RT-206

Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ.
tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

Kýlavuza Genel Bakýþ
Bu kýlavuz AirTies RT-206 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem cihazýnýn kurulmasý
ve ilk ayarlarýnýn yapýlmasý için gerekli bilgileri içermektedir. Lütfen cihazýnýzý kullanmaya
baþlamadan önce bu kýlavuzu okuyunuz.
Bu bilgilerin dikkate alýnmamasý halinde AirTies'ýn sorumluluk kabul etmeyeceðini, cihazýn
garanti kapsamý dýþýnda kalacaðýný unutmayýnýz.
Kullaným kýlavuzu, cihazýnýzý bilinçli ve güvenli kullanmanýzý saðlayan önemli bir kaynak
olduðundan mutlaka saklayýnýz.
Güvenlik ve Bakým




Cihazýnýzý sadece orijinal elektrik adaptörü ile çalýþtýrýnýz. Bu adaptör 220 V þehir elektriði
ile çalýþýr; 110 Voltluk bir prize takmayýnýz.
Cihazýn Ethernet (Yerel að) portunu PSTN (Telekom) þebekesine baðlamayýnýz.
Bir arýza meydana geldiðinde cihazý açmayýnýz veya sökmeyiniz. 444 0239 AirTies Teknik
Destek Hattý'ný arayarak arýzayý bildiriniz.



Bir elektrik þoku tehlikesinden korunmak için cihazý sývý temasýndan koruyunuz, nemli bir



Gaz kaçaðý ihbarý durumu varsa cihazý kullanmayýnýz, fiþe takmayýnýz ve fiþten çýkarmayýnýz.



Ürünü tozlu ortamlarda kullanmayýnýz. Ürünün üzerinde oluþabilecek tozlarý da kuru bir



Cihazýn dýþ yüzeyini kuru bir bez ile temizlemeniz tavsiye edilir. Ýçindeki elektronik kart



Baðlantý ve montaj için bu kýlavuzun devamýndaki ilgili bilgiler takip edilmelidir.



Cihazýn, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca tespit edilen ortalama kullaným ömrü 7 yýldýr.

ortama maruz býrakmayýnýz.

toz beziyle alýnýz.
ve devreler ile ilgili herhangi bir bakým önerilmez.
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1.

Giriþ

AirTies RT-206 cihazý, ADSL2+ (24 Mbps indirme / 4 Mbps gönderme hýzýnda) modem,
geliþmiþ router ve firewall fonksiyonlarýnýn yanýsýra, G++ teknolojisi sayesinde 125Mbpsa
varan hýzlarda kablosuz yerel aðýnýzý kurma imkaný verir.
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Temel Özellikler

AirTies RT-206 125Mbps Kablosuz ADSL2+1 Portlu Modem aþaðýdaki temel özelliklere
sahiptir:
 Komple çözüm paketi: ADSL2+ modem, kablosuz eriþim noktasý, geliþmiþ Router ve
Firewall
 Internet eriþiminde ADSL2+ teknolojisi sayesinde 24 Mbps download ve 4Mbps upload
hýzýnda son sürat internet
 G++ ile süratli kablosuz iletiþim: 125 Mbps hýzýnda kablosuz eriþim noktasý (125Mbps
destekleyen AirTies kablosuz USB cihazlarý ile kullanýldýðýnda). Ayný zamanda 802.11b/g
ile de geriye dönük uyumlu
 Geliþmiþ Kablosuz Güvenlik: WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 (IEEE 802.11i), WEP (Wired
Equivalent Privacy) þifrelemelerini ve 802.1X standartlarýný destekleyen en güncel
kablosuz güvenlik teknolojileri
 Maksimum Kablosuz Eriþim mesafesi ve Mesh Teknolojisi: Dýþ mekanlarda 400 metre,
iç mekanlarda 100 metreye ulaþan eriþim mesafesi. AirTies kablosuz eriþim noktasý
cihazlarý kullanarak kapsama alanýný geniþletmeye yarayan AirTies Mesh Network
teknolojisi desteði
 Otomatik Kablosuz Þifreleme: ADSL Hizmet Programý ile kablosuz güvenlik ayarlarýnýn
(WEP, WPA, WPA2) modemde ve CD ile kurulum yapýlan bilgisayarda otomatik olarak
tanýmlanmasý
 Türkçe Sesli ve Animasyonlu Kolay Kurulum CDsi ile birkaç adýmda kurulum
 Otomatik Firmware güncelleme: ADSL Hizmet Programý ile otomatik Firmware (Modem
yazýlýmý) güncelleme desteði
 ADSL download sayacý: Özellikle Limitli ADSL tarifesi kullanýcýlarý için aylýk
download/upload miktarlarýný ölçen ADSL sayacý
 Voltaj dalgalanmalarýna dayanýklý : Türkiye þartlarýna göre tasarým ve üretim; voltaj
düþmelerine ve dalgalanmalarýna dayanýklý
 Geliþmiþ SPI Firewall ile maksimum að güvenliði. MAC, URL ve IP adresleri bazýnda
filtreleme, Anti-DoS, uygulama bloklama, DMZ özellikleri desteði
 DHCP sunucu, NAT, NAPT, RIPv1/v2 özelliklerine sahip geliþmiþ Router
 8 Kanal PVC desteði
 VPN geçiþi (Pass through)
 SNMP sayesinde uzaktan yönetim olanaðý
 Tak-Çalýþtýr özelliði (Universal Plug and Play - UPnP)
 Türkçe web tabanlý yönetim arayüzü
 AirTiesýn Türkiyedeki Ar-Ge ekibinden mühendislik desteði
 7 gün 24 saat kesintisiz AirTies Çaðrý Merkezi ve Teknik Destek
 3 yýl geniþletilmiþ garanti
 Türkiye þebekelerine uygun olarak üretilmiþtir.
AirTies RT-206 Kullaným Kýlavuzu
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1.2

Minimum Sistem Gereksinimleri

 Kurulum ve ayarlarýnýn yapýlabilmesi için Ethernet kartý ya da kablosuz að adaptörü
olan, herhangi bir Windows versiyonu veya Unix, Linux, Mac iþletim sistemi yüklü bir
bilgisayar gereklidir.
 Sürekli çalýþmasý esnasýnda herhangi bir bilgisayara baðlý olmasýna gerek yoktur.
 AirTies Hizmet Programý için: Windows 98/ME/2000/XP/Vista

1.3

Kutu Ýçeriði

AirTies RT-206 kutusundan aþaðýdaki parçalarýn hepsinin çýktýðýndan emin olunuz:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AirTies RT-206 125Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem
Güç (elektrik) adaptörü
Ethernet kablosu (düz tip network kablosu)
Standart telefon/DSL hat kablosu (1 Adet Uzun, 1 Adet Kýsa)
ADSL-telefon hattý ayýrýcýsý (splitter)
AirTies Türkçe Sesli Interaktif Kolay Kurulum CDsi
Kullaným kýlavuzu (bu döküman)

AirTies RT-206
125 Mbps Kablosuz
ADSL2+ 1 Port Modem
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1.4

Ön Panel

Ön panelde, cihazýn durumunu belirten ve LED adý verilen ýþýklar bulunmaktadýr.

