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Önemli2

1 Önemli
Kablosuz USB adaptörünüzü kullanmadan önce bu kullaným 
kýlavuzunu okuyunuz. Kullaným kýlavuzu, kablosuz USB adaptörü ile 
ilgili önemli bilgileri içermektedir.

1.1 Güvenlik bilgileri

Dikkat
• Kablosuz uygulamalar için olan radyo frekanslý cihazlar baþka 

radyo frekanslý servislerden gelen etkileþimlere karþý korumalý 
deðildir.

• Sistemin aþýrý rutubet, yaðmur, toz veya ýsý kaynaklarýna maruz 
kalmasýný önleyin.

• Ürün ýslaklýða ve su damlalarýna maruz býrakýlmamalýdýr.
• Örneðin vazo gibi içinde sývý bulunan cisimler ürünün üstüne 

konulmamalýdýr.
• Ürünü ýsýtma cihazlarýndan ve güneþ ýþýnlarýndan uzak tutunuz.
• Uygun havalandýrmanýn saðlanmasý için ürünün etrafýnda yeterli 

derecede boþ yer býrakýnýz.
• Ürünün gövdesini açmayýn. ISS/Kablo þirketinin teknik destek 

hattýna baþvurun.

1.2 Að sistemi menzili & Hýz bilgileri
• Çevre: Radyo sinyalleri binalarýn dýþýna çýkabilir ve eðer kablosuz 

cihaz komponentleri doðrudan görüþ hizasýnda ise karþýlýklý sinyal 
alýþveriþi gerçekleþebilir. Kablosuz cihaz komponentlerinin yüksek 
yere yerleþtirilmesi sayesinde fiziksel engeller önlenmiþ olur ve 
daha iyi aktarým saðlanýr.

• Metal çerçeve ve beton veya tuðla duvar ve koridorlar gibi bina içi 
konstrüksiyonlar sinyal gücünü azaltýr. Kablosuz cihaz 
komponentlerini büyük eþyalara veya bilgisayar, monitör gibi metal 
cisimlere yakýn bir yere koymaktan kaçýnýn.

• Kablosuz modem tarafýndan gönderilen sinyalin menzili, hýzý ve 
gücü baþka að sistemlerinden ve cihazlardan yayýlan etkileþimden 
olumsuz etkilenebilir. Televizyon, radyo, mikrodalga fýrýn gibi 
elektromanyetik cihazlardan ve özellikle 2.4 GHz aralýðýnda frekansý 
olan kablosuz telefonlar da kablosuz sinyal aktarým ile etkileþim 
gösterebilir.

• Kablosuz cihaz komponentlerine çok yakýn yerde durulmasý veya 
oturulmasý da radyo sinyali kalitesini etkileyebilir.

• Antenin ayarlanmasý: Antenleri büyük metal parçalara yakýn yerde 
kurmayýn, aksi takdirde etkileþime yol açabilir.

1.3 Uygunluk

Philips olarak, ürünün, 1999/5/EC sayýlý direktifin baþlýca þartlarýna ve 
diðer hükümlerine uygun olduðunu beyan ediyoruz. Uygunluk 
Deklarasyonu’nu www.p4c.philips.com.

Bu direktife göre ürün, aþaðýdaki ülkelerdeki servislere götürülebilir:

1.4 Çevrenin Korunmasý
Atlacak eski ürünler için bertaraf bilgileri:
Bu sembolü taþýyan elektrikli ve elektronik ürünler için öngörülen yerel 
çöp ayýrma ve toplama sistemi hakkýnda lütfen kendiniz bilgi alýnýz:

Ambalaj bilgileri:
Philips þirketi, usulüne uygun imha edilmelerini teþvik etmek amacýyla 
pilleri ve cihaz ambalâjlarýný standart sembollerle donatmýþtýr.

Atýklarýn yeniden iþlenmeleri ve geri dönüþümü dalýnda faaliyet 
gösteren ulusal kurumlara mali katkýda bulunulmuþtur.
Ýþaretli ambalâj malzemeleri geri dönüþüm (recycling) 
tesislerine teslim edilebilir.

1.5 FCC Radyasyona Maruz Kalma Beyaný
Bu cihaz, FCC’nin kontrolsüz çevre için belirlemiþ olduðu radyasyona 
maruz kalma limitlerine uygundur. Bu cihaz, vüdunuzla radyatör 
arasýnda minimum 20 cm’lik bir mesafede monte edilmeli ve 
çalýþtýrýlmalýdýr.

