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GÜVENLİK UYARILARI

· C�haz Topraklaması

Kablo modem� topraklaması olan koaks�yel kabloya bağlayın. TopraklamaANSI/NFPA 70 ve
Nat�onal Electr�cal Code standartlarına uygun olarak b�na g�r�ş topraklamasına olab�ld�ğ�nce 
yakın olmalıdır. (NEC bölüm 820.93, koaks�yel kabloda dış �letken kaplamanın topraklama 
standardıdır.) C�haz, IT güç s�stem�nde

 

fazlar arası ger�l�m 120 Volt destekleyecek şek�lde 
tasarlanmıştır.

 

C�haz 100-240V ve

 

50-60Hz aralığında güç adaptörüne �ht�yaç duymaktadır.Güç kablosu,
düzgün polar�zasyon �ç�n ayarlı olmalı ve arkada yer alan güç portuna kolay bağlanab�lmes� �ç�n 
tamamen gömülü olmalıdır. 

 

Modem�n kend� güç adaptörü kullanılmalıdır!

 

· C�haz Bağlantısının

 

Kes�lmes�

 

Kablo modem�n zarar görmes� veya normal olmayan b�r durumla karşılaşılması durumunda, 
hemen c�hazın güç kablosunu pr�zden çıkarınız..

 

· Ortam Sıcaklığı

 

C�haz kurulumu maks�mum 104 Fahrenhe�t(40 Sant�grat)derecede yapılmalıdır. Standart 
çalışma rakımı 2000 metred�r. Maks�mum 4000 metred�r.

 

· Kurulum İç�n Hazırlanması  
Kutu �çer�s�nde yer alan ürünler�, RF kablo konnektörler�n� ve  pr�z�n�z� kontrol ed�n�z.

Kutunun �çer�s�nde aşağıda bel�rt�len ürünler�n olduğunu kontrol ed�n�z.

Enerj� aldığınız pr�z�n çalıştığından ve kablolamasının düzgün olduğundan em�n olunuz. Kablo 
modem�n�z� pr�zden makul b�r uzaklığa koyunuz.

®



MODEM KURULUMU  

®
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1)Türksat onaylı koaks�yel kablonun b�r 

ucunumodem�n arka kısmında yer alan kablo 

konnektörüne, d�ğer ucunuda y�ne Türksat 

onaylı Data/Tv filtren�n Data ucuna bağlayınız. 

Kabloya germe veya bükme yapmayınız; aks� 

takd�rde konnektörün zorlanarak zarar 

görmes�ne sebep olab�l�rs�n�z.

2)Ethernet kablosunun b�r ucunu, arka panelde 

yer  alan ethernet portuna takınız, d�ğer ucunu 

da b�lg�sayarınıza bağlayınız. G�gab�t ethernet 

hızlarına ulaşmak �ç�n Cat5 veya Cat6 kablo 

kullanab�l�rs�n�z (B�lg�sayarınız destekl�yor �se).

3)RJ-11 telefon kablosunun b�r ucunu kablo 

modem�n arka panel�nde yer alan TEL1 

portuna,d�ğer ucunu da telefonunuzun portuna 

bağlayınız. Ses h�zmet�n�z serv�s sağlayıcınız 

tarafından akt�f ed�lmem�şse,telefon serv�s� 

çalışmayacaktır.

4)Güç adaptörünüde güç portuna taktıktan 

sonra d�ğer ucunu pr�ze takınız.

CİHAZ BAĞLANTILARI VE BUTONLARI
Ön ve arka bağlantılar ve butonlar aşağıda açıklanmıştır:

  

RESET

C�hazı resetlemek �ç�n bu butonu kullanınız. Bu �şlem �ç�n küçük b�r aparat 

kullanarak, reset tuşuna basab�l�rs�n�z. C�hazı yen�den başlatmak �ç�n 5 sn’dan 

kısa b�r süre butona basmalısınız. C�hazı fabr�ka ayarlarına döndürmek �ç�n 20 

sn’den fazla b�r süre butona basmanız gerekmekted�r. Bu �şlemden sonra 

EVW32C modem fabr�ka ayarlarında dönecek ve yen�den başlatılacaktır

UYARI: Resetleme �şlem� c�haz üzer�nde yapmış olduğunuz tüm ayarları 

s�l�p fabr�ka ayarlarına ger� dönecekt�r.

