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Önemli Güvenlik Bilgileri
• Lütfen ürünü yaln›zca "H›zl› Baﬂlat›m K›lavuzu" kitapç›¤›nda aç›klanan s›raya göre kurun ve ba¤lay›n. Bu sayede en az teknik sorunla karﬂ›laﬂarak en iyi kurulum sonuçlar›n› elde edersiniz.
• Kablosuz USB Adaptörü 11g True Turbo 108 Mbps’i kullanmadan önce lütfen bu k›lavuzu ve "H›zl› Baﬂlat›m K›lavuzu" kitapç›¤›n› dikkatlice okuyun ve bu belgeleri ileride
baﬂvurmak üzere saklay›n.
• En güncel yüklemelerini ve bu ürün hakk›ndaki bilgileri www.philips.com/support web
sitesinde bulabilirsiniz.
• Kurulum ve yükleme s›ras›nda bilgisayar›n›z›n ve di¤er a¤ bileﬂenlerinin talimatlar›n›
yan›n›zda bulundurman›z yard›mc› olabilir.

Güvenlik Önlemleri
• Kablosuz uygulamalar için radyo ekipman› baﬂka radyo servislerinin neden oldu¤u enterferansa karﬂ› korumal› de¤ildir.
• Sistemi aﬂ›r› neme, ya¤mura, kuma veya ›s› kaynaklar›na maruz b›rakmay›n.
• Ürün üzerine s›v› damlamamal› veya s›çramamal›d›r. Ürünün üzerine vazo gibi içi s›v›
dolu nesneler yerleﬂtirilmemelidir.
• Ürünü ev içindeki ›s›tma ekipman›ndan ve do¤rudan güneﬂ ›ﬂ›¤›ndan uzak tutun.
• Yeterli havaland›rma için ürün etraf›nda yeterli miktarda boﬂ alan b›rak›n.
• Bu ürünü açmay›n. Teknik zorluklarla karﬂ›laﬂ›rsan›z Philips sat›c›n›zla temasa geçin.

Çevre Bilgisi
Gereksiz hiçbir ambalaj materyali kullan›lmam›ﬂt›r. Ambalaj› karton (kutu) ve polietilen
(torbalar, koruyucu köpük tabakalar) olmak üzere iki mono materyale kolayl›kla ayr›ﬂt›r›lacak ﬂekilde yapmak için elimizden geleni yapt›k. Setiniz uzmanlaﬂm›ﬂ bir ﬂirket taraf›ndan
parçalara ayr›ld›¤›nda geri dönüﬂtürülebilecek materyallerden oluﬂmaktad›r. Ambalaj materyalinin ve eski ekipman›n at›lmas› konusunda lütfen yerel yönetmelikleri dikkate al›n.

Sorumlulu¤un S›n›rland›r›lmas›
Bu ürün "Philips" taraf›ndan "oldu¤u gibi" sa¤lanmaktad›r ve, belirli bir amaca yönelik sat›labilirlik ve ürün durumunun iyi olmas›na iliﬂkin ima edilen garantiler dahil olarak, ancak
bunlarla s›n›rl› kalmaks›z›n, her türlü garantinin aç›kça ifade edilen veya ima edilen garantisi kabul edilmemektedir.
Philips hiçbir koﬂulda bu ürünün kullan›m›ndan veya kullan›lamamas›ndan kaynaklanan
(yedek mallar›n veya hizmetlerin tedarik edilmesi, bilgi, veri veya kar kayb› veya iﬂ faaliyetinin aksamas› da dahil, ancak bunlarla s›n›rl› olmamak üzere) do¤rudan, dolayl›, tesadüfi, özel, örnek teﬂkil eden veya sonuç olarak geliﬂen, sözleﬂme, tam sorumluluk veya
haks›z fiil (ihmal veya baﬂka fiiller dahil) dahilinde herhangi bir yükümlülük çerçevesinde
meydana gelen hiçbir zarardan, Philips bu türden zararlar›n gerçekleﬂme ihtimali hakk›nda bilgilendirilmiﬂ olsa dahi, sorumlu tutulmayacakt›r.
Philips ayr›ca bu ürünle birlikte sa¤lanan bilgilerin, metnin, grafiklerin, ba¤lant›lar›n veya
di¤er unsurlar›n do¤rulu¤unu ve bütünlü¤ünü garanti etmemektedir.
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Giriﬂ
SNU6600
Philips Kablosuz USB Adaptörü 11g True Turbo 108 Mbps’i sat›n ald›¤›n›z için teﬂekkür
ederiz. Bu Kablosuz USB Adaptörü 11g True Turbo 108 Mbps, Wi-Fi (IEEE 802.11g)
uyumlu bir USB cihaz›d›r. En zor kablosuz ortamlarda bile daha düﬂük veri h›zlar›nda güvenli çal›ﬂma için otomatik olarak daha düﬂük h›zlara dönme özelli¤iyle birlikte 108
Mbps’ye kadar olan yüksek veri h›zlar›n› tümüyle destekler.
Bu k›lavuzda Kablosuz USB Adaptörü 11g True Turbo 108 Mbps’i nas›l kuraca¤›n›z›, yap›land›raca¤›n›z› ve kullanaca¤›n›z› aç›klayaca¤›z.
Bu bölüm size kablosuz a¤lar güvenlikleri hakk›nda genel bilgiler verecektir.

Kablosuz a¤ ba¤lant›lar› nedir?
Kablosuz a¤ adaptörünüz radyo iletimleri arac›l›¤›yla di¤er a¤ bilgisayarlar›yla iletiﬂim kurmak için IEEE 802.11g veya Wi-Fi olarak adland›r›lan kablosuz bir protokol kullan›r. WiFi
radyo dalgalar› antenden d›ﬂar›ya tüm yönlere do¤ru yay›l›rlar ve duvar ve tavanlardan iletilebilirler. Kablosuz iletimler aç›k bir ortamda teorik olarak 450 metrelik alana yay›labilir ve
yak›n menzilde saniyede 108 megabite (Mbps) kadar h›zlara ulaﬂabilirler. Ancak, gerçek
a¤ alan› ve veri iletim h›z› kablosuz ba¤lant› teknolojisine ba¤l› olarak daha az olacakt›r.