1.6 Yazýlým lisanslarý
Bu ürün açýk kaynak yazýlým paketlerini içerir. Bu paketler, lisanslar 
ve/veya bunlara iliþkin notlar hakkýnda genel bakýþ ve bu paketlerin 
bazýlarý için kaynak koduna www.p4c.philips.com adresinde 
gösterilen online ürün dokümantasyonundan eriþilebilir. 

1.7 Yasal sorumluluk reddi
Bu ürün “Philips” tarafýndan “olduðu gibi” temin edilmekte olup 
herhangi bir dolaysýz ya da dolaylý garanti ya da ortalama kalite 
garantisi içermediði gibi, herhangi bir belirli amaç için uygunluk da 
taahhüt edilmez.
Philips hiçbir durumda, herhangi bir yasal sorumluluk teorisine 
dayanýlarak, sözleþmeye baðlý, katý anlamda yasal sorumluluk ya da 
haksýz fiil (ihmal ya da diðer þekiller dahil) nedeniyle herhangi bir 
þekilde bu ürünü kullanamaz durumda olmaktan kaynaklanan, 
herhangi bir þekilde meydana gelen dolaysýz, dolaylý, arýzi, özel, örnek 
teþkil eden ya da bir fiil sonucu ortaya çýkan zararlardan (ikame mal 
ya da hizmetlerin alýmý, veri ya da kâr kaybý ya da ticari faaliyetin 
kesintiye uðramasý dahil, ama bununla sýnýrlý olmamak üzere), bu tür 
zararlarýn meydana gelebileceði konusunda uyarýlmýþ olsa bile, 
sorumlu tutulamaz.
Philips ayrýca iþbu ürün ile birlikte aktarýlan bu bilginin, metnin, 
þekillerin, internet linklerinin ya da diðer hususlarýn doðruluðu veya 
eksiksizliði konusunda garanti vermez.
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D ✓ CH ✓ TR ✓
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2 Kablosuz USB adaptörünüz
Philips satýn aldýðýnýz için tebrik ederiz; Philips'e hoþ geldiniz!
Philips'in sunduðu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü þu adreste kaydettirin: www.philips.com/welcome.

2.1 Teslimat kapsamý

2.2 Diðer gerekenler

1

2

3

Connect

Install

Enjoy

Quick start guide

CCU7740

Kablosuz USB adaptörü Hýzlý Baþlangiç Kýlavuzu Kurulum CDROM’u

USB portlu masaüstü veya 
dizüstü bilgisayar

Diðer kablosuz cihaz

1@ 42 3
"

Kablosuz modem veya router 

veya
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2.3 LED durumu

A
AÇIK: güç baðlandýðýnda ve iþletime hazýr olduðunda
KAPALI: baðlý olmadýðýnda veya PC kapalý olduðunda
Yanýp sönme: veri aktarýlýrken (að sisteminde faaliyet)

2.4 Entegre anten
Kablosuz baðlantýlarýn kurulmasý için entegre antenl.

2.5 Etiketler

A MAC adresi
12 karakterden oluþan tanýmlama (örneðin 00:12:BF:2E:4D:25 veya 
genel olarak xx:xx:xx:xx:xx:xx) bu að cihazýnýn eþsiz MAC adresidir. 
Bazý güvenlik özellikleri veya að kimlik tanýmlama amaçlarý için bu 
MAC adresi gereklidir.

B Seri numara

C Model numarasý
Danýþma hattý arandýðýnda bu numara belirtilecektir.

A

Model: CCU7740N

0682

Made in PRC 146000038600J R01 EL

0012BF2E4D25

S/N: MC1A0628108388

A B

CCU7740N/00

C
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3 Kurulum

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

• Kurulum programý otomatik olarak baþlar
Ekrandaki talimatlarý takip edin
Not

Kurulum eðer herhangi bir sebepten dolayý otomatik olarak 
baþlamazsa:

1 Windows’da BAÞLAT’ý ve sonra ÇALIÞTIR’ý týklayýn
2 explorer yazýn ve CDROM (veya DVDROM) sürücüsüne gidin
3 Setup.exe’yi çift týklayýn
Tavsiye

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
CCU7740N Kablosuz USB Adaptörü resmini týklayýn

• Ekranda yazýlým ve son kullanýcý lisans sözleþmesi görüntülenir
Dikkatle okuyun ve Kabul ediyorum‘u týklayýn

• Sonraki ekran görüntülenir

3.2 Baðlantý
Not

EÐER GEREKLÝ BÝLGÝLERE SAHÝP DEÐÝLSENÝZ CCU7740N 
KABLOSUZ USB ADAPTÖRÜNÜZÜ TAKMAYINIZ!