TEL1-TEL2 Analog telefonları c�haza bağlamak �ç�n kullanılır.

 

ETH1-ETH4

Ethernet bağlantısı olan c�hazlar �ç�n kullanılır. Örneğ�n 

konsolları, kablosuz er�ş�m noktaları(LAN sw�tch,router). Bağlantı �ç�n RJ45 

ethernet kablosu kullanılır. Arka paneldek� her ethernet portu 2 adet Led �çer�r.

Ethernet c�hazı modeme bağlandığında, ledler aşağıdak� durumlara göre 

değ�ş�kl�k göster�r.

 

·

 
Turuncu LED 10/100 Mbps hızlarında b�r bağlantı olduğunda yanar.

· Yeş�l LED 1000 Mbps (G�gab�t Ethernet) hızında bağlantı olduğunda yanar.

·

 

Kablo modem ve bağlı c�haz arasında ver� akışı olduğunda LED yanıp söner  

(Turuncu veya Yeş�l) 

 
KABLO Internet Serv�s sağlayıcınızın tem�n ett�ğ�

 

Türksat onaylı koaks�yel kablo kullanılır.

ON/OFF C�hazı açma kapama �ç�n kullanılır.

 

POWER Güç adaptörü bağlantısı �ç�n kullanılır,d�ğer ucu pr�ze takılır.

WPS

Ön panelde yer alır.W�-F� Korumalı Kurulum  (WPS)  yöntem� �le

W�-F� c�hazı,  kablo modeme bağlanır.Kullanıcı WPS butonuna bastığında veya 

WPS özell�ğ�n� arayüzden etk�nleşt�rd�ğ�nde,4 dak�ka boyunca PIN g�r�lene kadar 

WPS LED yanıp söner. Bağlantı başarılı olduğunda 5 dak�ka daha 

sonra LED söner.

. 

b�lg�sayarlar,oyun 

 

 

PIN-korumalı 

yandıktan



 
®
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LED DURUMLARI



Bas�t Modem B�lg�ler�
RF MAC Adres  Örnek 00:71:CC:8E:54:C7

F�rmware Vers�yon 2.2.xxxx

Uyumluluk
· DOCSIS 3.0/2.0/1.0 cert�fied
· Ethernet 10/100/1000 Mbps
· W�reless 802.11b/g/n/ac

Yerel WebKullanıcı Arayüzü            http://192.168.100.1 veya http://192.168.0.1

Kullanıcı Adı adm�n

Ş�fre password

 

Varsayılan Kr�ptolama

 

Otomat�k

 

W�reless Varsayılan SSID

 
Modem�n yan tarafında

 
yazılıdır

 

 

®

WEB ARAYÜZ YÖNETİM PANELİ
1) Web tarayıcınız açınız.

2) Adres çubuğuna 192.168.0.1 IP adres�n� g�r�n�z ve Enter tuşuna basınız.

3) G�r�ş sayfası açılacaktır. Kullanıcı adı ve parolayı aşağıdak� g�b� g�r�n�z ve “G�r�ş” � tıklayınız.

Kullanıcı Adı : adm�n       Ş�fre : password

LAN BAĞLANTISI KONFİGÜRASYONU  
DHCP sayfası EVW32C’n�n DHCP sunucu özell�kler�n�n akt�f veya devredışı bırakılmasını sağlar. 
DHCP etk�nleşt�r�lm�ş �se DHCP kullanımlarının görülmes�n� sağlar ve modem�n�ze otomat�k olarak 
bağlanan c�hazların durumunu �zleyeb�l�rs�n�z.
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KABLOSUZ BAĞLANTI TİPİ SEÇİMİ

Modem�n�z aynı anda hem 2.4 GHz hem de 5 GHz yayın yapmaktadır.Bu sayede 802.11g/ 802.11n 
ve 802.11ac protokoller�nde bağlanab�l�rs�n�z.

