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Taşınabilir Kablosuz Sunucu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Adım1: Bu cihazın şarj edilmesi
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.

WG-C10 Serisi
Bilgisayar kullanıcıları için

USB kablo
(ürüne dahildir)

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu cihazı bir
bilgisayarla kullanırken elinizdeki Hızlı Başlangıç Kılavuzu’nu
okuyun.
Bir akıllı telefon veya tablet bilgisayarla kullanıldığında, bu cihazla
birlikte verilen Hızlı Başlangıç Kılavuzu’na bakın veya aşağıdaki
web sitesinden “Akıllı telefon veya tablet bilgisayar kullanıcıları için
Hızlı Başlangıç Kılavuzu”nu indirin.
http://www.sony.net/pws/

Yaklaşık şarj süresi: Yak. 8 saat

Şarj devam ediyor:
•• Kablosuz LAN işlevi kullanılamaz.
Bir USB AC adaptör ile (ayrı olarak satılır)* şarj edilirken
USB kablosunu (ürüne dahildir) bu cihaza ve USB AC adaptöre (ayrı
olarak satılır) bağlayın ve USB AC adaptörü duvar prizine takın.

Parçaların Tanımlanması
Kablosuz LAN gösterge
lambası
Pil gösterge lambası
(güç) düğmesi
Askı tutucu

RESET (sıfırlama) düğmesi
Bellek kartı yuvası
Bellek kartı erişim lambası

USB mikro B bağlantı noktası
Bu cihazı şarj etmek için
Bir bilgisayara bağlantı için

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

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

* USB AC adaptör bu cihazla birlikte verilmez.
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/).
Yaklaşık şarj süresi: Yak. 3.5 saat (AC-UD10 kullanıldığında)
Yaklaşık şarj süresi, kullanılan USB AC adaptöre (ayrı olarak satılır)
bağlıdır.
Şarj devam ediyor:
•• Kablosuz LAN üzerinden bellek kartından veri okuma ve bellek
kartına veri yazma yapılabilir.
•• Bu cihaza bağlı USB aygıtlar kullanılamaz.
Şarj işlemi tamamlandığında pil gösterge lambası söner.
Şarj işlemi tamamlandığında, USB kabloyu çıkarın.

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

Windows
MAC adresi

Seri numarası

USB Bağlantısı

Mac

USB Bağlantısı

Adım2: Bu cihazı bir bilgisayara bağlayın

Adım2: Bu cihazı bir bilgisayara bağlayın

1 Bu cihazın kart yuvasına bir bellek kartı takın.

1 Bu cihazın kart yuvasına bir bellek kartı takın.

2 Bu cihazı, birlikte verilen USB kablosu ile
bilgisayarınıza bağlayın.

2 Bu cihazı, birlikte verilen USB kablosu ile
bilgisayarınıza bağlayın.

Kablonun yönüne dikkat edin.

Kablonun yönüne dikkat edin.

Bu cihazın lamba göstergesi
Pil gösterge lambası
Şarj göstergesi

USB kablosu
(ürüne dahildir)

Lamba durumu

Durum

Bal rengi

Şarj devam ediyor

Bal rengi  kapalı

Şarj tamamlandı

Kullanım sırasında kalan pil seviye göstergesi
Lamba durumu

Durum

Yeşil, yavaş yavaş yanıp
sönüyor

Pil seviyesi yüksek

Yeşil, yanıp sönüyor

Pil seviyesi orta

4 Ekranda, yeni tanınan “Çıkarılabilir disk (E:)*”
simgesini onaylayın.
Artık bellek kartındaki klasörlere ve dosyalara erişebilirsiniz.

Kırmızı, hızlı şekilde yanıp Pil seviyesi düşük
sönüyor
Kapalı

3 Bilgisayarda [Bilgisayar] (veya Windows
XP’de [Bilgisayarım])’ı açın.

Pil bitiyor veya güç yok

Kablosuz LAN gösterge lambası
Lamba durumu

Durum

Yeşil

Kablosuz LAN ağı başlatılıyor

Yeşil, yanıp sönüyor

Kablosuz LAN ağı açık

Kapalı

Güç kapalı

Bellek kartı erişim lambası
Lamba durumu

Durum

Bal rengi, yanıp sönüyor

Bellek kartına erişiliyor

* Sürücü adı, bilgisayarınıza bağlı olarak “(E:)”den farklı olabilir.

Not
•• Diğer USB aygıtları, USB üzerinden bir bilgisayara
bağlandığında bu cihazla kullanılamaz.

