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Ambalajın içindekiler 

İçindekiler

/i

Diğer İhtiyaçlarınız

Elektrik bağlantısının tipi yaşadığınız bölgeye bağlıdır. Kullanıcı kılavuzundaki 
şekiller, akım hattı eternet adaptörünün Kıta Avrupası versiyonunu 
göstermektedir.

Versiyon Bölge
/00 Kıta Avrupası
/05 Büyük Britanya ve İrlanda

A B C D

SYK3600 (14 Mbit/s)

SYK5600 (85 Mbit/s)

SYE5600 (85 Mbit/s)

2 2 1 1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

2

3

Powerline communication SYK3600
SYE5600, SYK5600

/00 /05

AC

PC

Internet

Modem Router

AC

A2+

AC Ethernet

A2+

1A
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Kurulumdan sonra sonuç
Akım hattı eternet ağının bir örneği için aşağıdaki şekle bakın. 

Akım hattı ağını kurmak için, iki veya daha fazla akım hattı eternet adaptörü 
kullanın.

Akım hattı eternet ağına bir ağ cihazı bağlamak için, ağ cihazında Ethernet 
UTP5e RJ-45 ağı portu olmalıdır.

Internet

AC

PC

PC

Ethernet

AC

AC

AC

AC

AC

RouterModem
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Başlamadan önce

Akım hattı eternet adaptörleri
• SKY3600 ambalajı içinde iki adet SY3600 akım hattı eternet adaptörü 

bulunmaktadır.
• SKY5600 ambalajı içinde iki adet SY5600 akım hattı eternet adaptörü 

bulunmaktadır.

Kullanıcı kılavuzu
• Kullanıcı kılvuzunda açıklanan prosedürleri takip edin.
• İleride referans olarak kullanmak üzere güvenlik CD'sini saklayın.

Güvenlik tedbirleri

• Ürünü kurmadan önce, ürünün tip etiketindeki voltajın bağlanan elektrik 
şebekesinin voltajı ile aynı olmasına dikkat edin.

• Ürünü dış mekanlarda kullanmayın.
• Ürünü nem veya suya maruz bırakmayın. Ürünün üzerine veya yakınına sıvı 

ihtiva eden nesneler koymayın (örneğin vazolar). Ürün ıslak alanlar için uygun 
değildir.

• Ürünü ısı kaynaklarına maruz bırakmayın (örneğin, ısıtma donanımı veya 
direkt güneş ışını).

• Ürünü kum veya toza maruz bırakmayın.
• Havalandırma için ürünün etrafında yeterli boş alanın olduğuna emin olun.
• Ürünü açmayın.
• Bağlanan ağ kablolarını kesmeyin.
• Ürünü temilemeden önce, ürünün elektrik şebekesi ile bağlantısını kesin.
• Ürünü sıvı veya aeresol temizleyicileri le temizlemeyin. Ürünü sadece nemli 

bir bez ile temizleyin.

Tavsiye Bağlanan cihazların dokümanları ilave bilgi içerebilir. Örneğin, 
bilgisayarınızın kullanıcı kılavuzu, oyunların konsolu, modem veya yönlendirici.

UYARI ÜRÜN BİR A SINIF ÜRÜNÜDÜR. DAHİLİ BİR ORTAMDA, BU CİHAZ, 
KULLANICININ YETERLİ ÖNLEMLER ALMASINI GEREKTİREBİLECEK 
RADYO FREKANS KARIŞIMALARINA SEBEP OLABİLİR.

UYARI ÜRÜN, BİNANIN ELEKTRİK TESİSATININ KISA-DEVRE (AŞIRI AKIM) 
KORUMASINI KULLANMAKTADIR.

UYARI BİNANIN ELEKTRİK TESİSATINI DEĞİŞTİRMEYİN. SADECE 
YETKİLİ TESİSATÇILAR ELEKTRİK TESİSATINI DEĞİŞTİREBİLİRLER.

UYARI 120 V(AC), 15 A VEYA 240 V(AC), 6 A' DEN DAHA BÜYÜK 
SİGORTALAR VEYA DEVRE KIRICILAR İLE ÜRÜNÜ KULLANMAYIN.
7
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Avrupa düzenlemeleri
Ürün, European R&TTE direktif 1999/5/EC 'ye göre tasarlanmış, test edilmiş ve 
üretilmiştir. Bu direktif altında, ürün, Avrupa Birliğinin bütün üye ülkelerinde 
kullanılabilir.