AirTies RT-206ya enerji gelmektedir.

Power
AirTies RT-206ya enerji gelmemektedir.
ADSL hattý kurulmuþ ve aktiftir.

ADSL

AirTies RT-206, ADSL hattýný kurmaya çalýþmaktadýr ya da veri
aktarýmý vardýr (normal kullaným).
ADSL hattý kurulmamýþtýr.
Ýnternete baðlantý saðlanmýþtýr.

Internet

Ýnternete baðlantý saðlanamamýþtýr.
Kablosuz baðlantý aktiftir.

Wireless

Kablosuz baðlantý aktif ve veri alýþveriþi vardýr.
Kablosuz baðlantý aktif olmamýþtýr.
Ýlgili porttan yerel að (LAN) baðlantýsý kurulmuþ ve aktiftir.

Ethernet

Ýlgili porttan yerel að (LAN) baðlantýsý aktiftir ve veri alýþveriþi
vardýr.
Ýlgili porttan yerel að (LAN) baðlantýsý kurulmamýþtýr.

AirTies RT-206 Kullaným Kýlavuzu
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1.5

Arka Panel

Arka panelde cihazýn veri ve güç baðlantýlarýný içeren giriþler (portlar) bulunmaktadýr.

AirTies RT-206
Power

ADSL

2.
2.1

On/Off

Ethernet

ADSL

ADSL hattý giriþidir, ayýrýcýnýn (splitter) MODEM çýkýþýna baðlanýr.

POWER

9V giriþidir, güç adaptörüne baðlanýr.

RESET

Modemi fabrika ayarlarýna almaya yarayan reset düðmesidir.

0/1

Cihazý açar ve kapar.

Ethernet

Yerel aða 10/100 BaseT Eternet baðlantýsýný saðlayan switch giriþidir.

RT-206nýn Kurulumu
Temel Kablolama Prosedürü

Aþaðýdaki þekilde gösterildiði gibi modeminizin donaným baðlantýlarýný gerçekleþtiriniz.
Baðlantýlarýn nasýl yapýlacaðý AirTies RT-206 Türkçe Sesli Interaktif Kolay Kurulum CD'sini
bilgisayarýnýzýn CD sürücüsüne yerleþtirdiðinizde otomatik olarak çalýþan animasyonda da
ayrýntýlý ve uygulamalý olarak gösterilir.
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Uyarý!!!: Modeminizi kurmak için Kolay Kurulum CDsini mutlaka bilgisayarýnýza
takýnýz!
1. AirTies RT-206 kutusundan çýkan ayýrýcý (splitter) üzerindeki hat (LINE) giriþini, kutudan
çýkan uzun telefon kablosu ile telefon prizine baðlayýnýz
2. Telefon cihazýnýzýn kablosunu, splitter (ayýrýcý) üzerindeki PHONE giriþine takýnýz.
3. AirTies RT-206 kutusundan çýkan kýsa telefon/ DSL kablosunu splitter (ayýrýcý) üzerindeki
MODEM giriþine takarak kablonun diðer ucunu da AirTies RT-206 Að Geçidi (Gateway)
üzerindeki ADSL giriþine baðlayýnýz.
4. Internet'e baðlanacaðýnýz bilgisayarýnýzý RT-206nýn Ethernet çýkýþýna baðlayabileceðiniz
gibi, kablosuz özelliði olan bilgisayarlarýnýzý (ileride açýklandýðý þekilde) yerel aðýnýza
ve Internet'e kablosuz að üzerinden baðlayabilirsiniz.
5. Modeminize elektrik vermeden önce bütün baðlantýlarýn doðru yapýldýðýný kontrol
ediniz. Kutudan çýkan güç adaptörünü 220V prizine, adaptörün diðer ucunu da RT206'nýn güç giriþine takýnýz ve 0/1 (açma-kapama) düðmesini 1 konumuna getirerek
modeminizi açýnýz.

AirTies RT-206
ADSL

Power

On/Off

Ethernet

MODEM

LINE

PHONE

2.2

Kurulum Ayarlarý

Kurulum ayarlarýný yapmadan önce bir önceki bölümde anlatýlan donaným baðlantýlarýnýn
tamamlanmasý þarttýr. Donaným baðlantýlarýný tamamladýktan sonra, AirTies RT-206nýn
On/Off düðmesine basarak açýnýz.
AirTies RT-206nýn programlarýný yüklemesi için 30 saniye kadar bekleyiniz.
Artýk RT-206nýn kurulumunu AirTies RT-206 Türkçe Interaktif Kurulum CDsi ile yapabilir,
geliþmiþ ayarlarý ise web arayüzünden tamamlayabilirsiniz.

AirTies RT-206 Kullaným Kýlavuzu
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Uyarý!!!: Modeminizi kurmak için Kolay Kurulum CDsini mutlaka bilgisayarýnýza
takýnýz!

2.2.1 AirTies RT-206 Türkçe Interaktif Kurulum CDsi ile Ayarlar
AirTies ADSL Hizmet Programý, AirTies RT-206'nýn ADSL ayarlarýný ve kablosuz
güvenlik ayarlarýný kolaylýkla yapabilmenizi saðlar. AirTies RT-206'nýn kutusundan çýkan
Kolay Kurulum CD' sini CD sürücünüze yerleþtirin. Program otomatik olarak çalýþmaya
baþlayacaktýr. Eðer program otomatik olarak baþlamazsa CD 'deki " kurulum.exe "
dosyasýný çalýþtýrmanýz gerekmektedir .
Baðlantýlarý anlatan sesli interaktif animasyonu takip ederek modeminizin fiziksel
baðlantýlarýný kolaylýkla yapabilirsiniz. Animasyondaki adýmlarý takip ederek modeminizin
baðlantýlarýný tamamlayýnýz.
1. Animasyondaki adýmlarý takip ederek modeminizin baðlantýlarýný tamamlayýnýz.
Animasyon (canlandýrma) bittiðinde aþaðýda görülebildiði þekilde baðlantýlarý yapmýþ
olacaksýnýz. "ADSL KURULUMUNA GEÇ" linkine týklayýnýz.

2. Kurulum sihirbazýna hoþgeldiniz penceresinde ileri tuþuna týklayarak geçiniz.
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3. Açýlan pencerede;
ADSL kullanýcý adýnýzý yazýnýz.
Kullanýcý adýnýzýn sonuna "@ttnet"
Hizmet Programý tarafýndan
otomatik olarak eklenecektir.

ADSL þifreniz. ADSL aboneliðiniz
esnasýnda TTNet ADSL satýþ
noktasýndan almýþ olduðunuz
ADSL þifrenizi giriniz.
Adýnýz, soyadýnýz, ADSL hattýnýzýn
baðlý olduðu telefon numarasý
(alan koduyla birlikte) ve email
adresinizi giriniz.

