk
olarak yapıldığı kablosuz cihazın Security (Güvenlik)
menüsüne girin ve ilgili şifre veya anahtara burada bakın.

Eğer Kablosuz-G USB Adaptörü güvenlik ayarının yapılacağı
ilk cihaz ise, bir şifre veya anahtar oluşturmanız gerekir:

•  Ağınızdaki cihazların tümü Zoom cihazı ise bir şifre
oluşturun ve 6. adım ile devam edin.

•  Ağınızdaki cihazların hepsi Zoom cihazı değilse, bir
anahtar oluşturun ve 7. adım ile devam edin.

6666 Şifre oluşturma —Use Passphrase kutusunu işaretleyin.
Daha sonra bir şifre girin. Bu şifre büyük küçük harfe duyarlı,
minimum 1 ve maksimum 63 karakterden oluşan bir şifre
olmalıdır. Karakterler büyük-küçük harf ve sayı içerebilir. 9.
adım ile devam edin.

7777 Anahtar oluşturma —Key Type (Anahtar Türü) listesine
tıklayın ve 40/64-bit encryption (40/64-bit şifreleme) veya
104/128-bit encryption’dan (104/128-bit şifreleme) birini
seçin. Not: 128-bit WEP 64-bit’e oranla daha güvenlidir; fakat
128-bit WEP söz konusu olduğunda ağ performası düşebilir.

64-bit şifreleme için heksadesimal (16-tabanlı) karakterlerden
oluşan en az bir tane anahtar oluşturmanız gerekir; bununla
birlikte maksimum dört adet anahtar oluşturabilme imkanınız
vardır. 128-bit şifreleme için ise yine heksadesimal
karakterlerden oluşan tek bir tane anahtar oluşturmanız gerekir
Heksadesimal karakter aralığı 0-9 ve A-F şeklindedir. Bunlara
ek olarak 40/64-bit ASCII veya 104/128-bit ASCII
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seçenekleri de mevcuttur. ASCII seçenekleri söz konusu
olduğunda oluşturacağınız anahtar ASCII karakterlerini
içermelidir (büyük-küçük harf ve sayılar).
Aşağıdaki tabloyu kullanarak oluşturacağınız anahtar(lar) için
girmeniz gereken karakter sayısını belirleyin

Seçeceğiniz anahtar
türüne göre…

tam olarak girmeniz
gereken değer

64-bit Hexadecimal 10 karakter. Karakterler A-F
arası büyük harflerden ve
0-9 arası rakamlardan
oluşabilir.

64-bit ASCII 5 karakter. Karakterler büyük-
küçük harf ve sayılardan
oluşabilir.

128-bit Hexadecimal 26 karakter. Karakterler A-F
arası büyük harflerden ve
0-9 arası rakamlardan
oluşabilir.

128-bit ASCII 13 karakter. Karakterler
büyük-küçük harf ve
sayılardan oluşabilir.

8888 Save’e (Kaydet) ve Apply Change’e (Değişiklikleri Uygula)
tıklayın.
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3
Gelişmiş Seçenekler

Zoom Kablosuz-G USB Adaptörü Programı Zoom Kablosuz-G USB Adaptörü Programı Zoom Kablosuz-G USB Adaptörü Programı Zoom Kablosuz-G USB Adaptörü Programı ile profil
oluşturabilir, ağ bağlantınızın sinyal gücünü izleyebilir, bir IP
adresi yenileyebilir ve varolan ağları tarayabilirsiniz. Bu
bölümde yukarıda bahsedilen seçeneklerin ne zaman ve nasıl
kullanıldığına dair bilgiler mevcuttur.
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Profil Oluşturma
Profil, belirli bir kablosuz bağlantı için gerekli ayarlar bütünüdür.
Eğer birden fazla ağ kullanmak istiyorsanız, her ağ için ayrı bir
profil oluşturup; bağlanmak istediğiniz ağa göre dilediğiniz bir
profilden diğerine geçiş yapabilirsiniz. Örneğin, farklı yapılandırma
ayarları ile donatılmış bir ev ağı ve bir de işyeri ağı oluşturmak
isteyebilirsiniz. Bunun için iki ayrı profil oluşturup her bir ağa ait
ayarları saklayabilir ve dilediğiniz profili seçerek bir ağdan diğerine
hızla ve kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz.

