
 

 
 

GÜÇ HATTI YÜKSEK HIZLI  
AĞ KÖPRÜSÜ 

 
Hızlı Kurulum Kılavuzu 

DN-15028 

 



 
Dikkat: 
TR:  Ayrıntılı bilgi ve talimatlar için lütfen eklenen CD’de bulabileceğiniz çok dilli kullanım kılavuzuna bakınız. 
EN: For further details and instructions please refer to the multilingual user manual,  

which you can find on the enclosed CD. 
DE: Für weitere Einzelheiten und Anleitungen siehe mehrsprachige Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten CD. 
FR: Pour plus de détails, veuillez vous reporter au mode d’emploi multilingue consultable sur le CD ci-joint. 
NL:  Voor verdere details en instructies verwijzen wij u naar de meertalige handleiding,  

die u op de bijgeleverde CD kunt vinden. 
IT: Per ulteriori dettagli e istruzioni, cfr. il manuale per l'uso multilingue, disponibile nel CD in dotazione. 
ES: Para mas detalles e instrucciones, por favor refiérase al manual del usuario multi-idioma disponible  

en el CD que se incluye.  
RU: Дальнейшие детали и инструкции вы можете найти в многоязычном Руководстве  

для пользователя, который находится на включенном в комплект CD. 
PL: Dalsze szczegóły i wskazówki są w wielojęzycznym podręczniku użytkownika, znajdującym się w załączonym CD. 
PT: Para mais detalhes e instruções, consulte o manual de instruções em vários idiomas  

que acompanha o CD fornecido com o aparelho. 
 

 
Önemli Güvenlik Talimatları 
Bu ürünün AC güç hattına bağlanması amaçlanmıştır. 
Bu ürünü kullanırken aşağıdaki önlemler alınmalıdır: 
 Lütfen bu ürünü kurmadan ve çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyunuz. 
 Lütfen ürün üzerine not edilmiş tüm uyarıları ve talimatları takip ediniz. 
 Bu ürünü suyun yakınında çalıştırmayınız. 
 Bu ürün hiçbir zaman radyatörün ya da kalorifer ızgarasının yanına ya da 

üzerine konulmamalıdır. 
 Bu ürün, kısa devre (aşırı akım) koruması için binanın elektrik tesisatına 

güvenmektedir. 
 Faz iletkenleri (akım taşıyan tüm iletkenler) üzerinde bir sigorta ya da devre 

kesici kullanıldığından emin olun. 
 Ürü ara bağlantı kabloları üzerinde herhangi bir şeyin yerleştirilmesine izin 

vermeyin. 
 Bu ürünü insanların kabloların üzerine basabileceği bir yere koymayın. 
 Güç kablosu doğrudan bir belirtim AC duvar çıkışına takın. 
 Bu ürünün bakımını sadece nitelikli bir teknisyen yapmalıdır. Kılıfları açmak ya 

da çıkartmak  tehlikeli voltaj noktaları ya da diğer risklere maruz kalınmasıyla 
sonuçlanabilir. 

 Bu ürünü duvar çıkışından .çıkarın ve ürünü aşağıdaki durumlarda nitelikli 
servis personeline gönderin durumlar: 
1. Ara bağlantı kabloları hasar gördüğü ya da yıprandığı zaman. 
2. Ürün üzerine sıvı dökülmüşse. 
3. Ürün yağmura ya da suya maruz kalmışsa. 
4. Çalıştırma talimatları izlendiği zaman ürün normal şekilde çalışmıyorsa. 
5. Ürün performans açısından bariz bir değişiklik sergiliyorsa. 

 



 
Paket İçeriği 
 500Mbps Güç Hattı Ethernet Bağdaştırıcısı 
 RJ-45 Cat.5 Kablosu 
 Hızlı Kurulum Kılavuzu ve CD-ROM  

(Hizmet Programı ve kullanıcı kılavuzu dahil) 
 Hızlı Kurulum Kılavuzu 
 
Yukarıdaki öğelerden herhangi bir tanesi eksik ya da hasarlıysa,  
destek için yerel bayiinizle irtibat kurun. 
 

 
LED Tanımı 

 
 

LED Renk Durum Tanım 

Güç 

Yeşil Açık Güç açık 

Yeşil 
Yanıp 
Sönüyor 

● Sistem güç tasarrufu moduna girer. 
● Sistem yeniden başlatılıyor. 
● Sistem güvenlik kurulumu işleminde. 

- Kapalı Güç kapalı 

Ethernet 

Yeşil Açık 
Cihaz Ethernet ara yüzü vasıtasıyla diğer cihazlara 
bağlanıyor ama onlarla iletişim kurmuyor. 

Yeşil 
Yanıp 
Sönüyor 

Cihaz, Ethernet ara yüzü vasıtasıyla veri alıyor ya 
da iletiyor. 

- Kapalı 
Cihaz Ethernet ara yüzü vasıtasıyla diğer cihazlara 
bağlanamıyor. 

Veri 

Yeşil/ 
Kırmızı 

Açık 

Cihaz güç hattı ağına bağlandı. Veri LED rengi 
fiziksel hıza göre farklılık gösterecektir.  
● Yeşil: Bağlantı Hızı > 100 Mbps+  
● Turuncu: 50 Mbps< Bağlantı Hızı <100 Mbps  
● Kırmızı: Bağlantı Hızı< 50 Mbps 

Kırmızı 
Yanıp 
Sönüyor 

Cihaz diğer PLC cihazlarını tararken, Veri 
göstergesi hızlı bir şekilde yanıp söner. 

- Kapalı 
Bağdaştırıcı, aynı şifreleme anahtarını kullanan 
uyumlu başka bir güç hattı cihazı bulamadı. 



 
Düğme Tanımı 

 
Güç Hattı Ethernet Bağdaştırıcısının Bağlanması 
Donanım Kurulumu 

Adım 1. 

Bir Güç Hattı Ethernet köprüsünü 

ADSL ya da Kablo modeminin 

Ethernet bağlantı noktasına 

bağlayın. 

Adım 2. En yakın prize takın. 

Adım 3. 

İkinci Güç Hattı Ethernet 

köprüsünü PC’nin yanına takın 

ve Ethernet bağlantı noktalarını 

bağlayın.  

Adım 4. 
Evinizdeki herhangi bir prizden 

internet erişimi. 

 

 
 
İleri Yapılandırma 
Güç Hattı Bağdaştırıcısıyla ilgili daha ayrıntılı ayarlar yapılandırmak istiyorsanız, 
lütfen donanımla gelen CD’deki kullanıcı kılavuzuna başvurun. 

Düğme Tanım 

Sıfırlama Varsayılan fabrika ayarlarına döner 

Güvenlik 

Güvenlik düğmesine 1~3 saniye 
basın 

Başka bir HomePlugAV ağına 
katılın 

Güvenlik düğmesine 10 
saniyeden fazla basın 

Güvenliğini seçkisiz değere 
ayarlayın 


