
 TEMEL KURULUM B‹LG‹LER‹

1. Splitter Ba¤lant›s›
Splitter afla¤›daki flekilde görüldü¤ü gibi ba¤lanmal›d›r.

Splitter’›n “line” girifline Telekom’dan gelen hatt›, “phone” ç›k›fl›na telefonunuzu,
“modem” ç›k›fl›na modeminizi ba¤lay›n›z. Hatt› splitterdan önce kesinlikle paralel
ba¤lamay›n›z. Paralel ba¤laman›z gerekiyorsa bunu splitterdan sonra yap›n›z.
Bilgisayar›n›z› P-660HW-T1’in LAN portlar›ndan birine direkt veya switch’iniz varsa
switch üzerinden ba¤lay›n›z.

2. Kablo Ba¤lant›lar›

P-660HW-T1 v2 Kablosuz Modem
Kullan›m K›lavuzu

Standart Ayarlar:  IP: 192.168.1.1  fiifre: 1234
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Cihaz Menülerinin Aç›klamalar›
Bu bölümde cihaz menülerini tan›yaca¤›z.
a. Bu bölümü cihaz ayarlar›na eriflmek için kullanaca¤›z.
b. Bu bölümde ürünümüzün modelini, üzerinde yüklü olan en son yaz›l›m›, TTNet
ten ald›¤› IP adresini ve birçok bilgiyi görece¤iz.
c. Bu bölümde cihaz›m›z›n haf›za ve kapasite bilgileriyle sistem bilgilerini görece¤iz.
d. Bu bölümde cihaz›n portlar› ile ilgili bilgileri görece¤iz.
e. Bu bölümde baz› konfigurasyonlar›n durumuyla ilgili bilgilere k›sa yoldan
eriflebilece¤iz.
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Menü    ALT-Menü ‹fiLEV
Cihaz Bilgisi Bu butonu modemin sistem ve durum bilgilerini
Sistem Durumu görmek için kullan›n›z. Modemin Yaz›l›m versiyonu,
Ara yüz Durumu modemin TTNet ten ald›¤› IP numaras›, DSL
Özet Hatt›n›z›n durumu Modeminizin IP bilgileri.

A¤
Yerel Alan A¤› Bu ekran› LAN DHCP ve TCP/IP ayarlar›n› 

de¤ifltirmek için kullan›n›z.
Genifl Alan A¤› Internet Ba¤lant›s› Bu ekran› modemin ‹nternet ayarlar›n› de¤ifltirmek 

için kullan›n›z.
WAN Yedekleme Bu ekran› “Trafik yönlendirme” özelliklerini ve “WAN

yedekleme” ayarlar›n› de¤ifltirmek için kullan›n›z.
A¤ Adresi Çeviricisi Genel Bu seçene¤i modemin arkas›ndaki bilgisayarlara port

yönlendirmek için kullan›n›z.
Port Yönlendirme Bu seçene¤i NAT adres eflleme kurallar›n› ve

Port Yönlendirme ayarlar›n›z› yapmak için kullan›n
Güvenlik
Güvenlik Duvar› Bu menüyü d›flar›dan içeriye ve içerden d›flar›ya 

ç›k›fllar› denetlemek ve bloklamak için kullan›n›z.
‹çerik Kontrol Bu menüyü pornografik içerik bar›nd›ran veya yasal

olmayan siteleri engellemek için kullan›n›z.
Geliflmifl
Sitatik Yönlendirme Bu ekran› Routing ifllemi için Kullan›n
Dinamik Alan Ad› Bu ekran› Dinamik DNS ayarlar› için kullan›n.
Bant geniflli¤i Bu ekran› mevcut hatt›n›z› paylaflt›rmak ve öncelik
Yönetimi verme ifllemleri için kullan›n›z.
Dinamik Alan Ad› Bu ekran› Dinamik DNS ayarlar› için kullan›n.
Uzaktan Yönetim Bu ekran› hangi arayüz(ler)den ve hangi IP 

adreslerinin modemin Telnet/FTP/Web arayüzüne 
yönetim amaçl› eriflebilece¤ini ayarlamak için 
kullan›n›z.