1111 Configuration (Yapılandırma) sekmesine ve daha sonra New
(Yeni) düğmesine tıklayın.

2222 İlgili metin kutucuğa oluşturmak istediğiniz yeni profilin adını
yazın.

3333 Common (Genel) sekmesine tıklayın ve yapılandırma
bilgilerinizi girin. Yapılandırma ayarlarınızla ilgili yardım almak
için, sayfa 11’daki Bağlantının Kurulması konusuna bakın.



Bölüm 3:  Gelişmiş Seçenekler 25

4444 Yapılandırma ayarlarınızı girdikten sonra Save’e (Kaydet) ve
Apply Change’e (Uygula) tıklayın.

5555 Profilin güvenlik ayarlarını yapmak için Security (Güvenlik)
sekmesine tıklayın. Bunun için sayfa 18’deki Bölüm 2:
Güvenlik Ayarları konusuna bakın. Güvenlik ayarlarınızı
tamamladıktan sonra Save’e (Kaydet) ve Apply Change’e
(Uygula) tıklayın.
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Bağlantı Bilgilerinin
Kullanılması
Link Information (Bağlantı Bilgileri) penceresi kablosuz ağınızla
ilgili bilgileri gösterir. Burada yer alan bilgiler herhangi bir bağlantı
probleminin arıza tespiti sırasında yararlı olabilir. Aşağıdaki resim
Bağlantı Bilgileri penceresinde yer alan bilgileri  gösterir:

•  Network Name (SSID) (Ağ
Adı): Dizüstü bilgisayarınızın
bağlandığı kablosuz ağın adıdır.

•  Connection MAC Address
(Bağlantı MAC Adresi):
Kablosuz router veya erişim
noktasının MAC adresidir.

•  Channel (Kanal): Wi-Fi frekans
kanalıdır.

•  Current Connection Speed
(Mevcut Bağlantı Hızı):
Kablosuz-G PC Kartı’nın iletim
hızıdır.

•  Operating Mode (İşletim
Modu): Ağınızın işletim modudur
(802.11b veya 802.11g). 802.11g
modu 802.11b moduna oranla
daha hızlı iletim

•  Receive Packets (Alınan
Paket): Hatasız alınan paket
sayısını gösterir.

•  Transmit Packets (Gönderilen
Paket): Hatasız gönderilen paket
sayısını gösterir.

•  Signal Strength (Sinyal Gücü):
Paket alımındaki iletimin sinyal
gücüdür; izin verilen maksimum
güç yüzde olarak gösterilir. Not:
Configuration /Advanced
(Yapılandırma/Gelişmiş)
sekmesindeki Transmit Power
(İletim Gücü) kaydıracını
kullanarak Sinyal Gücü’nü
dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
Bu ayar varsayılan olarak
maksimumdur.

•  Link Quality (Bağlantı
Kalitesi): İletimin bağlantı
kalitesini gösterir.
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IP Bilgisinin Yenilenmesi
Ağ bağlantınızın düzgün çalışmadığı zamanlar olabilir. Kablosuz-G
USB Adaptörü için yeni bir IP bilgisinin atanması, arıza tespit
sürecinin bir parçası olabilir. (Not: Yeni bir IP adresini atanması
yalnızca altyapı ağı kullanıcıları için geçerli olup tasarsız ağ
kullanıcıları bu özelliği kullanamaz.) Yeni bir IP adresi atamak için
şunları yapın:

1111 IP Information (IP Bilgileri) sekmesine ve daha sonra
Release’e (Serbest bırak) tıklayın.

2222 IP Address ve Gateway kutuları sıfır olarak görünecektir.

3333 Renew’a (Yenile) tıkayın; cihazın yeni IP adresi kutularda
görünecektir.

•  Client IP Address (İstemci IP
Adresi): Dizüstü bilgisayarınızın
IP adresidir

•  Gateway IP Address (Ağ geçidi
IP Adresi): Ağ ağgeçidinin IP
adresidir.

•  Client Host Name (İstemci
Host Adı): Ağdaki dizüstü
bilgisayarınızın adıdır, genellikle
üreticinin adı görünür.

•  Client IP Subnet Mask
(İstemci IP Altağ Maskesi): Bir
IP adresinin altağını belirlemede
kullanlan maskedir.

•  Release (Serbest bırak): Eski IP
bilgisini serbest bırakarak
kablosuz erişim noktası veya
kablosuz router’ı yeni bilgileri
göndermesini sağlar.