Devam’ý týklayýn

• Ekranda bir iþlem çubuðu görüntülenir
• Sizden kablosuz USB adaptörünü baðlamanýz istenir
CCU7740N kablosuz USB adaptörünüzü baðlayýn

• Kurulum devam eder ve kurulum onaylandýðý ekran 
görüntülenir

Ekranýnýzýn sað köþesindeki simgeyi veya masaüstünde bulunan 
Philips Kablosuz Að Yöneticisi simgesini çift týklayýn

1
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Saha anketi sekmesini seçin

Tara‘yý týklayýn

• Kablosuz að isimlerini gösteren bir liste görüntülenir

Kablosuz aðýnýzýn ismini çift týklayýn 

Not
Eðer aðýnýz güvenli duruma getirilmiþse, sizden aþaðýdaki güvenlik 
ayarlarýný girmeniz istenecektir. Bu güvenlik ayarlarýnýn nasýl 
tanýmlacaðýný öðrenmek için router’ýnýzýn veya modem router’ýnýzýn 
kullaným kýlavuzuna bakýnýz.

Kimlik denetimi tipini ve anahtar tipini seçin

Eðer gerekiyorsa Geçis sözcügü kaullanin’ý seçin

Þifreleme anahtarýnýzý girin ve Deðiþiklikleri uygula ‘yý seçin

• Link bilgilerinin bulunduðu bir ekran görüntüalenir

Çikis ‘ý týklayýn 
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4 Kablosuz USB adaptörünün kullanýmý

4.1 Kablosuz að yöneticisi programýna giriþ
Ekranýnýzýn sað köþesindeki simgeyi veya masaüstünde bulunan 
Philips Kablosuz Að Yöneticisi simgesini çift týklayýn

• Kablosuz að ayarlarýnýzýn bulunduðu bölüme girersiniz

4.2 Kablosuz að yöneticisi programý sekmeleri
Philips Kablosuz Að Yöneticisi, bilgi ve ayarlarý içeren beþ ana 
sekmeye sahiptir.

Not
Her sekmenin alt kýsmýnda görünen kablosuz açýk/kapalý butonu ile 
kablosuz baðlantý etkinleþtirilebilir ve devre dýþý býrakýlabilir.

4.2.1 Konfigürasyon sekmesi
Konfigürasyon sekmesi, kullanýcý profillerini yönetmenize ve 
kablosuz aðýnýza ve þifreleme ayarlarýna girmenize imkan saðlar.

Profili seç - Kullanýcý profili, belli bir kablosuz baðlantýsý için gerekli 
olan paramatreleri içeren bir veri setidir. Eðer bir kablosuz aðdan 
baþka bir kablosuz aða geçmek istiyorsanýz, ilgili að için kaydedilmiþ 
kullanýcý profilini seçmeniz yeterlidir

Kullanýcý profillerinizi yönetmek için Yeni, Kaydet ve Sil butonlarýný 
kullanabilirsiniz.

Otomatik profili kaydet Etkin/Kapalý
Eðer Otomatik profili kaydet açýk konumda ise; Yeni ve Kaydet 
butonlarý devre dýþýdýr. Deðiþiklikleri uygula ‘yý týkladýktan sonra 
kablosuz að ayarlarýnýzý içeren bir kullanýcý profili otomatik olarak 
oluþturulur.

Konfigürasyon sekmesi üç alt sekmeyi içerir: Yaygýn, Güvenlik ve 
Otomatik Konfigürasyon. 

Yaygýn:

Að adý - Baðlantý kurmak istediðiniz kablosuz aðýn kablosuz að adýný 
yazýn. Alternatif olarak, kullanýlabilir að adlarýný içeren listeden bir að 
adý seçmek için Site Survey sekmesini seçin. (Varsayýlan: 
philips_install).