UpnP Bu ekran› modemin UPnP özelli¤ini aktiflefltirmek 
için kullan›n›z.

Bak›m
Sistem Bu ekran yönetimle ve sistemle ilgili bilgileri içerir. 

(WAN IP adresi,firmware versiyonu gibi..)
Kay›t, Günlük Bu menüyü log tutmak için kullan›n›z.
Araçlar Bu menüyü yaz›l›m güncelleme, ayarlar›n›z›n yede¤ini

alma ve cihaz› yeniden bafllatmak için kullan›n›z.
Hata Bulma Genel Bu ekran modemin genel ba¤lant› problemlerini tespit

etmek için kullan›l›r.
DSL Hatt› Bu ekran modemin DSL ba¤lant› problemlerini tespit

etmek için kullan›l›r.
Bu Icon lar› s›ras›yla yard›m almak, ad›m ad›m 
kurulum yapmak ve modem ayarlar›ndan ç›kmak için
kullan›n›z.
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Internet Ba¤lant› Ayarlar›
Internet’e ba¤lanmak için afla¤›da anlat›lan ayarlar› ad›m ad›m uygulayaca¤›z.
Modem ayarlar›na geçmeden önce bilgisayar›m›z›n IP yap›land›rmas›n› kontrol
edelim, bunun için s›ras›yla flu ifllemleri gözden geçiriniz;
I. Modeminizi aç›n›z. Bilgisiyar›n›za IP adresini afla¤›da görüldü¤ü gibi otomatik
ald›rabilirsiniz. Bunun için
II. Baflla (Start) – Ayarlar (Settings) – Denetim Masas›’na (Control Panel) t›klay›n›z.
III. A¤ Ba¤lant›lar› (Network Connections) ikonuna çift t›klay›n›z.
IV. Local Area Connection(Yerel A¤ Ba¤lant›s›) ikonuna çift t›klay›n›z.
V. Internet Ptotocol TCP/IP (Internet iletiflim kurallar› (TCP/IP)) seçene¤ini seçerek
“Özellikler” (Properties) butonuna t›klay›n›z. Afla¤›daki ekranda görülece¤i gibi IP
ve DNS adresini modemden otomatik olarak alabilirsiniz.
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1. Internet Explorer veya kulland›¤›n›z taray›c›n›z› aç›n›z ve adres sat›r›na 192.168.1.1
yaz›p Enter tufluna bas›n›z.
2. Aç›lan flifre akran›nda flifre yazan k›sma 1234 yaz›n›z.
3. fiifrenizi yazd›ktan sonra Sisteme Girifl butonuna t›klay›n›z.
Not: fiifrenizi klavyeden girmezseniz modemin WEB arayüzü aç›lmay›p sadece
Durum ekran› görüntülenecektir.
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4. Aç›lan Ekranda Yeni flifrenizi iki kez giriniz. En az 6 karakter.
Önemli Not: Bilgisayar›n›za bulaflan virüslerin modem ayarlar›n›z› bozmamas›
için lütfen modem flifrenizi de¤ifltirip baflkalar› taraf›ndan tahmin edilemeyecek
yeni bir flifre belirleyiniz.
5. Uygula butonuna t›klayarak ayarlar›n›z› kaydediniz. Ayarlar kaydedildikten sonra