A¤ kapsam›n›z› ve a¤ h›z›n› belirleyen faktörler
• Ortam: Gözle bak›ld›¤›nda kablosuz bileﬂenler ayn› hizada olduklar›nda radyo sinyalleri
binalar›n daha uza¤›na yay›labilir. Kablosuz bileﬂenlerin yüksek yerlere yerleﬂtirilmesi
radyo sinyallerinin fiziksel engellerle karﬂ›laﬂmalar› olas›l›¤›n› azalt›r ve daha geniﬂ alan›n kapsanmas›n› sa¤lar.
• Metal çerçeve ve beton veya tu¤la duvarlar ve zeminler gibi bina yap›lar› radyo sinyal
gücünü azaltacakt›r. Kablosuz bileﬂenleri duvarlar›n veya baﬂka büyük, sa¤lam nesnelerin yan›na veya bilgisayar, monitör ve cihazlar gibi büyük metal nesnelerin yan›na
yerleﬂtirmekten kaç›n›n.
• Kablosuz sinyal aral›¤›, h›z› ve gücü civardaki kablosuz a¤ ve cihazlar›n neden oldu¤u
enterferanstan etkilenebilir. Televizyon, radyo, mikrodalga f›r›n ve özellikle 2.4 GHz aral›¤›nda olan kablosuz telefonlar gibi elektromanyetik cihazlar da kablosuz iletimde enterferansa neden olabilir.
• Kablosuz ekipman›n fazla yak›n›nda durulmas› veya oturulmas› da radyo sinyal kalitesini etkileyebilir.
• Antenin ayarlanmas›: Enterferansa neden olabilece¤inden, antenleri metalin yan›na
yerleﬂtirmeyin.

Kablosuz a¤›n›z›n güvenli hale getirilmesi
Kablosuz bilgisayar a¤lar› radyo sinyali kulland›klar›ndan bulundu¤unuz alan›n hemen yak›n›ndaki di¤er kablosuz a¤ cihazlar› bu kablosuz sinyalleri alarak sizin a¤›n›za ba¤lanabilir veya a¤ trafi¤ini yakalayabilir. Bu nedenle, yetkisiz ba¤lant›lar›n yap›lmas›n›n veya casuslar›n a¤ trafi¤inizi izlemeleri olas›l›¤›n›n önlenmesine yard›mc› olmak için Wired Equivalent Privacy (WEP) veya Wi-Fi Protected Access (WPA) a¤ kodlama anahtar›n› her zaman etkinleﬂtirmelisiniz.
A¤›n›z› nas›l güvenli hale getirebilece¤inize iliﬂkin bir örnek için lütfen Kablosuz a¤›n›z›n
güvenli hale getirilmesi bölümüne bak›n.
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Kablosuz USB Adaptörü 11g True Turbo 108 Mbps
1 PC’ye tak›lan USB Konnektörü
Kablosuz USB Adaptörü 11g True Turbo 108 Mbps’i bilgisayar›n›z›n USB ba¤lant› noktas›na ba¤lamak için.
USB 2.0 ile USB 1.1 aras›ndaki fark:
- USB 2.0 ba¤lant›s›n›n maksimum kablosuz h›z› 108 Mbps’dir.
- USB 1.1 ba¤lant›s›n›n maksimum kablosuz h›z› 11 Mbps’dir.

2 Entegre anten
Kablosuz ba¤lant› yapmay› sa¤layan dahili anten.

3 Gösterge LED’i
A¤ durumunu gösterir.
LED
PWR/ACT

LED
rengi
Mavi

Anlam›
• Ba¤l› olmad›¤›nda veya bilgisayar kapal›
oldu¤unda yanmaz.
• Güç aç›k ve çal›ﬂmaya haz›r oldu¤unda yanar.
• Veri iletildi¤i s›rada (a¤ aktivitesi) yan›p söner.

4 MAC adresinin bulundu¤u etiket
12 karakterden (örn., 00:30:F1:A1:F4:A5 veya genel olarak xx:xx:xx:xx:xx:xx) oluﬂan
atama, bu a¤ cihaz›na özel MAC adresidir. Bu MAC adresi baz› güvenlik özellikleri
veya a¤ tan›mlama amaçlar› için gereklidir.
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Kurulum
Sürücülerin
Install theYüklenmesi
drivers
Place theCD’sini
Installation
CD in theyerleﬂtirin.
CD-drive
Kurulum
CD sürücüsüne

Agree
Select (Kabul
Agreeediyorum) seçene¤ini seçin

If this
screen
does not appear,
the CD
manually
Bu
ekran
gösterilmedi¤inde
CD’yistart
manuel
olarak
baﬂlat›n
1 My Computer (Bilgisayar›m) seçene¤ini aç›n
1 Open My Computer
2 CD sürücüsünü aç›n
2 Open CD-drive
3 Setup.exe dosyas›n› çal›ﬂt›r›n
3 Open Setup.exe

Kablosuz
USB
AdaptörüUSB
11g True
Turbo11g
108True
MbpsTurbo
resminin
üzerine
Click on the
Wireless
Adapter
108
Mbpst›klay›n
photo

Install
software
yükle) seçene¤ini t›klay›n
Click on
Install(Yaz›l›m›
software

A¤
durumunuzu
seçin:
Choose
your situation:
Altyap›
Either: (a)
Infrastructure (a)

T›klay›n
Click
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veya:
Or: Ad-Hoc
Ad-Hoc(b)(b)

T›klay›n
Click

Bu pencereyi görene kadar bekleyin

Kablosuz USB Adaptörü 11g True Turbo 108 Mbps’in bilgisayara ba¤lanmas›

1 USB kablosunu al›n.

2 USB kablosunun kare konnektörünü Kablosuz USB Adaptörü 11g True Turbo 108
Mbps’ye tak›n.

3 Kablosuz USB Adaptörü 11g True Turbo 108 Mbps’yi bilgisayar›n›z›n USB ba¤lant›
noktalar›ndan birine ba¤lay›n.
USB 2.0 ile USB 1.1 aras›ndaki fark:
- USB 2,0 ba¤lant›s›n›n maksimum kablosuz h›z› 108 Mbps’dir.
- USB 1.1 ba¤lant›s›n›n maksimum kablosuz h›z› 11 Mbps’dir.

