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GÜÇ HATTI YÜKSEK  
HIZLI AĞ KÖPRÜSÜ 

 

 
 

Hızlı Kurulum Kılavuzu 
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Önemli Güvenlik Talimatları 
Bu ürünün, AC güç hattına bağlanması amaçlanmıştır. 

Ürün kullanılırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır: 

 Ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce lütfen tüm talimatları okuyun. 

 Lütfen ürünün üzerinde belirtilmiş tüm uyarı ve talimatlara uyun. 

 Bu ürünü su yakınında çalıştırmayın. 

 Bu ürün, radyatör veya ısıtıcı yakınına ya da üstüne kesinlikle yerleştirilmemelidir. 

 Bu ürün, kısa devre (yüksek akım) koruması için, binanın elektrik tesisatına güvenir. 

 Faz iletkenlerinde (akım taşıyan tüm iletkenler) bir sigorta ya da şalter kullanıldığından  

emin olun. 

 Ürün bağlantı kabloları üzerinde herhangi bir şeyin konumlandırılmasına izin vermeyin. 

 Ürünü, insanların kabloların üzerinde yürüyebileceği yerlere koymayın. 

 Güç kablosu, doğrudan özellikleri belirtilen AC prize takılmalıdır. 

 Ürün üzerinde servis işlemini yalnızca yetkili bir teknisyen yapmalıdır. Kapakları açmak ya  

da çıkarmak, tehlikeli voltaj noktalarına ya da diğer risklere maruz kalmayla sonuçlanabilir. 

 Aşağıdaki koşullarda, ürünü prizden çıkarıp, yetkili bir servis personeline gönderin: 

1. Bağlantı kabloları hasarlı ya da aşınmış olduğunda. 

2. Ürün üzerine sıvı dökülürse. 

3. Ürün yağmura ya da suya maruz kalırsa. 

4. Ürün, çalıştırma talimatlarına  
 uyulduğu halde normal biçimde çalışmazsa. 

5. Ürün, performans açısından belirgin bir değişim sergilerse. 
 

Paket İçeriği 
• 200Mbps Güç Hattı Ethernet Adaptörü 

• RJ-45 Cat.5 Kablo 

• Hızlı Kurulum Kılavuzu ve CD-ROM (Yardımcı Program ve kullanım kılavuzu içerir) 

• Hızlı Kurulum Kılavuzu 

Yukarıdaki öğelerden herhangi biri eksik ya da hasarlıysa, destek için yerel bayinizle iletişime geçin. 
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LED Tanımı 

 
Düğme Tanımı 

 

 
 

LED Renk Durum Açıklama 

Güç 

Yeşil Açık Güç açık 

Yeşil 
Yanıp 

sönüyor 

● Sistem, güç tasarrufu moduna giriyor. 

● Sistem sıfırlanıyor. 

● Sistem, güvenlik ayarı işleminde. 

- Kapalı Güç kapalı 

Ethernet 

Yeşil Açık 
Cihaz, Ethernet arabirimi aracılığıyla diğer cihazlara 

bağlanıyor ama iletişim kurmuyor. 

Yeşil 
Yanıp 

sönüyor 

Cihaz, Ethernet arabirimi aracılığıyla veri alıyor ya da 

gönderiyor. 

- Kapalı 
Cihaz, Ethernet arabirimi aracılığıyla diğer cihazlara 

bağlanmıyor. 

Veri 

Yeşil/ 

Kırmızı 
Açık 

Cihaz, güç hattı şebekesine bağlandı. Veri LED'i rengi, fiziksel 

hıza göre değişecektir.  

● Yeşil: Bağlantı Hızı > 40 Mbps  

● Turuncu: 20 Mbps < Bağlantı Hızı <40 Mbps  

● Kırmızı: Bağlantı Hızı < 20 Mbps 

Kırmızı 
Yanıp 

sönüyor 

Cihaz, diğer PLC cihazlarını tararken, Veri göstergesi hızla 

yanıp söner. 

- Kapalı 
Adaptör, aynı şifreleme anahtarını kullanan başka hiçbir 

uyumlu güç hattı cihazı bulamadı. 

Düğme Açıklama
Reset 
(Sıfırla) Fabrika varsayılanlarına sıfırlayın 

Security 
(Güvenlik) 

Güvenlik düğmesine 1~3 saniye süreyle 
basın 

Başka bir Ev Priz AV ağına katılın 

Güvenlik düğmesine 10 saniyeden uzun 
süre basın 

Güvenliğini, rasgele bir değere ayarlayın 
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Güç Hattı Ethernet Adaptörünü Bağlama 
Donanım Kurulumu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adım 1. 

Bir Güç Hattı Ethernet 
köprüsünü, ADSL ya da 
Kablo modeminin Ethernet 
bağlantı noktasına 
bağlayın. 

 
 
 
 

Adım 2. En yakın güç prizine takın. 

 
 
 
 

Adım 3. 

İkinci Güç Hattı Ethernet 
köprüsünü bilgisayarınızın 
yanına takın ve Ethernet 

bağlantı noktalarını 
bağlayın. 

 
 
 
 

Adım 4. 
Evinizde herhangi bir güç 

prizinden Internet erişimi. 
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Windows için Yardımcı Program Kurulumu 
Güç Hattı Yapılandırma yardımcı programına yönelik kurulum prosedürü, bilgisayarınızda 

kullandığınız işletim sistemine bağlı olarak değişecektir. Aşağıdaki prosedür, Windows XP 

işletim sisteminde kurulum içindir. Diğer işletim sistemlerindeki kurulumlar benzerdir. 

 

1. Otomatik çalıştırma programını başlatmak için CD'yi CD-ROM sürücüye takın. 

Tamamlandığında bir menü ekranı belirecektir. 

2. Kurulumu başlatmak için, 200M Powerline Adapter kısmındaki “Powerline 

Configuration Utility” bağlantısına tıklayın. Menü ekranı görünmezse, kurulumu şu 

şekilde başlatabilirsiniz. 

 • Başlat Menüsü/ Çalıştır komutuna tıklayın. 
•  Açılan kutuya, "E", CD-ROM sürücünüzün harfi olmak üzere,  

 “E:\Utility\setup.exe” yazın. 

 • “OK” düğmesine tıklayın. 

3. Yardımcı program bilgisayarınıza kurulacak ve masaüstünüzde 

“PowerPacket Utility” adında yeni bir simge görünecektir. 

 

Bu yardımcı program yalnızca Windows 2000, 2003, XP ve Vista içindir. 

Not: 

 

İleri Yapılandırma  
Güç Hattı Adaptörünün daha ayrıntılı ayarlarını yapılandırmak isterseniz,  

lütfen birlikte verilen CD'deki kullanım kılavuzuna başvurun. 

 

 


