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Parçaların Tanımlanması

Taşınabilir Kablosuz Sunucu

Kablosuz LAN
gösterge lambası

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Pil gösterge lambası

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu Hızlı
Başlangıç Kılavuzu, avantajlarından yararlanmaya
başlayabilmeniz için cihazı kolayca kullanıma
hazırlamanız amacıyla oluşturulmuştur.

Askı tutucu

(güç) düğmesi

RESET (sıfırlama) düğmesi
Bellek kartı yuvası

Adım1: Bu cihazın şarj
edilmesi

Adım3: Kablosuz LAN ağının
ilk kez bağlanması

Bu cihaz dahili şarj edilebilir pil takımına sahiptir.
Kullanmadan önce cihazı şarj edin.
Bu cihazı bir bilgisayardan veya USB AC adaptör ile
(ayrı olarak satılır) şarj edin.
Bilgisayardan şarj ederken
Bu cihazı USB kablo ile (ürüne dahildir)
bilgisayarınıza bağlayın.

Bellek kartı erişim lambası

Bu cihazı bir akıllı telefon veya tablet bilgisayarla
kullanırken elinizdeki Hızlı Başlangıç Kılavuzu’nu
okuyun.
USB mikro B bağlantı
noktası
Bu cihazı şarj etmek için
Bir bilgisayara bağlantı için

Bu cihazı bir bilgisayarla kullanırken, aşağıdaki web
sitesinden “Bilgisayar kullanıcıları için Hızlı Başlangıç
Kılavuzu”nu indirin.
http://www.sony.net/pws/

USB A bağlantı noktası
Akıllı telefon veya tablet
bilgisayar şarjı için
Bir USB bellek veya dijital
fotoğraf makinesine bağlantı
için

Bu cihazın altındaki etikette gösterilen MAC
adresi ve seri numarası çeşitli ayarlar için
ihtiyaç duyulabilir. Bu bilgileri aşağıdaki
alana yazın.

WG-C10 Serisi

MAC adresi

© 2013 Sony Corporation Printed in China

Ayar Prosedürü

Seri numarası

Adım1: Bu cihazın şarj edilmesi

Bu kılavuzda yer alan ifadeler

Adım2: Uygulamanın kurulması
Adım3: Kablosuz LAN ağının ilk kez bağlanması

WG-C10  Bu cihaz
Akıllı telefon/tablet  Cihaz

Adım4: Güvenlik Kurulumu
Adım5: Kablosuz LAN ağına yeniden bağlanma

Kullanım Örnekleri
 Wi-Fi Depolama

İçeriği
Akıllı telefon
görüntüle ve
aktar

USB bellek
WG-C10

İçeriği
aktar

Tablet

 Pil Şarj Cihazı
USB
bağlantısı

Akıllı telefon

WG-C10

 USB Kart Okuyucu

Durum

Bal rengi

Şarj devam ediyor

Bal rengi  kapalı

Şarj tamamlandı

Lamba durumu

Durum

Yeşil, yavaş yavaş
yanıp sönüyor

Pil seviyesi yüksek

Yeşil, yanıp sönüyor

Pil seviyesi orta

Kırmızı, hızlı şekilde
yanıp sönüyor

Pil seviyesi düşük

Kapalı

Pil bitiyor veya güç yok

Lamba durumu

Durum

Yeşil

Kablosuz LAN ağı başlatılıyor

Yeşil, yanıp sönüyor

Kablosuz LAN ağı açık

Kapalı

Güç kapalı

Lamba durumu

Durum

Bal rengi, yanıp
sönüyor

Bellek kartına erişiliyor

Bellek kartı

İçeriği
aktar

1

Gücü açın.
(Güç) düğmesini basılı
tutun (3 saniye veya daha
fazla).

ayar menüsünden, Wi2 FiCihazınızın
işlevini devreye alın ve Wi-Fi Ağ
ekranını açın.
Android

Şarj devam ediyor:
•• Kablosuz LAN üzerinden bellek kartından veri
okuma ve bellek kartına veri yazma yapılabilir.
•• Bu cihaza bağlı USB aygıtlar kullanılamaz.
•• Adım2’den devam edebilirsiniz.

Şarj işlemi tamamlandığında pil gösterge lambası
söner.
Şarj işlemi tamamlandığında, USB kabloyu çıkarın.