®

WPA VE WEP ŞİFRELEME

Modem�n�z varsayılan olarak WPA metoduyla ş�frelenm�ş olup,ş�fren�z modem�n altyüzey�nde yer 
almaktadır.Ş�fren�z� değ�şt�rmek �ç�n modem�n arayüzüne g�r�ş yapınız. Güvenl�k modundan 
�sted�ğ�n�z ş�freleme t�p�n� seçerek key kısmına yen� ş�fren�z� g�r�n�z.

 
DİKKAT !!!

 

Kablosuz ağ ş�fres� kullanılmaz �se Internet bağlantınızı

 

olası kaçak kullanımlara açmış 
olacaksınız. Kaçak kullanımdan kaynaklanacak yasal yükümlülükler tamamen kullanıcıya a�tt�r. 
Modem�n�z fabr�ka çıkışlı olarak ş�frelenm�şt�r. Benzers�z ve güvenl� olduğundan bu ş�frey� 
kullanmanız öner�lmekted�r.
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KABLOSUZ YAYINI DEVRE DIŞI BIRAKMA

Ağ Geç�d� sekmes�n� tıklayınız.

WLAN sekmes�nde temel konumuna g�r�n�z. 

Kablosuz enable/d�sable seçenekler�nden d�sable seç�n�z.

“Uygula” butonunu tıkladığınızda w�reless devre dışı kalacaktır.

!!! Kablosuz yayını tamamen devre dışı bırakmak �ç�n her �k� bağlantı t�p�n� de devre dışı 
bırakmanız gerekmekted�r.

®
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SSID KABLOSUZ YAYIN ADI DEĞİŞTİRME 

Ağ Geç�d� sekmes�n� tıklayınız.

WLAN sekmes�nde temel konumuna g�r�n�z. 

Ağ Adı (SSID) kısmına yen� bağlantı adını g�r�p “Uygula” butonuna basınız.

®
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SSID KABLOSUZ YAYIN ADI GİZLEME

Wlan Temel sekmes�ne g�r�ş yapınız.

G�zl� SSID kısmını Enable yapınız.

“Uygula” ded�kten sonra kablosuz yayın adı g�zlenm�ş olacaktır.

®

BRIDGE MODE KONFİGÜRASYONU
Erouter modu sekmes�ne g�r�ş yapınız.

Operasyon Modu br�dge mod yapınız.

“Uygula” ded�ğ�n�zde  Kablo Modem br�dge mod çalışacaktır.
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DİĞER TEKNİK BİLGİLER 

Frekans Aralığı
· 2412-2472 (802.11b/g/n  BW 20MHz)
· 2422-2462 (803.11n  BW 40 MHz)
· 5170-5650 (802.11ac BW 80MHz)

Güç Adaptörü DSA-36PFH-12 FEU 100-240 V/12VDC2.5A

Şebeke Arayüzü
EVW32C UBEE Kablo Modem, Kablo TV şebekes�ne 
koaks�yel kablo ve F konnektör kullanılarak bağlanır. Bu 
nedenle kablonet serv�s abonel�ğ� gerekt�r�r.

Kablosuz Çek�m Gücü   İz�n ver�len 20dBm EIRP Ver�c� Gücü �le sınırlıdır.

Anten Kazancı
·

 

2.4GHz �ç�n 3

 

dB�

 

·

 

5 GHz �ç�n 3 dB�

 

Kanal Sayısı 20 MHz �ç�n 13 adet, 40MHz �ç�n 9 adet, 80 MHz �ç�n 16 adet

Varsayılan Kr�ptolama Otomat�k

 

W�reless Varsayılan SSID Modem�n yan tarafında yazılıdır

 

®

PORT YÖNLENDİRME

Ağ geç�d� kısmında gel�şm�ş sekmes�ne tıklayın.

Port yönlend�rme seçerek  port b�lg�ler� ve IP adres�n� g�r�n�z.

