ZXV10 W300S1 Port
Kablosuz Modem Kurulum Kılavuzu
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1.Adım
Web Ara Yüzünden Kurulum
UYARI: ZXV10 W300 ADSL2 modemi Kolay Kurulum Programı kullanmadan kurduğunuz takdirde,
mutlaka kablosuz ağınıza şifre veriniz aksi halde modem ayarlarınız doğru şekilde yapılandırılmış olsa
bir internet kullanımını engelleyecektir.

2.Adım
Fabrika ayarları olarak Kullanıcı adı: admin Şifre: ttnet olarak
belirlenmiştir. Güvenliğiniz için Lütfen ara yüze girdikten sonra karşınıza çıkan şifre
değiştirme ekranından şifrenizi değiştiriniz ve yeni şifrenizi unutmamak için not ediniz.

Modem ara yüzü üzerinden internet ayarlarını yapmak için öncelikle modeminizi Ethernet kablosu
ile bilgisayarınıza bağlayınız daha sonra Başlat/Ayarlar/Ağ Bağlantıları/Yerel Ağ Bağlantısı’nı
tıklayarak. Destek tabının altında adres türünün DHCP tarafından atanan olduğundan ve IP adres
bölümünde 192.168.2.x’li bir IP adresi verildiğinden emin olun.

Varsayılan ağ geçidi modeminizin IP adresidir. IP adresinizde sorun varsa
lütfen “Onar” butonunu tıklayın.
Yukarıdaki işlemler gösterildiği gibiyse ara yüze girmek için lütfen bir internet Explorer penceresi
açarak adres alanına 192.168.2.1 yazarak enter tuşuna basın karşınıza aşağıdaki gibi ara yüz erişim
şifre paneli çıkacaktır.
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3.Adım
Modem ara yüzüne girdikten sonra, İnternet ayarlarınızı yapmak için
ekranın sol bölümünde bulunan Gelişmiş Ayarlar/WAN sekmesinde
Düzenle butonuna basarak VPI:8 VCI:35 değerini girin ve ilerleyin PPP
Kullanıcı adı ve Şifre alanına İnternet servis sağlayıcınızın vermiş olduğu
kullanıcı adını (@biri.com.tr) bölümü olmadan) ve şifresini girin.

4.Adım
Ve kaydet butonuna basın, modem kablo bağlantısı doğru olarak yapıldıysa artık
internete erişebilirsiniz.
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5.Adım

6.Adım

KABLOSUZ AĞ AYARLARI
Modeminizi kablosuz ağ olarak da yapılandırabilir internete kablosuz olarak da
bağlanabilirsiniz. Modem ara yüzünden kablosuz ağ ayarlarını görebilirsiniz

Kablosuz Etkin: Bu seçenek ile modeminizin Kablosuz fonksiyonunu
Etkinleştirip/Devre dışı bırakabilirsiniz.
Erişim Noktasını Gizle: Kablosuz ağ adınızı gizlemenizi sağlar.
Böylelikle kablosuz ağ taraması yapan
kullanıcılar tarafından görüntülenemez.
Kablosuz ağınızın ismidir. Fabrikasyon olarak
SSID: “W300S” dir. İstediğiniz bir isimle değiştirebilirsiniz.

Kablosuz ağınızı şifrelemek için Kablosuz Bağlantı sekmesinin altında Güvenlik bölümünü
kullanmalısınız. Kablosuz ağınızı şifrelemek için Network Denetimi bölümünden kullanmak
istediğiniz şifreleme metodunu seçebilir ve şifre verebilirsiniz.

WPA-PSK Şifreleme:
Network Denetimi bölümünde WPA-PSK/WPA2-PSK metodunu seçtikten sonra WPA-PSK
Anahtarı alanına istediğiniz bir şifreyi girin (en az 8 karakter) ve Kaydet butonuna basarak
kaydedin. Kablosuz ayarlarınızın aktif duruma gelmesi için lütfen modeminizi yeniden başlatın.
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Ön Panel

ZXV10 W300S’in ön paneli
Ön Paneldeki LED’lerin açıklamaları
Madde
Gösterge

Ara yüz

Adı

Giriş

Güç

Kırmızı, güç bağlantısının durumunu
gösterir.

DSL
İnternet
WLAN
LAN
LINE

Sarı, DSL hat durumunu gösterir.
Yeşil, dahili PPPoE durumunu gösterir.
Yeşil, kablosuz durumunu gösterir.
Yeşil, Ethernet durumunu gösterir.
Splitter’in telefon hattına ya da ADSL
portuna bağlanır.

LAN

Düz geçiş ağ kablosu ile PC ağ kartına
bağlanır,
Ayrıca, Hub, Switch ya da Router’a
bağlanmak için kros kablosu kullanır.
Wi-Fi'yi açmak ve kapatmak için
Gücü açmak ve kapatmak için
Güç arayüzü, güç adaptörü ile bağlantı.

Wi-Fi
SWITCH
POWER
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