4. Açýlan pencerede bilgisayarýnýzýn ve modeminizin kablosuz ayarlarýný kolayca yapabilirsiniz.
Þifreleme tipini WPA, WPA2 veya
WEP olarak deðiþtirebilirsiniz. Ayný
ayarlarý kablosuz baðlanan
bilgisayarda da yapmanýz gerekir.

Kablosuz að adý fabrika ayarý
olarak AIRTIES_RT-206 þeklindedir.
Bu ismi deðiþtirebilirsiniz. Örnek:
Ahmet_ev_206

Kurulum programýnýn rasgele
belirlediði þifreyi deðiþtirebilirsiniz.
Ayný þifreyi modeme kablosuz
baðlanacak bilgisayarda da
girmeniz gerekir.

AirTies RT-206 Kullaným Kýlavuzu
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Modeminize girdiðiniz kablosuz þifreyi bir yere not alýnýz. Bu þifreyi modeminize
kablosuz olarak baðlanacak bilgisayara girmeniz gerekmektedir.

Tebrikler! modeminizin internet baðlantýsýný baþarý ile tamamladýnýz.

5. AirTies ADSL Hizmet Programýnda Ayarlar menüsünde Kablosuz Ayarlarý bölümünde
modeminize girdiðiniz þifreyi görebilirsiniz.
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2.2.2 AirTies RT-206 Web Arayüzü ile ayarlar
RT-206yý yukarýda bahsedildiði gibi bilgisayarýnýza baðladýktan sonra ayarlarý, Airties Hizmet
Programý yerine Internet Explorer gibi bilgisayarýnýzdaki herhangi bir web tarayýcýsý ile
de yapabilirsiniz. Bunun için Internete baðlý olmanýza gerek yoktur.

Uyarý!!!: Modeminizin kurulumunu web arayüzü ile yaparsanýz bu
dökümanda bölüm 3.1'de anlatýlan kablosuz güvenlik ayarlarýný
mutlaka yapmanýz gerekmektedir.
1. Bilgisayarýnýzda Internet Explorer ya da Netscape gibi bir web tarayýcýsý programýný
çalýþtýrýnýz.
2. Adres kýsmýna cihazýnýzýn IP adresi olan 192.168.2.1 adresini giriniz.

3- Karþýnýza cihazýn Web arayüzü gelecektir. Fabrika ayarlarýnda, Web arayüzüne giriþteki
Kullanýcý Adýnýz admin, þifreniz ise ttnet dir. Kullanýcý adý ve þifre bilgilerinizi girdikten
sonra Tamam düðmesini týklayýnýz.

Bilgi: Kullanýcý adý ve Þifre bilgileriniz girip tamam tuþuna bastýktan sonra, otomatik olarak
web arayüzü þifresini deðiþtirebileceðiniz ayar ekranýna yönlendirilirsiniz. Burada, web
arayüzü þifrenizi deðiþtirmeniz gerekmektedir. Þifrenizi deðiþtirmediðiniz takdirde web
arayüzüne her giriþinizde ilk olarak bu sayfaya yönlendirilirsiniz. Þifrenizi deðiþtirdikten sonra
bu sayfaya artýk yönlendirilmezsiniz

AirTies RT-206 Kullaným Kýlavuzu
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4. Karþýnýza gelen ekranýn sol-üst tarafýndaki menüden ADSL menüsüne ve altýndaki
ADSL Ayarlarýna oradan da Düzenle ye týklayýnýz.

5. Açýlan pencerede "Kullanýcý Adý" ve "Þifre" alanlarýna TTNet in size vermiþ olduðu
ADSL kullanýcý adýnýzý ve þifrenizi girip "Kaydet" düðmesine basýnýz.Kullanýcý adýnýzýn
sonuna @ttnet otomatik olarak eklenecektir.
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ADSL kurulum ayarlarý tamamlanmýþtýr. RT-206'nýn ön panelindeki ADSL ve Internet ýþýklarý
sürekli yeþil yanýncaya kadar bekleyiniz. Bu ýþýklar yeþil yanýyorsa Internet baðlantýnýz
saðlanmýþ demektir. Bu ýþýklarýn yanmasýna raðmen Internet baðlatýsý kuramýyorsanýz
TTNete danýþýnýz.

3.

RT-206nýn Kablosuz Güvenlik Ayarlarý

RT-206'nýn Kablosuz menüsü altýnda kablosuz iletiþim ayarlarý ve kablosuz güvenlik ayarlarý
yapýlabilir. Kablosuz aðýnýza isim vermek için Kablosuz Að Adý (SSID)alanýnda bir isim
verebilirsiniz. Kablosuz iletiþim için 1-13 arasý bir kanal seçebilirsiniz.
G++ kutusunu iþaretlemek suretiyle 125 Mbps G++ özelliðini etkinleþtirebilirsiniz. 125 Mbps
hýzýnda kablosuz iletiþim özelliðinden yararlanabilmek için alýcý tarafýnda da 125 Mbps
hýzýnýn destekleyen AirTies USB adaptörü gereklidir. 802.11b/g özellikli diðer kablosuz
adaptörlerle daha düþük hýzlarda baðlantý kurulabilir.
Yaptýðýnýz ayarlarý kaydetmek için "Kaydet" tuþunu týklayýnýz.

AirTies RT-206 Kullaným Kýlavuzu
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3.1

Kablosuz Güvenlik

Bilgi güvenliðinin büyük önem kazanmasý dolayýsýyla aþaðýdaki güvenlik ayarlarýndan
size uygun olan birini yapmanýz tavsiye olunur. AirTies RT-206 bilgi güvenliðinizi saðlamak
için en geliþmiþ kablosuz þifreleme metodlarýný desteklemektedir.
Kablosuz ana menüsü altýndaki Güvenlik alt menüsüne týklayýnýz.

