AirTies RT-205
Modem Kurulum Kılavuzu
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1.Adım

3.Adım
Web Ara Yüzünden Kurulum
Web ara yüzünden hızlı kurulum yapmak için internet tarayıcınız açın
1.

İnternet tarayıcınızın adres bölümüne
yazınınız ve Enter tuşuna basınız.

Karşınıza gelen ekranın sol-üst tarafındaki menüden ADSL menüsüne ve altındaki Bağlantı
Ayarları’na tıklayınız.

http://192.168.2.1

2.Adım
Karşımıza AirTies RT-205 cihazın web ara yüzü gelecektir. Fabrika
ayarlarında şifre tanımlanmış olmadığından Şifre boş bırakarak
TAMAM düğmesini tıklayınız.
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4.Adım
.Açılan “PPoA Bağlantı Ayarları” başlıklı ekranda PVC ayarları alanında VPI değeri olarak 8, VCI değeri
olarak da 35 girilmiş haldedir (bunlar Türk Telekom değerleridir, Türkiye için bu rakamlarda bir değişiklik
yapmayınız).
Kullanıcı adı alanına ADSL servis sağlayıcınızdan almış olduğunuz ADSL kullanıcı adınızı sonuna
@biri.com.tr ekleyerek giriniz(örneğin: airties@biri.com.tr). Şifre alanına ADSL servis sağlayıcınızdan
almış olduğunuz ADSL şifrenizi girip “Kaydet” düğmesine tıklayınız.

AirTies RT-205’ün kurulum ayarları tamamlanmıştır. RT-205’ün ön panelindeki ADSL ve
İnternet ışıkları sürekli yeşil yanıncaya kadar bekleyiniz. Bu ışıklar yeşil yanıyorsa ADSL
bağlantınız sağlanmış demektir.
Ayrıca İnternet bağlantınız üzerinden veri alışverişi oldukça RT-205’ün üzerindeki İnternet ışığı
yanıp sönecektir.
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5.Adım
RT-205’in Kablosuz Ayarları
RT-205'in Kablosuz menüsü altında kablosuz iletişim ayarları ve kablosuz güvenlik ayarları yapılabilir.
Kablosuz Ayarları'nda, Kablosuz Ağı Etkinleştir işaretlenmelidir. Daha sonra kablosuz ağınıza isim
vermek için Kablosuz Ağ Adı (SSID) alanında bir isim verebilir; bu ismi dilerseniz tüm kablosuz
cihazlardan gizlemek için Kablosuz Ağ Adı (SSIDyi) Gizle kutusunu işaretleyebilirsiniz. Kablosuz iletişim
için 1-13 arası bir kanal seçebilirsiniz. Aynı kanalın kablosuz ağdaki tüm cihazlarda seçilmesi
gereklidir. Yaptığınız ayarları kaydetmek için “Kaydet” tuşunu tıklayınız.

6.Adım
Kablosuz Güvenlik
Güvenlik ayarlarının yapılması kablosuz iletişimin sağlanması için şart değildir.
Ancak bilgi güvenliğinin büyük önem kazanması dolayısıyla aşağıdaki güvenlik
ayarlarından size uygun olan birini yapmanız tavsiye olunur.
Kablosuz ana menüsü altındaki Güvenlik alt menüsüne tıklayınız.
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7.Adım
WPA Güvenlik Ayarları
RT-205’in Web arayüzünden “Kablosuz” menüsüne ve altındaki “Güvenlik”e tıklayınız.
“Kablosuz Güvenlik Seviyenizi Seçiniz” bölümünde “WPA” kutusunu işaretleyiniz.
“PSK şifresi” seçeneğini işaretleyerek “Şifre” bölümüne, unutmayacağınız, en az 8 en fazla 63 rakam, karakter
veya işaretten oluşan bir şifre girerek ( örneğin: abcvyz_123) “Kaydet” tuşuna basınız. Şifrenizin kolayca
tahmin edilemeyecek şekilde hem harf hem de rakamlardan oluşmasına dikkat ediniz. Bu şifreyi RT-205’e
kablosuz bağlanacak cihazlara da girmeniz gerekmektedir.

8.Adım
WEP Güvenlik Ayarları
RT-205’in Web arayüzünden “Kablosuz” menüsüne ve altındaki “Güvenlik”e tıklayınız.
“Kablosuz Güvenlik Seviyenizi Seçiniz” bölümünde “WEP” kutusunu işaretleyiniz.
“Kablosuz WEP şifrelemesini etkinleştir” kutusunu işaretledikten sonra şifre alanına seçiminize
göre 10 karakter (64 bit), 26 karakter (128 bit) veya 58 karakter (256 bit) şifre kelimenizi
giriniz. Girdiğiniz şifre onaltılık sayı düzenine uygun karakterlerden seçilmelidir (0 – 9 arası
rakam veya a, b, c, d, e, f karakterleri). Örneğin 64 bit şifreleme için: abc1234def girilebilir.
WEP şifrelemesinde iki "Onay Modu" desteklenmektedir: "Açık" ve "Paylaşılan".
"Açık" modun seçilmesi tavsiye edilir.
WEP ayarlarını tamamladıktan sonra modeme kaydetmek için "Kaydet" tuşuna basınız
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