Genel Bakış

Akım hattı eternet adaptörü
• SKY3600 ambalajı içinde iki adet SY3600 akım hattı eternet adaptörü 

bulunmaktadır.
• SKY5600 ambalajı içinde iki adet SY5600 akım hattı eternet adaptörü 

bulunmaktadır.

1 Ağ çarpışma ışığı
Ev akım hattı kablolamasının çarpışmalarını göstermektedir.
• Yanıp sönme - Ev akım hattı kablolamasının artan kullanımı
• Kapalı - Ev akım hattı kablolamasında çarpışmalar bulunmamaktadır.

2 Akım hattı aktivite ışığı
Ev akım hattı kablolamasda aktiviteyi göstermektedir.
• Kapalı - Aktivite yok
• Yanıp sönme - Aktivite

3 Akım hattı bağlantı ışığı
Ağ bağlantısının durumunu göstermektedir.
• Kapalı - Başka bir akım hattı eternet adaptörü bulunmamıştır
• Yanıp sönme - Başka bir akım hattı eternet adaptörü aramaktadır
• Açık - Başka bir akım hattı eternet adaptörüne bağlanmıştır

4 Eternet aktivite ışığı
Ethernet portu üzerindeki aktiviteyi göstermektedir.
• Kapalı - Aktivite yok
• Yanıp sönme - Aktivite

5 Ağ portu
Bir ağ kablosunu (Ethernet UTP5e) ağ cihazına bağlamaktadır.

6 Güç konektörü
Elektrik şebekesine bağlamaktadır.

7 Ürün tanımlama etiketi
Kişisel güvenliği sağlamak için ürün tanımlama kodunu içermektedir.

1

2

3

4

5

6

7
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Ağ kablosu
1 Ethernet UTP5e RJ-45 konktörü

Ya - akım hattı eternet adaptörünün ağına bağlamaktadır
Veya - ağ cihazına bağlamaktadır

2 Ethernet UTP5e RJ-45 konktörü
Ya - akım hattı eternet adaptörünün ağına bağlamaktadır
Veya - ağ cihazına bağlamaktadır

Kurulum

Internet üyelik geniş bandını paylaştırın 
(opsiyon A1)
1 Akım hattı eternet ağında kişisel güvenlik sağlamak istediğiniz zaman, 

Product ID kodunu, (örneğin WQH7-E2JU-3QLH-YBRY) yazın. 11 
sayfasındaki ’Güvenlik’ na bakın.

2 Ağ kablosunu alın.
3 Ağ kablosunun konektörünü modem veya yönlendiricinin ağ portunun içine 

takın.
4 Ağ kablosunun diğer konektörünü akım hattı eternet adaptörünün ağ portunun 

içine takın.
5 Akım hattı eternet adaptörünü elektrik şebekesine takın.

> PL-LINK ışığı yanar.
6 Bir bilgisayarı veya veya bir ağ cihazını akım hattı eternet ağına (A2+ 

opsiyonlarına bakın) bağlayın.

1

2

AC

AC

Internet

Modem Router

2

345
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Bir bilgisayar bağlayın (opsiyon A2+)

1 Akım hattı eternet ağında kişisel güvenlik sağlamak istediğiniz zaman, 
Product ID kodunu, (örneğin WQH7-E2JU-3QLH-YBRY) yazın. 11 
sayfasındaki ’Güvenlik’ na bakın.

2 Ağ kablosunu alın.
3 Ağ kablosunun konektörünü bilgisayarınızın ağ portunun içine takın.
4 Ağ kablosunun diğer konektörünü akım hattı eternet adaptörünün ağ portunun 

içine takın.
5 Akım hattı eternet adaptörünü elektrik şebekesine takın.

> PL-LINK ışığı yanar.

Geniş band Inernet üyeleğinin tipine bağlı olarak, bir veya birden fazla 
bilgisayar veya ağ cihazı geniş band Internet üyeliğini paylaşabilir. Daha 
fazla bilgi için Internet servis sağlayıcınız ile temas kurun.

İki veya daha fazla ağ cihazı geniş band Internet üyeliğini paylaştığı zaman 
bir yönlendirici gerektirmektedir. Internet servis sağlayıcınız entegre 
yönlendirici ile bir modem sağlamadığı zaman ayrı bir yönlendirici tesis 
etmelisiniz.