Çalýþma modu - Kablosuz router’ý olmayan að konfigürasyonlarý için 
Ad Hoc (Peer-to-Peer) iþletim modunu ve kablosuz router’ý olan að 
konfigürasyonlarý için Infrastructure iþletim modunu ayarlayýn. 
(Infrastructure, varsayýlan ayardýr.)

Gönderme hýzý - Auto, mümkün olan en yüksek kablosuz að hýzýný 
otomatik olarak seçecek. Veya manüel olarak daha düþük bir hýz 
ayarlamanýz mümkündür. Düþük hýzlarda daha iyi bir kapsama elde 
edilir.

Kanal - Kanal, ancak iþletim modu Ad Hoc (Peer-to-Peer) olarak 
seçilmiþse ayarlanabilir. Eðer bir Ad Hoc kablosuz að kuruyorsanýz, 
grubunuzdaki diðer kablosuz aygýtlar tarafýndan kullanýlan ayný radyo 
kanalý numarasýný ayarlayýn. Ancak, að sistemine bir router üzerinden 
baðlanýyorsanýz, kanal, adaptörün baðlandýðý router’ýn kanalýna göre 
otomatik olarak ayarlanýr.

Güç koruma - Taþýnabilir bilgisayarýnýzýn enerji tüketimini azaltmak ve 
bilgisayarýn her zaman kullanýma hazýr bulunmasýný saðlamak için güç 
yönetimini kullanmak istiyorsanýz bu kutuyu týklayýn.

Not
Kablosuz að güvenliðinin saðlanmasý için, ayný að içindeki tüm 
bilgisayarlar ve kablosuz að aygýtlarý ayný að adýna (SSID) ve þifreleme 
anahtarýna sahip olmalýdýr. Ad Hoc modunda ayrýca, tüm kablosuz 
aygýtlar için ayný radyo kanalýný tanýmlamak zorundasýnýz.

Güvenlik:

Kablosuz güvenliðini etkinleþtirmek veya devre dýþý býrakmak için il-
könce Güvenlik ETKIN/KAPALI butonunu týklayýn.

Doðrulama tipi  - Kablosuz aðýnýzdaki kablosuz güvenliði tipine baðlý 
olarak WEP, WPA-PSK veya WPA2-PSK seçeneðini seçin.

1
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Kablosuz aðýnýza izinsiz eriþimin önlenmesi için adaptöre Wired 
Equivalent Privacy (WEP) ve WiFi Protected Access (WPA/
WPA2) özellikleri entegre edilmiþtir.
Anahtar tipi -  Veri aktarýmýnýn daha güvenli olmasý için, þifrelemeyi 
en yüksek bit sayýsý ile ayarlayýn. Örneðin 128-bit þifreleme size 64-bit 
þifrelemeden daha yüksek güvenlik sunar.

Not
Bu ayar, kablosuz aðýnýzdaki tüm istemciler için ayný olmak 
zorundadýr.

Geçis sözcügü kullanýn - Parola kelimesi seçili ise, WEP þifreleme 
için olan güvenlik anahtarlarý parola kelimenizden üretilir. Eðer 
þifreleme 128 bit olarak seçilmiþse, yalnýzca Anahtar 1 üretilir. Eðer 
þifreleme 64 bit olarak seçilmiþse, Anahtar 1-4 üretilir. Aðýnýzdaki tüm 
diðer router’larda ayný parola kelimesini ve varsayýlan anahtar 
ayarlarýný kullanmak zorundasýnýz. 

Not
Bir parola kelimesi maksimum 32 alfanumerik karakterden oluþabilir.

Bu kablosuz USB adaptörü içine entegre edilen WPA/WPA2 (WiFi 
Protected Access) , uzunluðu 8 ile 63 karakter arasýnda olan bir 
alfanumerik parola kullanýr. Bu parola, sembol ve boþluk içerebilir.

Not
Aðýnýzda ayný þifreleme anahtarýný kullanmanýz þarttýr.

Deðiþiklikleri uygula - Yapmýþ olduðunuz deðiþiklikleri aktifleþtirmek 
için Deðiþiklikleri uygula ‘yý týklayýn.

Anahtar 1-4 - Anahtar tipi Hex olarak seçilmiþse, 64-bit WEP ayarýnýn 
güvenlik anahtarý için dört adet 10 rakamlý anahtar ve 128-bit WEP 
ayarý için dört adet 26 rakamlý anahtardýr.
(Hex rakamlar 0~9 & A~F olabilir, örneðin D7 0A 9C 7F E5.)

