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1 Önemli Uyarılar 

Lütfen tüm talimatları okuyunuz ve uygulayınız. Ürün üzerindeki bütün uyarıları ve 

talimatları izleyiniz. Cihazınızı verimli kullanmak için oda sıcaklığında kapalı olmayan 

bir ortamda kullanınız. 

Çevre 
 Ev ortamında durağan kullanım için; azami çevresel sıcaklık 40°C‟yi geçmemelidir. 

 Harici güneş enerjisi ve/veya ısıtma sistemlerinin yakınına monte edilmemelidir. 

 Aşırı ısınma koşulları ve su veya sıvı türü ortamlarda bulundurulmamalıdır. 

Kalifiye Çalışan Uyarısı 

Yalnızca eğitimli ve kalifiye çalışanların, bu cihazların tamirine haiz olması 

öngörülmektedir. 

Ürünün Açılması Uyarısı 

Cihazın açılması esnasında, vücudun zarar görmesine mahal verebilecek kaza ve cihazın 

kırılması sonucunda oluşabilecek elektrik çarpması, kaza, yanlış çalıştırma ve statik 

elektrik oluşabilir. Cihazı izinsiz açmayınız, tamir etmeyiniz veya üzerinde değişiklik 

yapmayınız. 

Kurulum Yerinin Temizlik Koşullarının Sağlanması Uyarısı 

Kazaların önlenmesi amacıyla, cihazın kurulacağı mekanın temiz ve düzenli tutulması 

gerekmektedir. Ayrıca cihazın kendisinin, yan aksamının veya bir parçasının üzerine 

basılmasına karşın yerde tutulmaması ile kazalar önlenmelidir. 

Temizlik 

Cihazı temizlemeden önce, bilgisayar ile bağlantısını sökünüz. Sıvı veya aerosol 

temizleyiciler kullanmayınız. Hafif nemli bir bez ile temizleyebilirsiniz. 

Su ve Rutubet 

Bu ürünü su kenarında, örneğin, bir banyo küveti, lavabo, mutfak seti, çamaşır teknesi 

kenarında kullanmayınız. 
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Havalandırma Uyarısı 

Ürünü kurduğunuzda, iyi havalandırılan bir yer bulmalısınız ve bu sayede ürünün aşırı 

ısınmadan ve gereksiz maddelerin girişinden (tozun veri kaybına yol açması) dolayı 

yanlış çalışması veya kaza oluşması gibi olaylar meydana gelebilir. Bu durum, insan 

vücudunun zarar görmesi ve ürünün bozulmasına yol açabilir. 

Elektromanyetik Dalga Uyarısı 

Elektromanyetik dalga, ürün ve kablosu üzerinde kötü bir etkileşme yaratır ve sinyal 

sisteminin düzgün çalışmaması ile sonuçlanır. Dolayısıyla, bu ürünü elektromanyetik 

dalgaların oluştuğu ortamlarda çalıştırmayınız. 

Yıldırım Uyarısı 

Yıldırımlar, ürünün bozulmasına sebep olabilecek ciddi hasarlara yol açabilir. Ürünü ve 

kablolamasını yıldırım etkisinden uzak yerlere kurunuz. Yıldırım etkisi ile oluşabilecek 

herhangi bir tehlike olmaması ve aşırı potansiyel dalgalanmasını azaltacak ekipman 

kurulmasına dikkat gösteriniz. 

Yıldırım Etkinleşmesi Uyarısı 

Yıldırım düşmeleri veya tahminleri esnasında cihazınızı çalıştırmayınız, bağlamayınız 

ya da sökmeyiniz. 

Yer Kablosu Uyarısı 

Bu ürüne bağlı tüm kablolar, aşırı akım dalgalanmasının azaltılması ve önlenmesi 

amacıyla yer kabloları ile birbirlerine bağlıdır. Bu üründen ayrılmış ve yalıtılmamış 

parça veya aksama dokunmayınız. 

Tavsiye Edilen Kurulum Menzil Uyarısı 

Sinyal seviyesinin düşmesine bağlı olarak performansta düşmeler gerçekleşebilir, cihazı 

tavsiye edilen mesafelerin üzerinde çalıştırmayınız. 

Aşırı Sıcaklık Uyarısı 

Cihazınızı kurarken etrafında yeteri alan bulunmaması halinde çevresel ekipmanlardan 

cihaza gelebilecek hava ve aşırı sıcaklık ürünün bozulmasına veya çalışmamasına sebep 

olabilir. Dolayısıyla her zaman taze hava girişine müsaade edecek ve diğer cihazların 

ısınmasından etkilenmeyecek şekilde ürününüzün etrafında yeterli bir alan tedarik ediniz. 

Bu cihazın aşırı ısınmasına karşı 40C üzerindeki sıcaklıkta bulunan ortamlarda 

çalıştırmayınız. 
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Belgeler ve Yazılım Güncellemesi 

DSL teknolojilerinin devamlı gelişiminden dolayı var olan ürünler düzenli olarak 

güncellenir. Yeni teknolojiler hakkında daha çok bilg, yazılım güncellemesi ve 

dokümanlar için web sitemize başvurunuz. 

Kılavuza Genel Bakış 

Bu kılavuz HG253 modemler için ekleme/kaldırma basamaklarının açıklamalarını ve 

web konfigürasyonunun nasıl yapılacağını anlatmaktadır. 

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 

Taşıma ve nakliye esnasında lütfen cihaz kutularının üzerinde yer alan talimatlara göre 

hareket ediniz. 

