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Hızlı kurulum 
kılavuzu
ADSL2+ 4 Port Modem 
Air 5050
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Bu doküman içerisinde anlatılan tüm işlemler aynı zamanda 
Air 5050 kolay kurulum CD ile sesli ve görüntülü olarak 
anlatılmaktadır. Lütfen öncelikle Kolay Kurulum CD’sini 
çalıştırınız.
1.  Kutunuzun içinden çıkan güç adaptörünü, modeminizin güç   

 girişine bağlayarak elektrik prizinize takınız

2.   Air 5050’yi, On/Off düğmesini “|” konumuna getirerek açınız

3.   Kutunun içersinden çıkan kısa telefon kablosu ile Splitter’ın  
 Modem  çıkışını, modeminizin ADSL girişine bağlayınız

4.   Ana telefon hattını Splitter’ın Line girişine  bağlayınız. Ana  
 telefon hattınız  telefonunuza bağlı ise, hattı telefonunuzdan     
 çıkarıp Splitter’ın  Line  girişine bağlayınız.

5.   Kutunuzun içersinden çıkan uzun telefon kablosu ile Splitter’ın     
 Phone çıkışını telefonunuza bağlayınız.

6.   Kutunuzun içinden çıkan Ethernet kablosu ile bilgisayarınızın   
 Ethernet  girişini, modeminizin dört Ethernet girişinden herhangi birine  
 bağlayınız. 

Kablolamayı tamamladıktan sonra  “ADSL KURULUMUNA GEÇ” 
tuşuna tıklayınız

Adım 1 Kablolama

Cihazınızı kutusundan çıkarttıktan sonra, havalandırma deliklerinin kapalı kalmaması için 
lütfen üzerindeki şeffaf naylonu çıkartmayı unutmayınız. 



Adım 2 Kurulum
Kuruluma başlamak için AirTies ADSL Hizmet Programı kurulum 
sihirbazında “İleri>” tuşuna tıklayınızz

Adım 3 Internet servis sağlayıcınız tarafından size verilen 
ADSL kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz. Daha sonra Kullanıcı bilg-
ileri alanlarını doldurarak “İleri>” tuşuna tıklayınız

Kullanıcı Adı

Şifre

Tebrikler!  Modeminizin ADSL  
ayarlarını başarı ile tamamladınız.   
Artık hızlı Internet’in tadını doya  
doya çıkartabilirsiniz



Adım 4 AirTies Hizmet Programı ile Otomatik USB Yazıcı 
Paylaşımı

Evinizde kullanmakta olduğunuz bir USB yazıcınız var ise, bu 
yazıcıyı Air5050’ye bağlayarak bütün bilgisayarların yazıcıya 
erişmesini sağlayabilirsiniz. Böylece USB yazıcınızı bir ağ yazıcısı 
haline dönüştürebilirsiniz. 

1- USB yazıcı ayarlarını yapmak istiyorsanız aşağıdaki ekranda “İleri>” 
seçeneğine basınız. USB yazıcı kullanmıyorsanız aşağıdaki ekranda “Atla” 
seçeneğine basınız.



2-  Bir sonraki ekranda USB yazıcınızın, AirTies cihazınız ile kablo bağlantısını  
yapmanız gerekmektedir. Yazıcı bağlantınızı nasıl yapacağınız görmek için 
“Yazıcı bağlantılarını izlemek için tıklayınız” linkine giriniz. Bağlantınızı 
yaptıktan sonra “İleri>” tuşuna tıklayınız.



3- AirTies Hizmet Programı, işletim  sisteminiz üzerinde yazıcı bağlantı 
noktası ve sürücü ayalarınızı tamamlayacaktır. Yazıcınızın kurulumu 
tamamlandıktan sonra, test sayfası yazdırabileceğiniz bir ekran karşınıza 
gelecektir. Burada isterseniz bir test sayfası yazdırabilirsiniz. Test sayfası 
yazdırdıktan sonra lütfen “İleri>” tuşuna tıklayınız.

Not: AirTies Hizmet Programı, bilgisayarınızda yazıcınıza ait yüklü bir sürücü 
bulamazsa, sizden sürücünüzü elle yüklemenizi isteyecektir, sürücünüz elle  
yükleme ile ilgili detaylı bilgiyi, hizmet programınızın “Yardım” 
menüsündeki detaylı kullanım kılavuzundan alabilirsiniz.



5- Bir sonraki ekranda yüklediğiniz yazıcınızın durumunu görebileceğiniz 
ekrana geleceksiniz. Burada dilerseniz desteklenen diğer yazıcıların listesini 
görebilirsiniz. 

Tebrikler!!! Yazıcınızın kurulumunu başarı ile tamamladınız. Lütfen USB Disk 
kurulumundan devam etmek için “İleri>” tuşuna tıklayınız.



Kullanmakta olduğunuz USB harici diskiniz var ise, bu diski Air5050’ ye 
bağlayarak bütün bilgisayarların diske erişmesini sağlay abilirsiniz. Böylece 
USB diskiniz bir ağ depolama cihazı (Network Attached Storage – NAS)   
haline dönüşür. 

1- USB disk ayarlarını yapmak istiyorsanız aşağıdaki ekranda “Evet,  
AirTies cihazıma bağlı USB disk bulunmakta” seçeneğine basınız. USB 
disk kullanmıyorsanız aşağıdaki ekranda “Şuan disk kullanmıyorum” 
seçeneğine basınız.

Adım 5  AirTies Hizmet Programı ile USB Disk Paylaşımı



2- Paylaşacağınız harici USB Disklerinize daha kolay ulaşabilmek için 
hizmet programı aracılığı ile bir sürücü harfi atayabilirsiniz. Böylelikle 
bilgisayarınızdaki diğer sabit sürücülerde olduğu gibi USB diskinize de bir 
sürücü harfi atanacaktır (Örnek: (Z:) sürücüsü vb.) 

3- Paylaşmış olduğunuz harici USB diskinize daha rahat erişebilmeniz için 
AirTies Hizmet Programı isterseniz masaüstünüze bir kısayol oluşturabilir. 
Böylelikle paylaştığınız dosyalarınıza sadece bir adımda ulaşabilirsiniz.



Tebrikler!!! USB disk kurulumuz başarı ile tamamlandı. Bundan sonra 
AirTies cihazınız üzerinden birden fazla bilgisayar ile bu diske bağlanabilir 
ve dosya paylaşımı yapabilirsiniz. 

ÖNEMLİ NOT!!!: USB aygıtlarınızın, AirTies cihazınıza kablo bağlantılarını 
yaptıktan sonra, aygıtlarınızı, AirTies cihazınızın altına ya da üstüne koymamaya 
mutlaka dikkat ediniz. Bu durum AirTies cihazınızın havalandırma kanallarının 
kapanmasına ve aşırı ısınarak zarar görmesine yol açabilir.

Cihazınızın diğer gelişmiş ayarları ve  USB Tak & Paylaş 
ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen AirTies Hizmet 
Programınızın “Yardım” menüsündeki detaylı kullanım 
kılavuzunu inceleyiniz.

4- Son ekranda paylaşmış olduğunuz diskiniz ile ilgili ayrıntılı bilgileri (Disk 
adı, Bölüm Adı, Disk Durumu, Dosya Sistemi ve disk boyutu)görebilirsiniz. 
Kurulumu tamamlamak için lütfen “ileri>” tuşuna tıklayınız.



Kablolama

USB Yazıcı Kablolaması USB Disk Kablolaması
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