Varsayýlan anahtar - Tercih ettiðiniz þifreleme dizisini içeren Anahtar 
ID’sini seçin. Eðer parola kelimesinden üretilen bir anahtarý 
kullanýyorsanýz, her kablosuz aygýtta da ayný parola kelimesini ve 
anahtarý kullanmak zorundasýnýz.

Otomatik Konfig:

Bu alt sekme, modeminizin veya router’ýnýzýn konfigürasyonunu elde 
etmenizi ve düzenlemenizi saðlar.
Güncelleþtir UCP router - Bu butonu týkladýðýnýzda, UCP 
protokolünü içeren modemleri veya router’lar aranýr.

Konfigürasyon Al - Seçilen aygýtýn konfigürasyonunun elde 
edilmesine imkan saðlar.

Konfigürasyon deðiþtir - Seçilen aygýtýn konfigürasyonunun 
düzenlenmesine imkan saðlar.

4.2.2 Baðlantý bilgisi sekmesi

Baðlantý bilgisi sekmesi, kablosuz baðlantýnýn bulunduðu kablosuz 
að adýndaki (SSID) bilgileri görüntüler: sinyal gücü, tarihçe, aktüel 
baðlantý hýzý, kanal ve að adý ID’si (MAC).

4.2.3 IP bilgisi sekmesi

IP bilgisi sekmesi; ana bilgisayar adý, IP adresi, IP að maskesi ve að 
geçidi bilgilerini görüntüler.

Bu pencere ayrýca IP adreslerinin serbest býrakýlmasý ve 

yenilenmesi için olan butonlarý da içerir. Bu iþlem, bir bilgisayarýn 
yeri deðiþtirildikten veya beklenmedik bir durumdan sonra tekrar aða 
baðlanmasý için gerçekleþtirilir.
IP adresini ilköce serbest býrakýn sonra yenileyin. DHCP aðlarýndaki 
bilgisayarlar çoðu zaman (ancak her zaman deðil) að baðlantýsýný 
otomatik olarak yeniden kurarlar.

4.2.4 Saha anketi sekmesi

Saha anketi sekmesi seçildiðinde, kullanýlabilir kablosuz eriþim 
noktalarýnýn listesi görüntülenir.

Listeyi güncelleþtirmek için Tara ‘yý týklayýn.
Aþaðýdaki bilgiler gösterilir:
• Að tipi, að ayarýný gösterir
• Kablosuz baðlantýný adý (Að adý, veya SSID)
• Að modu, hangi WiFi standardýnýn kullanýldýðýný gösterir
Kablosuz USB adaptörünün kullanýmý8



• WPS etkinse bir simge açýlýr
• Þifreleme etkinse bir simge açýlýr
• Sinyal gücü
• Að tarafýndan kullanýlan kanal
• Cihazýn MAC adresi

Baðlanmak istediðiniz aða baðlantý kurmak ve kullanýcý profili 
sihirbazýný açmak için listeden að adlarýndan birini çift týklayýn.

4.2.5 Sürüm bilgisi sekmesi

Bu sekme seçildiðinde, ürünün satýcýsý ve versiyonu ile ilgili bilgiler 
gösterilir.
Kablosuz USB adaptörünün kullanýmý 9



Að terminolojisi10

5 Að terminolojisi

Bir að sisteminde, bilgisayarlarýn kendi aralarýnda fiziksel baðlantý 
kurabilmeleri gereklidir. Bu nedenle, bilgisayarlarýn birbirlerine nasýl 
baðlandýðý önem taþýyan bir husustur. Baðlantý doðrudan veya 
merkezi bir aygýt üzerinden gerçekleþir.

BÝRE BÝR KABLO BAÐLANTILI AÐ SÝSTEMÝ
Doðrudan baðlantý olarak da adlandýrýlýr (maks. 2 PC)

Not
Ýki bilgisayar arasýnda doðrudan baðlantý kurmak için bir ethernet 
kablosu kullanýn.

2 PC’den FAZLA PC’li KABLOLU AÐ SÝSTEMÝ

2’den fazla PC’yi birbirine baðlamak için bir hub veya switch kullanýn.
Not

Bilgisayarlarý merkezi cihaza (hub/switch) baðlamak için ethernet 
kablolarý kullanýn.