İnsan ve Çevre Sağlığı ile İlgili Uyarılar Ve Kullanım Hatalarıyla İlgili 
Bilgiler 

 Lütfen bir arıza meydana geldiğinde cihazı açmayınız veya sökmeyiniz ve cihazın 

yetkili servisini arayarak arızayı bildiriniz. 

 Bir elektrik şoku tehlikesinden korunmak için cihazı nemli veya sulu bir ortamda 

(banyo,yüzme havuzu vb.) çalıştırmayınız. Üzerine herhangi bir sıvı (su, çay, kola, 
vb. ) dökmeyiniz. 

 Gaz kaçağı ihbarı durumu varsa cihazı kullanmayınız ve fişten çıkarınız. 

Bakım,Onarım ile İlgili Hususlar ve Ürün Temizliği ile İlgili Bilgiler 
 Bakım ve onarım gerektirecek durumlarda lütfen cihazın yetkili servisini arayınız. 

 Ürünü tozlu ortamlarda kullanmayınız. Ürünün üzerinde oluşabilecek tozları da kuru 

bir toz beziyle alınız. 

Periyodik Bakımlarla ilgili Bilgiler 

Cihazların dış yüzeyini düzenli olarak kuru bir bez ile temizlemeniz tavsiye edilmektedir. 

Ürünün içindeki elektronik kart ve devreler ile ilgili herhangi bir bakım yöntemi 

önerilmemektedir. 

Bağlantı ve Montaj ile ilgili Bilgiler 

Bağlantı ve montaj bilgileri için lütfen takip eden bölümlere başvurunuz. 
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2 Ürüne Genel Bakış 

2.1 Ürün Özellikleri 
HG253, DECT ve fiber Ethernet teknolojilerini destekleyen bir VoIP modemdir. 

2.2 Fiziksel Özellikler 

2.2.1 Arayüzler ve butonlar 

Tanım 2-1 HG253 üzerindeki arayüzler ve butonlar 

 

 

Tablo 2-1 HG253 üzerindeki arayüzler ve butonlar 

Gösterge Arayüz 
veya 
Buton 

Açıklamalar 

1 POWER POWER arayüzü, HG253‟e güç adaptörü takmak için 

kullanılır. 
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Gösterge Arayüz 
veya 
Buton 

Açıklamalar 

2 RESET RESET butonu, HG253 modemin fabrika ayarlarına 

dönmek için kullanılır. HG253 modemi fabrika ayarlarına 

döndürmek için modemi açın, sonra HG253 modemin 
RESET butonuna en az 6 saniye basılı tutun ve bırakın. 
NOT 

Fabrika ayarlarına dönüldüğünde kişisel bilgileriniz kaybolacaktır. 

Bu nedenle RESET butonunu sadece acil durumlarda kullanınız. 

3 PHONE1, 
PHONE2 

Telefonunuzu bu arayüze bağlayınız. 

4 LAN1, 

LAN2, 

LAN3, 
LAN4 

Ethernet portu girişi. 

5 WAN WAN bağlantısı girişi. 

6 USB USB bellek, 3G USB Modeminizi takabileceğiniz arayüz. 

7 PAIR Kablosuz telefonunuzu (DECT) bu arayüze bağlayınız. 

8 PAGE Kablosuz telefon (DECT) arama butonu. 

9 WPS WPS butonu ,WPS özelliği ile modeme kablosuz olarak 

bağlantının yapılmasını sağlar. 

10 WLAN Kablosuz Ağ açma kapama düğmesi. 

11 ON/OFF Cihazı açma/kapama düğmesi. 

12 Bracket Duvara monte aparatı. 

NOT 

Duvara monte edilmeyen durumlarda duvara monte aparatı 

çıkarılabilir 

 

NOT 

WPS, güvenli ve kolay kablosuz bağlantı sağlamanın en kolay yoludur. WPS özelliği ile 

kablosuz ağa, şifre ve kullanıcı adı girmeden kolay ve güvenli bir şekilde bağlantı 

sağlayabilirsiniz. 
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2.2.2 Göstergeler 

Tablo 2-2 HG253 modemin göstergeleri 

Gösterge Renk Durum Göstergeler 

POWER Yeşil Açık HG253 açık 

- Kapalı HG253 kapalı 

WAN Yeşil Yanıp 

sönüyor 

WAN bağlantısı başarılı bir şekilde 

sağlandı, veri transferi yapılıyor 

Yeşil Sabit 

Yanar 

WAN bağlantısı başarılı bir şekilde 

sağlandı, veri transferi yapılmıyor 

- Kapalı HG253 kapalı veya WAN bağlantısı henüz 

kurulamadı 

INTERNET Yeşil Sabit 

Yanar  

WAN bağlantısı kuruldu 

- Kapalı WAN arayüzüne herhangi bir kablo bağlı 

değil veya HG253 kapalı 

WLAN Yeşil Yavaş 

Yanıp 
Sönüyor 

WLAN özelliği açık ve veri transferi 

yapılıyor 

Yeşil Hızlı 

Yanıp 
Sönüyor 

HG253 WPS bağlantısına hazırlanıyor 

Yeşil Sabit 

Yanar 

WLAN özelliği açık ama veri transferi 

yapılmıyor 

- Kapalı WLAN özelliği kapalı 

VOICE Yeşil Sabit 

Yanar 

HG253 SIP sunucu ile bağlantı kurdu 

Kırmızı Yavaş 

yanıp 
sönüyor 

HG253 bağlantı durumuna girmeye 

başlıyor 

- Kapalı  The HG253 kapalı veya SIP sunucuyla 

bağlantı sağlanamadı 

LAN1, 

LAN2,  

LAN3,  

LAN4 

Yeşil Yanıp 

sönüyor 

Ethernet ara yüzünden bağlantı yapıldı, 

Ethernet kablosu bağlı ve veri transferi 
yapılıyor 

Yeşil Sabit 

Yanar 

Ethernet ara yüzünden bağlantı yapıldı, 

Ethernet kablosu bağlı ve veri transferi 

yapılmıyor 
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Gösterge Renk Durum Göstergeler 