En son Philips yönlendiriciler (baz istasyonları) için www.philips.com/ce 
sitesine bakın.

Akım hattı eternet adaptörü için bağlı bir PC'ye bir sürücü takmak 
gerekmemektedir. Ancak, PC içindeki eternet adaptörü doğru çalışması için bir 
sürücü gerektirir. 

AC

AC

PC

25

34

http://www.philips.com/ce
http://www.philips.com/ce
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Bir ağ cihazı bağlayın (opsiyon A2+)

1 Akım hattı eternet ağında kişisel güvenlik sağlamak istediğiniz zaman, 
Product ID kodunu, (örneğin WQH7-E2JU-3QLH-YBRY) yazın. 11 
sayfasındaki ’Güvenlik’ na bakın.

2 Ağ kablosunu alın.
3 Ağ kablosunun konektörünü ağ cihazının ağ portunun içine takın.
4 Ağ kablosunun diğer konektörünü akım hattı eternet adaptörünün ağ portunun 

içine takın.
5 Akım hattı eternet adaptörünü elektrik şebekesine takın.

> PL-LINK ışığı yanar.

Güvenlik

Giriş
Data transmisyonlarının kişisel güvenliklerini, güvenlik CD'si ve bir bilgisayar ile 
aşağıdaki işletim sistemlerinden birisi ile etkinleştirebilir ve etkisiz kılabilirsiniz.
• Microsoft Windows® 2000
• Microsoft Windows® XP

Ağ cihazlarına örnekler şunlardır: oyun konsolları, multimedya ve ağ bağlantılı 
bellekler.

AC

AC

25

34
Ethernet

Kişisel güvenli etkinleştirmek için, sürücüler kurulmalıdır. Bu sürücüler, akım 
hattı eternet adaptörleri ile iletişim kurabilir.

Ön değer güvenlik kodu: HomePlug.
11
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Güvenliği etkinleştirin
1 Güvenlik CD'sini bilgisayarın CD veya DVD sürücüsüne koyun.

> Güvenlik CD'si otomatik olarak başlar.
2 Ekran üzerindeki talimatları takip edin.

Güvenlik CD'si otomatik olarak başlamaz ise:
1 My Computer ekranını açın.
2 CD veya DVD sürücüsünü sağ tıklayın.
3 Autorun ekranını tıklayın.

> Güvenlik CD'si başlar.

Güvenliği etkisizleştirin
1 Güvenlik CD'sini bilgisayarın CD veya DVD sürücüsüne koyun.

> Güvenlik CD'si otomatik olarak başlar.
2 Ekran üzerindeki talimatları takip edin.

Güvenlik CD'si otomatik olarak başlamaz ise:
1 My Computer ekranını açın.
2 CD veya DVD sürücüsünü sağ tıklayın.
3 Autorun ekranını tıklayın.

> Güvenlik CD'si başlar.

Keyfini çıkartın

Akım hattı eternet ağı
Akım hattı eternet ağının bir örneği için aşağıdaki şekle bakın.

Internet

AC

PC

PC

Ethernet

AC

AC

AC

AC

AC

RouterModem



TR
Yardım Gerekiyor mu?

Akım hattı eternet adaptörleri
• SKY3600 ambalajı içinde iki adet SY3600 akım hattı eternet adaptörü 

bulunmaktadır.
• SKY5600 ambalajı içinde iki adet SY5600 akım hattı eternet adaptörü 

bulunmaktadır.

Sorun giderme
Problem Tips
Güvenlik CD'si başlamaz. Güvenlik CD'sini manuel olarak başlatın:

1. My Computer ekranını açın.
2. CD veya DVD sürücüsünü sağ tıklayın.
3. Autorun ekranını tıklayın.

Akım hattı eternet adaptörü 
üzerindeki ışıklar yanmaz.

Akım hattı eternet adaptörünü aktif elektrik 
şebekesine takın.

PL-LINK ışığı yanmaz. İki veya daha fazla akım hattı eternet 
adaptörünü ev akım hattı kablo sistemine 
bağlayın.
Akım hattı eternet adaptörlerini aktif elektrik 
şebekesine takın.
Bütün akım hattı eternet adaptörlerinin kişisel 
güvenliğini etkisiz kılın. 12 sayfasındaki 
’Güvenliği etkisizleştirin’ na bakın.