WPA ve WEP kablosuz þifreleme protokolleri, RT-206 cihazýyla kablosuz terminal arasýnda
süren veri trafiðinin bir baþkasý tarafýndan dinlenmesi durumunda çözülememesi için
þifrelemeye yarar.
MAC adres filtreleme ise, RT-206 cihazý ile sadece önceden tanýmlanan yetkili kablosuz
terminallerin veri alýþ-veriþi yapabilmesini saðlarken yetkili / tanýmlý olmayan kablosuz
terminallerin cihaza ulaþmasýný engeller.
Kablosuz güvenlik için hem MAC adres filtrelemenin, hem de bilgisayarýnýzda ki kablosuz
alýcýnýn desteðine göre WPA veya WEP kablosuz þifreleme protokollerinden birinin aktive
edilmesi tavsiye edilir.
AirTies RT-206, her iki þifreleme standardýný da desteklemektedir. WPA (Wifi Protected
Access) þifreleme standardý en modern güvenlik standardý olup kýrýlmasý zordur ve son
derece güvenlidir. AirTies kablosuz ürünlerinin tümü ve yeni çýkan 802.11g protokoluna
uygun kablosuz iletiþim cihazlarý WPA standardýný destekler. AirTies RT-206, WPA'in yanýsýra
WEP (Wired Equivalent Privacy) þifreleme standardýný da destekler; dolayýsýyla eðer
kablosuz aðýnýzda bulunan bazý cihazlardan biri WPA'i desteklemiyorsa WEP þifrelemenin
kullanýlmasý tavsiye edilir.
AirTies RT-206'nýn desteklediði diðer kablosuz güvenlik protokolü olan 802.1x Kimlik Denetimini
kullanmak isterseniz www .airties.com adresinden detaylý bilgi alabilirsiniz.
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3.1.1 WPA Güvenlik Ayarlarý
RT-206nýn Web arayüzünden Kablosuz menüsüne ve altýndaki Güvenlike týklayýnýz.
Kablosuz Güvenlik Seviyenizi Seçiniz bölümünde WPA kutusunu iþaretleyiniz.
PSK þifresi seçeneðini iþaretleyerek Þifre bölümüne, unutmayacaðýnýz, en az 8 en fazla
63 rakam, karakter veya iþaretten oluþan bir þifre girerek ( örneðin: abcvyz_123) Kaydet
tuþuna basýnýz. Þifrenizin kolayca tahmin edilemeyecek þekilde hem harf hem de
rakamlardan oluþmasýna dikkat ediniz. Bu þifreyi RT-206ya kablosuz baðlanacak cihazlara
da girmeniz gerekmektedir.
WPA protokolunun geliþmiþ versiyonu olan WPA'nin etkinleþtirilebilmesi için kablosuz alýcý
cihazlarýn da WPA'yi desteklemesi gerekir.

AirTies RT-206 ile kablosuz olarak baðlantý kuracak olan bilgisayarlarda ve cihazlarda da
WPAyý aktif hale getirip ayný þifreyi girmeniz gerekmektedir.

AirTies RT-206 Kullaným Kýlavuzu
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3.1.2 WEP Güvenlik Ayarlarý
RT-206nýn Web arayüzünden Kablosuz menüsüne ve altýndaki Güvenlike týklayýnýz.
Kablosuz Güvenlik Seviyenizi Seçiniz bölümünde WEP kutusunu iþaretleyiniz.
Kablosuz WEP þifrelemesini etkinleþtir kutusunu iþaretledikten sonra þifre alanýna seçiminize
göre 10 karakter (64 bit), 26 karakter (128 bit) veya 58 karakter (256 bit) þifre kelimenizi
giriniz. Girdiðiniz þifre onaltýlýk sayý düzenine uygun karakterlerden seçilmelidir (0  9 arasý
rakam veya a, b, c, d, e, f karakterleri). Örneðin 64 bit þifreleme için: abc1234def girilebilir.
WEP þifrelemesinde iki "Onay Modu" desteklenmektedir: "Açýk" ve "Paylaþýlan". "Açýk"
modun seçilmesi tavsiye edilir.
WEP ayarlarýný tamamladýktan sonra modeme kaydetmek için "Kaydet" tuþuna basýnýz.

AirTies RT-206 ile kablosuz olarak baðlantý kuracak olan bilgisayarlarda ve cihazlarda da
WEPi aktif hale getirip ayný þifreyi girmeniz gerekmektedir.
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3.1.3 MAC Adresi Filtreleme
RT-206nýn Web arayüzünden Kablosuz menüsüne ve altýndaki MAC Adresi Filtrelemeye
týklayýnýz.
Açýlan pencerede MAC filtrelemeyi etkinleþtir ve Ýzin ver kutularýný iþaretleyerek Ekle
butonunun saðýndaki alana kablosuz aðýnýza eriþmesine müsaade edeceðiniz cihazýn
kablosuz MAC adresini 00-14-38-15-60-DD gibi yazarak Ekle butonuna basýnýz.

Yerel kablosuz aðýnýza eriþmesine müsaade etmek istediðiniz diðer cihazlar için de bu
adýmý tekrarlayýnýz.
Eðer yerel kablosuz aðýnýza eriþmesine izin vermediðiniz cihazlarýn kablosuz MAC adreslerini
girmek isterseniz, Ýzin ver yerine Engelleyi seçerek cihazlarýn kablosuz MAC adreslerini
girmeniz yeterli olacaktýr.

AirTies RT-206 Kullaným Kýlavuzu
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3.2

AirTies Mesh Teknolojisi ®

RT-206nýn desteklediði AirTies Mesh Networks Teknolojisi sayesinde çok katlý ya da
betonarme yapýlarda, geniþ alanlarda ortaya çýkan sinyal zayýflamasý ve kapsama alaný
sorunlarý çözülür.
Sistem, bir RT-206 ile buna ve birbirlerine kablosuz baðlý AirTies AP-301 Kablosuz Eriþim
Noktasý cihazlarýndan oluþur. Tekrarlayýcý (repeater) modunda çalýþan AP-301 cihazlarý,
birbirlerine WiFi yerine özel bir kablosuz protokol (MESH) aracýlýðýyla baðlýdýr.
Kablosuz kullanýcýlardan gelen WiFi sinyaller otomatik olarak en yakýn eriþim noktasýna ve
AirTies Mesh Teknolojisi ile aradaki diðer eriþim noktalarýnýn üzerinden RT-206ya ulaþýr. Bu
þekilde, kablosuz kapsama alaný azami ölçüde geniþletilebilir.
Aþaðýdaki þemada AirTies Mesh Networkün yapýsý gösterilmiþ ve RT-206 üzerinde yapýlacak
ayarlar açýklanmýþtýr.
Mesh Network Teknolojisi'ni destekleyen AirTies modeminiz ve AP-301 cihazlarýyla Mesh
Networkün nasýl kurulacaðýna dair detaylar AP-301 kullaným kýlavuzlarýnda veya
http://www.airties.com adresinde bulunabilir.

RT-206
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3.2.1 Mesh Kurulumunda Dikkat Edilecek Noktalar
1. RT-206 ve bütün repeaterlarýn (tekrarlayýcýlarýn) ayný kanalda çalýþmasý gerekir (6. kanal
olabilir).
2. Birbiri ile konuþacak repeaterlarýn (tekrarlayýcýlarýn) site survey (alan tarama) sayfalarýnda
birbirlerinin Kablosuz MAC adresleri seçilmelidir.
3. Repeaterlarýn (tekrarlayýcýlarýn) konulduðu yerlerde sinyal alým seviyesi Good (%50)
nin altýna düþmemelidir.

3.2.2 RT-206'nýn Mesh Ayarlarý
1. RT-206'ya Ethernet arayüzünden baðladýðýnýz PCnize yerel IP adresi olarak 192.168.2.X
bloðundan bir IP atamasý otomatik olarak yapýlacaktýr.
2. Web arayüzünde "Kablosuz" ana menüsü altýnda "MESH" alt menüsüne týklayýnýz. Açýlan
"MESH Ayarlarý" baþlýklý ekranda "Köprü/Tekrarlayýcý baðlantýlarýný etkinleþtir" kutusunu
iþaretleyerek "Kaydet" butonuna basýnýz.