- Kapalı Ethernet kablosu bağlı değil 

USB Yeşil Yanıp 

sönüyor 

USB bağlantısı sağlandı ve veri transferi 

yapılıyor 

Yeşil Sabit 

Yanar 

USB bağlantısı sağlandı ve veri transferi 

yapılmıyor 

- Kapalı Cihaz kapalı veya USB bağlantısı 

sağlanamadı 
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3 Modemin Kurulumu 

3.1 HG253 modemi konumlandırma 
HG253 modeminizi 1.bölümde „‟Uyarılar ve Önlemler‟‟ kısmında belirtildiği gibi sabit, 

havadar ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak bir yere yerleştiriniz. Eğer 

kablosuz bağlantı yapmak istiyorsanız, daha fazla verim almak için aşağıdaki tavsiyelere 

uyunuz: 

 HG253 modeminizi önü açık, herhangi bir engelle (beton veya tahta duvar) 

karşılaşmayacak şekilde bilgisayarınıza yakın konumlandırınız.  
 HG253 modeminizin ve bilgisayarınızın, elektrikli alan veya güçlü manyetik 

alandan kaçınmak için elektrikli cihazlardan (Mikrodalga fırın gibi) uzak 
olduğundan emin olunuz. 

3.2 Kabloların bağlanması 

Tanım 3-1 Kablo bağlantıları 

 

 

1 Fiber Hattı 2 Bilgisayar 3 Set-top box 

4 Telefon 5 Güç adaptörü   
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Tanım 3-2 Telefon Bağlantısı örneği 

 

 

Adım 1 HG253 modemi duvara monte etmek için aşağıdaki adımları izleyiniz. 

Adım 2 Montaj materyalini şekilde gösterildiği gibi HG253 modeme takınız. 

 

 



 

 

 

 Huawei Proprietary and Confidential Copyright 

© Huawei Technologies Co., Ltd 

3-3 

 

Adım 3 Modemi şekilde görüldüğü gibi duvara asınız. 

 

 

3.3 HG253 Modemi Çalıştırma 
HG253 modemi çalıştırmak için adaptörünü prize takınız, diğer ucunu modeminizin 

power girişine takınız, daha sonra yan panelde bulunan ON/OFF düğmesine basınız. 
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Modeminiz açıldığında modemin ön panelinde bulunan power ışığı yanacaktır. 

 

 

WAN arayüzünü kullanarak Fiber internet bağlantısı 

Fiber internet için evinize gelen Ethernet kablosunu modeminizin arka panelinde 

bulunan WAN girişine takınız. 

 

 

Modemin ön panelinde bulunan WAN ve INTERNET ışıkları yandığında internete 

erişebilirsiniz. 

 

 



 

 

 

 Huawei Proprietary and Confidential Copyright 

© Huawei Technologies Co., Ltd 

3-5 

 

3.4 3G USB modem kurulumu 
Adım 1 SIM kart tutacağını USB modeminizden çıkartınız. 

Adım 2 SIM kartınızı, kart tutacağına yerleştiriniz. 

Adım 3 SIM kart tutacağını USB modeminize tekrar yerleştiriniz. 

Tanım 3-3 SIM kartı takınız 

 

 

Adım 4 3G USB modeminizi HG253 modeminizin USB girişine takınız. 

Tanım 3-4 3G USB modeminizi takınız 

 

 

 NOT 

Resimde gösterilen 3G USB modem size örnek olması amacıyla gösterilmiştir. Farklı şekildeki 3G USB 

modemleri de aynı yöntemle kurabilirsiniz. 
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3G Modem ayarlarını yapmak için aşağıdaki ekran görüntülaerini takip edebilirsiniz. 

 

 

Cihazın web arayüzüne girdikten sonra 3G bağlantısı için aşağıdaki adımları takip 

ediniz. 

 

 

PIN‟inizi girdikten sonra Uygula butonuna tıklayınız. Sonrasında 3G bağlantınız 

sağlanmış olacaktır.
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4 İnternet Bağlantısı 

HG253 Fiber optik ve 3G ile internet erişimini desteklemektedir. İstediğiniz bir yolu 

seçerek internete bağlanabilirsiniz. 

Kurulum sihirbazı ile internet bağlantısı gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları takip 

ediniz. 

 

 

Adım 1 Üst menüdeki WAN Ayarları menüsüne tıklayınız. 
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Adım 2 İnternet kullanıcı adı ve şifrenizi kaydediniz. 

 

 

Adım 3 Üst menüdeki Kablosuz Ağ Ayarları bölümüne tıklayınız. 

 

 

Adım 4 Gelen ekranda aşağıdaki adımları takip ediniz. 

1. Kablosuz bağlantınızı kapatmak istiyorsanız WLAN Etkinliğini kaldırınız. 

Modeminizin yan panelinde bulunan WLAN butonu da aynı işlevi yapmaktadır. 

 

 

2. Kablosuz bağlantınız için farklı bir isim girebilirsiniz. 

3. Kablosuz ağınıza bağlanmak için güvenlik şifresi belirleyebilirsiniz. Büyük, küçük 
harf ve sayılardan oluşan en az 8 hane yazınız. 

Yukarıdaki ekranda ayarlarınızı kontrol edebiliyorsunuz, ve Uygula butonuna 

tıkladığınızda ayarlarınız aktif olacaktır. 
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NOT 

Cihaza kablosuz olarak bağlıydıysanız, bilgisayarınızdan yeni ayarlar ile tekrar bağlantı 

yapmalısınız. 