modem yeni flifrenizle girmeniz için sizi tekrar bafla döndürecektir, yani yukar›daki
ekran tekrar aç›lacakt›r. 2 ve 3 no’lu ad›mlarda da anlat›ld›¤› gibi, yeni belirledi¤iniz
flifreyle modeme girifl yap›n›z.
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6. Sol tarafta yer alan A¤ menüsünden Genifl Alan A¤› linkine t›klay›n›z.
7. Sa¤ taraftaki Internet Ba¤lant›s› sayfas›ndaki de¤erleri flu flekilde de¤ifltiriniz.
Mod: Yönlendirme
Kapsülleme: PPPoE
Kullan›c› Ad›: kullaniciadiniz@ttnet (TTNeT Kullan›c› Ad›n›z).
fiifre: flifreniz (TTNeT fiifreniz)
Çoklama: LLC
8. Uygula butonuna t›klayarak ayarlar›n›z› kaydediniz. Bu ifllemin ard›ndan
modeminizi kapat›p aç›n›z, k›sa bir süre sonra modeminiz TTNet den IP Adresi
alacak ve PPP ›fl›¤›n›z sabit yanacak.
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Kablosuz A¤ Ayarlar›
1. Modemin kablosuz ba¤lant› ayarlar› için modeme web ara yüzünden ba¤lan›n›z.
Bunun için web taray›c›n›z›n (Internet Explorer, Mozilla, Opera, Safari) adres
sat›r›na http://192.168.1.1 yaz›n›z. Sol panelden “A¤” bölümünden “Kablosuz Yerel
Alan A¤›” linkine t›klay›n›z.
2. Güvenlik Modu k›sm›n› WPA-PSK olarak seçiniz. Di¤er flifreleme yöntemlerini
de kullanabilirsiniz. Ön Paylafl›ml› Anahtar k›sm›na en az 8 haneli kablosuz a¤
flifrenizi yaz›n›z, flifre olufltururken harf, rakam ve standart sembollerin birço¤unu
kullanabilirsiniz. Burada belirledi¤iniz flifreyi bilgisayar›n›zla internete ba¤lanmak
için kullanacaks›n›z.
A¤ Ad›(SSID) alan›na modeminizin kablosuz ba¤lant› ismini yazabilirsiniz. Kablosuz
kart tak›l› bir bilgisayardan ortamdaki kablosuz ba¤lant› noktalar› arand›¤›nda
modeminiz “ZyXEL” ismiyle görülecektir.
3. Uygula butonuna t›klayarak ayarlar›n›z› kaydediniz.
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PORT YÖNLEND‹RME (Uzak masaüstü, Kamera Portu Açma,
Web-ftp-mail server, Online Oyun, E-mule, Peer to Peer Download)
Kullan›c›lar›n en çok yapmak istedikleri uygulamalar›n bafl›nda Modem(Router)
arkas›ndaki bir bilgisayara web server, mail server kurmak, kamera ba¤l› bilgisayardaki
görüntüyü Internet üzerinden izlemek, online oyunlar oynamak ve e-mule gibi
programlarla peer to peer paylafl›m yapmak gelir. Veya modemin arkas›ndaki bir
bilgisayar›n masaüstüne RDP(Uzak Masaüstü) ba¤lant›s› yap›lmak istenir.