AirTies RT-206 Kullaným Kýlavuzu
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3. Kaydet butonuna bastýðýnýzda RT-206 cihazý çevrede baðlantý kurabileceði kablosuz
eriþim noktasý cihazlarýný aramaya baþlayacaktýr.Çevrede algýlanabilen eriþim noktalarýnýn
listesi çýkacaktýr. RT-206 ile Mesh baðlantýsý kurmak istediðiniz eriþim noktasýnýn ya da
noktalarýnýn baþýndaki kutuyu / kutularý iþaretleyerek seçiniz.
"Kaydet" butonuna bastýðýnýzda modem sinyallerinin ilk olarak bu eriþim noktasýna
ulaþacaðýný kaydetmiþ ve Mesh Network'ünüzü kurmuþ olacaksýnýz.

Seçtiðiniz eriþim noktasý cihazýnýn RT-206 modeminizle ayný kanalda çalýþýyor olmasý gereklidir.
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4.

Firewall  Güvenlik Duvarý

Firewall, yerel bilgisayar aðýnýzý ve bilgisayarlarý dýþ ortamdan gelebilecek ve sisteminize
zarar verebilecek saldýrýlara karþý korur.
AirTies RT-206nýn firewallu, Stateful Packet Inspection(SPI) özelliðine sahiptir. SPI firewall
aðýnýza dýþarýdan gelen her paketi inceleyerek izin verilmemiþ hiçbir paketin girmesine
izin vermez.
Yine RT-206 Firewall menüsü ile yerel kullanýcýlarýn Internet çýkýþý için de geliþmiþ kurallar
tanýmlayabilir, bu kurallarla istediðiniz kullanýcýlarýnýzýn Internet eriþimlerini engelleyebilir
ya da kýsýtlayabilirsiniz.
Firewall ana menüsüne girdiðinizde öncelikle firewall'u etkinleþtirmeniz gerekir. Bunun için
"Firewall Etkin" seçeneðini iþaretleyerek Kaydet'e basýnýz.

Soldaki Firewall ana menüsünün altýnda aþaðýdaki alt menüler görülebilir.

AirTies RT-206 Kullaným Kýlavuzu

21

4.1

Eriþim Kontrolü

Eriþim kontrolu ile yerel aðýnýzdaki belli kullanýcýlarýn kullandýklarý bazý uygulamalarýn
Internet'e eriþimlerini engelleyebilirsiniz.
Yeni bir eriþim kýsýtlamasý tanýmlamak için "Eriþim Kontrolunu Etkinleþtir"i iþaretledikten sonra
"Yeni" tuþuna basýnýz.

Açýlan IP filtreleri menüsünde "Kural Adý" alanýnda tanýmlayacaðýnýz eriþim kuralý için bir
isim veriniz.
Eriþim kontrolu yerel IP veya MAC (cihaza ait fiziksel) adresi bazýnda tanýmlanabilir. Eriþim
kuralý MAC adresine göre tanýmlanýrsa, cihazýn yerel network içinde IP adresi deðiþse de
cihaz için tanýmlanan kural geçerli kalýr.
MAC veya IP adreslerini teker teker yazmak ya da cihazýn algýladýðý yerel aðdaki
istemcilerden seçmek mümkündür.
"Yeni MAC Adresi" alanýna Internet eriþimi kýsýtlanacak cihazýn MAC adresi (00:12:34:56:ab:cd
örnek formatýnda) veya "Yeni IP Aralýðý" alanýnda eriþimi kýsýtlanacak cihazýn bulunduðu
IP veya birden çok cihaz ise IP aralýðý yazýlýr. Tek IP'yi (cihazý) tanýmlamak için "Yeni IP
Aralýðý"nýn saðýndaki her 2 kutuya da ayný adres yazýlýr, örneðin 192.168.2.2 ve 192.168.2.2
gibi. Bir IP aralýðýndaki cihazlarýn tümüne eriþimi kýsýtlamak için ise kutulara baþlangýç ve
bitiþ IP'leri yazýlýr, örneðin 192.168.2.2 ve 192.168.2.50
MAC Adresi'nin ya da IP Aralýðý'nýn yanýndaki "Ekle" tuþuna týklayarak kýsýtlanacak olan
yerel istemciler listeye eklenir.
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MAC ya da IP adresini yazmak yerine, yerel aðda cihazýn algýladýðý mevcut istemcilerden
seçerek istemci listesine eklemek de mümkündür. Bunun için "Sistemdeki Ýstemciler"
listesinden bir satýrý iþaretleyerek "Ekle" tuþuna basýnýz.

Daha önce eklenmiþ istemcilerden birini listeden kaldýrmak yani bu cihaz için kýsýtlamalarý
kaldýrmak için "Ýstemci Listesi"ndeki satýrý iþaretleyerek "Kaldýr" tuþuna basýnýz.
Listedeki istemciler için kýsýtlanmasýný istediðiniz uygulamalarý "Mevcut Uygulamalar"
listesinden seçebilir ya da "Yeni" tuþuna basarak yeni bir uygulama tanýmlayabilir, bu
listeye ekleyebilirsiniz. Daha sonra engellenmesini istediðiniz uygulamalarý seçerek "Ekle"
tuþuna basýnýz. Eklenen uygulamalar eriþimi "Engellenmiþ Uygulamalar" listesinde çýkacaktýr.
Unutmayýnýz ki Engellenmiþ Uygulamalar listesindeki uygulamalar sadece Ýstemci Listesindeki
istemciler için kýsýtlanacaktýr.
Eriþim engellemesini kaldýrmak için Engellenmiþ Uygulamalar listesindeki satýrý seçip "Kaldýr"
butonuna basýnýz.

AirTies RT-206 Kullaným Kýlavuzu
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4.2

Uygulamalar

Fabrikada tanýmlanan Mevcut Uygulamalar'a yeni uygulama eklemek için Firewall ana
menüsü altýnda "Uygulamalar" alt menüsüne týklayýnýz.
Bu ekranda kullandýðýnýz özel programlar, oyunlar ve P2P yazýlým tanýmlamalarý ekleyip
çýkarabilir veya eklediðiniz uygulamanýn port numaralarýný deðiþtirebilirsiniz.

"Yeni" butonuna týkladýðýnýzda Mevcut Uygulamalar listesinde çýkacak bir uygulama
tanýmlayabilirsiniz. Bunun için "Kural Adý" alanýna uygulamanýn adýný, "Gerçek Portlar"
alanýna firewall'un dýþ bacaðýndaki port numarasýný, "LAN Portlarý" alanýna da firewall'un
iç bacaðýndaki port numarasýný girerek "Kaydet" butonuna basýnýz.

Tanýmladýðýnýz kural / uygulama, artýk Mevcut Uygulamalar listesinde çýkacaktýr.
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4.3

MAC Filtreleme

MAC filtreleme özelliði, bilgisayarlarýn MAC adreslerine göre aða eriþimlerine izin verilmesini
saðlar. Bu özellik etkinleþtirildiðinde listeye MAC adresleri yazýlmýþ olan kullanýcýlar
haricindekilerin Internet'e eriþimi engellenir. MAC filtrelemeyi etkinleþtirmek için Firewall
ana menüsü altýndaki "MAC Adresi Filtreleme" alt menüsüne týklayýnýz.