Secured with WPA protected network
avai able)

WG-C10-XXXXXX

WG C10 XXXXXX

000000

BBBBBB

AAAAAA

000000

Secured with WPA/WPA2 (protected
network available)

AAAAAA

DEFGH789

DEFGH789

Secured with WPA/WPA2 (protected
network available)

XXXXXX

XXXXXX
Secured with WPA/WPA2 (protected
network available)
Scan

Add network

EEEEEE
CCCCCC

için Wi-Fi ağları
3 Bağlanmak
listesinden bu cihazın SSID [WG-C10XXXXXX]* öğesine dokunun.
* “xxxxxx” MAC adresinin son 6 hanesidir.
MAC adresi bu cihazın arka tarafında
gösterilmiştir.

4 Bağlantıyı onaylayın.
Android
Secured w th WPA (protected network
avai able)

WG-C10-XXXXXX

iOS
Sett ngs

Wi-Fi

Wi Fi

ON

Choose a Network

Connected

ABC123456

BBBBBB

WG C10 XXXXXX

Android :
Seçili SSID altında “Bağlandı” (Connected)
görüntülendiğinde bağlantı tamamlanmış
simgesi
olur ve ekranın üst kısmında
görüntülenir.
iOS
Seçili SSID’nin solunda bir onay işareti
olduğunda bağlantı tamamlanmış olur ve
simgesi görüntülenir.
ekranın üst kısmında

Uygulamayı yükleyin.
Google Play veya App
Store’da PWS Manager
uygulamasını arayın ve
yükleyin.

ABC123456

BBBBBB

Secured with WPA2 (protected network
avai able)

Adım2: Uygulamanın
kurulması

1

ON

Secured with WPA2

Wi-Fi

Bu cihazla çalıştığı onaylanmış olan uyumlu işletim
sistemleri ve cihazların bir listesi için Yardım
Kılavuzu’na (http://rd1.sony.net/help/pws/c10/tr/)
bakın.

Wi-Fi

Wi Fi
Choose a Network

ABC123456

Bu cihazı çalıştırmak için, cihazınıza PWS Manager
uygulamasını yükleyin.

iOS
Se tings

Wi-Fi
ABC123456

Yaklaşık şarj süresi, kullanılan USB AC adaptöre (ayrı
olarak satılır) bağlıdır.

PWS Manager

Not
Uygulama ücretsizdir. Bununla birlikte, indirme
için bir iletişim ücreti olabilir.
Yükledikten sonra, [Tamamlandı] (Complete)
üzerine dokunun, uygulama simgesi
görüntülenecektir.

iOS *:
WG-C10

Not
Bu bağlantı yapıldığında, cihazınızın internet
bağlantısı kesilir. İnternet’e tekrar bağlanmak için
Yardım Kılavuzu’na bakın.

Yaklaşık şarj süresi: Yak. 3.5 saat (AC-UD10
kullanıldığında)

Android :

USB
bağlantısı

PC

Bir USB AC adaptör ile (ayrı olarak satılır)* şarj
edilirken
USB kabloyu (ürüne dahildir) bu cihaza ve USB AC
adaptöre (ayrı olarak satılır veya cihazınıza dahildir)
bağlayın ve USB AC adaptörü duvar prizine takın.

Bu cihazla çalıştığı onaylanmış olan USB AC
adaptörler hakkında daha fazla bilgi almak için bkz.
Yardım Kılavuzu (http://rd1.sony.net/help/pws/c10/
tr/).

Bellek kartı erişim lambası
Güç beslemesi

Şarj devam ediyor:
•• Kablosuz LAN işlevi kullanılamaz.
•• Adım2’ye geçebilirsiniz.

Şarj göstergesi

Kablosuz LAN gösterge lambası
PC

Yaklaşık şarj süresi: Yak. 8 saat

* USB AC adaptör bu cihazla birlikte verilmez.

Lamba durumu

PWS Manager uygulamasını yükledikten sonra bu
ayarı yapın.

Bu cihazın çalıştırılması
tamamlandığında, yeşil
kablosuz LAN gösterge
lambası yanıp sönmeyi
durdurur ve yanar durumda
kalır.

Pil gösterge lambası

Kullanım sırasında kalan pil seviye göstergesi

Wi-Fi
bağlantısı

Bellek kartı

Bu cihazın lamba göstergesi

USB kablo
(ürüne dahildir)

Pil gösterge
lambası (bal rengi)
Şarj sırasında: Açık
Şarj tamamlandı:
Kapalı

Bu cihazı kablosuz LAN üzerinden aygıta bağlayın.