Örnek Uygulama
Örne¤in Web server için 80 no’lu portu, mail server için 25 ve 110 no’lu portu, uzak
masaüstü (RDP) ba¤lant›s› için 3389 no’lu portu arkadaki PC’ye yönlendirmek
gerekir. Bu ifllemleri afla¤›daki IP adreslerine sahip bilgisayarlar için düflünürsek;

192.168.1.2 IP adresli bilgisayarda web server
192.168.1.3 IP adresli bilgisayarda mail server
192.168.1.4 IP adresli bilgisayarda ftp server
192.168.1.5 IP adresli bilgisayarda da Terminal server (uzak masaüstü ba¤lant›s›
yapmak için) 192.168.1.6 no’lu bilgisayara da kameralar› ba¤lad›¤›m›z› farz
edelim. Bunlar bizim kabul etti¤imiz örnek de¤erlerdir.

Cihaza web ara yüzünden ba¤lanarak “A¤” menüsü alt›ndaki “A¤ Adresi Çeviricisi”
linkine t›klay›n›z. Sa¤ tarafta aç›lan menüden “Port Yönlendirme” butonuna t›klay›n›z.
Burada “Servis ismi” k›sm›ndaki seçeneklerden web server için WWW, ftp server
için FTP yi mail server için ise E-mail(SMTP) ve E-mail(POP3) ü seçin, “Sunucu
IP adresi” k›sm›na ise yönlendirmenin yap›laca¤› bilgisayarlar›n IP numaralar›n›
giriniz. Her girdinin ard›ndan sa¤ taraftaki “Ekle” butonunu t›klayarak açt›¤›n›z
portlar› listeye ekleyiniz. E¤er bütün portlar› cihaz›n arkas›ndaki bir makineye
yönlendirmek isterseniz “Varsay›lan Sunucu” k›sm›na yönlendirme yap›lacak
bilgisayar›n IP’si girilir.



Uzak masaüstü kamera veya baflka uygulamalar›n portlar›n› yönlendirmek
için(emule,bittorrent vs) “Servis Ad›” menüsünden “User Define” seçene¤ini seçiniz.
Aç›lacak ekran› afla¤›da görebilirsiniz. Aç›lan bu pencerede “Aktif” seçene¤ini
iflaretleyiniz, Servis Ad› k›sm›na belirledi¤iniz bir ismi yaz›n›z. Bafllama portu ve
Bitifl portu k›s›mlar›na açaca¤›n›z portlar› giriniz. Örne¤in 9991 ile 9999 aras›ndaki
portlar› açarken “Start Port: 9991” ve “End Port:9999” olmal›. E¤er tek bir port
açacaksan›z start ve end k›s›mlar›na ayn› port numaras›n› yazmal›s›n›z. “Sunucu
IP Adresi” K›sm›na kameran›z›n IP adresini veya kameran›z›n görüntülendi¤i
bilgisayar›n IP adresini giriniz. Ayarlar›m›z› yap›p “Uygula” dü¤mesine t›klad›¤›m›zda
konfigürasyon kaydedilecek ve yapt›¤›m›z ayarlar yukar›daki menüde görülebilecektir.
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S›k Sorulan Sorular
1) Modemimin flifresini unuttum, ne yapmam gerekiyor?

Cevap: Modemi Resetleyiniz. Daha sonra Yukarda anlat›ld›¤› gibi Kurulumu yeniden
yap›n›z veya Kurulum K›lavuzunda Dokümanlar k›sm›ndaki Türkçe Doküman›m›z›
kullanarak ayarlar›n›z› pratik olarak yeniden ayarlay›n›z.

Ürünü Resetlemek: Ürün aç›ld›ktan sonra arka paneldeki reset (içe gömük, on/of
tuflunun sa¤›nda, k›rm›z› renkli minik dü¤me) butonuna PWR/SYS ›fl›¤› sönüp
yanana kadar bas›l› tutup b›rak›n›z. (Lütfen reset dü¤mesine i¤ne ile basmay›n›z)

2) Modemimin üzerindeki DSL ›fl›¤› sürekli veya belli aral›klarla yan›p sönüyor.

D›flar›dan gelen telefon hatt›n› Splitter’dan ç›kart›p direk modemin arkas›na
ba¤lay›n›z, DSL ›fl›¤›n›z gene de sabitlenmezse TTNet Ça¤r› Merkezi 4440375‘i
arayarak hatt›n›z› kontrol ettirebilirsiniz.

3) Modem ve splitter ba¤lant›lar›m› do¤ru bir flekilde yapt›m fakat
bilgisayar›mdaki ba¤lant› ikonunda soru veya ünlem iflareti görüyorum.

Bilgisayar›n›zdaki Ethernet kart›yla ilgili bir problem olabilir. Genelde bilgisayar›n›z›n
Bios Update’ini veya ethernet kart›n›z›n driver’›n› güncelleyerek bu sorunu
çözebilirsiniz. Alternatif olarak modemi birinci soruda anlat›ld›¤› gibi resetleyebilirsiniz.
Problem çözülmez ise mutlaka bilgisayarc›n›za dan›fl›n›z.