Finish (Son) dü¤mesini t›klay›n.
> Bilgisayar› yeniden baﬂlatt›ktan sonra Kablosuz USB Adaptörü 11g True Turbo
108 Mbps kullan›ma haz›rd›r
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Ba¤lama
A¤a ba¤lama
Philips Wireless Network Manager program›n› baﬂlat›n
Sepet simgesini çift t›klay›n
Philips Wireless Network Manager baﬂlamazsa,
bu simgeyi çift t›klay›n

Kullan›labilir kablosuz a¤lar› görüntüleyin
1 Site Survey (Site Araﬂt›rmas›) seçene¤ini t›klay›n
2 Scan (Tara) dü¤mesini t›klay›n
3 Kablosuz A¤›n›z›n Ad›n› çift t›klay›n

Aﬂa¤›dakiler soruldu¤unda:
Input Security (Giriﬂ Güvenli¤i) ayarlar›
1
2
3
4

Uygun Authentication Type (Do¤rulama Tipi) seçene¤ini seçin
Varsa, uygun Key Type (Anahtar Tipi) seçene¤ini seçin
Varsa, Use Passphrase (ﬁifre Cümlesi Kullan) seçene¤ini seçin
Key alan›na kodlama anahtar›n›z› girin

Bu güvenlik ayarlar›n› nas›l tan›mlayaca¤›n›z konusunda baz istasyonunuzun kullan›m k›lavuzuna bak›n.

ÖNER‹ Kodlama hakk›nda daha fazla bilgi için bkz. sayfa 14, "Yap›land›rma –
Güvenlik alt sekmesi"

Varolan profilinizi etkinleﬂtirin
Apply Changes (De¤iﬂiklikleri Uygula) dü¤mesini t›klay›n
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Geliﬂmiﬂ
Kablosuz a¤›n›z›n güvenli hale getirilmesi
Philips Wireless Network Manager program›n› baﬂlat›n
Sepet simgesini çift t›klay›n
Philips Wireless Network Manager baﬂlamazsa,
bu simgeyi çift t›klay›n

Güvenlik ayarlar›na gidin
1 Configuration (Yap›land›rma) sekmesini seçin
2 Security (Güvenlik) sekmesini seçin
3 Security off (Güvenlik kapal›) seçene¤ini t›klayarak güvenli¤i aç›n

Input Security (Giriﬂ Güvenli¤i) ayarlar›
1
2
3
4

Uygun Authentication Type (Do¤rulama Tipi) seçene¤ini seçin
Varsa, uygun Key Type (Anahtar Tipi) seçene¤ini seçin
Varsa, Use Passphrase (ﬁifre Cümlesi Kullan) seçene¤ini seçin
Key alan›na kodlama anahtar›n›z› girin

Bu güvenlik ayarlar›n› nas›l tan›mlayaca¤›n›z konusunda baz istasyonunuzun kullan›m k›lavuzuna bak›n.

ÖNER‹ Kodlama hakk›nda daha fazla bilgi için bkz. sayfa 14, "Yap›land›rma –
Güvenlik alt sekmesi"

Varolan profilinizi etkinleﬂtirin
Apply Changes (De¤iﬂiklikleri Uygula) dü¤mesini t›klay›n

Di¤er cihazlar› yap›land›r›n
A¤a ba¤l› di¤er cihazlar›n ayn› A¤ Ad›n› (SSID), kablosuz modu ve Güvenlik ayarlar›n›
kulland›¤›ndan emin olun.
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Ad Hoc bilgisayar a¤›n›n kurulmas›
Philips Wireless Network Manager program›n› baﬂlat›n
Sepet simgesini çift t›klay›n
Philips Wireless Network Manager baﬂlamazsa,
bu simgeyi çift t›klay›n

Ad-Hoc kablosuz a¤ oluﬂturun
1
2
3
4
5

Configuration (Yap›land›rma) seçene¤ini t›klay›n
Common (Genel) seçene¤ini t›klay›n
Network Name alan›na kablosuz A¤ Ad›n› (SSID) girin
‹ﬂletim modu olarak Ad-Hoc seçin
Network Type (A¤ Tipi) seçene¤ini seçin

Güvenlik ayarlar›na gidin
1 Configuration (Yap›land›rma) sekmesini seçin
2 Security off (Güvenlik kapal›) seçene¤ini t›klayarak güvenli¤i aç›n

Kodlamay› oluﬂturun
1
2
3
4

Uygun Authentication Type (Do¤rulama Tipi) seçene¤ini seçin
Varsa, uygun Key Type (Anahtar Tipi) seçene¤ini seçin
Varsa, Use Passphrase (ﬁifre Cümlesi Kullan) seçene¤ini seçin
Key alan›na kodlama anahtar›n›z› girin

ÖNER‹ Kodlama hakk›nda daha fazla bilgi için bkz. sayfa 14, "Yap›land›rma –
Güvenlik alt sekmesi"

Varolan profilinizi etkinleﬂtirin
Apply Changes (De¤iﬂiklikleri Uygula) dü¤mesini t›klay›n

Di¤er cihazlar› yap›land›r›n
A¤a ba¤l› di¤er cihazlar›n ayn› A¤ Ad›n› (SSID), Ad-Hoc kablosuz modunu ve Güvenlik
ayarlar›n› kulland›¤›ndan emin olun.
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Kablosuz a¤ ayarlar›na eriﬂim
Philips Wireless Network Manager program›n› baﬂlat›n
Sepet simgesini çift t›klay›n
Philips Wireless Network Manager baﬂlamazsa,
bu simgeyi çift t›klay›n

