D-Link DSL-2640U
Kablosuz N ADSL2+ Router
(D-SmartNet KullanÕcÕlarÕ için)

KOLAY KURULUM KILAVUZU

PAKET øÇERøöø
* DSL-2640NRU ADSL2+ Router
* Güç Adaptörü
* AyÕrÕcÕ (Splitter)
* CD-ROM ve KullanÕm KÕlavuzu
* ADSL ba÷lantÕsÕ için telefon kablosu
* Ethernet kablosu
* HÕzlÕ Kurulum KÕlavuzu

SøSTEM GEREKSøNøMLERø
* ADSL ønternet servisi
Bilgisayar için;
* 200MHz øúlemci
* 64 MB Ram
* CD-ROM sürücü
* Sürücüleri yüklenmiú düzgün çalÕúan ethernet kartÕ
* Internet Explorer v8 veya üstü, FireFox v1.5 veya üstü, Google Chrome.
* Windows 2000, Windows XP, Windows Vista yada Windows 7 veya üstü, Linux

CøHAZIN BAöLANTILARINI YAPMAK
CihazÕnÕzÕ aúa÷Õdaki úekilde gösterilen úekilde ba÷lantÕlarÕnÕ yapÕnÕz ve cihazÕnÕzÕn arkasÕnda
bulunan güç açma / kapama butonuna basarak cihazÕnÕzÕ çalÕútÕrÕnÕz.

CøHAZIN ARKA PANEL BAöLANTILARI ve ANLAMI
Anten
WPS ve Wireless
Açma/Kapama
Butonu

EthernetPortu
(1-4)
ADSL Portu

Power
Açma/Kapama
Butonu

Adaptör GiriƔi
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CøHAZIN ÖN PANELøNDEKø LED’lerin ANLAMI

DSL Led‘i

Power Led

7nternet Led‘i

WLAN
Led ‘i

Ethernet
Port
Led’leri
(1-4)

WPS Led‘i
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1.
2.
3.
4.

Power
: CihazÕnÕzda elektrik oldu÷unu gösteren led.
WLAN
: Wireless yayÕnÕn yapÕldÕ÷ÕnÕ gösteren led.
DSL
: ADSL hattÕnÕzÕn açÕk ve çalÕúÕr durumda oldu÷unu gösteren led.
Internet : ADSL kurulumunu tamamladÕktan sonra internet ba÷lantÕnÕz hazÕr
oldu÷unu gösteren led.
5. Lan (1-4) : BilgisayarÕnÕza modeminizin ethernet kablo ile ba÷lÕ oldu÷unu
gösteren led.
6. WPS
: WPS ile ba÷lantÕ yapÕlÕrken yanar.

øNTERNET BAöLANTISININ YAPILMASI
NOT: Elinizdeki D-Link ADSL modem D-SmartNet kullanÕcÕlarÕ için özel olarak
hazÕrlanmÕútÕr.
D-Link ADSL modem elinize ulaútÕktan sonra CihazÕn Arka Panel Ba÷lantÕlarÕ
baúlÕ÷Õnda anlatÕldÕ÷Õ úekilde cihazÕnÕzÕn ba÷lantÕlarÕnÕ gerçekleútiriniz ve açma/kapama
butonuna basarak cihazÕnÕzÕ açÕnÕz. (Resim-1 ) D-SmartNet kullanÕcÕ adÕnÕz ve úifreniz ayrÕca
kablosuz için SSID ve size özel belirlenmiú olan kablosuz úifreniz otomatik olarak
yüklenecektir.
Yükleme iúlemi úu úekilde gerçekleúir;
1234-

Ön panelde Power lambasÕ yanacaktÕr.
DSL ledi yanÕp sönecek sonra sabit olarak yanacaktÕr.
DSL’den sonra ønternet lambasÕ yanacaktÕr.
Daha sonra DSL ve ønternet tekrar sönecektir. Bu sÕrada sizin D-SmartNet
kullanÕcÕ adÕnÕz, úifreniz ve kablosuz ayarlarÕnÕz, arka planda otomatik olarak
yüklenmektedir.
5- Bu iúlemler tamamlanÕnca DSL ve ønternet led’i sürekli yanmaya baúlayacaktÕr.
AyarlarÕnÕz cihazÕnÕza yüklenmiútir. ønterneti kullanabilirsiniz.
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NOT: Bu iúlemenden sonra hala internete ba÷lanamÕyorsanÕz, DSL hattÕnÕ modemden
çÕkarÕp 5dk. bekledikten sonra aúa÷Õdaki iúlemi tekrarlayÕnÕz.
Modeminizi ethernet kablosu ile ba÷layÕnÕz. WEB TarayÕcÕnÕzÕ (ønternet Explorer, Firefox,
Chrome,Opera, Safari v.b.) açÕn ve adres kÕsmÕna modem’in IP'si olan 192.168.1.1 yazÕp
ENTER tuúuna basÕnÕz. KarúÕnÕza kullanÕcÕ adÕ ve parola kÕsmÕ gelecektir.