4) Modeme WEB arayüzünden ba¤lanmaya çal›fl›yorum fakat menülere
ulaflam›yorum ekranda sadece “System” bilgileri görülebiliyor.

Modeminizin flifre girifl ekran›nda iken flifrenizi kendiniz yazd›ktan sonra “Sisteme
Girifl” ‘e bas›n›z. fiifreniz Explorer taraf›ndan kaydedilmifl de olsa mutlaka flifrenizi
yazd›ktan sonra “Sisteme Girifl”’e bas›n›z. (Cihaz güvenlik aç›s›ndan bu flekilde
tasarlanm›flt›r.)

5) Internet’e girebiliyorum fakat k›sa aral›klarla internetim kopuyor.

Kopma oldu¤u anlarda DSL ›fl›¤›n›za dikkat ediniz e¤er internetinizin kesilmesi
esnas›nda sönüp yan›yor ve internete ba¤land›¤›n›zda tekrar sabitleniyorsa hatt›n›zla
ilgili bir problem vard›r veya kulland›¤›n›z splitter yada telsiz telefon buna sebep
oluyordur.

6) Kurulumu yapt›m fakat interneti açt›¤›mda TTNET ’in sayfas› geliyor. Veya
Explorer adres sat›r›nda 172 ile bafllayan bir site adresi görüyorum.

Kurulum esnas›nda TTNet ADSL sat›fl noktas›nda size verilen kullan›c› ad› ve
flifrenizi ilgili alanlara girerken kullan›c› ad›n›z›n sonuna ….@ttnet eklemeyi
unutmay›n›z, flifreniz ve kullan›c› ad›n›z mutlaka do¤ru olmal›. Bu bilgileri yazarken
kesinlikle Türkçe karakter kullanmamal›s›n›z, bu bilgilerin yaz›ld›¤› yerde yanl›fll›kla
noktaya basm›fl ya da boflluk b›rakm›fl olabilirsiniz.



7) Internet’e girebiliyorum fakat MSN ‘ye giremiyorum.

Bu sorun msn’nin son sürümündeki baz› hatalardan veya bilgisayar›n›zdaki birtak›m
ayarlardan kaynaklanabilir.(zaman ayarlar›, registery ayarlar› vs DNS ayarlar›)
Konuyla ilgili lütfen bilgisayarc›n›za dan›fl›n›z. Alternatif olarak modemin web
arayüzündeki UPNP menüsünden upnp ‘yi aktif edebilirsiniz.

8) Internet Explorer dan internete girmeye çal›flt›¤›m zaman üzerinde
“Çevrimd›fl› çal›fl” yazan bir uyar› ekran› al›yorum.

Internet Taray›c›n›z›n(Internet Explorer vb) ayarlar› ile ilgili bir problem var bu konu
için Bilgisayarc›n›zla görüflünüz veya alternatif olarak Explorer Ayarlar k›sm›ndan
ve bilgisayar›n›zdan çevirmeli ba¤lant›lar› temizleyin.

(Int Explorer→Dosya→Çevrimd›fl› Çal›fl<önünde tik iflareti olmayacak>)
(Araçlar→Internet Seçenekleri→Ba¤lant›lar→Çevirmeli Sanal Özel A¤ Ayarlar›
<bofl olacak>)

9) fiifremi de¤ifltirmifltim, modemin “WEB ara yüzü” ndeki ayar sayfas›na
do¤ru flifremi yazarak girmeye çal›fl›yorum fakat her seferinde flifre ekran›
tekrar geliyor.