Tanımlama kısmına �s�m vererek,uygula butonuna tıklayınız.
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EVW32C MODEM GARANTİ BELGESİ

İthalatçı Firmanın 

Ünvanı : TELCO İle�şim Teknolojileri Tic.ve S an. Ltd. Ş�

Adresi : Fe�h Mah., Libadiye Cad., Tahralı Sk.,Tahralı Sitesi , Kavakyeli Plz.,         C Blk.,

K:1, D:2-3, PK:34704, Göztepe - Ataşehir/İstanbul

Telefonu : (0216) 317 99 87

Eposta : telco@telcoile�sim.com

Yetkili İmzası ve Kaşesi :

 

Üre�ci Firmanın 

Ünvanı   : Ubee Interac�ve

Adresi : 10F-1, No.5, Taiyuan 1st St. Jhubei City , Hsinchu County 302, Taiwan

Malın

Cinsi        : Modem Garan� Süresi : 2 yıl

 

Markası  : UBEE Azami Tamir Süresi :20 iş günü

  Model     : EVW32C Seri No :

 

®
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GARANTİ ŞARTLARI

1) Garant� süres�, malın tesl�m tar�h�nden �t�baren başlar ve 2 yıldır.

2) Malın bütün parçaları dah�l olmak üzere tamamı garant� kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüket�c�, 6502 sayılı Tüket�c� Korunması 
Hakkında Kanunun 11 �nc� maddes�nde yer alan;

a. Sözleşmeden dönme
b. Satış bedel�nden �nd�r�m �steme

 

c. Ücrets�z onarılmasını �steme

 

d. Satılanın

 

ayıpsız b�r m�sl� �le değ�şt�r�lmes�n� �steme haklarından b�r� kullanılab�l�r.

4) Tüket�c� bu haklardan ücrets�z onarım hakkını seçmes� durumunda satıcı; �şç�l�k masrafı, 
değ�şt�r�len parça bedel� ya da başka herhang� b�r ad altında h�çb�r ücret talep etmeks�z�n malın 
onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.Tüket�c� ücrets�z onarımım hakkını üret�c� veya 
�thalatçıya karşı da kullanab�l�r. Satıcı, üret�c� ve �thalatçı tüket�c�n�n bu hakkını kullanmasından 

mütesels�len sorumludur.

 

5) Tüket�c�n�n ücrets�z onarım hakkını kullanması hal�nde malın

 

· Garant� süres� �ç�nde tekrar arızalanması

 

· Tam�r� �ç�n gereken azam� süren�n aşılması

 

· Tam�r�n mümkün olmadığının, yetk�l� serv�s �stasyonu,satıcı,üret�c� veya �thalatçı firma 
tarafından b�r raporlar bel�rlenmes� durumunda  tüket�c� malın bedel �ades�n�,ayıp oranında 
bedel �nd�r�m�n� veya �mkan varsa malın ayıpsız m�sl� �le değ�şt�r�lmes�n� satıcıdan talep 
edeb�l�r. Satıcı, tüket�c�n�n taleb�n� reddedemez. Bu taleb�n yer�ne get�r�lmemes� 
durumunda satıcı,üret�c� veya �thalatçı

 
mütesels�len sorumludur.

 6) Malın tam�r süres�

 

20 �ş gününü geçemez. Bu süre, garant� süres� �çer�s�nde mala �l�şk�n arızanın 
yetk�l� serv�s �stasyonuna veya satıcıya b�ld�r�m� tar�h�nde, garant� süres� dışında �se malın yetk�l� 
serv�s �stasyonuna tesl�m tar�h�nden �t�baren başlar. Malın arızasının 10 �ş günü �çer�s�nde 
g�der�lememes� hal�nde, üret�c� veya �thalatçı;malın tam�r� tamamlanıncaya kadar, benzer 
özell�klere sah�p başka b�r malı tüket�c�n�n kullanımına tahs�s etmek zorundadır. Malın garant� 
süres� �çer�s�nde arızalanması durumunda tam�rde geçen süre garant� süres�ne eklen�r.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan  arızalar 
garant� kapsamı dışındadır.

8) Tüket�c� garant�den doğan haklarının kullanılması �le �lg�l� olarak çıkab�lecek uyuşmazlıklarda 
yerleş�m yer�n�n bulunduğu veya tüket�c�n�n �şlem�n�n yapıldığı yerdek� Tüket�c� Hakem Heyet�ne 
veya Tüket�c�  Mahkemes�ne başvurab�l�r.

9) Satıcı tarafından bu garant� belges�n�n ver�lmemes� durumunda,tüket�c� Gümrük ve T�caret 

bakanlığının  Tüket�c�n�n Korunması ve P�yasa Gözet�m� Genel Müdürlüğüne başvurab�l�r.

®
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