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Taşınabilir Kablosuz Sunucu

Hızlı Başlangıç
Kılavuzu
WG-C20 Serisi
Bilgisayar kullanıcıları için
Bu cihazı bir bilgisayarla kullanırken bu Hızlı Başlangıç Kılavuzunu
okuyun.
Akıllı telefon veya tabletle kullanırken bu birimle birlikte verilen
Hızlı Başlangıç Kılavuzuna bakın veya aşağıdaki web sayfasından
“Akıllı Telefon veya Tablet kullanıcıları için Hızlı Başlangıç
Kılavuzu”nu indirin.
http://www.sony.net/c20/

Ticari markalar
ˎˎ

Microsoft, Windows ve Windows Vista Amerika Birleşik Devletleri
ve diğer ülkelerde Microsoft Corporation’ın tescilli ticari markaları
veya ticari markalarıdır.

ˎˎ

Mac OS Apple Inc.’in Amerika Birleşik Devletleri ve diğer
ülkelerde kayıtlı ticari markasıdır.

ˎˎ

Wi-Fi® ve Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Alliance şirketinin tescilli ticari
markalarıdır.

ˎˎ

N Mark, NFC Forum, Inc. şirketinin A.B.D.’de ve diğer ülkelerde
ticari markası ya da tescilli ticari markasıdır.

ˎˎ

DLNA ve DLNA CERTIFIED, Digital Living Network Alliance
şirketinin ticari markaları ve/veya hizmet 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.

Bu Cihazın Lamba Göstergesi
Pil gösterge lambası

Şarj göstergesi

Lamba durumu

Durum

Sarı

Şarj devam ediyor

Sarı -> kapalı*

Şarj tamamlandı

Pil seviyesi orta
Kullanım sırasında Yeşil, yanıp
sönüyor
kalan pil seviye
göstergesi
Kırmızı, hızlı şekilde Pil seviyesi düşük
yanıp sönüyor
Kapalı

Şarj süresi

Bilgisayar

8 saat

USB AC adaptör (AC-UD10 kullanıldığında)

3,5 saat*

* Yaklaşık şarj süresi, kullanılan USB AC adaptöre (ayrı olarak satılır)
bağlı olarak değişir.

Pil bitiyor veya güç yok

Gücün açılması
(Güç) düğmesini 3 saniye veya daha fazla süreyle
basılı tutun.
Bu cihazın gücü açılır, ardından da pil gösterge lambası yanar.
Kablosuz LAN ağı başlatılırken, kablosuz LAN gösterge lambası
yanıp söner. Başlatma tamamlandığında, lamba yanık olarak kalır.

* Bazı USB bağlantı noktaları, güç sağlamalarına rağmen
bataryanın şarj edilmesini desteklemez. Bu durumda, şarj
tamamlansa bile batarya gösterge ışığı sönmez.

(Kablosuz LAN göstergesi) lambası
Pil gösterge lambası
(Güç) düğmesi

Kablosuz LAN gösterge lambası
Lamba durumu

Durum

Yeşil

Kablosuz LAN ağı açık

Notlar
ˎˎ

Yeşil, yanıp sönüyor Kablosuz LAN ağı başlatılıyor
Kapalı
ˎˎ

Kablosuz LAN ağı kapalı

Bu cihaz güç beslemesi modundayken, lamba kapatılır.

ˎˎ
ˎˎ

Güç beslemesi gösterge lambası

Pil seviyesi düşükse, kalan pil seviye göstergesi yanıp söner
(kırmızı). Bu cihazı şarj edin.
Bu cihazın açıldıktan sonra başlatılması birkaç dakika sürebilir.
Bu bir arıza göstergesi değildir.
Bu cihazı açık konumdayken bilgisayarınızdan şarj etmek için
bilgisayarınıza AC adaptörü bağlayın, ardından bu cihazı
bilgisayarınıza bağlayın.

Lamba durumu

Durum

Bu cihazı kapatmak için

Yeşil

Güç beslemesi devam ediyor ya da güç
beslemesi için hazır

Kırmızı, yanıp
sönüyor

Hata

 (Güç) düğmesini 3 saniye veya daha fazla süreyle basılı tutun.
Bu cihazın gücü kapanır, ardından kablosuz LAN gösterge lambası
ve pil gösterge lambası söner.

Kapalı
ˎˎ

Notlar

Güç beslemesi kapalı

ˎˎ

Bilgisayar gibi bir cihaz USB microB portuna bağlandığında, USB
A portundan güç beslemesi veya veri erişimi kullanılamaz. Bu
durumda, güç beslemesi göstergesi kapalıdır.