3G USB Modem kullanarak internet erişimi 
Adım 1 3G USB modeminizi HG253 modeminize takınız. Daha fazla bilgi için 

3.4 "3G USB modem kurulumu" bölümüne bakınız. 

Adım 2 Internet Explorer‟ı açınız ve adres bölümüne http://192.168.1.1 yazınız ve Enter‟a  

basınız. 

Adım 3 Modem giriş sayfasında kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek modem arayüzüne giriş  

yapınız. Modemin varsayılan kullanıcı adı „admin‟, şifresi „superonline‟ dır. 

 

 

Adım 4 Gelişmiş bölümünün altındaki 3G menüsünü açınız. 

 

 

Adım 5 3G modeminizin PIN kodunu 3G sayfasındaki PIN bölümüne giriniz. 

Adım 6 PIN‟inizi girdikten sonra Uygula butonuna tıklayınız. Sonrasında 3G bağlantınız  

sağlanmış olacaktır. 

 

http://192.168.1.1/
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5 Kablosuz Bağlantı Konfigürasyonu 

Bilgisayarınızın kablosuz adaptör özelliği var ise HG253 modem ile kablosuz bağlantı 

kurabilirsiniz. 

HG253 modemin kablosuz ağına bağlanmak için iki yöntem bulunmaktadır: 

5.1 Manuel Kablosuz bağlantı kurulumu 
Kablosuz bağlantı ayarlarınızı manuel olarak yapmak için aşağıdaki adımları takip 

ediniz. 

Adım 1 Modeminizin Kablosuz ağ adını ve şifresini bir yere not ediniz. 

Kablosuz ağ adınız ve şifreniz modemin altındaki etikette yazılıdır. 

 

 

Adım 2 Bilgisayarınızın kablosuz ayarlarını aktif ediniz. 
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Adım 3 Daha sonra modemin kablosuz ağ adını bilgisayarınızın kablosuz adaptörü yardımıyla  

bulunuz ve bağlanmak için üzerine tıklayınız. 

 

 

Başlat-Ayarlar-Ağ Bağlantıları-Kablosuz Ağ Bağlantısı-Kablosuz Ağları Görüntüle 

adımlarını takip ederek “Kablosuz Ağ Bağlantısı” ekranında Superonline_WiFi_xxxx 

isimli kablosuz ağı seçerek “Bağlan” tuşuna basınız. 
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*Yukarıdaki adımlar Microsoft XP işletim sistemine göre verilmiştir. 

Adım 4 Şifre bölümü geldiği zaman modeminizin kablosuz ağ şifresini giriniz. Eğer doğru  

şifreyi girdiyseniz (yaklaşık 10-15 saniye sonra) modeminiz ile bilgisayarınız  

arasında kablosuz bağlantı sağlanmış olacaktır. 

5.2 WPS butonu ile kablosuz bağlantı kurulumu 
Bilgisayarınızdan modeminizin kablosuz ağ adını seçiniz.Kablosuz şifre bölümü 

geldiğinde modemin yan panelinde bulunan WPS butonuna (yaklaşık 3 saniye) basılı 

tutunuz. Yaklaşık 15-20 saniye sonra modeminizle bilgisayarınız arasında kablosuz 

bağlantı sağlanmış olacaktır. 
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6 Kablosuz Telefon (DECT) kullanımı 

6.1 Kablosuz telefonu aktifleştirme 
Kablosuz telefonunuzu aktifleştirmek için aşağıdaki adımları takip ediniz: 

Adım 1 HG253 modeminizin yan panelinde bulunan PAIR butonuna bastığınızda modemin  

ön panelindeki VOICE ışığı kırmızı renkte yanıp sönmeye başlayacaktır 

Adım 2 Modeminizin varsayılan Kablosuz Telefon (DECT) PIN numarası „0000‟ dır. 

Telefonunuzun PIN ayarları bölümüne PIN numarasını giriniz. 
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Adım 3 Kablosuz telefonunuzun aktifleştirme işlemi başlayacaktır. 

Eğer girmiş olduğunuz PIN numarası doğru ise telefonunuz 2 dakika içerisinde 

başarıyla aktif olmuş olacaktır.Bu işlemden sonra telefonunuz bekleme moduna 

geçecek ve telefon ekranında gözüken numara DECT el cihazı numarası olacaktır. 

6.2 Kablosuz Telefon (DECT) araması 
Eğer kablosuz telefonunuzu HG253 modemde başarılı bir şekilde aktifleştirdikten sonra 

modeminizle telefon arasında bağlantı sağlanamıyorsa aşağıdaki şekilde arayabilirsiniz: 

HG253 modemin yan panelindeki PAGE butonuna yaklaşık 2-3 saniye basılı tutunuz. 

Modem telefonunuzu otomatik olarak aramaya başlayacaktır. Telefonunuz 

bulunduğunda otomatik olarak çalacaktır. 
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7 Sık Kullanılan Özelliklerin Konfigürasyonu 

7.1 Kablosuz Ağ özelliğini etkinleştirme 
HG253 modeminizin yan panelinde bulunan WLAN butonu yardımıyla kablosuz ağ 

özelliğini açıp kapatabilirsiniz. 

 
 

Konfigürasyon örneği 

Varsayılan ayarlarda kablosuz ağ özelliği aktiftir. Kapatmak için aşağıdaki adımları takip 

ediniz: 
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Adım 1 Modemin Web arayüzüne giriniz. 

Adım 2 Sol taraftaki menu bölümünden Temel > WLAN bölümüne girin. 