KABLOLU AÐLAR ARASINDA BAÐLANTI

Bir aðý baþka bir aða baðlamak (örneðin internete (WAN) baðlamak 
için) için að geçidi router’I kullanýn.

BÝRE BÝR KABLOSUZ AÐ SÝSTEMÝ

Ad Hoc / Peer-to-Peer olarak da adlandýrýlýr

2 PC’den FAZLA PC’li KABLOSUZ AÐ SÝSTEMÝ

Ad Hoc / Peer-to-Peer olarak da adlandýrýlýr
Kablosuz ortamýn kendisi bir hub olarak çalýþýr. Ayrýca bir hub gerekli 
deðildir.

KABLOSUZ AÐLARIN KABLOLU AÐLARA BAÐLANMASI

Infrastructure / Eriþim noktasý olarak da adlandýrýlýr
Kablosuz router kullanýn

Hub, switch, router veya kablosuz eriþim noktasý gibi merkezi aygýtlar 
tek baþýna bir aygýt olabilir veya bilgisayar içinde takýlý bir modül 
olabilir.
• Hub, birden fazla porta sahiptir ve kablolu að sistemindeki tüm 

bilgisayarlarýn iletiþimini saðlamak için merkezi bir baðlantý 
noktasýný oluþturur. Hub, bir porta gelen tüm verileri kopyalayarak 
tüm diðer portlara aktarýr. Switch ayný hub gibi çalýþýr ancak her 
portta farklý að hýzlarýný yönetme özelliðine sahiptir.

• Að geçidi router‘larý ve kablosuz eriþim nokta‘larý, bir að 
sisteminden diðer að sistemine olan að trafiðini yönlendirir (örneðin 
kablolu bir að sisteminden internete, veya kablosuz bir að 
sisteminden kablolu bir að sistemine veya internete).
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6 Teknik özellikler

Radyo
• IEEE 802.11b/g/n (Draft 2.0)

Radyo teknolojisi
• Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
• Orthological Frequency Division Multiplexing (OFDM)

Ýþletim frekansý
• 2400~2483,5 MHz

Kanal sayýsý
• 13 kanal (Avrupa)
• 11 kanal (ABD)
• 14 kanal (Japonya)

Anten tipi
• Entegre anten

Veri aktarým oraný
• 300 Mbps Max

Kablosuz güvenliði
• WEP 64/128 bit
• WPA/WPA2
• WPA/WPA2-Kiþisel (PSK)
• TKIP’li WPA-PSK
• AES’li WPA2-PSK
• TKIP+AES.AES’li, veya TKIP’li WPA-PSK + WPA2-PSK
• WPS: PIN metotlarý

Host arayüzü 
• High speed USB 2.0 arayüzü

Güç tüketimi 
• TBD 2,25W

Ölçüler (y x g x d)
• 22 x 79 x 93 mm

Aðýrlýk
• Yakl. 55 g (Yalnýzca adaptör)

Ýþleti m sýcaklýðý: 
• 0 ‘dan 40 dereceye kadar (Standart iþletim)

Depolama sýcaklýðý
• -20’dan 70 dereceye kadar (Ýþletim dýþý)

Nem oraný
• %5’dan %90’a kadar (yoðuþmasýz olmak zorundadýr)

Elektromanyetik uyumluluk standartlarý
• CE, ETS 300 328, ETS 300 836 (Kablosuz)
• EN50081, EN50082, EN61000-3-2, EN61000-3-3 (EMC)
• Vista, WPS

Güvenlik
• EN60950
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7 Terimler sözlüðü

Alt að maskesi
ÝSS'nýzýn verdiði TCP/IP bilgisinin bir parçasý olabilen alt að maskesi, 
IP adresi gibi yapýlandýrýlan dört numaralý bir settir. Yalnýzca özel bir 
að dahilinde kullanýlan IP adreslerin oluþturulmasý için kullanýlýr 
(InterNIC tarafýndan atanmasý þart olan geçerli IP adresi 
numaralarýndan farklýdýr).

DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol. Bu protokol, ev aðýnýzdaki her 
bilgisayarýn TCP/IP ayarlarýný otomatik olarak yapýlandýrýr.