Bilgisayar›n›zdaki güvenlik yaz›l›m› sizi engelliyor olabilir geçiçi süreli¤ine onlar›
devre d›fl› b›rakarak deneyiniz, veya Explorer da ayarlar›n›z kaydedilmifl olabilir
Explorer ayarlar›n›z› s›f›rlay›n›z (Araçlar→Programlar→Web Ayarlar›n› S›f›rla).
Di¤er bir çözüm Bafllat→Çal›flt›r a girip “telnet 192.168.1.1” yaz›p “Tamam” a
bas›n›z, siyah ekranda “Password” yazan yere flifrenizi yaz›p modeme giriniz daha
sonra “exit” yazarak buradan ç›k›n›z, bu ifllemi yapt›ktan sonra tekrar Explorer’dan
ba¤lanmay› deneyiniz, siyah ekranda da yeniden flifre soruyorsa muhtemelen
flifreniz yanl›flt›r modeminizi resetleyiniz.

10) Internet Explorer’› açt›¤›mda her seferinde afla¤›daki hata ekran›n› (No
DSL connection) görüyorum.

Explorer’› açt›¤›n›zda bu uyar›y› al›yorsan›z DSL hatt›n›z›n ba¤l› oldu¤undan ve
DSL ›fl›¤›n›z›n yand›¤›ndan emin olunuz. fiayet yanm›yorsa Splitter’da bir problem
olabilir veya hatt›n›z kullan›ma kapal› yada ar›zal› olabilir, TTNET destek hatt›n›
arayarak hatt›n›z›n durumu ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

11) ZyXEL router’da port yönlendirmesi yapt›m. LAN networkümde web
server’im var. www.abc.com isimli web sayfama d›flar›dan ulafl›labiliyor ama
lokaldeki kullan›c›lar ulaflam›yor. Sebebi nedir?
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Cevap: ZyXEL ADSL routerlarda port yönlendirmesi yapt›ktan sonra lokalda ki
PC’ye(port yönlendirmesi yap›lm›fl PC’ye) d›fl ip adresini (veya domain ad›n›)
yazarak eriflmek istiyorsan›z;

Menu 24.8’e gidiniz.

“sys edit autoexec.net” yaz›n›z. Seçenekler ç›kacakt›r

“i” harfine bas›n›z. Daha sonra “ip nat loopback on” yaz›n›z. “x” tufluna bas›p save ediniz.

“sys view autoexec.net” yaz›p yazd›¤›m›z komutun eklendi¤ini görürsünüz.
De¤iflikliklerin aktif olmas› için cihaz› kapat›p aç›n›z.

12) Modemin arkas›na tek PC ba¤lay›nca problem yok, ama a¤a ba¤lay›nca
DSL ledi yanmas›na ra¤men Internet’e ç›kam›yoruz.

Bunun en bilinen sebebi Virüs nedeniyle bilgisayarlar›n afl›r› miktarda, ayn› anda
1000 üzeri, internet eriflim iste¤ini Router’a göndermesidir. Bu durumda router bu
istekleri karfl›lamaya çal›fl›rken di¤er talepleri karfl›layamaz veya geç karfl›lar.
Router’un NAT tablosu sürekli afl›r› ifllemden dolay› meflguldür. Modeme virüsten
temiz bir bilgisayarla telnet ile ba¤lan›n. Menu 24’e daha sonra 8’e gidiniz. “ip nat
iface wanif0” komutunu giriniz. Bu komut NAT kay›tlar›n› gösterir. Source IP k›sm›nda
genelde hep ayn› IP adresi görülüyor, ve bu IP adresinin görüldü¤ü sat›r›n destination
port k›sm›nda viruslerin kendilerini yaymak için kulland›¤› portlar› (445,135 vb..)
görüyorsan›z source IP adresi bu olan bilgisayar›n virus temizli¤ini yapman›z
gerekmekte veya bu port’u içeriden d›flar›ya kapatman›z gerekmektedir. Bu filtreyi
koymak için gerekli doküman›

ftp://ftp.zyxel.com.tr/TEKNIK_BULTENLER/ZyXEL_Prestige/ adresinden
indirebilirsiniz.