 

 

WLAN konfigürasyon sayfası açılacaktır. 

Adım 3 WLAN Etkin seçeneğini kaldırın. 

NOT 

Kablosuz özelliğini HG253 modeminizin yan panelindeki WLAN butonunu kullanarak açıp 

kapatabilirsiniz. 

7.2 Kablosuz Bağlantı güvenliğini arttırmak 
Kablosuz ağ sinyalleri havadan iletilir. Bu yüzden hak sahibi olmayan kişiler de sizin 

kablosuz sinyalinize kolay bir şekilde ulaşabilir. Eğer sinyalleşme şifrelenmemişse, hak 

sahibi olmayan kişiler sizin kablosuz ağınızı kullanabilir ve kablosuz ağ üzerinden 

gönderilen verileri edinebilir. Gönderilen verinin güvenliğini sağlamak için HG253 

modem, kablosuz ağ için birçok güvenlik ayarı sunar. Bu ayarları değiştirerek kablosuz 

ağ bağlantınıza hak sahibi olmayan kişilerin erişimini engelleyebilirsiniz. 
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7.2.1 Kablosuz Ağ adını saklamak 

HG253 modem kablosuz ağ adını gizleme olanağı sunar. Bu özellik aktif edildiğinde hak 

sahibi olmayan insanların sizin kablosuz ağınıza ulaşmasını engelleyebilirsiniz. Buna ek 

olarak bilgisayar kullanıcılarının manuel olarak kablosuz ağ adını girmeleri gerekir.  

HG253 modem çoklu kablosuz ağ adı olanağı sunar ve istenildiğinde bir veya birden 

fazlası aktifleştirilebilir. 
NOT 

Çoklu kablosuz ağ adı ile, bir kablosuz ağdan birçok sanal bağlantı noktası oluşturulabilir. 

Kablosuz ağ kullanıcsı için her bir sanal bağlantı noktası, fiziksel bağlantı noktası gibi 

kullanılabilir. Buna ek olarak her bir sanal bağlantı noktasının bir kablosuz ağ alan adı vardır. 

Gerekli olmayan kablosuz ağ adlarını silebilirsiniz. Kablosuz ağ kullanımı için en az bir 

kablosuz ağ adını aktif etmeniz gerekmektedir. WPS özelliğini kullanabilmek için 

SSID1‟i aktif etmeniz gerekmektedir. 

Konfigürasyon örneği 

SSID1 kullanmak, saklamak ve diğer kablosuz ağ adlarını kaldırmak için (Böylece 

WLAN başkaları tarafından bulunamaz) aşağıdaki adımları izleyiniz: 
Adım 1 Modemin web arayüzüne girin. 

Adım 2 Ana menuden Temel > WLAN menusunu seçin. 

WLAN konfigürasyon sayfası açılacaktır. 
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Adım 3 WLAN özelliğini aktif ettiğinizden emin olun. 

Adım 4 SSID Indisi için SSID1‟i seçin. 

Adım 5 SSID Etkin satırındaki Etkin kutucuğunu işaretleyin. 

Adım 6 Yayını Gizle satırındaki Etkin kutucuğunu işaretleyiniz ve sonra Uygula‟ya basınız. 

Adım 7 SSID Indisi için SSID2‟yi seçin. 

Adım 8 SSID Etkin satırındaki Etkin kutucuğundaki işareti kaldırın. 

Adım 9 Diğer kablosuz ağ adlarını silmek için Adım 7 ve Adım 8‟ı tekrarlayınız. 

7.2.2 Bir Kablosuz Ağ adını değiştirmek 

HG253 modem size ulaştığında kablosuz ağ adı önceden ayarlanmış olarak gelir. Bu 

kablosuz ağ adını HG253 modemin altında bulabilirsiniz.Eğer gerekli görürseniz 

Kablosuz ağ adını değiştirebilirsiniz. 

Konfigürasyon Örneği 

Eğer şu andaki Kablosuz ağ adı düzeniniz SSID1 ve bunu MyNewSSID‟ ye değiştirmek 

istiyorsanız, aşağıdaki adımları takip ediniz: 

Adım 1 Modemin web arayüzüne giriniz. 

Adım 2 Menüden Temel > WLAN‟ı seçin. 

WLAN konfigürasyon ekranı açılacaktır. 

Adım 3 SSID Indisi için SSID1‟i seçin. 

Adım 4 SSID satırına, MyNewSSID yazınız. 

Adım 5 Sonra Uygula‟ya tıklayınız. 
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7.2.3 Güvenli Şifreleme Kullanımı 

HG253 modem WEP şifrelemeyi destekler and WPA-PSK ve WPA2-PSK gibi çoklu 

güvenlik modları sağlıyor, bu sayede farklı ağ çevrelerinin tüm güvenlik ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır. HG253 modeminizin varsayılan güvenlik modu 

WPA-PSK/WPA2-PSK „dır. 

Güvenlik modunu WPA-PSK/WPA2-PSK olarak, şifre modunu ise TKIP+ AES olarak 

ayarlamanız tavsiye edilir. Bu sayede kablosuz ağınız aktif bir şekilde çalışır ve kablosuz 

ağınızın güvenliğinden emin olabilirsiniz. Ek olarak, eğer kablosuz adaptörünüz bu çeşit 

bir güvenlik modunu desteklemiyorsa, bu güvenlik modunda kablosuz ağa 

bağlanamayacaktır. 
NOT 

 WPS özelliği sadece güvenlik modu WPA-PSK ,WPA2-PSK veya 

WPA-PSK/WPA2-PSK olarak ayarlandığında kullanılabilir. 