Açýlan ekranda öncelikle "MAC Adres Filtrelemeyi Etkinleþtir" kutusunu iþaretleyiniz.
"Yeni MAC Adresi Ekle" alanýna yeni bir MAC adresi (00:12:34:56:ab:cd örnek formatýnda)
girip ya da "Sistemdeki Ýstemciler"den seçerek "Ekle"ye basýnýz.
Bir bilgisayarýn Ethernet kartýna ya da kablosuz adaptörüne ait MAC adresini öðrenmek
için DOS komut satýrýnda "ipconfig /all" komutunu kullanabilirsiniz.
"Filtrelenen Ýstemci Listesi"nde beliren yerel istemcilerin Internet'e eriþimlerine izin
verilmeyecektir.

4.4

Web Filtreleri

Web filtreleri özelliði ile Internet'ten indirilen, tehlike yaratabilecek bazý web tabanlý
uygulamalarý ve Internet tarayýcýnýzda tehlikeye açýk özellikleri daha aðýnýzdaki bilgisayarlara
ulaþmadan engelleyebilirsiniz. Örneðin cookie'ler web sayfalarýna girilen bilgileri içerdiðinden
kiþisel bilgilerinizin ele geçirilmesine sebep olabilir. Bu tür web uygulamalarýný içeren
baðlantýlarýn modemden geçmesine ve yerel aðýnýza veya bilgisayarlarýnýza gelmesine
izin verilmeyecektir.
"Web Filtreleri" baþlýklý ekranda engellemek istediðiniz web uygulamalarýnýn (proxy, clookie,
java applet, activeX , pop-up) yanýndaki "Filtre Açýk" kutucuðunu iþaretleyiniz.

AirTies RT-206 Kullaným Kýlavuzu
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4.5

URL Filtreleri

Aðýnýzdaki bazý bilgisayarlarýn belli Web sitelerine eriþimini engelleyebilirsiniz. URL Filtreleri
sayfasýnda engellemek istediðiniz Web sitelerinin URL adreslerini veya URL'de geçebilecek
anahtar kelimeleri girebilirsiniz.
Örneðin anahtar kelime olarak "mars" girildiðinde, hem www.marslilar.com, hem de
www.marslilardunyada.com adreslerine eriþim engellenecektir.
Yerel aðýnýzdaki bir bilgisayarýn eriþimini bu þekilde engellemek için "Eriþim Kontrolu"
sayfasýnda o bilgisayar için yarattýðýnýz kuralda "URL Filtreleri ile Http" kutusunu iþaretleyiniz.

4.6

DMZ

Arýndýrýlmýþ bölge anlamýna gelen DMZ (Demilitarized Zone), Internetten eriþilmesini
istediðiniz yerel bir bilgisayarýnýzýn ya da sunucunuzun tüm portlarýný açarak dýþarýdan
sýnýrsýz eriþilmesine izin verir.
Riskli bir yöntem olmakla birlikte, firewall veya NAT ayarlarý yüzünden bazý uygulamalarda
sorun yaþayan yerel kullanýcýlarýnýzýn tüm portlarýný DMZ aracýlýðýyla topluca tek seferde
açarak ve yönlendirerek sorun giderilebilir.
DÝKKAT: Hiçbir kullanýcý için tüm portlarýn sürekli açýk tutulmasý tavsiye edilmez.
DMZi etkinleþtir tuþuna bastýktan sonra Internet'ten her porttan gelen veriyi
yönlendireceðiniz bilgisayarýnýzýn IP adresini Yerel Að IP Adresinizi Seçin alanýna girerek
Kaydet tuþuna basýn. Böylece Internetteki gerçek IP adresiniz olan RT-206nýn WAN IP
adresine gelen veri paketleri (hangi port üzerinden gelirse gelsin) bu yerel bilgisayara
yönlendirilecektir.
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5.

Diðer Ayarlar

5.1 NAT (Network Address Translation) ve Port Yönlendirme Ayarlarý
Network Address Translation (NAT), Internet saðlayýcýnýz tarafýndan size verilen global IP
adresinin yerel aðýnýzdaki bilgisayarlar tarafýndan ortak olarak kullanýlmasý için gerekli
olan yönlendirmeleri yapan hizmettir. Global IP adresini RT-206 modeminiz taþýrken, yerel
bilgisayar aðýnýzdaki bilgisayarlara ve cihazlara 192.168.2.23 gibi yerel IP adresleri verilir.
NATýn en çok kullanýlan uygulamasý Port Yönlendirmedir. Port yönlendirme ile Internetten
global IP adresinize, yani modeminize belirli bir porta gelen veri paketleri yerel aðýnýz
içerisindeki global/gerçek bir IP adresi olmayýp sadece bir lokal IP adresi olan- bir
bilgisayarýn ayný portuna aktarýlýr. Internetteki bazý popüler peer-to-peer (kullanýcýdan
kullanýcýya) baðlantýya dayalý programlar (Emule, Kazaa, VPN, Uzak Masaüstü gibi), port
yönlendirme sayesinde modeminizden geçerek bilgisayarlarýnýza ulaþýr.
RT-206'da port yönlendirmek için Web arayüzünde NAT menüsüne ve altýndaki Port
Yönlendirme bölümüne giriniz

Açýlan pencerede RT-206nýn yerel aðýnýzda algýladýðý istemcilerden ve tanýmlý
uygulamalardan seçerek listeye ekleyebilir, ya da uygulamayý , ulaþýlacak istemcinin
yerel IP adresini ve portlarý kendiniz yazarak ekleyebilirsiniz.
Algýlanan yerel istemcilerden ve tanýmlý uygulamalardan seçmek için
Sistemdeki istemcilerden seç yazýlý alanda yerel aðýnýzdaki iþlemciyi (IP adresi veya
MAC adresiyle tanýmlanan) ve Mevcut uygulamalardan seç yazýlý alanda yönlendirmede
tanýmlamak istediðiniz uygulamayý seçerek Ekle butonuna týklayýnýz.
Port yönlendirmek için listedeki alanlarý kendiniz girerek de kural tanýmlayabilirsiniz. Bunun
için:
 Uygulama alanýna tanýmlayacaðýnýz port yönlendirme kuralý için bir isim giriniz.
 Hedef IP Adresi alanýna aðýnýzda Internetten ulaþýlmak istenen bilgisayarýn yerel IP
adresini yazýnýz.
 Protokol Tipi olarak istenen uygulamanýn kullandýðý protokol TCP,UDP,TCP&UDP
seçeneklerinden birini seçiniz (Uygulamanýn kullandýðý protokol kesin bilinmiyorsa
TCP&UDP seçilmesi tavsiye edilir).
 WAN Portlarý alanýna istenen uygulamanýn kullandýðý port numarasýný giriniz
 Hedef LAN Portlarý alanýna uygulamanýn yerel aðda hangi portu kullanacaðýný giriniz
(çoðunlukla gerçek port ile aynýdýr).
 Bir tek port yerine bir dizi port yönlendirmede port aralýðý belirtmek için araya tire (-)
koyunuz.Örneðin 23 ile 80 portlarý arasýndaki tüm portlarý yönlendirmek için bu bölüme
23-80 yazýnýz.
Yukarýda açýklanan ayarlarý yaptýktan sonra Kaydet tuþuna basýnýz.
AirTies RT-206 Kullaným Kýlavuzu
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6.