Ayarlar›n anlam› nedir?
Philips Wireless Network Manager program›nda bilgi ve ayarlar› içeren beﬂ ana sekme
vard›r.
Not: Kablosuz ba¤lant›n›n etkinleﬂtirilmesini ve devre d›ﬂ› b›rak›lmas›n› kontrol edebilmeniz
için her sekmenin alt k›sm›nda Wireless On/Off dü¤mesi görüntülenir.
• Configuration
Configuration (Yap›land›rma) sekmesinde profillerinizi yönetebilir ve kablosuz a¤ ve kodlama ayarlar›n›za eriﬂebilirsiniz.
Select profile (Profil seç) – Bir profil, belirli bir kablosuz ba¤lant› için gerekli tüm ayarlar›n
bir setidir. Kablosuz a¤lar aras›nda geçiﬂ yapmak istedi¤inizde kay›tl› bir profilden di¤erine
geçebilirsiniz.
Profillerinizi yönetmek için New (Yeni), Save (Kaydet) ve Delete (Sil) dü¤melerini kullan›n.
Auto Save Profile On/Off
Auto Profile (Otomatik Profil) seçene¤i On (Aç›k) olarak ayarland›¤›nda, New (Yeni) profili
ve Save (Kaydet) profil dü¤meleri devre d›ﬂ› b›rak›l›r. Apply Changes ile de¤iﬂiklikleri uygulad›ktan sonra a¤ ayarlar›n›z› içeren bir profil otomatik olarak oluﬂturulacakt›r.
Configuration sekmesi iki alt sekme içerir: Common (Genel) ve Security (Güvenlik). Bu alt
sekmelerdeki ayarlar›n aç›klamas› aﬂa¤›dad›r.
• Configuration – Common alt sekmesi
Network Name (A¤ Ad›) – Ba¤lanmak istedi¤iniz kablosuz a¤ için bir kablosuz a¤ ad› girin. Veya seçilebilir A¤ Adlar› listesinden bir a¤ ad› seçmek için Site Survey (Site Araﬂt›rmas›) sekmesini kullan›n. (Varsay›lan: philips.)
Operating Mode (‹ﬂletim Modu) – Kablosuz Baz ‹stasyonu olmayan a¤ yap›land›rmalar›
için iﬂletim modunu Ad Hoc (Peer-to-Peer), kablosuz baz istasyonu olanlar için de Infrastructure olarak ayarlay›n. (Infrastructure varsay›lan ayard›r.)
Transmit Rate (‹letim H›z›) – Auto ayar› mümkün olan en yüksek kablosuz a¤ h›z›n› ayarlayacakt›r. Dilerseniz elle daha düﬂük bir h›z ayarlay›n. Daha düﬂük h›zlar›n kapsam› daha
geniﬂ olur.
Channel (Kanal) – Ad Hoc kablosuz a¤ kuruyorsan›z, kanal numaras›n› grubunuzda di¤er
kablosuz cihazlar›n kulland›¤› radyo kanal›na ayarlay›n. Ancak, baz istasyonu üzerinden
bir a¤a ba¤lan›yorsan›z, kanal otomatik olarak adaptörün ba¤land›¤› baz istasyonunun kanal›na ayarlan›r. Channel seçene¤i ancak Operation Mode (‹ﬂletim Modu) seçene¤i Ad
Hoc (Peer-to-Peer) olarak ayarland›¤› zaman ayarlanabilir.
Power Save (Enerji Tasarrufu) – Taﬂ›nabilir bilgisayar›n›z›n pil gücü tüketimini azaltmak ve
bununla birlikte bilgisayar› hemen kullanmak üzere haz›r bulundurmak için enerji yönetimini kullanmak isterseniz bu kutuyu iﬂaretleyin.
ÖNEML‹: Ayn› a¤ üzerinde yer alan tüm bilgisayarlar ve kablosuz a¤ cihazlar› ayn› A¤ Ad›na (SSID) ve kablosuz güvenli¤i için ayn› kodlamaya sahip olmal›d›r. Ad Hoc modunda
tüm kablosuz cihazlar için ayn› radyo kanal›n› da belirlemeniz gerekir.
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• Configuration – Security alt sekmesi
Kablosuz güvenli¤i etkinleﬂtirmek veya devre d›ﬂ› b›rakmak Security ON/OFF için dü¤mesini t›klay›n.
Authentication Type (Kimlik Do¤rulama Tipi) – Kablosuz a¤›n›z›n geri kalan›nda kullan›lan kablosuz güvenlik tipine ba¤l› olarak WEP veya WPA-PSK seçin.
Kablosuz a¤›n›za izinsiz eriﬂimi önlemek için adaptörde Wired Equivalent Privacy (WEP)
ve WiFi Protected Access (WPA) bulunmaktad›r.
Key Type (Anahtar Tipi) – Daha güvenli veri iletimi için kodlamay› en yüksek bit say›s›na
ayarlay›n. Örne¤in, 128 bit ayar› 64 bit ayar›ndan daha fazla güvenlik sa¤lar.
ÖNEML‹: Ayar, kablosuz a¤›n›zdaki tüm istemcilerde ayn› olmal›d›r.
Use Passphrase (ﬁifre Cümlesi Kullan) - Passphrase (ﬁifre Cümlesi) seçilmiﬂse, ﬂifre
cümle dizininden WEP kodlama için güvenlik anahtarlar› oluﬂturulur. Kodlama 128 bit olarak ayarlanm›ﬂsa, yaln›zca Anahtar 1 oluﬂturulur. Kodlama 64 bit olarak ayarlanm›ﬂsa,
Anahtar 1-4 oluﬂturulur. A¤›n›zdaki tüm di¤er istasyonlarda da ayn› ﬁifre Cümlesini ve
Varsay›lan Anahtar ayarlar›n› kullanmal›s›n›z.
Not: ﬁifre cümlesi dizini en fazla 32 alfanümerik karakterden oluﬂabilir.
Bu Kablosuz USB Adaptörü11g True Turbo 108 Mbps’te yer alan WPA (WiFi Protected
Access) 8 ila 63 karakter uzunlu¤unda alfanümerik bir ﬂifre kullan›r. Bu ﬂifre sembol veya
boﬂluk içerebilir.
ÖNEML‹: A¤ içinde ayn› kodlama anahtar›n› kullanmal›s›n›z.
Apply changes (De¤iﬂiklikleri uygula) - Yapt›¤›n›z de¤iﬂiklikleri etkinleﬂtirmek için "Apply
changes" dü¤mesini t›klay›n.
Key 1-4 (Anahtar 1-4) - Key Type (Anahtar Tipi) Hex (Ondal›k) olarak ayarlanm›ﬂsa, güvenlik anahtar› 64-bit WEP ayar› için 10 haneli dört anahtar, 128-bit WEP ayar› için de 26
haneli dört anahtard›r.
(Ondal›k haneler 0~9 & A~F aras›nda olabilir, örne¤in, D7 0A 9C 7F E5.)
Default Key (Varsay›lan Anahtar) - Tercih etti¤iniz kodlama dizinine sahip Anahtar Kimli¤ini seçin. ﬁifre cümlesinden oluﬂturulan bir anahtar kullan›yorsan›z, her kablosuz cihazda
ayn› ﬂifre cümlesini ve anahtar› kullanmal›s›n›z.
• Link information
Link information (Ba¤lant› bilgisi) sekmesi kablosuz ba¤lant›n›n bulundu¤u kablosuz a¤
ad› (SSID) hakk›nda ﬂu bilgileri görüntüler: sinyal gücü, ‹ﬂleme geçmiﬂi, mevcut ba¤lant›
h›z›, kanal ve Baz istasyonu Ad› Kimli¤i (MAC).