 AES = Advanced Encryption Standard 

Kablosuz ağ bağlantısını farklı güvenlik modlarında kullanımında kullanılan şifre 

ayarlama kurallar listesi. 

Tablo 7-1 Kablosuz ağ girişinde kullanılan şifre ayarlama kuralları 

Güvenlik modu Şifre Ayarlama Kuralları 

WEP şifreleme  64-bit şifreleme kullanır (40-bit şifreleme olarak da 

bilinir). Şifre 5 adet klavye ile girilen, görünebilir 

ASCII karakteri veya 10 adet 16lık sayı düzeni 
karakteri(hexademical) kullanır. 

 128-bit şifreleme kullanır (104-bit şifreleme olarak da 

bilinir). Şifre 13 adet klavye ile girilen, görünebilir 

ASCII karakteri veya 26 adet 16lık sayı düzeni 

karakteri(hexademical) kullanır. 

WPA-PSK, WPA2-PSK 

yada 

WPA-PSK/WPA2-PSK 

Şifre 8-63 adet klavye ile girilen, görünebilir ASCII 

karakteri veya 64 adet 16lık sayı düzeni 
karakteri(hexademical) kullanır. 

Konfigürasyon örneği 

HG253 modemi evde kullanıyorsanız, en yüksek seviyedeki güvenlik modunu seçmek 

için, aşağıdaki adımları uygulayınız: 

 Güvenlik modunu WPA-PSK/WPA2-PSK olarak ayarlayınız. 

 Şifreleme modunu TKIP+AES olarak ayarlayınız. 

 Kablosuz ağa girişte kullanılan şifreyi MyPassword olarak ayarlayınız. 

Öncelikli ayarları yapmak için aşağıdaki adımları takip ediniz: 

Modeminizin web arayüzüne giriniz. 
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Adım 1 Menuden Temel > WLAN‟ı seçin. 

WLAN konfigürasyon ekranı açılacaktır. 

Adım 2 Güvenlik Modu olarak WPA-PSK/WPA2-PSK seçin. 

Adım 3 WPA Ön paylaşımlı Şifre bölümüne, şifrenizi giriniz. 

Adım 4 WPA Şifreleme olarak TKIP+AES seçin. 

Adım 5 Uygula‟ya basın. 

 

7.2.4 Sadece belirlenen bilgisayarların kablosuz ağa 
bağlanmasına izin vermek 

Kablosuz ağa sadece belirlenen bilgisayarların bağlanmasına izin verebilirsiniz. Bu 

sayede hak sahibi olmayan kullanıcıların kablosuz ağa bağlanmasını engelleyebilirsiniz. 

HG253 modemin kablosuz MAC filtreleme özelliği ile kontrol edilecek bilgisayarların 

MAC adreslerini girdikten sonra öncelikli özellikler kullanılabilir. 

Kablosuz MAC filtreleme özelliği aşağıdaki modlarda eklenebilir: 

 Karaliste: MAC adresleri filtreleme listesinde listelenen bilgisayarların kablosuz ağa 
bağlanmaları yasaklanır. 

 Beyaz liste: MAC adresleri filtreleme listesinde listelenen bilgisayarların kablosuz 

ağa bağlanmalarına izin verilir. 

Öncelikli modları da kablosuz MAC filtreleme özelliğini seçebilirsiniz. 

NOT 

Kablosuz MAC filtreleme özelliği, HG253 modeminize kablosuz ağdan bağlanmak isteyen 

bilgisayarlara izin verme opsiyonunu da kontrol eder. 
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NOT 

Kablosuz ağa bağlanmasına izin vermek istediğiniz maksimum cihaz sayısını 

belirleyebilirsiniz, bu sayede kablosuz ağ güvenliğini arttırmış olursunuz. Bu sayı 1 ile 32 

arasında olacaktır. Örneğin, bir dizüstü bilgisayarınız var ve kablosuz ağa bağlanmak 

istiyorsunuz. Modem üzerindeki maksimum sayıyı 1 olarak belirlediniz. Siz dizüstü 

bilgisayarınızla kablosuz ağa bağlandıktan sonra başka bir bilgisayar kablosuz ağa 

bağlanamayacaktır. 

Konfigürasyon örneği 

Örneğin evinizde masa üstü veya dizüstü bilgisayarınız var. Kablosuz ağ adınız 

MyNewSSID. Masaüstü bilgisayarınız kablo ile HG253 modeme bağlı. Bir kablosuz 

adaptör de dizüstü bilgisayarınızda yüklü. Sadece dizüstü bilgisayarınızın kablosuz ağa 

bağlanmasını istiyorsanız ve kablosuz ağa hak sahibi olmayan bilgisayarların erişimini 

engellemek istiyorsanız, kablosuz MAC filtreleme özelliğinin Beyaz Listesini 

kullanabilirsiniz. 

Beyaz Liste oluşturmak ve sadece kendi dizüstü bilgisayarınızın kablosuz ağa 

bağlanmasını istiyorsanız aşağıdaki adımları takip ediniz: 

Adım 1 Dizüstü bilgisayarınızın MAC adresini görüntüleyin ve not edin. 

Windows XP işletim sistemini örnek alalım.Bilgisayarınızın MAC adresini 

görüntülemek için aşağıdaki adımları takip ediniz: 

1. Başlat > Çalıştır’ı seçin. 

2. Aç‟ın içerisine, cmd yazın, sonra Enter‟a basın. 

3. Görünen komut satırı ekranına ipconfig/all yazın ve Enter‟a basın. 

Birçok satır bilgi görünecektir. Physical Address. . . . . . . . . : 00-11-09-11-04-DD. 

00-11-09-11-04-DD adrese benzer bir adres satırı bulacaksınız, o adres bilgisayarın 
MAC adresidir. 