RT-206 Özel Uygulamalarý

6.1 ADSL Sayacý
AirTies ADSL Hizmet Programýnda Sayaç menüsüne týklayarak, indirilen (download edilen)
ve gönderilen (upload edilen) veri miktarý ile anlýk veri indirme hýzýný takip edebilirsiniz.
Program, son 12 ay için modem üzerinden geçen tüm trafiðin toplamýný (aylýk olarak)
gösterir. Trafik miktarý RT-206'nýn kalýcý belliðinde tutulduðundan modeminizi kapatsanýz
da kaybolmaz, tekrar açtýðýnýzda sayaç kaldýðý noktadan devam eder.
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6.2. TTNet

Servislerim

AirTies ADSL Hizmet Programýnda "TTNet Servislerim" menüsüne týklayarak, TTNet'in
saðlayabileceði diðer hizmetler ile ilgili bilgi alabilir, yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.
"TTNet Servislerim" butonuna bastýðýnýzda, otomatik olarak TTNet'in diðer hizmetleri ile ilgili
bilgi alabileceðiniz web sayfasýna ulaþýrsýnýz.

AirTies RT-206 Kullaným Kýlavuzu
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6.3.

Otomatik Yazýlým Güncelleme

AirTies ADSL Hizmet Programý modeminiz için daha güncel bir yazýlým (firmware) çýktýðýnda
sizi bilgilendirir ve dilerseniz her yeni yazýlým çýktýðýnda modeminizin yazýlýmýný otomatik
olarak günceller. En güncel yazýlýmý kullanarak hem modeminizin performansýný yükseltir
hem de en yeni teknolojilerden yararlanmýþ olursunuz.
Yazýlým güncellemesini kendiniz yapmak isterseniz, AirTies ADSL Hizmet programýnýn "Bilgi"
menüsünde "Modemin Yazýlýmýný Güncelle" ya da "ADSL Hizmet Programýný Güncelle"
tuþuna basarak yazýlým güncellemeyi yapabilirsiniz.

30

AirTies RT-206 Kullaným Kýlavuzu

7.

Sýkça Sorulan Sorular

Ýnternet baðlantýsý yok ve ADSL ledi (ýþýðý) sürekli yanýp sönüyor.
TTNet ADSLi arayýnýz ve ADSL hattýnýzýn aktif edildiðinden emin olunuz
(Not: Cihazýnýz açýlýrken ADSL ledi bir dakika kadar yanýp sönecektir). Splitter baðlantýlarýnýzýn
bu dökümandaki gibi doðru þekilde yapýldýðýný kontrol ediniz.
ADSL ledi yanýyor fakat Internet ledi yanmýyor.
TTNet ADSLin verdiði ayarlarýn (PPPoA veya PPPoE gibi) doðru yapýldýðýný kontrol ediniz. Kullanýcý
adýnýzý ve þifrenizin doðruluðundan emin olunuz (TTNet ADSLe danýþýnýz).
RT-206nýn þifresini unuttum veya yanlýþ ayarladým. Cihazla baðlantý kuramýyorum.
AirTies RT-206ya, sonradan yapýlmýþ olan ayarlarý silmeniz gereklidir. RT-206ya tekrar fabrika
ayarlarýna getirmek için cihaz çalýþýr vaziyetteyken arka panelde bulunan Reset düðmesine
en az 5 saniye bastýrýnýz.
Kablosuz aðda kopmalar yaþýyorum
Bunun birkaç sebebi olabilir:
1. En büyük olasýlýk; RT-206nýn çalýþtýðý frekansta (2.4 GHz) yayýn yapan baþka cihazlar (Dect/telsiz
telefon vb) varsa, bu cihazlar o frekansta gürültüye neden olabilir. RT-206nýn web arayüzünde
(192.168.2.1) Kablosuz menüsü altýnda Kanal ve SSID  bölümünden kanal deðiþikliði yapmak
bu sorunun kesin çözümüdür. Fabrika ayarlarýnda kanal Auto olarak görünür. Kanalý sýrasýyla
önce 1 e çevirerek deneyin; kopmalar devam ediyorsa 6 ve 11 . Kanallarýnýda deneyebilirsiniz.
Sorun frekans gürültüsü ise bu deðiþiklikler sorununuzu çözecektir.
2. Kablosuz aðýnýzý Windows yönetiyorsa kopukluklarýn sebebi Windows kaynaklý olabilir.
3. Kablosuz kartýnýzýn (kablosuz uyumlu bilgisayar  Centrino da olabilir) son driver güncellemeleri
ilgili sitelerden yapýlabilir.
CD ile kurulum yaparken  modeme ulaþýlamýyor hatasýný veriyor.
CD yi çalýþtýrdýðýnýz bilgisayar ile modem arasýndaki baðlantýlarý kontrol edin. Baðlantýlarda sorun
yoksa, bilgisayarýnýzda kurulu kiþisel firewall programý (Zone Alarm vb. ) modeme ulaþmasýný
engelliyor olabilir. Firewallu kapatarak deneyiniz.

AirTies ürün ünüzde yaþadýðýnýz ve çözemediðiniz tüm sorunlarý 7gün 24 saat hizmet veren
AirTies Teknik Destek ekibine danýþabilirsiniz. 7/24 AirTies Destek Hattý: 0212 444 0239
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8.