Lamba durumu

Durum

Sarı

Sistem yazılımı güncelleniyor ya da bir hata
oluştu

Sarı, yanıp sönüyor

Verilere erişiliyor

USB A portu *1
USB microB port *2

Şarj cihazları

Yeşil, yavaş şekilde Pil seviyesi yüksek
yanıp sönüyor

ACCESS (veri erişimi) lambası

Parçaların Tanımlanması

Yaklaşık şarj süresi

Veri aktarımı sırasında bu cihazın gücünü kapatmayın.

Modları değiştirme
Bu cihazın modu aşağıdaki gibi güç düğmesini ne kadar süre basılı
tuttuğunuza göre değişir.

Kapatma

ACCESS (veri erişimi) lambası
(Kablosuz LAN göstergesi) lambası
(Güç beslemesi göstergesi) lambası
Pil gösterge lambası
(Güç) düğmesi
Kart yuvası (SD kart)

*1	Akıllı telefon veya tablete güç vermek için USB
bellek ve benzeri aygıtlarla bağlantı için
*2	Bu cihazı şarj etmek için/Bilgisayarla bağlantı
kurmak için

Sıfırlama düğmesi

Notlar

Bu cihaz dahili şarj edilebilir pil takımına sahiptir.
Bu cihazı kullanmadan önce şarj edin.

Bu cihazı bilgisayarınıza bir USB kablosuyla (ürünle verilir)
bağlayın.
Pil gösterge lambası
USB kablosu
(ürünle verilir)

Bir USB AC adaptörle (ayrı olarak satılır) şarj ederken
Bu cihazı, USB kabloyu (ürünle verilir) bu cihaza ve USB AC
adaptöre bağlayarak (ayrı olarak satılır), ardından da USB AC
adaptörü duvar prizine takarak şarj edebilirsiniz.
Bu cihazla kullanılabileceği onaylanan USB AC adaptörlerle ilgili
bilgi için destek sayfasına (http://www.sony.net/c20/) başvurun.
Şarj işlemi tamamlandığında, pil gösterge lambası söner*.
Şarj işlemi tamamlandığında, USB kablosunu çıkarın.
* Bazı USB bağlantı noktaları, güç sağlamalarına rağmen
bataryanın şarj edilmesini desteklemez. Bu durumda, şarj
tamamlansa bile batarya gösterge ışığı sönmez.
Tahmini şarj süresi için aşağıdaki tabloya bakın.
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ışık yeşil renkte yanar ve

kapanır.

Güç düğmesini 3 saniye veya daha fazla süreyle
basılı tutun.

Bu cihazı şarj etme

Bilgisayardan şarj ederken

Seri numarası

Güç beslemesi modu

Bu cihaza erişim sağlanırken SD kartın ya da USB cihazının
çıkarılması önemli verilerin zarar görmesine neden olabilir.
Çıkarmadan önce, veri erişimi lambasının yanıp sönmediğinden
emin olun.

Bu cihazı bir bilgisayardan veya USB AC adaptör ile (ayrı olarak
satılır) şarj edin.

MAC adresi

ışık yanar.

Bu cihazın kart yuvasına bir SD kart yerleştirin ya da USB A portuna
bir USB cihazı takın.
ˎˎ

NFC temas noktası

Kablosuz LAN modu

Bu cihaza SD kart veya USB
cihazı bağlanması

Güç düğmesine 0,5 saniye ila 1 saniye boyunca
basın.
ˎˎ
ˎˎ

Güç beslemesi modunda, cihazınızı maksimum 1,5 A çıkışla şarj
edebilmek için yüksek güçlü besleme kullanılabilir.
Yüksek güçlü besleme, kablosuz LAN modunda kullanılamaz.
USB ve kablosuz LAN işe bilgisayara bağlama hakkında
bilgi için bilgisayarınıza uygun olan sayfalara bakın.
Windows için  sayfa 2
Mac için  sayfa 3

USB Bağlantısı (Windows)

Kablosuz LAN Bağlantı (Windows)
Adım1: İlk kez bağlanma

7 En az 8 harf veya sayıdan oluşan kişisel bir
parola girin.

Notlar

8 Doğrulamak için parolanızı tekrar girin ve
[kayıt etme]’yi tıklatın.

ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ

Bu cihaz (WG-C20) kablosuz LAN ile bilgisayara bağlandığında
bilgisayarın internet bağlantısı kesilir.
İnternete bağlanmak için Yardım Kılavuzuna bakın.
Bu cihazın güvenliği zaten ayarlanmışsa, bilgisayarınızı ilk kez
bağlarken parola girmeniz gerekir. Bu durumda Adım2 ve
Adım3’ü ayarlamanıza gerek yoktur.