Adım 2 Modeminizin Web arayüzüne giriniz. 

Adım 3 Menuden Temel > WLAN‟ı seçin. 

WLAN konfigürasyon ekranı açılacaktır. 

Adım 4 WLAN filtrelemeye tıklayın. 

Adım 5 Etkin‟i seçin. 

Adım 6 Filtreleme Modu‟nda Beyaz liste‟yi seçin. 

Adım 7 Yeni‟yi seçin. 

Adım 8 SSID seçin bölümünde MyNewSSID’ yi seçin. 

Adım 9 Kaynak MAC adresine dizüstü bilgisayarınızın MAC adresini giriniz. 

Örneğin, MAC adresiniz 00:11:09:11:04:DD olsun. 

NOT 

Kaynak MAC adresi olarak girilen MAC adresinin formatı windows XP işletim sisteminde 

komut satırı kısmındakinden farklı ise, iki nokta üst üste (:) orta tire (-) ile değiştirilmelidir. 
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Adım 10 Uygula‟ya basın. 

 

 

7.3 Ev tipi depolama özelliği kullanımı 
HG253 modem ev tipi depolama özelliği sağlar.USB bellek, taşınabilir sabit diskler gibi 

taşınabilir depolama cihazları modemin üzerindeki USB girişinden HG253 modeme 

bağlanır. Eğer taşınabilir depolama cihazınız bir kart okuyucuysa, hafıza kartınızı kart 

okuyucuya yerleştiriniz ve sonrasında kart okuyucuyu modemin üst kısmında bulunan 

USB girişinden HG253 modeme takınız. 

 

Konfigürasyon örneği 

Taşınabilir depolama cihazınızı modeme bağlamak için aşağıdaki adımları takip ediniz: 

Adım 1 FTP sunucunun ismini ve şifresini not ediniz. 

FTP sunucu varsayılan olarak aktiftir, isim ve şifresi ftp‟dir. 

Adım 2 HG253 modemin USB arayüzüne taşınabilir depolama cihazınızı takınız. 

Adım 3 FTP sunucu ile depolama cihazına giriş. 

FTP sunucu ile taşınabilir depolama cihazına girişi için aşağıdaki adımları takip 

ediniz. 
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1. Internet Explorer‟ı başlatın ve adres kısmına ftp://192.168.1.1 yazın. 

2. Giriş kısmında, FTP sunucuya girmek için kullanıcı adını (ftp) ve şifrenizi (ftp) girin 
ve Giriş‟e tıklayın. 

3. Şifreniz onaylandıktan sonra HG253 modeminize bağlı taşınabilir depolama 
cihazınızın içindeki bilgileri görebilir ve değiştirebilirsiniz. 

 

 

ftp://192.168.1.1/
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8 Ayarlar 

8.1 Web arayüzünü kullanarak şifre değiştirme 
Hak sahibi olmayan kişilerin bilgilerinizi değiştirmesini engellemek için, web tabanlı 

konfigürasyon arayüzünü kullanarak kullanıcı adı ve şifrenizi girmeniz gerekir. 

Web tabanlı konfigürasyon arayüzünü kullanarak şifrenizi değiştirebilirsiniz. 

NOT 

Değiştirmiş olduğunuz şifreyi hatırlayamıyorsanız, HG253 modeminizin RESET butonuna 6 

saniyeden fazla basılı tutarak fabrika ayarlarına dönebilirsiniz. Giriş şifresi „superonline‟ 

olarak değiştirilecektir. 

Konfigürasyon örneği 

Örneğin, varsayılan şifre ‘admin’. Şifrenizi „MyWebPassword‟ e değiştirmek için 

aşağıdaki adımları takip ediniz: 

Adım 1 Modeminizin Web arayüzüne giriniz. 

Adım 2 Menuden Bakım > Hesap kısmını seçiniz. Hesap bilgilerini yönetme ekranı  

gelecektir. 

Adım 3 Yeni Kullanıcı Adı kısmında, kullanıcı adı admin olarak kalsın. 

Adım 4 Geçerli Şifre kısmına, şu anda kullanılan şifrenizi giriniz ‘superonline’. 

Adım 5 Yeni Şifre kısmına, yeni şifernizi giriniz ‘MyWebPassword’. 

Adım 6 Şifreyi Onayla kısmına, yeni şifrenizi tekrar giriniz ‘MyWebPassword’. 

Adım 7 Uygula‟ya basınız. 
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8.2 Web tabanlı konfigürasyon özelliğinin giriş IP 
adresini değiştirme 

Varsayılan IP adresi girerek web tabanlı konfigürasyon özelliğine erişebilirsiniz. 

192.168.1.1. 

Ethernet arayüzünün de IP adresini değiştirebilirsiniz, bilgisayarınızın ve HG253 

modeminizin Ethernet arayüzünün ağda aynı IP adresi segmentinde olduğundan emin 

olunuz. 

Konfigürasyon örneği 

Örnek; IP adresinizi 192.168.1.88’ye değiştirmek için aşağıdaki adımları takip ediniz. 

( Alt ağ maskesi bu şekilde kalacaktır 255.255.255.0): 

Adım 1 Web tabanlı konfigürasyon arayüzüne girin. 

Adım 2 Menuden Temel > LAN „ı seçin. 

Adım 3 LAN Host Settings menusunun altındaki IP adresi‟ ni seçin, IP adresi kısmına yeni  

IP adresini girin 192.168.1.88. 