Teknik ve Fiziksel Özellikler

 ADSL özellikleri: G.992.1 Annex A (G.DMT), G.992.2 (G.Lite), G.992.3 (ADSL2), G.992.5
(ADSL2+), READSL, Traffic shaping UBR/CBR, OAM (I.610), 8 PVC kanalý desteði
 Baðlantý protokolleri: PPPoE, PPPoA, RFC1483 Bridging, RFC1483 Routing, ATM
üzerinden klasik IP, PAP/CHAP, RFC2364 PPP over AAL5, RFC2366 Multicast over
ATM, IP multicast IGMP v1&v2, snooping
 802.11b/g ve G++ kablosuz iletiþim: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48, 54
Mbps hýzýnda (otomatik hýz seçimi) ve 125 Mbps G++ modu
 Frekans aralýðý: ETSI 2400 MHz'den 2483.5 MHz'e kadar (3'ü örtüþmeyen 13 kanal)
 Reset butonu ile fabrika ayarlarýna geri dönüþ imkaný
 Çalýþma voltajý: 100V AC ile 240V AC arasý
 Portlar: ADSL2+ (RJ-11), 10/100 Ethernet (RJ-45, auto MDI/MDIX), 9V DC güç giriþi
 LED'ler: Power - Güç, ADSL - ADSL aktivite , Internet - Internet baðlantýsý, WirelessKablosuz að aktivite, Ethernet - Yerel að aktivite
 Kablosuz çýkýþ gücü: Max. 20 dBm EIRP
 Kablosuz güvenlik özellikleri: WPA (802.1x, TKIP, PSK); WPA2 (AES);
64/128/256 bit WEP, kablosuz MAC adresi filtreleme, SSID gizleme
 UPnP Tak&Çalýþtýr özelliði
 Yönetim: SNMP, Web, Telnet, TR-069
 Router ve Firewall: Anti-DoS SPI firewall; URL, IP ve MAC adresi bazýnda filtreleme;
Port yönlendirme; DMZ; VPN Pass Through (PPTP, L2TP, IPSec); Statik Routing, RIPv1,
RIPv2 yönlendirme; DNS Proxy; DHCP sunucu ve aktarýcý; NAT/NAPT; PPP
PAP/CHAP/MSCHAP)
 Ýþletim Sistemleri: Windows 98, ME, 2000, 2003, XP, UNIX, Linux, MAC OS ile uyumlu
 Sertifikalar ve Standartlar: CE
 Sýnýf 2 cihazdýr
 Boyutlar: 170mm x 130mm x 33mm
 Aðýrlýk: 450 gr
 Güç Giriþi: 9 Volt DC, 1000mA
 Çalýþma Sýcaklýðý: 0°C ila 40°C
 Depolama Sýcaklýðý: -25°C ila 55°C
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9.

Diðer Bilgiler

1. Tasarlayan ve Üretimini Yaptýran Firma Bilgiler:
AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret AÞ
Büyükdere Caddesi No:103 K:5
Mecidiyeköy  Istanbul TÜRKÝYE
http://www.airties.com
Tel
Faks
Email

: (212) 444 0239
: (212) 318 6298
: info@airties.com

2. Bakým Onarým Hizmeti Veren Firma Bilgileri:
AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret AÞ
Büyükdere Caddesi No:103 K:5
Mecidiyeköy  Istanbul TÜRKÝYE
http://www.airties.com
Tel
Faks
Email

: (212) 444 0239
: (212) 318 6298
: info@airties.com

AirTies RT-206 Kullaným Kýlavuzu

33

125 Mbps Kablosuz ADSL2+ 1 Portlu Modem

RT-206
Bu belge ile Avrupa Parlamentosu üye ülkelerince Radyo ve Telekom cihazlarýna yönelik 1999/5/EC sayýlý
R&TTE direktifinde belirtilen asgari gereklilikleri saðladýðýný ve aþaðýdaki standartlara uygun olduðunu beyan
ederiz.

EN 300 328 V1.7.1: 10-2006, EN 301 489-1 V1.6.1(2005-06),
EN 301 489-17 V1.2.1(2002-08)
EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001
EN 61000-4-2:1995+A1:1998+A2:2000, EN 61000-4-3:2002,
EN 61000-4-4:1995+A1:2000+A2:2001, EN 61000-4-5:2001,
EN 61000-4-6:1996+A1:2000,EN 61000-4-11:2001
EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003
EN60950-1: 2001+A11:2004
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

Türkiye Genel Müdürü

2008/03/14

8.

Garanti Þartlarý

Koþulsuz müþteri memnuniyeti ilkesini benimsemiþ olan AirTiesýn tüm ürünlerinde
uyguladýðý destek ve garanti þu þekildedir:
1. AirTies ürünü arýzalanýrsa öncelikle AirTies 7/24 Destek Hattý (0212 444 0239) aranmalý
ve arýza kendilerine danýþýlmalýdýr. Arýza ve sorunlarýn çoðunluðu telefonda teknik
destek uzmanlarýyla görüþerek çözülebilmektedir.
2. AirTies 7/24 Destek Hattýndan verilen talimata göre arýzalý ürün için bir arýza takip
numarasý alýnarak AirTies servis merkezinin "Büyükdere Caddesi No:103 K:5 Mecidiyeköy
- Istanbul" adresine gönderilir. Destek Hattýndan alýnan arýza takip numarasý kargo
poþetinin üzerine görünebilecek büyüklükte yazýlmalýdýr.
3. Ürün satýþ tarihinden itibaren 3 yýl kapsamlý AirTies garantisi altýndadýr.
4. Ürünün adaptör, splitter, kablo gibi tüm parçalarý garanti kapsamýndadýr.
5. Bu süre dahilinde ürünlerin herhangi bir sebeple arýzalanmasý durumunda AirTies
ve yetkili servisleri tarafýndan bedelsiz tamir edilir.
6. Tamiri mümkün ya da ekonomik olmayan ürünler, bedelsiz olarak yenisiyle deðiþtirilir.
7. Ürünün kullaným kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasý halinde ortaya
çýkacak arýzalarýn garantiye dahil edilmesi yasal olarak zorunlu deðil iken, koþulsuz
müþteri memnuniyeti ilkesiyle çalýþan AirTies servisi, bu tip arýzalarýn giderilmesi için de
elinden gelen çabayý gösterecektir.
8. AirTies servis noktasýna gönderilen ürünler, ürünlerin teslim alýnmasýndan itibaren
2 iþ günü içinde tamir edildikten ya da deðiþtirildikten sonra ürünün sahibine gönderilir.
9. Eðer ürün deðiþtirmek için ayný modelden bulunamazsa, orijinal ürünün tüm
özelliklerine sahip daha yeni bir model ile deðiþtirilir.

AirTies Teknik Destek Merkezi:
0212 444 0239
Büyükdere Caddesi Þarlý Ýþ Merkezi No:103 K:5 Mecidiyeköy  Istanbul

Garanti Belgesi
Garanti Belgesi No : 4 7 4 2 4
Belge Ýzin Tarihi : 04.01.2008
Bu belgenin kullanýlmasýna; 4077 sayýlý Tüketicinin
Korunmasý Hakkýnda Kanun ve Kanun'a dayanarak
yürürlüðe konulan Garanti belgesi Uygulama
esaslarýna dair teblið uyarýnca, T.C.Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðý Tüketicinin ye Rekabetin Korunmasý Genel
Müdürlüðü tarafýndan izin verilmiþtir.

TASARLAYAN VE ÜRETÝMÝNÝ YAPTIRAN FÝRMA
Ünvan : AirTies Kablosuz iletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A, Þ,
Adres : Büyükdere Caddesi No:103 Kat:5
Mecidiyeköy - Ýstanbul
Telefon : 0212 444 0239
Faks : 0212 318 6298

Firma Yetkilisinin Ýmzasý ve Kaþesi

:
:

Telefon
Faks
Fatura Tarihi ve No
Tarihi imza ve Kaþe

:
:
:
:

Marka
Model
Ýrsaliye No
Teslim Tarihi ve Yeri
Bandrol ve Seri No
Azami Tamir Süresi
AirTies Uygulamasý
Garanti Süresi

:
:
:
:
:
: 30 Ýþ Günü
: 2 Ýþ günü
: 3 Yýl
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