•  Renew (Yenile): Kablosuz-G
USB Adaptörü için yeni IP
bilgileri gönderir.
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Alan Arama ve Tarama
Fonksiyonunun Kullanılması
Aşağıdaki uyuglamalardan herhangi birini yapmanız gerekiyorsa
Site Survey (Alan Araması) penceresi ve Scan (Tara) aracını
kullanın:

•  Ağa bağlanabilmek için ağ adlarını içeren bir liste bulmak

•  Ağınız ile aynı aralık içinde yer alan diğer ağlar arasındaki kanal
farkını kontrol etmek

•  Ağınızın güvenlik ayarlarının etkin olup olmadığını doğrulamak

•  Kablosuz erişim noktasnızın veya kablosuz router’inizin MAV
adresini belirlemek

•  Ağınızın sinyal gücünü kontrol etmek

•  Ağınızın ağ türünü kontrol etmek (altyapı mı yoksa tasarsız mı)

•  Ağın işletim modunu kontrol etmek (802.11b veya  802.11g)
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Bu fonksiyonu kullanmak için, Site Survey sekmesine ve Scan
düğmesine tıklayın. resimden de göreceğiniz gibi pencere içerisinde
Network type (Ağ türü), Network name (Ağ adı), Mode (Nod),
Security (Güvenlik), Signal strength (Sinyal Gücü), Channel
(Kanal), and MAC address (Mac Adresi) bilgileri mevcuttur.
İkonlar ağ türünü, işletim modunu, ve güvenliği göstermektedir.
•   altyapı ağı anlamna gelir

•  tasarsız ağ anlamına gelir
•  güvenlik ayarlarının yapılmış oldığını gösterir

•  ve  ağın işletim modunu gösterir (802.11b veya 802.11g)

•  Ağ türü: Altyapı ya da
       tasarsız.

•  Ağ adı: Dizüstü bilgisayarınızın
bağlanacappı ağın adı.

•  Mod: Ağınızın işletim modudur
(802.11b veya 802.11g). 802.11g
modu 802.11b moduna oranla
daha hızlı iletim performansına ve
daha geniş bir aralığa sahiptir.

•  Güvenlik: Güvenlik ayarının
etkin olu olmaığını gösterir.

•  Sinyal: İletim performansınızın
gücünü ve kalitesini gösterir.

•  Kanal: Wi-Fi frekans kanalıdır.
•  MAC Adresi: Altyapı ağı söz

konusu olduğunda, kablosuz
router veya kablosuz erişim
noktasının MAC adresidir.
Tasarsız ağ söz konusu
olduğunda ise ağda açılacak ilk
bilgisayarın MAC adresidir.
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Ek A
TCP/IP Ayarları

Windows varsayılan olarak dinamik adrese (DHCP) ayarlıdır. Bu
ayar altyapı ağı için doğru bir ayardır, fakat tasarsız ağ
kullanıyorsanız bu ayarı değiştirmeniz gerekecektir. Şimdi
bilgisayarınızda hangi Windows işletim sistemi mevcutsa o işletim
sisteminin anlatıldığı bölüme ilerleyin.

Windows XP

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

aaaa Masaüstünden Başlat düğmesine basın, Denetim
Masası’e girin ve Ağ ve Internet Bağlantıları açın.

bbbb Yerel Ağ Bağlantısı ikonuna sağ tıklayın ve Özellikler
seçin.

cccc Zoom Wireless-G USB Adapter TCP/IP değerini seçin
ve Özellikler ’e tıklayın.

dddd Eğer tasarsız ağ kullanıyorsanız, 2. adım ile devam edin.
Eğer altyapı ağı kullanıyorsanız, 3. adım ile deam edin.

2222 Ad Hoc (Tasarsız) Ağlar için: Sabit IP adresi ayarı yapmak için
şu adımları takip edin:

aaaa Otomatik IP adresi al alanını seçili olmamalıdır.
Aşağıdaki IP adresini kullan ve Aşağıdaki DNS
sunucusu adreslerini kullan kutularını işaretleyin.

bbbb Eğer dizüstü bilgisayarınız tasarsız ağ içerisinde kurulacak
olan ilk bilgisayar ise, IP adresi alanına 10.0.0.5 girin. Eğer
varolan bir tasarsız ağa IP adresi ekliyorsanız, her adres için
son rakamı birer arttırarak yazın. Örneğin, 10.0.0.6,
10.0.0.7
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cccc Subnet mask alanına 255.255.255.0 girin. Tasarsız
ağınızdaki bilgisayarların Subnet mask değerleri birbiriyle
aynı olmalıdır.

dddd Default gateway ve Preferred DNS server alanlarına
10.0.0.5 girin. (Bu, tasarsız ağınızda kurulmuş olan ilk
bilgisayarın IP adresidir.) Tasarsız ağınızdaki bilgisayarların
Default Gateway ve Preferred DNS server değerleri
birbiriyle aynı olmalıdır.