USB kablosunu çıkarma
1 Bu cihaza herhangi bir erişim sağlanmadığını
kontrol edin.
2 Ekranın sağ alt köşesindeki görev
,
veya
(donanımı
çubuğunda
kaldırma) simgesini tıklatın.
Halihazırda bilgisayara bağlı aygıt görüntülenir.

3 Bu cihazı tıklatın.
4 “Donanımı Kaldırmak Güvenli” mesajını
onaylayın ve [Tamam]’ı tıklatın.
Windows 8, Windows 7 veya Windows XP kullanıyorsanız,
[Tamam] düğmesini tıklatmanıza gerek yoktur.

5 USB kablosunu bilgisayardan çıkarın.
© 2013 Sony Corporation

USB kablosu
(ürüne dahildir)

[Dosya]  [Yeni Finder Penceresi]’ni tıklatın.
Bellek kartınızın adı [Aygıt] içinde görüntülendiğinde bağlantı
tamamlanır.
•• Bu cihaza takılı bir bellek kartı olmadığında disk simgesi
görüntülenmez.
Artık bellek kartındaki klasörlere ve dosyalara erişebilirsiniz.

Not
•• Diğer USB aygıtları, USB üzerinden bir bilgisayara
bağlandığında bu cihazla kullanılamaz.

USB kablosunu çıkarma
1 Bu cihaza herhangi bir erişim sağlanmadığını
kontrol edin.
2 Bu cihazın disk simgesini Çöp simgesi içine
sürükleyip bırakın. Ya da Finder üzerindeki
(Eject) simgesini
bu cihaz sürücüsünün
tıklatın.
3 Bu cihazın USB terminali bağlantısını kesin.

Windows

Kablosuz LAN
Adım2: İlk kez bağlanma

Adım3: Güvenlik kurulumu

Notlar
•• Bu cihaz (WG-C10) kablosuz LAN üzerinden bir bilgisayara
bağlandığında, bilgisayarın internet bağlantısı kesilir.
•• İnternet’e bağlanmak için, Yardım Kılavuzu’na bakın.
•• Bu cihazın güvenlik ayarı yapılmışsa, bilgisayara ilk kez
bağlanırken parolanızı girmeniz gerekir. Bu durumda, Adım3
ve Adım4’te ayar yapmanız gerekmez.

1 Bu cihazın gücünü açın.

1 Windows Internet Explorer’ın adres
çubuğuna adresi yazın.
http://192.168.40.1:8080/

2 Güvenlik ayar ekranı görüntülenir. Ekranda
[WPA2]’yi seçin.
3 En az 8 rakam veya harften oluşan kişisel bir
parola girin.
4 Parolanızı onaylamak için tekrar girin ve
[Tamam]’ı (OK) seçin.

Yeşil, yanıp sönüyor

2 Bilgisayarınızı kablosuz LAN ağına bağlayın.
Windows XP/Windows Vista
 Ekranın sağ alt köşesindeki görev çubuğunda
sağ tıklatın.
 [Kullanılabilir Ağlar/Bir ağa bağlan]’ı tıklatın.
 WG-C10-xxxxxx* ’i seçin ve [Bağlan]’ı tıklatın.

Web tarayıcısı proxy ayarının yapılmadığını kontrol edin. Yapılmışsa
iptal edin ve aşağıdaki ayarı yapın.

5 Parola belirlendiğinde kablosuz LAN
bağlantısı kapanır.
Adım4’te yer alan bir sonraki ayara gidin.

simgesini

Adım4: Kablosuz LAN ağına yeniden
bağlanma
1 Bu cihazı bağlayın.
Windows XP/Windows Vista
 Ekranın sağ alt köşesindeki görev çubuğunda
sağ tıklatın.
 [Kullanılabilir Ağlar/Bir ağa bağlan]’ı tıklatın.
 WG-C10-xxxxxx* ’i seçin ve [Bağlan]’ı tıklatın.

simgesini

Windows 7/Windows 8
 Ekranın sağ alt köşesindeki görev çubuğunda
simgesini tıklatın.
 WG-C10-xxxxxx* ’i seçin ve [Bağlan]’ı tıklatın.
* “xxxxxx” Mac adresinin son 6 hanesidir.
Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu’nda “Parçaların Tanımlanması”
altındaki MAC adresini kontrol edin.

2 Parolanızı girin.
İstendiğinde Adım3’te belirlediğiniz parolayı girin.
Bu cihaz böylece bağlanmış olur.
Bir dahaki sefere bu cihaz için ayarlanmış bir aygıta
bağlanırken parola girmeniz gerekmeyecektir.