1 Bu cihazı açın.

9 Kablosuz LAN bağlantısı parola
ayarlandığında kesilir.

Bu cihazı bilgisayara bağlama
1 Bu cihazı kapatın.
2 Cihazın kart yuvasına SD kart takın.
3 Bu cihazı bir bilgisayara USB kablosuyla
(ürünle verilir) bağlayın.
Kablonun yönüne dikkat edin.

Adım3: Kablosuz LAN’a yeniden bağlama

USB kablosu
(ürünle verilir)

1 Bu cihazı bağlayın.
Windows XP/Windows Vista
 Ekranın sağ altında görev tepsisinde bulunan
öğesini
sağ tıklatın.
 [Kullanılabilir Ağlar/Bir ağa bağlan] seçeneğini tıklatın.
 WG-C20-xxxxxx* öğesini seçin ve [Bağlan]’ı tıklatın.

2 Bilgisayarınızı bu cihaza bağlayın.
Windows XP/Windows Vista
 Ekranın sağ altında görev tepsisinde bulunan
öğesini
sağ tıklatın.
 [Kullanılabilir Ağlar/Bir ağa bağlan] seçeneğini tıklatın.
 WG-C20-xxxxxx* öğesini seçin ve [Bağlan]’ı tıklatın.

Windows 7/Windows 8
 Ekranın sağ altında görev tepsisinde bulunan
öğesini
tıklatın.
 WG-C20-xxxxxx* öğesini seçin ve [Bağlan]’ı tıklatın.
* “xxxxxx” MAC adresinin son 6 hanesidir.
Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu’nun “Parçaları Tanıma” kısmındaki
MAC adresini kontrol edin.

3 Bilgisayarın ve cihazın bağlı olduğunu
doğrulayın.
Notlar
ˎˎ
ˎˎ

Windows 7 veya Windows 8 kullanırken, bağlantı sırasında
bir uyarı mesajı görüntülenebilir. Devam edebilirsiniz.
Çalışma ortamına bağlı olarak bu cihazın bilgisayara
bağlanması zaman alabilir.

Adım2: Güvenlik Ayarı
Önemli!
Kablosuz LAN cihazını kullanmadan önce güvenlik kurulumunu
yapmanız çok önemlidir. Aksi halde, aktarım mesafesindeki diğer
uyumlu cihazlar da bu cihaza bağlanabilir.

1 Web tarayıcısının proxy ayarının
yapılmadığını doğrulayın.

Windows 7/Windows 8
 Ekranın sağ altında görev tepsisinde bulunan
öğesini
tıklatın.
 WG-C20-xxxxxx* öğesini seçin ve [Bağlan]’ı tıklatın.
* “xxxxxx” MAC adresinin son 6 hanesidir.
Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu’nun “Parçaları Tanıma” kısmındaki
MAC adresini kontrol edin.

2 Parolanızı girin.
Adım2’de ayarladığınız parolayı girin.
Bilgisayarın ve cihazın bağlı olduğunu doğrulayın.
Bir sonraki seferden itibaren bu cihaz için bir cihaz setine
bağlanırken parolaya ihtiyaç duymazsınız.

Doğrulama hatası oluşursa:
Parola yanlış olabilir.

Parolayı unuttuysanız:
Varsayılan ayara dönmek için Reset düğmesini 10 saniye
basılı tutun. Sonra Adım1’de yeniden parola belirleyin.

Adım4: Bu cihazdaki bir dosyaya erişim
SD kartına erişirken
1 Bu cihaza SD kart takın.
2 Bu cihazı bilgisayara kablosuz LAN ağını
kullanarak bağlayın.
3 Internet Explorer adres çubuğuna
“\\192.168.41.1\” girin.
[SD_Card] klasörü görüntülenir. Artık SD karttaki klasör ve
dosyaları okuyabilir ve yazabilirsiniz.

Proxy ayarlarını iptal etmek için
 Internet Explorer menü çubuğunda [Araçlar]  [İnternet
Seçenekleri]  [Bağlan]  [LAN Ayarları].
 LAN ayarları ekranında proxy sunucunun [Yerel ağınız için
Ara Sunucu kullanın (Use a Proxy Server for your LAN)]
işaretini kaldırın.
“Favoriler” ve “kısayol” kullanışlı özelliklerdir.
“\\192.168.41.1” Favorilere eklemek için “Favoriler”i sağ tıklatın
ve “Mevcut konumu Favorilere ekle” seçeneğini tıklatın.