Tasarsız ağınıza bağlı bir dizüstü bilgisayarda sabit IP adresi ayarı
yaptınız!

3333 Altyapı Ağları için: DHCP ayarlarınızı doğrulamak için şunları
yapın:

aaaa Otomatik IP adresi al alanını seçili olmalıdır.

bbbb Otomatik DNS sunucusu adresi al veya DNS’yi aç
alanlarından biri seçili olmalıdır. Diğer alanlar boş
kalmalıdır.
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Windows 2000

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

aaaa Masaüstünde Başlat tıklayın, Ayarlar gelin ve daha sonra
Ağ ve Çevirmeli Bağlantılar tıklayın.

bbbb Yerel Ağ Bağlantısı ikonuna sağ tıklayın ve Özellikler
seçin.

cccc Zoom Wireless-G USB Adapter TCP/IP değerini seçin
ve Özellikler’e tıklayın.

dddd Eğer tasarsız ağ kullanıyorsanız, 2. adım ile devam edin.
Eğer altyapı ağı kullanıyorsanız, 3. adım ile deam edin.

2222 Sabit IP adresi ayarı yapmak için şu adımları takip edin:

aaaa Otomatik IP adresi al alanını seçili olmamalıdır. Aşağıdaki
IP adresini kullan ve Aşağıdaki DNS sunucusu adreslerini
kullan kutularını işaretleyin.

bbbb Eğer dizüstü bilgisayarınız tasarsız ağ içerisinde kurulacak
olan ilk bilgisayar ise, IP adresi alanına 10.0.0.5 girin. Eğer
varolan bir tasarsız ağa IP adresi ekliyorsanız, her adres için
son rakamı birer arttırarak yazın. Örneğin, 10.0.0.6,
10.0.0.7.

cccc Subnet mask alanına 255.255.255.0 girin. Tasarsız
ağınızdaki bilgisayarların Subnet mask değerleri birbiriyle
aynı olmalıdır.

dddd Default gateway ve Preferred DNS server alanlarına
10.0.0.5 girin. (Bu, tasarsız ağınızda kurulmuş olan ilk
bilgisayarın IP adresidir.) Tasarsız ağınızdaki bilgisayarların
Default Gateway ve Preferred DNS server değerleri
birbiriyle aynı olmalıdır.

Tasarsız ağınıza bağlı bir dizüstü bilgisayarda sabit IP adresi ayarı
yaptınız!



Ek A: TCP/IP Ayarları 33

3333 Altyapı Ağları için: DHCP ayarlarınızı doğrulamak için şunları
yapın:

aaaa Otomatik IP adresi al alanını seçili olmalıdır.

bbbb Otomatik DNS sunucusu adresi al veya DNS’yi aç
alanlarından biri seçili olmalıdır. Diğer alanlar boş
kalmalıdır.

Windows 98SE/Me

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

aaaa Masaüstünde Başlat tıklayın, Ayarlar gelin ve daha sonra
Denetim Masası seçin.

bbbb Ağ ikonuna çift tıklayın, Ağ iletişim kutusu açılır.

cccc Zoom Wireless-G USB Adapter TCP/IP değerini seçin,
Özellikleri’e ve daha sonra Tamam tıklayın.

dddd Eğer tasarsız ağ kullanıyorsanız, 2. adım ile devam edin.
Eğer altyapı ağı kullanıyorsanız, 3. adım ile devam edin.