Yükleme sonrasında simge görüntülenir.
* iOS iPhone, iPad ve iPod touch’ın işletim
sistemidir.
Yükleme işleminden sonra, uygulamayı
başlatmadan Adım3’e geçin.

Bu cihaz böylece kablosuz LAN üzerinden
aygıta bağlanmış olur.

Adım4: Güvenlik Kurulumu
Bir kablosuz LAN aygıtını
kullanmak için güvenlik
ayarlarını yapmanız çok önemlidir.
Güvenlik ayarlarını doğru şekilde yapmazsanız,
iletim aralığı içindeki diğer uyumlu aygıtlar da bu
cihaza bağlanabilir.

Önemli!

Cihazın güvenlik ayarları yapılmışsa, diğer cihazdan
ayarları tekrar yapmanıza gerek yoktur.
Bu cihazın ayarlarını yaparken gücünü açın.

1
2

Cihazınızda yüklü olan PWS Manager
uygulamasını başlatın.
Uygulama başlatıldığında, ekranın
]
sağ alt bölümünde yer alan [
düğmesine dokunun.

Adım5: Kablosuz LAN ağına
yeniden bağlanma

PWS Manager Uygulaması
Nasıl Kullanılır

Bu cihazın ayarlarını yaparken gücünü açın.

1

Cihazınızın ayar menüsünden, WiFi işlevini devreye alın ve Wi-Fi Ağ
ekranını açın.

için Wi-Fi ağları
2 Bağlanmak
listesinden bu cihazın SSID [WG-C10XXXXXX]* öğesine dokunun.

Uygulamayı başlattığınızda aşağıdaki ekranlar
görüntülenir.
Başka bir ekran görüntülenirse, çalıştırma ekranına
veya [Geri] (Back) düğmesine
geri dönmek için
basın.

Android

3

a

Parolanızı girin.



Cancel

Enter Password

Security

Save

None

WPA2

a

r

t

y

u

i

s

d

f

g h

j

k

z

x

c

v b n m

o p

Q W E R T Y U I O P

l

A S D F G H J K L
Z X C V B N M

4 Bağlantıyı onaylayın.

WPA

WPA2

Save

az 8 rakam veya harften oluşan
4 En
kişisel bir parola girin ve [Tamam]’ı
(OK) seçin.
Android

iOS
Security

Back

Save

Security

None

Enter a new password
Enter a password of at east 8 characters

Enter a password of at least 8 charac e s

Cancel

Cancel

OK

OK

WPA

“Adım3: Kablosuz LAN ağının ilk kez
bağlanması” altında 4.maddede açıklandığı
şekilde kontrol edin.
Bu cihaz böylece kablosuz LAN üzerinden
aygıta bağlanmış olur.
Bir kimlik doğrulama hatası oluşursa:
Parola yanlış olabilir.
Parolanızı unuttuysanız:
Fabrika varsayılan durumuna dönmek için
yaklaşık 10 saniye süreyle RESET (sıfırla)
düğmesini basılı tutun. Ardından “Adım3:
Kablosuz LAN ağının ilk kez bağlanması”
altında açıklandığı gibi parolayı ayarlayın.

WPA2
1

2

3

4

5

6

Q W E R T Y U
A S D F G H

7

I
J

8

9

O P

K

Z X C V B N M

L

0

Güç kaynağı
•• Bu cihazın çıkışı maksimum 500 mA’dir. Güç
beslemesi sırasında çıkış 500 mA değerini
aşarsa, güvenlik işlevi sayesinde güç kaynağı
kapatılır.

Graph.xls
Folder1

Graph.xls



Music.mp3

Photo4.jpg

Photo3 jpg

  

Connect

WPA

WE

XLS

Photo3.jpg



WEP

Enter password

Movie.mp4

Password

Cancel

q w e

Enter a new password

Photo2.jpg

Photo2.jpg

Join

Show password

iOS
Back

No

Photo1.jpg

Music.mp3

Password

Security

Back

d





kablosunun diğer ucunu bu cihazın
2 USB
USB A bağlantı noktasına bağlayın.