• IP information
IP information (IP bilgisi) sekmesi Ana Bilgisayar Ad›, IP Adresi, IP A¤ Maskesi ve A¤
Geçidi hakk›nda bilgi görüntüler.
Bu pencere ayn› zamanda IP adresini serbest b›rakan ve yenileyen dü¤meler içerir. Bu,
bir bilgisayar› farkl› bir konuma taﬂ›d›ktan veya beklenmedik bir kesinti yaﬂad›ktan sonra
bu bilgisayar› a¤a geri taﬂ›mak için yap›l›r.
IP adresini ilk olarak serbest b›rak›n, ard›ndan yenileyin. DHCP a¤lar›ndaki bilgisayarlar
her zaman olmasa da genellikle a¤ ba¤lant›s›n› otomatik olarak oluﬂtururlar.
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• Site Survey
Site Survey (Site Araﬂt›rmas›) sekmesi seçildi¤inde seçilebilir kablosuz a¤ eriﬂim noktalar›
listesi görüntülenir.
Listeyi güncellemek için Scan (Tara) dü¤mesini t›klay›n.
Bu dü¤meyle ﬂu bilgiler gösterilir:
• Network type (A¤ tipi) a¤ kurulumunu gösterir
• Kablosuz ba¤lant›n›n ad› (A¤ Ad› veya SSID)
• Network mode (A¤ modu) hangi WIFI standard› kullan›ld›¤›n› gösterir
• Kodlaman›n etkinleﬂtirme modunu gösteren bir simge
• Sinyal gücü
• A¤ taraf›ndan kullan›lan kanal
• Cihaz›n MAC adresi
Bu a¤ içinde bir kablosuz ba¤lant› kurmak amac›yla Profile Wizard (Profil Sihirbaz›)
seçene¤ini açmak için a¤ adlar›ndan birinin üzerini çift t›klay›n.
• Version information
Version information (Sürüm bilgisi) sekmesiyle sat›c› ve sürüm bilgisi gösterilir.
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A¤ Terminolojisi
Bu k›lavuzda kullan›lan terminolojiyi nas›l yorumlayaca¤›n›z› anlamak için bu bölümü
okuyun.
Bir a¤, kablolu veya kablosuz araçlarla birbirlerine ba¤l› olan iki veya daha fazla bilgisayar›n (ve di¤er cihazlar›n) aras›nda bir iletiﬂim arac› sunar.
KABLOLU
WIRED

Her bilgisayarda, bilgisayar› a¤ kablosuna ba¤layabilmek için bir a¤ adaptörüne veya A¤
Arabirim Kart›na (NIC) ihtiyac›n›z olacakt›r. Örnekler:

Ethernet kablo

Ethernet notebook adaptörü

Dahili

ETHERNET

KABLOSUZ
WIRELESS

Her bilgisayarda, kablosuz özelli¤i aç›k baﬂka bir cihaza ba¤lanabilmek için bir Wi-Fi
kablosuz a¤ adaptörü kurman›z gerekecektir. Örnekler:

Kablosuz USB adaptörü

Kablosuz notebook adaptörü 11g

Dahili
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Bir a¤da bilgisayarlar›n birbirlerine fiziksel olarak ba¤l› olmas› gerekir. Bu nedenle önemli
di¤er bir a¤ unsuru, bilgisayarlar›n nas›l (do¤rudan m› yoksa merkezi bir cihaz üzerinden
mi) birbirlerine ba¤land›¤› konusudur.
B‹REB‹R KABLOLU A⁄
ayn› zamanda Do¤rudan ba¤lant› olarak da bilir (maks. 2 PC)
NOT: ‹ki bilgisayar› do¤rudan birbirlerine ba¤lamak için çapraz bir Ethernet kablosu kullan›n.

2’DEN FAZLA PC ‹LE KABLOLU A⁄
2’den fazla bilgisayar› birbirlerine ba¤lamak için bir paylaﬂt›r›c› veya switch kullan›n.
NOT: Bilgisayarlar› merkezi cihaza (paylaﬂt›r›c›/switch) ba¤lamak için do¤rudan aktar›ml›
Ethernet kablolar› kullan›n.

KABLOLU A⁄LARIN B‹RB‹RLER‹NE BA⁄LANMASI
Bir a¤› di¤erine ba¤lamak için bir a¤ geçidi router kullan›n (örn., WAN olarak bilinen
Internete).

B‹RE B‹R KABLOSUZ A⁄
ayn› zamanda Ad Hoc / Peer-to-Peer olarak bilinir

2’DEN FAZLA PC ‹LE KABLOSUZ A⁄
Ayn› zamanda Ad Hoc / Peer-to-Peer olarak bilinir
Kablosuz ortam›n kendisi bir paylaﬂt›r›c› oluﬂturur. Donan›m olarak paylaﬂt›r›c› gerekli
de¤ildir.