Bir kimlik doğrulama hatası oluşursa:

Windows 7/Windows 8

Parola yanlış olabilir.

 Ekranın sağ alt köşesindeki görev çubuğunda
simgesini tıklatın.
 WG-C10-xxxxxx* ’i seçin ve [Bağlan]’ı tıklatın.
* “xxxxxx” Mac adresinin son 6 hanesidir.
Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu’nda “Parçaların Tanımlanması”
altındaki MAC adresini kontrol edin.

Parolanızı unuttuysanız:
Fabrika varsayılan durumuna dönmek için yaklaşık 10 saniye
süreyle RESET (sıfırla) düğmesini basılı tutun. Ardından
Adım3’ten itibaren parolayı tekrar belirleyin.

3 Bağlantıyı onaylayın.
Notlar
•• Windows 7 veya Windows 8 kullandığınızda, bağlanırken bir
uyarı mesajı görüntülenebilir. Devam edebilirsiniz.
•• İşletim ortamına bağlı olarak, bu cihazın bilgisayara bağlanması
biraz zaman alabilir.

Windows

Kablosuz LAN
Erişim

Proxy ayarlarını iptal etme

Bir USB aygıtına bağlanırken

Bir bellek kartına bağlanırken

1 Bu cihazı USB aygıtına bağlayın.

1 Bellek kartını bu cihaza takın.

2 Bu cihazı kablosuz LAN üzerinden bilgisayara
bağlayın.

2 Bu cihazı kablosuz LAN üzerinden bilgisayara
bağlayın.

3 Explorer’ın adres çubuğuna adresi yazın.

3 Explorer’ın adres çubuğuna adresi yazın.

\\192.168.40.1
Paylaştırılmış klasör “usb” görüntülenir. Artık USB aygıt içindeki
dosyaları okuyabilir ve bu dosyalara yazabilirsiniz.

\\192.168.40.1
Paylaştırılmış klasör “memory card” görüntülenir. Artık bellek
kartı içindeki dosyaları okuyabilir ve bu dosyalara yazabilirsiniz.

Windows Internet Explorer’ın menü çubuğunda
[Araçlar]  [Internet Seçenekleri]  [Bağlan]
 [LAN Ayarları]’nı tıklatın.
LAN ayar ekranında proxy sunucuya ait [Yerel
ağınız için Ara Sunucu kullanın] (Use a Proxy
Server for your LAN) kutusunun işaretini
kaldırın.
İpuçları
•• İşareti kaldırmadan önce ayarları not edin.

Notlar
•• Adım3’teki ayar ekranında dili İngilizce’den Japonca’ya değiştirirseniz, “\” yerine “¥” yazın.

İpuçları
•• “Sık kullanılanlar” ve “kısayol” kullanışlıdır.
“\\192.168.40.1” adresi Sık kullanılanlar olarak nasıl işaretlenir: “Sık kullanılanlar”ı sağ tıklatın ve “Geçerli konumu Sık Kullanılanlara ekle”yi
seçin.

Proxy ayarlarını geri yükleme
•• LAN ayar ekranında proxy sunucuya ait [Yerel ağınız için Ara
Sunucu kullanın] (Use a Proxy Server for your LAN) kutusunu
işaretleyin ve bununla ilişkili ayarları geri alın.

Mac

Diğerleri

Kablosuz LAN
Adım2: İlk kez bağlanma
Notlar
•• Bu cihaz (WG-C10) kablosuz LAN üzerinden bir bilgisayara
bağlandığında, bilgisayarın internet bağlantısı kesilir.
•• İnternet’e bağlanmak için, Yardım Kılavuzu’na bakın.
•• Bu cihazın güvenlik ayarı yapılmışsa, bilgisayara ilk kez
bağlanırken parolanızı girmeniz gerekir. Bu durumda, Adım3
ve Adım4’te ayar yapmanız gerekmez.

1 Bu cihazın gücünü açın.
Yeşil, yanıp sönüyor

Adım3: Güvenlik kurulumu
Web tarayıcısı proxy ayarının yapılmadığını kontrol edin. Yapılmışsa
iptal edin ve aşağıdaki ayarı yapın.

1 Safari’nin adres çubuğuna adresi yazın.
http://192.168.40.1:8080/

2 Güvenlik ayar ekranı görüntülenir. Ekranda
[WPA2]’yi seçin.
3 En az 8 rakam veya harften oluşan kişisel bir
parola girin.
4 Parolanızı onaylamak için tekrar girin ve
[Tamam]’ı (OK) seçin.
5 Parola belirlendiğinde kablosuz LAN
bağlantısı kapanır.