DNS sunucusu adresi
DNS'in açýlýmý Domain Name System'dir ve bu sistem internet ana 
bilgisayarlarýnýn bir domain adýna ve bir veya birden fazla IP adresine 
sahip olmalarýna izin verir. DNS sunucusu, ana bilgisayarlarýn ve 
bunlarýn ilgili domain adlarýný ve IP adreslerini içeren  bir veri tabaný 
bulundurur. Domain adý sorgulandýðýnda kullanýcý uygun IP adresine 
gönderilir. Aðýnýzdaki bilgisayarlar tarafýndan kullanýlan DNS 
sunucusu adresi, ÝSS'nýzýn atadýðý DNS sunucusunun yeridir.

DSL modem
DSL'in açýlýmý Digital Subscriber Line'dýr. DSL modemi, yüksek hýzda 
veri göndermek için mevcut telefon hattýnýzý kullanýr. 

Ethernet
Bilgisayar aðlarý için bir standarttýr. Ethernet aðlarý özel kablo ve 
hub'larla birbirlerine baðlýdýr ve saniye baþýna maks. 10 milyon bit veri 
aktarýrlar (Mbps).

HPNA
Home Phoneline Networking Alliance, bir þirketler birliðidir ve tekdüze 
telefon hattý að standardýnýn uygulamaya konulmasýný saðlamak için 
yürütülen çalýþmalarý içerir. HomeConnect ev aðý að geçidiniz, mevcut 
ev telefon hattýnýzý kullanarak saniyede 1 milyon bite (Mbps) varan að 
hýzlarýna izin veren HPNA 2.0 spesifikasyonlarýna uyumludur.

Ýkincil dial-up telefon numarasý
Ýkincil dial-up telefon numarasý, birincil dial-up numarasýnýn çok sayýda 
baþka müþteri tarafýndan eriþim için kullanýlmasý durumunda ÝSS'nýz 
tarafýndan kullanýlan telefon numarasýdýr.Ýkincil dial-up telefon 
numarasý, birincil dial-up telefon numarasýna eriþim mümkün olmadýðý 
zaman kullanýlacaktýr.

IP adresi
IP, Internet Protocol demektir.
Bir IP adresi noktalarla ayrýlan dört rakam serisinden oluþur ve tek, 
eþsiz bir internet ana bilgisayarýný tanýmlar. Örnek: 192.34.45.8.

ISP 
Ýnternet Servis Saðlayýcý. ÝSS, internete eriþim hizmeti veren bir 
þirkettir.

ISP að geçidi adresi (tanýmlama için ÝSS’ye bkz)
ÝSS að geçidi adresi, ÝSS'nýn ofisindeki router'ýn IP adresidir. Bu adres, 
yalnýzca kablolu veya DSL modem kullanýldýðýnda gereklidir.

LAN
Yerel alan aðý.
Nispeten küçük bir yerde (ev veya ofis gibi) birbirine baðlanmýþ olan 
bilgisayar ve aygýt grubudur. Ev aðýnýz bir LAN olarak kabul edilir.

MAC adresi
MAC'in açýlýmý Media Access Control'dür.
MAC adresi, bir aða baðlý olan aygýtýn donaným adresidir.

NAT
Network Address Translation. 
Bu proses, ev aðýnýzdaki tüm bilgisayarlarýn tek bir IP adresini 
kullanmalarýna izin verir. Home Connect ev aðý að geçidinin NAT 
özelliðini kullanarak, ÝSS'nýzdan daha fazla IP adresi satýn almak 
zorunda kalmadan ev aðýnýzdaki herhangi bir bilgisayardan internete 
girebilirsiniz.

PPPoE
Ethernet üzerinden Point-to-Point Protocol. 
Point-to-Point Protocol, aslýnda çevirmeli baðlantýlar için oluþturulmuþ 
olan güvenli veri aktarýmý metodudur; PPPoE ise ethernet baðlantýlarý 
içindir.

Router
Birden fazla aðý birbirine baðlayan bir að sistemi cihazýdýr.

SPI
Stateful Packet Inspection. SPI, HomeConnect að geçidiniz tarafýndan 
saðlanan kurumsal seviyede internet güvenliðidir. Að geçidi SPI'yi 
kullandýðýnda, aðýnýzý bilgisayar hacker'larýna karþý koruyan bir 
“güvenlik duvarý” gibi çalýþýr.

TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Bu, internet 
üzerinden veri aktarýmý için olan standart protokoldür.

