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Hýzlý Baþlangiç Kýlavuzu

Kurulum CDROM’u

USB portlu masaüstü
veya dizüstü bilgisayar

Kablosuz modem veya
router 

Diðer kablosuz cihaz

1 Kurulum

● Kurulum CD’sini PC’nin CDROM (veya
DVDROM) sürücüsüne

> Kurulum programý otomatik olarak baþlar
● Ekrandaki talimatlarý takip edin

Ýþletim sisteminizin dili standart olarak
seçilmiþ durumdadýr, ancak baþka bir dili
seçmek için 10 saniye zamanýnýz vardýr.

● Ýstenen dilin üzerine týklayýn
> Sonraki ekran otomatik olarak görüntülenir

Kurulum CD’sini yerleþtirme

Kurulum eðer herhangi bir sebepten dolayý
otomatik olarak baþlamazsa:

● Windows’da BAÞLAT’ý ve sonra ÇALIÞTIR’ý
týklayýn

● explorer yazýn ve CDROM (veya DVDROM)
sürücüsüne gidin

● Setup.exe’yi çift týklayýn

● CCU7740N Kablosuz USB Adaptörü resmini
týklayýn

> Sonraki ekran otomatik olarak görüntülenir

EÐER GEREKLÝ BÝLGÝLERE SAHÝP
DEÐÝLSENÝZ CCU7740N USB
ADAPTÖRÜNÜZÜ TAKMAYINIZ!
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Dil seçmeB

Ürün seçmeC

> Ekranda yazýlým ve son kullanýcý lisans
sözleþmesi görüntülenir

● Dikkatle okuyun ve Kabul ediyorum‘u
týklayýn

> Sonraki ekran görüntülenir

Yazýlým lisansýD

2

● Devam’ý týklayýn
> Ekranda bir iþlem çubuðu görüntülenir
> Sizden kablosuz USB adaptörünü

baðlamanýz istenir
● CCU7740N kablosuz USB adaptörünüzü

baðlayýn
> Kurulum iþlemi devam eder

USB adaptörünün baðlanmasýA

EÐER GEREKLÝ BÝLGÝLERE SAHÝP
DEÐÝLSENÝZ CCU7740N KABLOSUZ USB
ADAPTÖRÜNÜZÜ TAKMAYINIZ!
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> Kurulum penceresine iliþkin bir onaylama
görüntülenir
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Baðlantý
Ekrandaki talimatlarý takip edin
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Að sisteminize baðlanmasýB

Eðer aðýnýz güvenli duruma getirilmiþse,
sizden aþaðýdaki güvenlik ayarlarýný girmeniz
istenecektir.

● Ekranýnýzýn sað köþesindeki simgeyi veya
masaüstünde bulunan Philips Kablosuz Að
Yöneticisi simgesini çift týklayýn

● Kimlik doðrulama tipinizi seçin
● Anahtar tipinizi seçin
● Eðer gerekiyorsa Geçis sözcügü

kaullanin’ý seçin
● Þifreleme anahtarýnýzý girin
● Degisiklikleri Uygula ‘yý seçin

● Saha anketi sekmesini seçin
● Tara‘yý týklayýn
> Kablosuz að isimlerini gösteren bir liste

görüntülenir
● Kablosuz aðýnýzýn ismini çift týklayýn

> Link bilgilerinin bulunduðu bir ekran
görüntülenir

● Çikis ‘ý týklayýn

3 Kullaným

A Ýnternet tarayýcýsýný açýn

Ýnternet adresini açýn

W
EB

 BROWSER

● Ýnternet adresini girin
Örneðin www.philips.com

● Git’ i seçin

Kablosuz özgürlük
Kablosuz aðýn sunduðu özgürlüðün tadýný çýkarýn. Bilgisayarýnýz þimdi evinizin
herhangi bir yerinde kullaným için hazýr durumdadýr.
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Philips’e hoþ geldiniz
Ürününüzün kaydýný yapýn ve teknik destek alýn:
www.philips.com/welcome

CCU7740N

Hýzlý Baþlangýç Kýlavuzu
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3 Kullaným
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