KABLOSUZ A⁄LARIN KABLOLU A⁄LARA BA⁄LANMASI
Ayn› zamanda Altyap› / Eriﬂim Noktas› olarak bilinir
Kablosuz baz istasyonu kullan›n.
Paylaﬂt›r›c›, switch, router veya kablosuz eriﬂim noktas› gibi merkezi cihazlar ba¤›ms›z
cihazlar olabilir veya bir bilgisayara entegre edilmiﬂ olabilir.
• Paylaﬂt›r›c› birden fazla ba¤lant› noktas›na sahiptir ve kablolu bir a¤ üzerindeki tüm bilgisayarlardan gelen iletiﬂim hatlar› için merkezi bir ba¤lant› noktas› görevi görür. Bir
ba¤lant› noktas›na gelen tüm veriyi di¤er ba¤lant› noktalar›na kopyalar. Switch,
paylaﬂt›r›c›ya benzer; ancak, her ba¤lant› noktas›nda farkl› a¤ h›zlar›n› iﬂleyebilir.
• A¤ geçidi router’lar ve kablosuz eriﬂim noktalar› a¤ trafi¤ini bir a¤dan di¤erine yönlendirirler (örn., kablolu bir a¤dan Internete veya kablosuz bir a¤dan kablolu bir a¤a
veya Internete).

17

Sözlük
Alt A¤ Maskesi – ISP’niz taraf›ndan sa¤lanan TCP/IP bilgisinin bir parças› olabilen alt a¤
maskesi, bir IP adresi gibi yap›land›r›lm›ﬂ dört say›l› bir settir. Bu maske, yaln›zca belirli bir
a¤da kullan›lan IP adres numaralar› oluﬂturmak için kullan›l›r (InterNIC taraf›ndan atanmas› gereken, Internet taraf›ndan tan›nan geçerli IP adreslerinden farkl› olarak).
DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol (Dinamik Ana Bilgisayar Yap›land›rma ‹letiﬂim Kurallar›). Bu iletiﬂim kurallar› ev a¤›n›zdaki her bilgisayar›n TCP/IP ayarlar›n› otomatik olarak yap›land›r›r.
DNS Sunucu Ad› – DNS, Domain Name System (Etki Alan› Sistemi) tan›m›n›n k›salt›lm›ﬂ
halidir ve Internet ana bilgisayarlar›n bir etki alan› ad› ve bir veya daha fazla IP adresi almalar›n› sa¤lar. DNS sunucu ana bilgisayar›n ve bu bilgisayar›n etki alan› adlar› ve IP adreslerinin veritaban›na sahiptir, böylece bir etki alan› ad› gerekti¤inde kullan›c› uygun IP
adresine yönlendirilir. Ev a¤›n›zdaki bilgisayarlar›n kulland›¤› DNS sunucu adresi, Internet
servis sa¤lay›c›n›z›n atam›ﬂ oldu¤u DNS sunucunun yeridir.
DSL Modem – DSL, Digital Subscriber Line (Dijital Abone Hatt›) tan›m›n›n k›salt›lm›ﬂ halidir. DSL modem yüksek h›zda veri iletmek için varolan telefon hatlar›n›z› kullan›r.
Ethernet – Bilgisayar a¤lar› standard›d›r. Ethernet a¤lar özel kablo ve paylaﬂt›r›c›larla
ba¤l›d›r ve saniyede 10 milyon bite (Mbps) kadar veri taﬂ›r.
HPNA – Home Phone Line Networking Alliance (Ev Telefon Hatt› A¤lar› Birli¤i), tek bir birleﬂtirilmiﬂ telefon hatt› a¤ standard› oluﬂturmak için çal›ﬂan ﬂirket birli¤idir. Home Connect
ev a¤›n›z›n a¤ geçidi, varolan ev telefonu hatlar›n›z›n üzerinden saniyede 10 milyon bite
(Mbps) kadar a¤ h›zlar›na olanak sa¤layan HPNA Tan›mlamas› 2.0 ile uyumludur.
IP Adresi – IP, Internet Protocol (Internet ‹letiﬂim Kurallar›) tan›m›n›n k›salt›lm›ﬂ halidir. Bir
IP adresi, tek ve özel bir Internet ana bilgisayar›n› tan›mlayan, virgülle ayr›lm›ﬂ dört say›
serisinden oluﬂur. Örnek: 192.34.45.8.
ISP A¤ Geçidi Adresi (tan›m için bkz. ISP) – ISP A¤ Geçidi Adresi, ISP’nin ofisinde bulunan Internet router için bir IP adresidir. Bu adres ancak kablo veya DSL modem kullan›ld›¤›nda gereklidir.
ISP – Internet Servis Sa¤lay›c›. ISP, kiﬂilere, baﬂka kurum ve ﬂirketlere Internete ba¤lant›
sa¤layan bir ﬂirkettir.
‹kincil Çevirmeli Ba¤lant› – Birincil çevirmeli ba¤lant› numaras›na fazla müﬂteri eriﬂmeye
çal›ﬂt›¤›nda ISP’niz ikincil bir çevirmeli ba¤lant› telefon numaras› kullan›r. ‹kincil çevirmeli
ba¤lant› telefon numaras›, birincil çevirmeli ba¤lant› telefon numaras› eriﬂilemedi¤i zaman
kullan›lacakt›r.
LAN – Local Area Network (Yerel Alan A¤›). LAN, oldukça küçük bir alanda birbirine ba¤l›
bir grup bilgisayar ve cihazd›r. Ev a¤›n›z bir LAN olarak görülür.
MAC Adresi – MAC, Media Access Control (Ortam Eriﬂim Kontrolü) tan›m›n›n k›salt›lm›ﬂ
halidir. MAC adresi, a¤a ba¤l› bir cihaz›n donan›m adresidir.
NAT – Network Address Translation (A¤ Adres Çeviri). Bu iﬂlem ile ev a¤›n›zdaki tüm bilgisayarlar tek bir IP adresi kullanabilir. Home Connect ev a¤› a¤ geçidinin NAT özelli¤ini
kullanarak ISP’nizden baﬂka IP adresi almak zorunda kalmadan ev a¤›n›zdaki herhangi
bir bilgisayardan Internete eriﬂebilirsiniz.
PPPoE – Point-to-Point Protocol over Ethernet (Ethernet üzerinden Noktadan Noktaya
Kontrol). Noktadan Noktaya ‹letiﬂim Kurallar›, ilk olarak çevirmeli ba¤lant›lar için oluﬂturulmuﬂ bir güvenli veri iletim yöntemidir; PPPoE, Ethernet ba¤lant›lar› içindir.
SPI – Stateful Packet Inspection. SPI, Home Connect ev a¤› a¤ geçidinin sa¤lad›¤› ﬂirketlere yönelik Internet güvenli¤idir. SPI kullan›ld›¤›nda a¤ geçidi "güvenlik duvar›" görevi görerek a¤›n›z› bilgisayar korsanlar›na karﬂ› korur.
TCP/IP – Transmission Control Protocol/Internet Protocol (‹letim Kontrol ‹letiﬂim Kurallar›/Internet ‹letiﬂim Kurallar›). Bu, Internet üzerinden veri iletimi için standart iletiﬂim kurallar›d›r.
WAN – Wide Area Network (Geniﬂ Alan A¤›). Co¤rafi olarak farkl› yerlerde bulunan (örne¤in, farkl› binalar, ﬂehirler, ülkeler) bilgisayarlar› ba¤layan a¤. Internet bir geniﬂ alan a¤›d›r.
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Teknik Özellikler
Radyo