Adım 4 LAN Host Settings‟in altındaki Uygula‟yı tıklayın. 
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8.3 Fabrika Ayarlarına Dönme 
Modemi fabrika ayalarına çekmek için arka tarafta bulunan RESET butonuna altı saniye 

basılı tutabilirsiniz veya aşağıdaki adımları takip ederek modemi Web ara yüzünden 

fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz. Modemi RESET butonunda fabrika ayarlarına 

çekmek için modemin açık konumda olduğundan emin olunuz. 

 

 

Konfigürasyon Örneği 
Adım 1 Modem web ara yüzüne girdikten sonra, sol taraftaki menüden sırasıyla  

Bakım > Aygıt linklerine tıklayınız. 

Adım 2 Gelen ekranda Varsayılan ayarları Geri Yükle butonuna tıklayınız. 
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9 PORT YÖNLENDİRME 

HG253 modeminizde port yönlendirme kuralı tanımlayabilirsiniz. 

9.1 Port Yönlendirme Kural Tanımı 
Port yönlendirme işlemi yapmak için aşağıdaki adımları takip ediniz. 

Adım 1 Internet Explorer‟ı açınız ve adres bölümüne http://192.168.1.1 yazınız ve Enter‟a 

basınız. 

Adım 2 Modem giriş sayfasında kullanıcı adınızı ve şifrenizi girerek modem arayüzüne  

giriş yapınız. Modemin varsayılan kullanıcı adı ‘admin’, şifresi ‘superonline’ dır. 

 

 

Adım 3 Üst menüdeki port yönlendirme linkine tıklayınız. Gelen sayfada port bilgilerinizi ve  

kullanıcı IP adresinizi girerek kaydediniz. 

 

 

http://192.168.1.1/
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Örnek Konfigürasyon: 

Yerel ağdaki bir 192.168.1.10 IP adresine sahip bilgisayara veya cihaza 4001 portunu 

yönlendirmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip ediniz. 

 

 

Adım 1 Arayüz için kullandığınız VLAN‟i seçiniz. (Örn. WAN2_INTERNET) 

Adım 2 Yerel ağınızdaki kullanacağınız bilgisayarın veya cihazın kullanacağı  

protokolü, protokol bölümünden TCP veya UDP olarak seçiniz. 

Adım 3 Dış başlangıç ve bitiş portları olarak 4001 yazınız. 

Adım 4 Yerel kullanıcı bölümüne yerel ağdaki bilgisayarın veya cihazın kullandığı IP adresi  

olan 192.168.1.10 IP adresini yazınız. 

Adım 5 İç Port bölümüne uygulamanın kullanacağı İç Port numarası olan 4001 portunu 

yazınız. 

Adım 6 Son olarak tanımlayacağınız kurala isim veriniz ve sayfanın altındaki Uygula 

butonuna basınız. 

NOT 

Kullanacağınız uygulamaya göre dış başlangıç ve bitiş port bölümüne port aralığı  

tanımlayabilirsiniz. 
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9.2 Özel Uygulama Seçerek Port Yönlendirme Kuralı 
Tanımlama 

Özel uygulama seçerek port yönlendirme kuralı tanımlayabilirsiniz. 

Örnek Konfigürasyon: 

Özel uygulama seçeneğini kullanarak FTP sunucu için port yönlendirme kuralı tanımlama. 

Adım 1 Sayfadaki Uygulama seçeneğini seçerek aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği  

gibi menüden FTP Sunucu seçeneğini seçiniz. 
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Adım 2 Arayüz için kullandığınız VLAN‟i seçiniz. (Örn. WAN2_INTERNET). 

Adım 3 Yerel ağınızda FTP Sunucu olarak konumlandırdığınız sunucunun IP adresini  

yazınız. 

Adım 4 Yukarıdaki adımları izledikten sonra Uygula butonuna basınız. 

 

 

 

Oluşturduğunuz kuralı aşağıdaki ekran görüntüsündeki örnekte olduğu gibi görüntüleyebilirsiniz. 
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10 EKLER 

10.1 Varsayılan Ayarlar 

Parametreler Ayarlar 

Ethernet arayüzü IP adresi 192.168.1.1 

Ethernet arayüzü alt ağ maskesi 255.255.255.0 

Web tabanlı konfigürasyon özelliğine girişte 

kullanılan kullanıcı adı 

admin 

Web tabanlı konfigürasyon özelliğine girişte 

kullanılan şifre 

superonline 

DHCP sunucu fonksiyonu Aktif 

Kablosuz ağ fonksiyonu Aktif 

Kablosuz ağ adı  HG253 modemin altındaki etikette 

bulabilirsiniz 

Kablosuz ağ giriş şifresi HG253 modemin altındaki etikette 

bulabilirsiniz 

FTP sunucuya girişte kullanılan kullanıcı adı ftp 

FTP sunucuya girişte kullanılan şifre ftp 

10.2 Teknik özellikler 

Madde Özellik 

Güç kaynağı 12 V DC, 1.5 A 

Güç tüketimi < 18 W 

Çalışma için ortam sıcaklığı 0°C to 40°C (32°F to 104°F) 

Çalışma için bağıl nem 5% to 95%, yoğunlaşmasız 

Desteği olmadan boyutları (U × G × Y) 173 mm × 48 mm × 146.5 mm 

Ağırlık < 0.5 kg 
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Üretici Firma Bilgileri 

Huawei Technologies Co., Ltd. 

Bantian, Longgang District 

Shenzhen 518129, P.R. China 

 

Test Laboratuar bilgileri  

HG253 modemlerine uygunluk beyanı veren ve uygunluk testlerini yapan firmaların bilgileri: 

 

EMC testini yapan firma: INTERTEK TESTING SERVICES, INC. 

LVD testini yapan firma: INTERTEK TESTING SERVICES, INC. 
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