WAN
Geniþ alan aðý (WAN). Coðrafik olarak ayrý yerlerde (örneðin farklý 
binalarda, þehirlerde, ülkelerde) bulunan bilgisayarlarý birbirine 
baðlayan að sistemi.

WPS
WPS’nin açýlýmý Wifi Protected Setup’týr. WPS, bir aygýtýn güvenlik 
ayarlarý otomatik olarak etkinleþtirilmiþ þekilde WiFi eriþim noktasýna 
kolayca kaydedilmesini saðlayan bir özelliktir. Kullanýcý, uzun ve 
karmaþýk bir güvenlik anahtarýný girmek zorunda kalmaz.
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8 Sýk Sorulan Sorular

Bu bölümde, Kablosuz USB Adaptörü’nüzle ilgili en çok sorulan 
sorularý ve cevaplarý bulabilirsiniz. Teknik destek birimimizle irtibata 
geçmeden önce bu sorularý ve cevaplarý ve web sayfamýzý 
www.philips.com/welcome kontrol edin.

Kurulum

Bilgisayarým Kablosuz USB Adaptörü bulamýyor/Að sürücü 
yazýlýmý doðru þekilde kurulmadý
• USB adaptörünüzün doðru þekilde takýlý olduðunu kontrol edin.
• Eðer bir USB kablosu kullanýyorsanýz, USB kablosunun adaptöre ve 

PC’nize doðru þekilde takýlý olduðunu kontrol edin.
• USB adaptörünüzün hasarlý olup olmadýðýný kontrol edin.
• Adaptör konektöründe fiziksel hasar gibi baþka donaným 

sorunlarýnýn olup olmadýðýný kontrol edin.
• Kullandýðýnýz USB portunun arýzalý olmadýðýný kontrol edin. Adaptörü 

baþka bir USB portuna baðlamayý deneyin. Eðer bu da baþarýlý 
olmazsa, bilgisayarýnýzý doðru çalýþtýðýndan emin olduðunuz baþka 
bir USB aygýtý ile test edin.

• Eðer bilgisayarda baþka að adaptörleri bulunuyorsa, bunlar 
etkileþime yol açabilir. Bilgisayarýnýzdaki tüm diðer adaptörleri 
çýkarýn ve kablosuz adaptörü tek baþýna test edin.

Eðer adaptör halen çalýþmýyorsa, kablosuz USB adaptörü orijinal 
kurulum CD’sinden tekrar kurmayý deneyin. PC’nizi yeniden baþlatýn.

Bilgisayardan að sistemi kaynaklarýna giremiyorum
• Bilgisayarýn ve diðer að aygýtlarýnýn güç beslemesinin açýk 

olduðundan emin olun.

Að sisteminde bir Windows veya NetWare servisine 
giremiyorum
• Servisi doðru þekilde etkinleþtirdiðinizi ve yapýlandýrdýðýnýzý kontrol 

edin. Eðer belli bir sunucuya baðlanamýyorsanýz, giriþ yetkisine ve 
geçerli bir ID’ye ve þifreye sahip olduðunuzdan emin olun. Eðer 
internete giremiyorsanýz, sisteminizi TCP/IP için 
yapýlandýrdýðýnýzdan emin olun.

Kablosuz USB adaptörüm Infrastructure modu için 
yapýlandýrýldýðýnda, að sistemi içinde bir bilgisayarla iletiþim 
kuramýyor
• Eriþim noktasýnýn atanmýþ olduðu router’ýn açýk olduðundan emin.
• Kablosuz USB adaptörünüzün yerini deðiþtirin.
• SSID’nin ve að þifreleme anahtarýnýn kablosuz eriþim noktasý 

tarafýndan kullanýlan SSID ve að þifreleme anahtarý ile ayný 
olduðundan emin olun.

Að sistemimin hýzý 11 Mbps deðerine eriþmiyor
• Maksimum hýz için Kablosuz USB Adaptör’ü bir hi-speed USB 2.0 

portuna baðlayýn.
• Að sistemindeki tüm komponentlerin yüksek hýz için uygun 

olduðundan emin olun.

Ürün karakteristiði

Kablosuz USB adaptörü üzerinde mavi LED yanmýyor
• Bilgisayarýn ve diðer að aygýtlarýn güç beslemesinin açýk 

olduðundan emin olun.

www.philips.com/welcome
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