
Teslimat kapsamý

Diðer gerekenler

1 Kurulum

● Kurulum CD’sini PC’nin CDROM
(veya DVDROM) sürücüsüne
yerleþtirin

> Kurulum programý otomatik olarak
baþlar

● Ekrandaki talimatlarý takip edin

Dil seçmeB
Ýþletim sisteminizin dili standart
olarak seçilmiþ durumdadýr, ancak
baþka bir dili seçmek için 10 saniye
zamanýnýz vardýr.

● Ýstenen dilin üzerine týklayýn
> Sonraki ekran otomatik olarak

görüntülenir

Kurulum CD’sini yerleþtirmeA

Kurulum eðer herhangi bir sebepten
dolayý otomatik olarak baþlamazsa:

● Windows’da BAÞLAT’ý ve sonra
ÇALIÞTIR’ý týklayýn

● explorer yazýn ve CDROM (veya
DVDROM) sürücüsüne gidin

● Setup.exe’yi çift týklayýn

Ürün seçmeC
● CAW7740N Kablosuz Router’in

resminin üzerini týklayýn
> Sonraki ekran otomatik olarak

görüntülenir

2 Baðlantý
Ekrandaki talimatlarý takip edin

Güç adaptörünün baðlanmasýA
● Birlikte teslim edilen güç

adaptörünü router'ýn 12V=== 1A
portuna takýn

● Elektrik fiþini elektrik prizine takýn
> Güç lambasi yanacaktir

Modemi router’e baðlayýnB
● Eðer bilgisayarýnýz Ethernet kablosu

ile baðlanmýþ vaziyette ise, kabloyu
bilgisayarýnýzdan çýkarýn

● Bu ethernet kablosunu
CAW7740N'ýn WAN portuna
baðlayýn

> WAN göstergesi yanar

Router’i PC’ye baðlayýnC
● Ambalaj kutusundaki ethernet

kablosunu alýn
● Bu ethernet kablosunu CAW7740N

üzerindeki LAN 1 yuvasýna baðlayýn
● Ethernet kablosunun diðer ucunu

bilgisayarýnýza takýn
> LAN 1 lambasi yanacaktir
● Sonra Devam‘ý týklayýn
> Ekranda bir islem çubugu

görüntülenecektir

Resimleri büyütmek için farenizi
kýrmýzý dairelerin üzerine getirin.
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USB portlu
masaüstü veya
dizüstü bilgisayar
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Modem Web tarayýcýsý Ýnternet baðlantýsý

Ethernet kablosu

Quick start guide
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Connect

Install

Enjoy

CAW7740N

Hýzlý Baþlangiç
Kýlavuzu

Kurulum CDROM’u

Güç adaptörüKablosuz Router
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Ýnternet baðlantýsýE

Ýnternet Servis Saðlayýcýsý ayarlarýnýn girilmesiD
● Ýnternet servis saðlayýcýsýndan almýþ

olduðunuz bilgileri öngörülen
kutulara girin

● Devam’ý týklayýn
> Ekranda bir iþlem ekraný

görüntülenecek, parametreleriniz
kaydedilecek ve internete
baðlantýnýz kurulacaktýr

> Sonraki ekran görüntülenir

Kurulum iþlemi tamamlandýðýnda
aþaðýdaki ekran görüntülenir.

● Menü ekranýna geri dönmek
istiyorsanýz Menü ’yü týklayýn

Aðýnýzý güvenli hale getirinF

WiFi aginiz çalismaktadir fakat
güvenli hale getirilmis degildir.

● Sifreleme Ayarlari’ný týklayýn
> WiFi aðýnýz, üretilen bir þifreleme

anahtarý ve að adý (SSID) ile
otomatik olarak güvenli duruma
getirilir

Kablosuz að router’ýný kurmuþ olduðunuz ayný bilgisayar üzerinde kurulum

CDROM’unu kullanarak ve menü sayfasýnda güvenlik sembolünü

týklayarak, kablosuz að koruma ayarlarýný istediðiniz zaman açabilirsiniz.

Ýnternet adresini açýnB
● Ýnternet adresini girin

Örneðin www.philips.com
● Git’ i seçin

3 Kullaným
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A A Ýnternet tarayýcýsýný açýn

Kablosuz özgürlük
Kablosuz aðýn sunduðu özgürlüðün tadýný çýkarýn.
Bilgisayarýnýz þimdi evinizin herhangi bir yerinde kullaným
için hazýr durumdadýr.

Philips’e hoþ geldiniz
Ürününüzün kaydýný yapýn ve teknik destek alýn:
www.philips.com/welcome

Hýzlý Baþlangýç Kýlavuzu

1 Kurulum

2 Baðlantý

3 Kullaným

CAW7740N

Modem ayarlarýnýza baðlý olarak aþaðýdaki pencere açýlabilir.
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