USB cihazına bağlanırken
1 Bu birimi USB cihazına bağlayın.
2 Bu cihazı bilgisayara kablosuz LAN ağını
kullanarak bağlayın.
3 Internet Explorer adres çubuğuna
“\\192.168.41.1\” girin.
[USB_Device] klasörü görüntülenir ve USB cihazındaki dosyaları
okuyup yazabilirsiniz.

Proxy ayarlarını geri yüklemek için
LAN ayarları ekranında [Yerel ağınız için Ara Sunucu kullanın
(Use a Proxy Server for your LAN)] seçeneğini işaretleyin ve
bununla ilgili ayarları geri alın.

2 Internet Explorer adres çubuğuna
“http://192.168.41.1/” girin.
3 Ekranın sağ üstünden [Ayarlar] seçeneğini
belirleyin.
4 [Giriş kontrollu] sekmesini seçin.
5 [Sahibi] seçeneğini tıklatın.
6 [güvenlik]’nde [WPA2-PSK (AES)] seçin.

Ekran değişiklik gösterebilir.

4 [Bilgisayar] (veya Windows XP’de
[Bilgisayarım]) penceresini açın.
5 Ekrandaki yeni algılanan “Çıkarılabilir disk
(E:)*” simgesini doğrulayın.
Artık SD karttaki klasör ve dosyalara erişebilirsiniz.
* Bilgisayarınızda “(E:)” sürücü adı değişiklik gösterebilir.

Notlar
ˎˎ

Diğer USB cihazlar bilgisayara USB ile bağlı olmadıklarında
bu cihazla kullanılamazlar.

USB kablosunu çıkarmak için
1 Bu cihaza erişimin sonlandığını doğrulayın.
2 Ekranın sağ altındaki
,
veya
(Donanımı kaldır) simgesini tıklatın.
Şu anda bilgisayara bağlı olan cihaz görüntülenir.

3 Bu birimi tıklatın.
4 “Donanımı kaldırmak güvenli” mesajını
doğrulayın ve [Tamam]’ı tıklatın.
Windows 8, Windows 7 veya Windows XP kullanıyorsanız
[Tamam]’ı tıklatmanız gerekmez.

5 USB kablosunu cihazdan çıkarın.

USB Bağlantısı (Mac)

Kablosuz LAN Bağlantı (Mac)
Adım1: İlk kez bağlanma
Notlar
ˎˎ
ˎˎ
ˎˎ

Bu cihaz (WG-C20) kablosuz LAN ile bilgisayara bağlandığında
bilgisayarın internet bağlantısı kesilir.
İnternete bağlanmak için Yardım Kılavuzuna bakın.
Bu cihazın güvenliği zaten ayarlanmışsa, bilgisayarınızı ilk kez
bağlarken parola girmeniz gerekir. Bu durumda Adım2 ve
Adım3’ü ayarlamanıza gerek yoktur.

1 Bu cihazı açın.

Adım3: Kablosuz LAN’a yeniden bağlama
1 Bu cihazı bağlayın.
 Ekranın sağ altında menü çubuğunda bulunan
öğesini
tıklatın.
 WG-C20-xxxxxx* öğesini seçin. Gerekli olduğu şekilde
parolanızı girin ve [katıl] seçeneğini tıklatın.
* “xxxxxx” MAC adresinin son 6 hanesidir.
Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu’nun “Parçaları Tanıma” kısmındaki
MAC adresini kontrol edin.

Bu cihazı bilgisayara bağlama
1 Bu cihazı kapatın.
2 Cihazın kart yuvasına SD kart takın.
3 Bu cihazı bilgisayarınıza bir USB kablosuyla
(ürünle verilir) bağlayın.
Kablonun yönüne dikkat edin.
USB kablosu
(ürünle verilir)

2 Parolanızı girin
Adım2’de ayarladığınız parolayı girin.
Bilgisayarın ve cihazın bağlı olduğunu doğrulayın.
Bir sonraki seferden itibaren bu cihaz için bir cihaz setine
bağlanırken parolaya ihtiyaç duymazsınız.

2 Bilgisayarınızı bu cihaza bağlayın.
 Ekranın sağ altında menü çubuğunda bulunan
öğesini
tıklatın.
 WG-C20-xxxxxx* öğesini seçin. Gerekli olduğu şekilde
parolanızı girin ve [katıl] seçeneğini tıklatın.
* “xxxxxx” MAC adresinin son 6 hanesidir.
Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu’nun “Parçaları Tanıma” kısmındaki
MAC adresini kontrol edin.