2222 Sabit IP adresi ayarı yapmak için şu adımları takip edin:

aaaa Otomatik IP adresi al alanını seçili olmamalıdır. Daha
sonra IP adresi belirle radyo düğmesine tıklayın.

bbbb Eğer dizüstü bilgisayarınız tasarsız ağ içerisinde kurulacak
olan ilk bilgisayar ise, IP adresi alanına 10.0.0.5 girin. Eğer
varolan bir tasarsız ağa IP adresi ekliyorsanız, her adres için
son rakamı birer arttırarak yazın. Örneğin, 10.0.0.6,
10.0.0.7.

cccc Subnet mask alanına 255.255.255.0 girin. Tasarsız
ağınızdaki bilgisayarların Subnet mask değerleri birbiriyle
aynı olmalıdır.
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dddd Default gateway alanına 10.0.0.5 girin. (Bu, tasarsız
ağınızda kurulmuş olan ilk bilgisayarın IP adresidir.)
Ağgeçidi sekmesine tıklayın ve Default gateway alanına
10.0.0.5 girin. Tasarsız ağınızdaki bilgisayarların Default
Gateway değerleri birbiriyle aynı olmalıdır.

eeee Preferred DNS server alanına 10.0.0.5 girin. (Bu, tasarsız
ağınızda kurulmuş olan ilk bilgisayarın IP adresidir.) DNS
Yapılandırma sekmesine ve (DNS’yi aç) tıklayın.
Preferred DNS server alanına 10.0.0.5 girin. Tasarsız
ağınızdaki bilgisayarların Preferred DNS server değerleri
birbiriyle aynı olmalıdır.

Tasarsız ağınıza bağlı bir dizüstü bilgisayarda sabit IP adresi ayarı
yaptınız!

3333 Altyapı Ağları için: DHCP ayarlarınızı doğrulamak için şunları
yapın:

aaaa Otomatik IP adresi al alanını seçili olmalıdır.

bbbb Otomatik DNS sunucusu adresi al veya DNS’yi aç
alanlarından biri seçili olmalıdır. Diğer alanlar boş
kalmalıdır.
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Ek B
Arıza Tespit

Kablosuz-G USB Adaptörünüzün düzgün çalışmıyorsa, öncelikle
Windows masaüstünüzdeki Zoom Wireless-G USB Utility
(Kablosuz-G USB Adaptörü Programını) çalıştırın. Program size
sonucu ekranın üst tarafında rapor edecektir.

- Eğer yazılım Zoom Wireless-G USB Adapter (Kablosuz-G
USB Adaptörü) raporu verdiyse, 2. adıma geçin.

- Eğer yazılım Wireless card not found (Kablosuz kart
bulunamadı) raporu verdiyse, 1. adım ile devam edin.

1111 Kablosuz-G USB Adaptörünün çalışması için şunları deneyin.

aaaa Kablosuz-G USB Adaptörünün dizüstü bilgisayarınıza
düzgünce yerleştirdiğinizden emin olun.

bbbb Bilgisyarı kapatıp açın ve Kablosuz-G USB Adaptörünün
bu kez çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

cccc Kablosuz-G USB Adaptörünün üzerinde bir hasar olup
olmadığını kontrol edin.

dddd Kablosuz-G USB Adaptörünü başka bir USB yuvasına
takmayı deneyin.

eeee Eğer mümkünse Kablosuz-G USB Adaptörünü başka bir
bilgisayar üzerinde tekrar kurun.

ffff Diğer USB aygıtlarını birer birer bilgisayarınızdan çıkarın
ve bu sayede Kablosuz-G USB Adaptörünün çalışıp
çalışmadığını control edin.
Eğer Kablosuz–G USB Adaptörü hala çalışmıyorsa,
programı silip yeniden yükleyin. Bunun için önce adaptörü
USB yuvasından çıkarın ve sırasıyla Başlat– Tüm
Programlar– Zoom Wireless-G USB Adapter Utility’ye
(Zoom Kablosuz-G USB Adaptör Programı) – Zoom
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Wireless-G USB Adapter Utility’ (Zoom Kablosuz-G
USB Adaptör Programı)΄nı Sil tıklayın. Daha sonra
Kablosuz-G USB Adaptörünü bilgisayarınıza yeniden
yükleyin.

gggg Eğer kart hala çalışmıyorsa Müşteri Destek Hattını arayın.
Bunun için sayfa 38’de Ek C’ye bakın.

2222 Zoom Kablosuz-G USB Adaptör Programı, Zoom
Kablosuz-G USB Adaptörü raporu veriyorsa, bu adımı takip
edin. Bilgisayarınız açıkken Kablosuz-G USB Adaptörü
üzerindeki IŞIĞA bakın.

LED Durumu Yapılması Gerekenler
Sabit yeşil Işığın sabit yanması kablosuz radyo

bağlantısının kurulduğu anlamına gelir.
Eğer IŞIK sabit yeşil yanıyorsa, 3. adım
ile devam edin.