13) ZyXEL ile iligli teknik yard›m› ve güncel bilgileri nereden alabiliriz.

www.zyxel.com.tr Türkiye adresinden veya www.zyxel.com global web adresinden
ulaflabilirsiniz. Bu adres üzerinden güncel s›k sorulan sorular ve cevaplar›na
ulaflabilir, teknik ve ürün bilgisi mesajlar›n›z› gönderebilirsiniz. Ürününüzün güncel
ZyNOS iflletim sistemi yaz›l›mlar›n› ücretsiz olarak edinebilirsiniz .Öncelikle Türkiye
adresindeki bilgi ve yaz›l›mlar Türkiye flartlar›nda denenip test edildi¤i için tercih
etmenizi önermekteyiz.

Teknik Destek için 0212 222 55 22 no’lu telefondan yard›m alabilirsiniz.

14) Internet’e ba¤lanabiliyorum fakat sayfalar çok geç aç›l›yor.

Bu sorun genellikle bilgisayar kaynakl›d›r, bu konuda Bilgisayarc›n›zdan destek
alabilirsiniz. Bilgisayar›n›zdaki bir virüs veya internet Explorer a kendini eklemifl
baz› solucan programlar internetinizi yavafllat›yor olabilir. Veya Internet hatt›n›zda
Telekom taraf›ndan bak›m çal›flmas› yap›l›yor olabilir yada Ba¤lanmaya çal›flt›¤›n›z
web sayfalar›n›n sunucular› yavafl çal›fl›yor olabilir. Muhtemel çözüm olarak S›ras›yla
flunlar› yap›n›z. 1. speedtest.ttnet.net.tr/ sayfas›ndan h›z testi yapt›r›n›z, 2. Internet
Explorer da Araçlar menüsünden Eklentileri Yönet’i t›klayarak gereksiz eklentileri
kald›r›n›z. 3. Bilgisayar›n›za virüs taramas› yapt›r›n. Aksi takdirde Mutlaka
Bilgisayarc›n›za dan›fl›n›z. Alternatif olarak modemi resetleyebilirsiniz.



Teknik Destek
Yukar›daki problemlerin d›fl›nda baflka bir problemle karfl›lafl›rsan›z afla¤›daki
ad›mlar› takip ediniz.

• E¤er ‹nternete ba¤lanabiliyorsan›z öncelikle www.zyxel.com.tr adresimizi ziyaret
edip teknik destek bilgilerine bak›n›z veya destek@zyxel.com.tr ye mail at›n›z.

• ZyXEL ürünü ar›zalan›rsa öncelikle ZyXEL Destek Hatt› (0212 444 11 50) aranmal›
ve ar›za hakk›nda teknik destek personelimize dan›fl›lmal›d›r. Ar›za ve sorunlar›n
ço¤unlu¤u telefonda teknik destek uzmanlar›yla görüflülerek çözülebilmektedir.

• E¤er ürününüzde fiziksel bir problem yada yaz›l›msal bir sorun olufltu¤u kesinleflirse,
ilgili ar›zay› not edip ürünün içine koyarak koyarak teknik servis adresimize
gönderebilirsiniz.

Adres: Kaptanpafla Mahallesi Piyale pafla bulvar›, Ortado¤u Plaza No:14/13 Kat:
6, Okmeydan›-fiiflli. 34484 ‹stanbul /Türkiye.

• Ürünün posta / kargo bedeli anlaflmal› kargo firmas› kullan›ld›¤›nda ZyXEL
taraf›ndan karfl›lan›r. Anlaflmal› kargo firma bilgisi için lütfen ça¤r› merkezimizi
aray›n›z.

• http://www.zyxel.com.tr adresinden veya http://www.zyxel.com global web adresini
ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Bu adres üzerinden güncel s›k sorulan sorular
ve cevaplar›na ulaflabilir, teknik ve ürün bilgisi mesajlar›n›z› gönderebilirsiniz.
Ürününüzün güncel ZyNOS iflletim sistemi yaz›l›mlar›n› ücretsiz olarak
edinebilirsiniz. Öncelikle Türkiye adresindeki bilgi ve yaz›l›mlar Türkiye flartlar›nda
denenip test edildi¤i için tercih etmenizi önermekteyiz.
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