Show advanced options

Android

WEP

b



Folder1

Enter the password of WG C10 XXXXXX

None

a

Movie.mp4

iOS

Güç Beslemesinden Önce
•• Bu cihazın gücünü açın.
•• Bu cihazın kalan pil seviyesinin yeterli olduğunu
kontrol edin.

Photo1.jpg

XLS

seçeneğini seçin.

c



“Adım4: Güvenlik Kurulumu” altında (4.madde)
belirlediğiniz parolayı girin.

WG-C10-XXXXXX

b

Ürünle birlikte verilen USB kablosunu*
güç beslemesi yapmak istediğiniz
cihaza bağlayın.
* Bir iOS cihazı bağlamak için, cihazı satın
aldığınızda birlikte verilen özel kabloyu kullanın.

iOS

PWS Manager

Android

1

Uygulamayı başlatmak için cihazınızda
PWS Manager simgesine dokunun.

* “xxxxxx” MAC adresinin son 6 hanesidir.

Ekranda bir mesaj görüntülenir. [Tamam]’a (OK)
dokunun.

3 [Güvenlik] (Security) ve [WPA2]

Diğer Cihazlara Güç Beslemesi
Nasıl Yapılır

Q W E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B N M

onaylamak için tekrar girin
5 Parolanızı
ve [Tamam]’ı (OK) seçin.
Ekranda bir mesaj görüntülenir. [Tamam]’a (OK)
dokunun.
Parolanızı ayarladığınızda, kablosuz LAN
bağlantısı kesilir.
Adım5’te yer alan bir sonraki ayara gidin.

Bir dahaki sefere bu cihaz için ayarlanmış
bir aygıta bağlanırken parola girmeniz
gerekmeyecektir.

  

 Cihaz değiştirme düğmesi
Her cihaz içindeki dosya ve klasörlerin listesini
görüntülemek için ilgili düğmeye dokunun.
a: Bu cihaza takılan bellek kartındaki veriler
b: Bu cihaza bağlı USB aygıttaki veriler
c: Cihazınızdaki veriler
d: Film rulosundaki tarih
 Veri güncelleme
 Kopyala
 Sil
 Sırala
 Ayarlar
Ayar güvenliği, internet bağlantısı veya ürün bilgisi
güncellemesi ekranına geçiş yapın.
 Dosya/Klasör listesi
Bu cihaza hiçbir bellek kartı takılmazsa, herhangi bir
USB aygıt bağlı değilse veya bu cihaza takılı bellek
kartında veya bu cihaza bağlı USB aygıtında hiçbir
veri yoksa, dosya/klasör listesi ekranında hiçbir şey
gösterilmez.
Not
İçeriğin aktarılması sırasında bu cihazdan bellek
kartının veya USB aygıtının çıkarılması önemli
verilere zarar verebilir. Çıkarmadan önce bu cihazın
erişim lambasını kontrol edin.

* Güç beslemesini destekleyen cihazların listesi
için aşağıdaki adreste yer alan çevrimiçi kılavuza
bakın.
http://rd1.sony.net/help/pws/c10/tr/

Gücün kapatılması

1

(güç) düğmesine basın (3 saniye
veya daha fazla).
Kablosuz LAN gösterge
lambası ve pil gösterge
lambası söner.
Not
Veri aktarımı sırasında bu cihazın gücünü
kapatmayın.

Yardım Kılavuzu
Uygulamanın çalıştırma yöntemi ayrıntıları için,
uygulama içinde  Ayarlar  [Yardım]’a (Help) gidin.
Aşağıdaki Yardım Kılavuzu’nda yer alan uygulama
çalıştırma yöntemine de bakabilirsiniz:
http://rd1.sony.net/help/pws/c10/tr/

Ticari Markalar
•• Apple, iPhone, iPad, iPod touch ve Mac OS, Apple
Inc. şirketinin A.B.D. ve diğer ülkelerde tescilli ticari
markalarıdır.
•• App Store, Apple Inc. şirketinin bir hizmet markasıdır.
•• Android ve Google Play, Google Inc. şirketinin ticari
markalarıdır.
•• Wi-Fi® ve Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Alliance şirketinin
tescilli ticari markalarıdır.
•• WPA™ ve WPA2™, Wi-Fi Alliance şirketinin
işaretleridir.
Bu kılavuzda kullanılan diğer ürün adları, ticari adlar,
hizmet adları vb. her biri kendi şirket veya kuruluşuna
ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.
™ ve ® işaretleri bu belgede gösterilmemiştir.