3 Bilgisayarın ve cihazın bağlı olduğunu
doğrulayın.
Yuakrıdaki 
seçeneğini tıklattıktan sonra, “WG-C20xxxxxx” ekranda görüntülendiğinden emin olun.

Notlar
ˎˎ

Çalışma ortamına bağlı olarak bu cihazın bilgisayara
bağlanması zaman alabilir.

Adım2: Güvenlik Ayarı
Önemli!

Doğrulama hatası oluşursa:
Parola yanlış olabilir.

Parolayı unuttuysanız:
Varsayılan ayara dönmek için Reset düğmesine 10 saniye
basılı tutun. Sonra Adım1’de yeniden parola belirleyin.

Adım4: Bu cihazdaki bir dosyaya erişim
1 Bu cihaza SD kart takın.

1 Bu cihaza erişimin sonlandığını doğrulayın.

2 Bu cihazı bilgisayara kablosuz LAN ağını
kullanarak bağlayın.

2 Bu cihazın disk simgesini sürükleyip Çöp
simgesine bırakın. Diğer bir yöntem olarak,
Finder’da bu cihazın sürücüsüne ait
(Çıkar) öğesini tıklatın.

3 [Git]  [Sunucuya Bağlan...] öğesini seçin.
Adres çubuğuna “smb://192.168.41.1” yazın
ve [Bağlan]’ı tıklatın.
4 [Konuk]  [Bağlan] öğesini seçin.

5 Birden fazla cilt ekranda takılmış
görünüyorsa [SD_Card] seçeneğini çift
tıklatın.
SD karttaki klasör ve dosyalara erişebilirsiniz.

USB cihazına bağlanırken
1 Bu birimi USB cihazına bağlayın.
2 Bu cihazı bilgisayara kablosuz LAN ağını
kullanarak bağlayın.
3 [Git]  [Sunucuya Bağlan...] öğesini seçin.
Adres çubuğuna “smb://192.168.41.1” yazın
ve [Bağlan]’ı tıklatın.
4 [Konuk]  [Bağlan] öğesini seçin.

Proxy ayarlarını geri yüklemek için
[Web Proxy (HTTP)] kontrol edin ve bununla ilgili ayarları geri
alın.

2 Safari adres çubuğuna “http://192.168.41.1/”
girin.
3 Ekranın sağ üstünden [Ayarlar] seçeneğini
belirleyin.
4 [Giriş kontrollu] sekmesini seçin.
5 [Sahibi] seçeneğini tıklatın.
6 [güvenlik]’nde [WPA2-PSK (AES)] seçin.
7 En az 8 harf veya sayıdan oluşan kişisel bir
parola girin.
8 Doğrulamak için parolanızı tekrar girin ve
[kayıt etme]’yi tıklatın.
9 Kablosuz LAN bağlantısı parola
ayarlandığında kesilir.

Diğer USB cihazlar bilgisayara USB ile bağlı olmadıklarında
bu cihazla kullanılamazlar.

USB kablosunu çıkarmak için

1 Web tarayıcısının proxy ayarının
yapılmadığını doğrulayın.

 Safariyi başlatın ve [Safari]  [Tercihler...]’i seçin. [İleri
Düzey]’i tıklatın.
 [Ayarları Değiştir...]’i tıklatın.
[Ağ (Network)] paneli açılır.
 [Web Proxy (HTTP)] işaretini kaldırın ve [Tamam (OK)]’ı
tıklatın.

Notlar
ˎˎ

SD kartına erişirken

Kablosuz LAN cihazını kullanmadan önce güvenlik kurulumunu
yapmanız çok önemlidir. Aksi halde, aktarım mesafesindeki diğer
uyumlu cihazlar da bu cihaza bağlanabilir.

Proxy ayarlarını iptal etmek için

[Dosya]  [Yeni Finder Penceresi]’ni tıklatın.
SD kartınızın adı [Aygıt] içinde görüntülendiğinde bağlantı
tamamlanmıştır.
ˎˎ SD kart bu cihaza takılı olduğunda disk simgesi
görüntülenmez.
Artık SD karttaki klasör ve dosyalara erişebilirsiniz.

5 Birden fazla cilt ekranda takılmış
görünüyorsa [USB_Device] seçeneğini çift
tıklatın.
USB cihazındaki klasör ve dosyalara erişebilirsiniz.
Ekran değişime uğrayabilir.

3 USB kablosunu cihazdan çıkarın.