Yeşil yanıp
sönüyor

Adaptör bir bağlantı arıyor fakat
bulamıyor anlamındadır.  Eğer
BAĞLANTI IŞIĞI yeşil renkte yanıp
sönüyorsa şunları yapn:
− Adaptörünüzün yönünü değiştirin.

Örneğin, adaptörü düşeyden yatay
konuma getirin. (Adaptörün yönünü
değiştirmek için uzatma kablosunu
kullanabilirsiniz.)

− USB Adaptörünü başka bir yere
koymayı deneyin. Örneğin,
bilgisayarınız yerde duruyorsa
masaüstüne veya odanın başka bir
yerine taşımayı deneyin.

− Eğer mümkünse bağlantı kurmaya
çalıştığınız kablosuz cihazın
(Kablosuz erişim noktası gibi) yerini
değiştirin. Cihazın anten(ler)ini
oynatarak da yönünü
değiştirebilirsiniz.

Hızlı yanıp
sönen yeşil ışık

LED hızla yeşil yanıp sönüyorsa veri
alınıp veriliyor demektir, 3. adımla devam
edin.

LED yanmıyor Teknik Desteği arayın.  Sayfa 38’deki EK
C: Zoom Teknik Destek Hizmetleri
bölümüne bakın.
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3333 Zoom Kablosuz-G USB Adaptörü Programını çalıştırın.
Configuration/Common (Yapılandırma/Genel) ayarlarını
kontrol edin. Kablosuz-G USB Adaptörünüzün SSID ve
Network Type ayarları ağdaki diğer cihazlarla aynı olmalıdır.
`Daha sonra Configuration/ Security
(Yapılandırma/Güvenlik) ayarlarını kontrol edin. Kablosuz-G
USB Adaptörünüzün güvenlik ayarları ağdaki diğer cihazlarla
aynı olmalıdır. Güvenlik Sifreniz ile Güvenlik ayarlarınızın aynı
olduğundan emin olun ve yazarken bunların büyük-küçük harfe
duyarlı olduklarını unutmayın.

4444 TCP/IP ayarlarınızı sayfa 30’daki Ek A’da anlatıldığı gibi
kontrol edin.

− Eğer bir Altyapı ağınız varsa, Dinamik Adres (DHCP)
kullanıyor olma olasılığını yüksektir. Bu durumda, Zoom
Kablosuz-G USB Adaptörünün TCP/IP ayarı Otomatik IP
Adresi al olmalıdır.

− Eğer tasarsız ağ kullanıyorsanız, Zoom Kablosuz-G USB
Adaptörünüzün TCP/IP ayarlarlarının tasarsız ağınızdaki
diğer cihazlarla aynı subnet üzerinde bir IP adresi alması
gerekir. Örneğin, tasarsız ağınızdaki cihazların IP adresleri
10.0.0.1 ile 10.0.0.8 arasında ise, siz 10.0.0.9’ı kullanmalısınız.
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Ek C
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 bakımından gerekse
Zoom’un veya ürünü aldığınız firmanın Teknik Destek birimine
yardımcı olmak açısından, Zoom ürününüzün teslimatı sırasında
aşağıdaki bilgileri not edin.

Ürün Bilgisi

Ürünün Adı
__________________________________

Product Model Numarası
__________________________________

Ürünün Seri Numarası
__________________________________

Kurulum Tarihi

_______________________

Ürünün Seri Numarası ünitenin alt tarafındaki barkodun hemen
atında yazar. Seri Numarasını bulduktan sonra, bu numarayı
hatrılayacağınız 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 kolay değildir.  Telefonda çok uzun
süre beklemeniz için sırada bekleyenlerin sayısını sınırlıyoruz. Fakat,
operatörleri aramadan önce bu bölümde bahsedilen diğer
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hizmetlere bir göz atmanızı öneririz. E-posta veya Web sayfamızı
kullanarak sorularınızın çoğuna daha hızlı yanıt alabilirsiniz.