IEEE 802.11g

Radyo Teknolojisi

Direct Sequence Spread Spectrum
(DSSS)
Orthological Frequency Division (Ortolojik
Frekans Bölme)
Multiplexing (OFDM)

Anten Tipi

Dahili anten

Veri H›z›

1 / 2 / 5.5 / 6 / 9 / 11 / 12 / 18 / 24 / 36 /
48 / 54 / 72 / 96 / 108 Mbps

Ana Bilgisayar Arabirimi

USB, tan›mlama sürümü 2.0 (maks.
108 Mbps) & 1.1 (maks. 11 Mbps)

Enerji Tüketimi
alma / gönderme

Yaklaﬂ›k 500 mA / 420 mA

Boyutlar (y x g x d)

22 x 79 x 93 mm

A¤›rl›k

Yaklaﬂ›k 55 g (yaln›zca adaptör)

Çal›ﬂma S›cakl›¤›

0 ~ 55°C

Saklama S›cakl›¤›

- 20 ~ 75°C

Nem

%5 ~ 90, buharlaﬂmayan

Sorun Giderme
Teknik yard›m›m›zla temasa geçmeden önce lütfen aﬂa¤›daki sorun giderme unsurlar›n›
kontrol edin veya www.philips.com/support adresindeki web sitemizi ziyaret edin.
Sorun

Muhtemel neden

Çözüm

ADAPTÖR KURULUM SORUNLARI
Bilgisayar›n›z Kablosuz USB Adaptörünü
bulam›yor veya a¤ sürücüsü do¤ru olarak
yüklenmiyor.

USB Adaptörü ba¤l›
de¤il.

USB kablosunun adaptör ve bilgisayardaki USB konnektörlerine s›k›ca tak›l›
oldu¤undan emin olun.

USB Adaptörü hasarl›.

Adaptörün konnektöründe fiziksel hasar
gibi donan›m sorunlar›n› kontrol edin.

USB Adaptörü veya
Adaptörü baﬂka bir USB ba¤lant› nokba¤lant› noktas› ar›zal›. tas›na takmay› deneyin. Bu da olmuyorsa, bilgisayar›n›z› do¤ru çal›ﬂt›¤› bilinen
baﬂka bir USB cihaz›yla test edin.
Çak›ﬂan a¤ adaptörleri. Bilgisayarda baﬂka a¤ adaptörleri varsa,
bu adaptörler çak›ﬂabilir. Di¤er adaptörleri bilgisayardan ç›kart›n ve kablosuz
adaptörü ayr› olarak test edin.

Bunlar›n hiçbiri iﬂe yaramad›ysa, kablosuz USB adaptörü 11g’yi orijinal Kurulum CD’sinden
yeniden kurmay› deneyin. Bilgisayar›n›z› yeniden baﬂlat›n.
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Sorun

Muhtemel neden

Çözüm

A⁄ BA⁄LANTI SORUNLARI
Kablosuz USB
Bilgisayar veya a¤
Adaptörü 11g True
cihazlar› kapal›.
Turbo 108 Mbps
üzerindeki Ba¤lant›
LED’i yanm›yorsa veya
bilgisayardan herhangi
bir a¤ kayna¤›na
eriﬂemiyorsan›z.
A¤ üzerinde bir
Windows veya
NetWare hizmetine
eriﬂilemiyor.

Hizmet kullan›lam›yor.

Kablosuz adaptörünüz Baz ‹stasyon / Eriﬂim
Noktas› kapal›.
Altyap› modu için
yap›land›r›ld›¤›nda a¤
üzerindeki bir bilgisayarla iletiﬂim kuram›yor.

Bilgisayara ve di¤er a¤ cihazlar›na
elektrik gitti¤inden emin olun.

Hizmeti do¤ru olarak etkinleﬂtirdi¤inizden
ve yap›land›rd›¤›n›zdan emin olun. Belirli
bir hizmete eriﬂemiyorsan›z, eriﬂim haklar›n›z›n ve geçerli bir Kimlik ve ﬂifrenizin
oldu¤undan emin olun. Internete
eriﬂemiyorsan›z, sisteminizi TCP/IP için
yap›land›rd›¤›n›zdan emin olun.
‹stasyonun iliﬂkilendirildi¤i eriﬂim noktas›n›n aç›k oldu¤undan emin olun.

Aral›k fazla geniﬂ (zay›f Aral›k fazla geniﬂ (zay›f Kablosuz Adaptörünüzü yeniden konumradyo sinyali).
radyo sinyali).
land›r›n.

A¤ h›z› 11 Mbps’yi
aﬂm›yor.

Yanl›ﬂ ayarlar.