KullanÕcÕ adÕna : admin Parola kÕsmÕna : admin yazarak GøRøù butonuna tÕklayÕnÕz.
Resim-3

CihazÕn menusunden Aúa÷Õdaki iúlemleri yaparak cihazÕ fabrika ayarlarÕna alÕnÕz. Sa÷ üst
köúedeki Sistem menüsüne tÕklayÕnÕz, açÕlan menüde Fabrika AyarlarÕ butonuna tÕklayÕnÕz.
Bu iúlemden sonra DSL kablosunu tekrardan cihaza takÕnÕz. Bu iúlemden sonra internet
ba÷lantÕsÕ hala sa÷lanamÕyorsa, ayarlarÕn el ile yapÕlandÕrÕlmasÕ gereklidir.
ADSL kullanÕcÕ adÕ ve úifre bilgisini el ile girmek için;

Menüden A÷Æ
ÆBa÷lantÕlar bölümüne giriniz.
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A÷/Ba÷lantÕlar General Settings baúlÕ÷ÕnÕn altÕndaki bilgiler aúa÷Õdaki gibi olmalÕdÕr.
øsim: pppoe_8_35_0
Ba÷lantÕ tipi: PPPoE
Etkinleútir: seçili olmalÕdÕr
Arayüz: WAN
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Fiziksel Katman baúlÕ÷ÕnÕn altÕndaki ayarlar ise;
Fiziksel arayüz: atm0(8/35)
VPI: 8
VCI : 35
Encapsulation Modu: LLC
Qos: UBR olmalÕdÕr.
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PPP AyarlarÕ baúlÕ÷ÕnÕn altÕndaki de÷erler ise;
PPP KullanÕcÕ adÕ D-SmartNet kullanÕcÕ adÕnÕzÕ kullanÕcÕ adÕ @dsmart úeklinde yazÕnÕz.
Kimlik Do÷rulamasÕ iúaretlenmeyecektir. ùifre ve úifre do÷rulama ekranÕna D-SmartNet
tarafÕndan verilen úifreyi girin. Di÷er ayarlarÕ de÷iútirmeyiniz.
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Çeúitli özellikler baúlÕ÷Õ altÕndan NAT ve Etkinleútir iúaretli olacaklar. Kaydet butonuna
basÕnÕz.
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Kablosuz SSID ne oldu÷unu ö÷renmek için “Kablosuz A÷ÕnÕzÕn YapÕlandÕrÕlmasÕ”
Kablosuz úifrenizin ne oldu÷unu ö÷renmek için “Kablosuz A÷ÕnÕzÕn ùifrelenmesi”
bölümlerine bakÕnÕz.
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KABLOSUZ AöINIZIN YAPILANDIRILMASI

Internet Explorer'Õ açÕn ve adres kÕsmÕna modem’in IP'si olan 192.168.1.1 yazÕp ENTER
tuúuna basÕnÕz. KarúÕnÕza kullanÕcÕ adÕ ve úifre kÕsmÕ gelecektir. KullanÕcÕ adÕna : admin
Parola kÕsmÕna : admin yazarak GøRøù butonuna tÕklayÕnÕz.
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Kablosuz ayarlarÕnÕzda de÷iúiklik yapmak için Ana menüden Kablosuz A÷ ÆGenel
Ayarlar bölümünden Kablosuz a÷Õ Etkinleútir’i tÕklayÕnÕz. De÷iútir butonuna basÕnÕz.
tÕklayÕnÕz.
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Kablosuz A÷ ÆTemel Ayarlar sekmesinden SSID kÕsmÕnda yazan isim
bilgisayarlarda kablosuz a÷larÕ görüntüle dedi÷inizde görünen isimdir. Burada yazan isimi
silip içerisinde türkçe karakter bulunmayan ve tek kelimeden oluúan istedi÷iniz bir isim
verebilirsiniz. Bu iúlemlerden sonra sa÷ alt köúedeki de÷iútir butonuna basÕnÕz.
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KarúÕnÕza gelen yeni ekranda sa÷ üst köúede Cihaz yapÕlandÕrmasÕ de÷iúti Kaydet
butonunu göreceksiniz. Kaydet butona basÕnÕz.
Resim-12
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øúlem baúarÕ ile tamamlanÕnca aúa÷Õdaki pencere karúÕnÕza gelecektir. Tamam butonuna
basÕnÕz.
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KABLOSUZ AöINIZIN ùøFRELENMESø

Kablosuz a÷ÕnÕzÕn úifresini de÷iútirmek için Kablosuz A÷ Æ Güvenlik AyarlarÕ
tÕklayÕnÕz. A÷ ùifrelendirme Metodu WPA2-PSK seçili gelir. PSK úifreleme AnahtarÕ
kutusunda kablosuz úifreniz yazmaktadÕr. De÷iútirmek isterseniz, en az 8 karakterli (tamamÕ
rakam, tamamÕ harf veya her ikisinin karÕúÕmÕ), içerisinde türkçe karekter içermeyen ve küçük
harfler ile yeni úifrenizi yazÕnÕz. Di÷er ayarlar dokunmayÕnÕz. De÷iútir butonunu tÕklayÕnÕz.
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KarúÕnÕza gelen yeni ekranda sa÷ üst köúede Cihaz yapÕlandÕrmasÕ de÷iúti Kaydet
butonunu göreceksiniz. Kaydet butona basÕnÕz.
øúlem baúarÕ ile tamamlanÕnca “YapÕlandÕrma baúarÕyla kaydedildi” penceresi gelecektir.
Tamam butonuna basÕnÕz.

AYARLARINIZIN KALICI HAFIZAYA ALINMASI
ADSL ve Kablosuz ayarlarÕnÕz tamamlanmÕú oluyor, úimdi bu ayarlarÕn modemin kalÕcÕ
hafÕzasÕna kayÕt edilip modenin yeniden baúlatÕlmasÕnÕ sa÷lamak için; Sa÷ üst köúedeki
Sistem menüsüne tÕklayÕnÕz, açÕlan menüde Kaydet ve Yeniden Baúlat butonuna
tÕklayÕnÕz. ADSL modemi yeniden baúlatÕlacak ve ayarlarÕnÕz kayÕt edilmiú olacaktÕr.
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Destek için ;
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