Bilinmeyen cihazlar benim 
ağıma erişebilirler.

Kişisel güvenliği etkinleştirin. 12 sayfasındaki 
’Güvenliği etkinleştirin’ na bakın.

Ağım üzerindeki bilinmeyen 
cihazlara erişebilirim.

Kişisel güvenliği etkinleştirin. 12 sayfasındaki 
’Güvenliği etkinleştirin’ na bakın.

Akım hattı eternet adaptörleri 
arasındaki hız düşük

14 sayfasındaki ’Akım hattı eternet ağları’ na 
bakın.

COL ışığı yanıp söner veya 
yanar.

Normal ortamlarda COL ışığı yanar söner veya 
yanar.
13
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Akım hattı eternet ağları

Akım hattı eternet ağının ne kadar ‘clean’ olacağı, aşağıdakilere bağlıdır:
• Elektrik tesisatının kablolarının kalitesi.
• Bağlı bulunan akım hattı eternet adaptörlerinin sayısı. Her bir akım hattı 

eternet adaptörü mevcut olan band genişliğinin bir parçasını alır. Ne kadar 
fazla bağlı akım hattı eternet adaptör sayısı varsa, akım hattı eternet 
adaptörünün her birirne o kadar düşük band genişliği olur. Aynı akım hattı 
eternet ağı üzerinde maksimum akım hattı eternet adaptörü sayısı 15'dir.

• Akım hattı eternet adaptörleri arasındaki mesafe. İki akım hattı eternet 
adaptörü arasındaki maksimum kablo uzunluğu 200 m'dir.

• Akım hattı eternet ağındaki elektrik gürültüsü. Örneğin, çamaşır makineleri, 
cep telefonları şarjları ve ışık selektörleri elektrik gürültüsüne neden olabilir.

• Akım hattı eternet adaptörünün, elektrik şebekesine bağlanma şekli. Akım 
hattı eternet adaptörünü mümkün olduğu kadar duvara yakın bağlamanızı 
tavsiye ederiz. Eğer mümkünse, akım hattı eternet adaptörünü , duvardaki 
güç teminine bağlamak için engellenemeyen güç teminleri veya çok yönlü 
soketler kullanmayın.

• Elektrik tesisatındaki faz kuplelerinin kısıtlığı. Bir fazdaki akım hattı eternet 
adaptöründen başka bir fazdaki akım hattı eternet adaptörüne optimal 
bağlantı için, fazlar birleştirilmelidir.

Online yardım
Için www.philips.com/support sitesine bakınız:
• Interaktif yardım
• Sık sorulan sorular

İki SYE3600 akım hattı eternet adaptörleri arasında ilan edilen maksimum hız 
14 Mbit/s 'dir. 14 Mbit/s, bir akım hattı eternet adaptöründen diğerine doğru 
datayı göndermek için gerekli olan ilave datayı ihtiva etmektedir. ‘temiz’ bir 
ortamda, iki SYE3600 akım hattı aternet adaptörü arasındaki maksimum data 
hızı 5 Mbit/s olabilir.

İki SYE5600 akım hattı eternet adaptörleri arasında ilan edilen maksimum hız 
85 Mbit/s 'dir. 85 Mbit/s, bir akım hattı eternet adaptöründen diğerine doğru 
datayı göndermek için gerekli olan ilave datayı ihtiva etmektedir. ‘temiz’ bir 
ortamda, iki SYE5600 akım hattı aternet adaptörü arasındaki maksimum data 
hızı 25 Mbit/s olabilir.

UYARI BİNANIN ELEKTRİK TESİSATINI DEĞİŞTİRMEYİN. SADECE 
YETKİLİ TESİSATÇILAR ELEKTRİK TESİSATINI DEĞİŞTİREBİLİRLER.

http://www.philips.com/support
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Helpline
/i

Bu bilgiyi vermeye hazır olun:
• Problemin bir tanımı ve oluştuğu zaman
• Ürünün etiketinin üzerindeki tip numarası
• Satın alma tarihi