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 birçok 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 tabanınında ürün bazlı
arama yaparak veya arama  moturunu 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.
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E-posta
Yaşadığınız herhangi bir teknik sorun ile ilgili olarak Zoom’a e-
posta gönderebilirsiniz. Teknik Destek Mühendisleri e-posta
mesajlarınızı 2 iş günü içinde yanıtlayacaktır.
www.zoom.com/techmail adresine girerek e-posta yoluyla kişisel
destek talebinde bulunabilirsiniz. Zoom’a e-posta gönderirken,
mailinizde şu bilgileri yazmayı unutmayın::

•  Seri Numarası

•  Tam adınız ve açık adresiniz

•  Probleminize ilikin 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.
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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 Hizmetlerini
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 geri iade kargo masraflarını ödeyecektir. Birinci
yıldan sonra ise müşteriden nakliye ve taşımacılık üzreti talep
edilebilir. Ürünün ithali ile ilgili her türlü gümrük, vergi ve
komisyon masrafları müşteriye aittir. Zoom tüm müşterilerini arızalı
üniteleri mümkünse aldıkları satış noktalarına iade etmeleri
konusunda teşvik eder.
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Ek D
Yasal Bilgiler

Avrupa Uyum Beyanatı
Bu ürünün imalatçısı tüm sorumluluk kendisinde olmak kaydıyla bu cihazın
aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde 1999/5/EC (R&TTE Yönetmeliği) no.lu
Yönetmeliğe uygun olduğunu beyan etmektedir. Bu ürün CE İşareti taşımaktadır.

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

EN 60950: 2000 Elektrik bakımından
güvenli

89/336/EEC-EMC EN 301 489-01, v1.3.1 
EN 301 489-17, v1.1.1 

EMC-imünite seviyesi
EMC-emisyon seviyesi

99/5/EC EN 300 328-2 v1.2.1 
EN 300 328-1 v.1.3.1

Radyo Ekipmanı

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

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

Kullanım Ülkeleri & Avrupa Birliği’nde Kullanım Şartları
Bu aygıtın tüm Avrupa Birliği ülkelerinde çalışması amaçlanmıştır.
Dahili veya dışarıda kullanım için tüm koşullar, lisans koşulları ve kullanım için izin
verilen kanallar aşağıda tarif edilen ülkeler için uygulanabilir:
Not: Kullanıcı bu ürünün aşağıda tanımlanan Avrupa Birliği ülkelerinin kullanım
kuralları yelpazesi  ile uyum içinde çalışabilmesi için ürünle birlikte gelen
yapılandırma programını kullanması gerekir:
•  Bu aygıtı, kullanmaya başlamadan önce kullanan veya yükleyen tarafından,

bulunduğu ülkedeki operasyon komutlarının kullanıcı kılavuzunda tarif
edildiği gibi, aynı şekilde sisteme girilmesi gerekir.

•  Bu aygıt, otomatik olarak kullanımın yapıldığı ülke tarafından verilen karar
doğrultusunda kanalları kısıtlayacaktır. Kullanım yapılan ülkenin adını yanlış
yazmak yasa dışı kullanıma neden olacağı gibi, diğer sisteme de müdahele
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etme gibi zararlı etkileri olabilir. Kullanıcı, dökümanda belirtilen her Avrupa
Birliği ülkesi için, aygıtın, kanal limitlemelerini, dahili ve dışarıda kullanımda
kısıtlamalarını ve lisans gerekliliklerini yerine getirmekle sorumludur.

•  Bu cihaz  tüm Avrupa Birliği ülkelerinde dahili ve dışarıda kullanım için şu
şartlar altında çalışabilir: 2.3 GHz bandı, not edilen kanallar dışandaki 1-13
kanalları.

! İtalya’da, son kullanıcı aygıtı dışarıda çalıştırabilmek için ulusal spektrum
dairesine mutlaka lisans için başvurmalıdır.

! Belçika’da, dışarıda kullanıma ancak şu şartlar altında izin verilmektedir:
2.46 - 2.4835 GHz bandı, Kanal:13.

! Fransa’da, dışarıda kullanıma ancak şu şartlar altında izin verilmektedir:
2.4 - 2.454 GHz bandı, kanal: 1-7.

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 EN 301 489-01, v1.4.1 
EN 301 489-17, v1.2.1
EN 55022 :1998+A1:
2000+A2: 2003, Class B

EMC Requirements for Radio
Equipment

99/5/EC EN 300 328-2 v1.4.1 Technical Requirements for
2.4GHz Radio Equipment

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
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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.
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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.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance’ın kayıtlı ticari markasıdır.
Microsoft® ve Windows® Microsoft Corporation’ın kayıtlı ticari
markalarıdır.

© Telif Hakkı 2005
Tüm Hakları Saklıdır.
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