2 Bilgisayarınızı kablosuz LAN ağına bağlayın.

Adım4’te yer alan bir sonraki ayara gidin.

 Ekranın sağ üst köşesindeki menü çubuğunda
simgesini tıklatın.
 WG-C10-xxxxxx* ’i seçin. İstendiğinde parolanızı girin ve
[katıl]’ı tıklatın.
* “xxxxxx” Mac adresinin son 6 hanesidir.
Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu’nda “Parçaların Tanımlanması”
altındaki MAC adresini kontrol edin.

Adım4: Kablosuz LAN ağına yeniden
bağlanma
1 Bu cihazı bağlayın.
 Ekranın sağ üst köşesindeki menü çubuğunda
simgesini tıklatın.
 WG-C10-xxxxxx* ’i seçin. İstendiğinde parolanızı girin ve
[katıl]’ı tıklatın.
* “xxxxxx” Mac adresinin son 6 hanesidir.
Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu’nda “Parçaların Tanımlanması”
altındaki MAC adresini kontrol edin.

Diğer Cihazlara Güç Beslemesi Nasıl Yapılır
1 Ürünle birlikte verilen USB kablosunu*
güç beslemesi yapmak istediğiniz cihaza
bağlayın.
* Bir iOS cihazı bağlamak için, cihazı satın aldığınızda birlikte
verilen özel kabloyu kullanın.

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

Güç kaynağı

2 Parolanızı girin.

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

İstendiğinde Adım3’te belirlediğiniz parolayı girin.
Bu cihaz böylece bağlanmış olur.
Bir dahaki sefere bu cihaz için ayarlanmış bir aygıta
bağlanırken parola girmeniz gerekmeyecektir.

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

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’ten itibaren parolayı tekrar belirleyin.

3 Bağlantıyı onaylayın.
Yukarıda  adımında
simgesi tıklatıldıktan sonra, ekranda
“ WG-C10-xxxxxx” görüntülendiğini kontrol edin.

Notlar

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

•• İşletim ortamına bağlı olarak, bu cihazın bilgisayara bağlanması
biraz zaman alabilir.

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.

Mac

Kablosuz LAN
Erişim

Proxy ayarlarını iptal etme
1 Safari’yi başlatın ve ardından [Safari] 
[Tercihler...]’i seçin. [İleri Düzey]’i tıklatın.

Bir USB aygıtına bağlanırken

Bir bellek kartına bağlanırken

1 Bu cihazı USB aygıtına bağlayın.

1 Bellek kartını bu cihaza takın.

2 Bu cihazı kablosuz LAN üzerinden bilgisayara
bağlayın.

2 Bu cihazı kablosuz LAN üzerinden bilgisayara
bağlayın.

2 [Ayarları Değiştir...]’i tıklatın.

3 [Git]  [Sunucuya Bağlan...]’ı seçin.
Sunucu adresi olarak “smb://192.168.40.1”
girin ve ardından [Bağlan]’ı tıklatın.

3 [Git]  [Sunucuya Bağlan...]’ı seçin.
Sunucu adresi olarak “smb://192.168.40.1”
girin ve ardından [Bağlan]’ı tıklatın.

3 [Web Proxy (HTTP)] (Web Proxy (HTTP))
kutusunun işaretini kaldırın ve ardından
[Tamam]’ı (OK) tıklatın.

4 [Konuk] (Guest)  [Bağlan] (Connect)’i seçin.

4 [Konuk] (Guest)  [Bağlan] (Connect)’i seçin.

5 Bağlanacak birim olarak [USB]’yi çift tıklatın.

5 Bağlanacak birim olarak [MEMORY CARD]’ı
çift tıklatın.

Masaüstünde USB sürücü simgesi görüntülenir. Artık USB aygıt
içindeki dosyaları okuyabilir ve bu dosyalara yazabilirsiniz.

[Ağ] (Network) paneli açılır.

Masaüstünde MEMORY CARD sürücü simgesi görüntülenir.
Artık bellek kartı içindeki dosyaları okuyabilir ve bu dosyalara
yazabilirsiniz.

Proxy ayarlarını geri yükleme
•• [Web Proxy (HTTP)] (Web Proxy (HTTP)) kutusunu işaretleyin ve
bununla ilişkili ayarları geri alın.

Ticari Markalar
•• Microsoft, Windows ve Windows Vista, Microsoft Corporation
şirketinin Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari
markaları veya ticari markalarıdır.
•• Apple ve Mac OS, Apple Inc. şirketinin A.B.D. ve diğer ülkelerdeki
ticari markalarıdır.
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.