Teknik veriler

SYE3600 

/i

Ülke Telefon numaraları Dakika ücreti
België/Belgique/Belgien 070 253 010 € 0.17
Danmark 3525 8761
Deutschland 0180 5 007 532 € 0.20
Ελλασ 008003122 1223
España 902 888 785 € 0.15
France 08 9165 0006 € 0.23
Ireland 01 601 1161
Italia 199 404 042 € 0.21
Luxemburg/Luxembourg 26 84 30 00
Nederland 0900 0400 063 € 0.20
Norge 2270 8250
Österreich 0820 901115 € 0.20
Portugal 2 1359 1440
Schweiz/Suisse/Svizzera 02 2310 2116
Suomi 09 2290 1908
Sverige 08 632 0016
Türkiye 0800 216 3302
United Kingdom 0906 1010 017 £ 0.15

SKY3600 ambalajı içinde iki adet SY3600 akım hattı eternet adaptörü 
bulunmaktadır.

Standart HomePlug 1.0 uygunluk
Brüt transmisyon oranı 14 Mbit/s
Frekans bandı 4.3 - 20.9 MHz
Güç kaynağı 100 - 240 V(AC), 50 - 60 Hz
Port IEEE 802.3 RJ-45
Kodlama 56-bit data kodlama güvenlik anahtarı
Çalışma sıcaklığı 0 - 40 °C 
15
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SYE5600

/i

Desteklenen protokoller
Akım hattı eternet adaptörleri şunlarla uydundur:
• IEEE802.3 'e uygun olan cihazlar
• Diğer her türlü HomePlug cihazları

Bilgi

Ticari markalar
Windows, Amerika Birleşik Devletlerinde ve diğer ülkelerdeki Microsoft 
Corporation tescilli ticari markasıdır. 

Sağlık ve Güvenlik
Philips Royal Electronics, genelde elektromanyetik sinyaller çıkarma ve alma 
özelliği olan, her türlü elektronik aygıt gibi, bir çok ürünü tüketici hedefi olarak 
üretmekte ve satmaktadır. Philips’ 'in önde gelen İş Prensiplerinden bir tanesi, 
uygulamadaki tüm yasal düzenlemelere uygun olarak ve ürünlerin üretilmesi 
aşamasında uygulamadaki EMF standartlarının içinde kalarak, ürünlerimiz için 
her türlü sağlık ve güvenlik önlemlerini almaktır. Philips olumsuz sağlık etkileri 
olmayan ürünleri geliştirmeye, üretmeye ve pazarlamaya kendisini adamıştır. 
Philips, şayet ürünleri tasarlanan kullanım için düzgün şekilde kullanılırsa, bugün 
için bilimsel kanıtlanmışlığa göre kullanım için güvenli olduğunu teyit eder. 
Philips, ürünlerinde daha erken entegrasyon için daha ileri standardizasyonlara 
Philipsin katkıda bulunabilmesini sağlamak üzere, uluslararası EMF ve güvenlik 
standartlarının geliştirlmesinde aktif rol oynamaktadır.

Bakım ve servis
Ürün kusurlu ise ve tamir gerektiriyor ise, fakat garanti süresi son bulmuşsa, 
uzmanlarımıza danışabilirsiniz (bkz. sayfa 15)

Garanti
Bu ürünün Philips garanti uygulaması için, www.philips.com/guarantee Philips 
web sayfasına bakmanızı öneriyoruz. 

SKY5600 ambalajı içinde iki adet SY5600 akım hattı eternet adaptörü 
bulunmaktadır.

Standart HomePlug 1.0 uygunluk
Brüt transmisyon oranı 85 Mbit/s
Frekans bandı 4.3 - 20.9 MHz
Güç kaynağı 100 - 240 V(AC), 50 - 60 Hz
Port IEEE 802.3 RJ-45
Kodlama 56-bit data kodlama güvenlik anahtarı
Çalışma sıcaklığı 0 - 40 °C 

http://www.philips.com/guarantee
http://www.philips.com/guarantee
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Kabul etmeme
Teknik spesifikasyonlar herhangi bir bildirime tabi olmaksızın değiştirilebilir. Ticari 
markalar Koninklijke Philips Electronics N.V veya onun diğer şahsi sahiplerinin 
mülkiyetindedir. 2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Bütün hakları saklıdır.
17
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Teknik spesifikasyonlar herhangi bir bildirime tabi olmaksızın değiştirilebilir.
Ticari markalar Koninklijke Philips Electronics N.V veya onun diğer şahsi sahiplerinin mülkiyetindedir.
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