SSID ve a¤ kodlama anahtar›n›n kablosuz eriﬂim noktas› taraf›ndan kullan›lanlarla ayn› oldu¤undan emin olun.

USB 2.0 yerine USB
1.1 ba¤lant› noktas›
kullan›l›yor.

Maksimum h›z için kablosuz adaptörü bir
hi-speed USB 2.0 ba¤lant› noktas›na
ba¤lay›n.

Di¤er a¤ bileﬂenleri
Tüm a¤ bileﬂenlerinin yüksek a¤ h›zlar›
daha yüksek a¤ h›zlar› için uygun oldu¤undan emin olun.
aç›s›ndan uygun
de¤ildir.

20

Türkçe
Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, bu SNU6600 ürününün 1999/5/EC say›l›
Yönetmeli¤in temel gereksinimleriyle ve di¤er ilgili ﬂartlarla uyumlu oldu¤unu beyan eder.

1999/5/EC.

Fince
Finnish

Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC vakuuttaa täten että SNU6600 tyyppinen
laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin
muiden ehtojen mukainen.
Flemenkçe
Dutch

Hierbij verklaart, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dat het toestel
SNU6600 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Frans›zca
French

Par la présente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, déclare que l'appareil
SNU6600 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE
‹sveççe
Swedish

Härmed intygar, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, att denna SNU6600
står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danca
Danish

Undertegnede Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC erklærer herved, at
følgende udstyr SNU6600 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF
Almanca
German

Hiermit erklärt Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC die Übereinstimmung des
Gerätes SNU6600 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen
relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Yunanca
Greek

  O  Philips Consumer Electronics, B.U. Peripherals
Accessories 
 O SNU6600 O  O  O
     
O 
     O 
1999/5/

‹talyanca
Italian

Con la presente Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC dichiara che questo
SNU6600 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite
dalla direttiva 1999/5/CE.
‹spanyolca
Spanish

Por medio de la presente, Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC, declara que el
SNU6600 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE
Portekizce
Portuguese

Philips Consumer Electronics, BLC P&A CC declara que este SNU6600 está
conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
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FCC Uyumlulu¤u
Bu cihaz FCC Kurallar› K›s›m 15 ile uyumludur (A.B.D.).
Çal›ﬂmas› aﬂa¤›daki iki ﬂarta ba¤l›d›r:
(1) bu cihaz zararl› enterferansa yol açabilir ve
(2) bu cihaz istenmeyen çal›ﬂmaya neden olabilen enterferans dahil olmak üzere, al›nan
her türlü enterferans› kabul etmek zorundad›r.
NOT: Bu ekipman test edilerek FCC Kurallar› K›s›m 15 uyar›nca B S›n›f› dijital cihaz›n gerektirdi¤i s›n›rlamalara uygun oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Bu s›n›rlamalar yerleﬂim mahalinde yap›lan bir kurulumda zararl› enterferansa karﬂ› makul ölçüde koruma sa¤layacak ﬂekilde
amaçlanm›ﬂt›r.
Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullan›r ve yayabilir ve talimat k›lavuzuna uygun
olarak kurulmad›¤› veya kullan›lmad›¤› taktirde radyo iletiﬂimlerinde zararl› enterferansa
yol açabilir. Buna karﬂ›l›k belirli bir kurulumda enterferans›n meydana gelmeyece¤i garantisi yoktur.
Ekipman, radyo veya televizyon sinyal al›m›nda ekipman›n aç›l›p kapat›lmas›yla belirlenebilen zararl› enterferansa yol açt›¤›nda kullan›c›n›n aﬂa¤›daki önlemlerden birini uygulayarak enterferans› gidermesi tavsiye edilmektedir:
•
•
•
•

Al›c› anteninin yönünü veya yerini de¤iﬂtirin.
Ekipman ile al›c› aras›ndaki mesafeyi art›r›n.
Ekipman› al›c›n›n ba¤l› oldu¤u elektrik devresinden farkl› bir devreye ba¤lay›n.
Yard›m için sat›c› veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeniyle temasa geçin.

Bu ekipman kontrol edilmemiﬂ bir ortam için öngörülen FCC radyasyon maruziyet s›n›rlar›yla uyumludur. Bu ekipman radyon ile vücudunuz aras›nda en az›ndan 20 cm mesafe
olacak ﬂekilde kurulmal› ve çal›ﬂt›r›lmal›d›r.

ÖNEML‹
Kullan›c› taraf›ndan yap›lan, garanti veya üretici taraf›ndan aç›kça onaylanmam›ﬂ de¤iﬂiklikler veya modifikasyonlar kullan›c›n›n ekipman›n çal›ﬂt›r›lmas› konusundaki yetkisini
geçersiz k›labilir
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Guarantee
certificate
Garanti sertifikas›
Certificat de garantie
Garantieschein
Garantiebewijs

2

Certificado de garantia
Certificato di garanzia
Certificado de garantia
  

Garantibevis
Garanticertifikat
Garantibevis
Takuutodistus

year
warranty
y›l
garanti

 
år garanti
år garanti
år garanti
vuosi takuu
año garantia

année garantie
Jahr Garantie
jaar garantie
año garantia
anno garanzia

Tip:
Type:

SNU6500

Seri
SerialNo.:
nr:

_____________________________________________________________________

Date
purchase
Sat›nofalma
tarihi –- Date de la vente – Verkaufsdatum – Aankoopdatum – Fecha de compra – Date d’acquisito –
Data da adquirição – Gía a – Inköpsdatum – Anskaffelsesdato – Kjøpedato – Oatopäivä

Sat›c›n›n
ad›, adresi
imzas›
Dealer’s name,
addressveand
signature

Nom, adresse et signature du revendeur
Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers
Naam, adres en handtekening v.d. handelaar
Nombre, direccion y firma del distribudor
Nome, indirizzo e firma del fornitore

!a"#$, %&'( )a& (#a* "( #. #'("
Återförsäljarens namn, adress och signatur
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Forhandlerens navn, adresse og unterskrift
Jälleenmyyjän nimi, osoite ja allekirjoitus
Nome, morada e assinature da loja

0682
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