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Kılavuza Genel Bakış

Bu kılavuz AirTies WAV-140 Ses ve ADSL2+ Ağ Geçidi (Gateway) cihazının kurulması ve ilk
ayarlarının yapılması için gereken basamakları anlatmaktadır.

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Taşıma ve nakliye esnasında cihaz kutularının üzerinde yer alan talimatlara göre hareket
ediniz.

İnsan ve Çevre Sağlığı ile İlgili Uyarılar Ve Kullanım Hatalarıyla İlgili Bilgiler

• Cihaz 220 voltluk şehir şebekesine bağlanır. 110 volt‘luk bir prize bağlamayınız.
• Cihazın LAN (Yerel ağ) portunu doğrudan PSTN (Telekom) şebekesine bağlamayınız.
• Bir arıza meydana geldiğinde cihazı açmayınız veya sökmeyiniz. Cihazın yetkili servisini

arayarak arızayı bildiriniz.
• Bir elektrik şoku tehlikesinden korunmak için cihazı nemli veya sulu bir ortamda (banyo,

yüzme havuzu vb.) çalıştırmayınız. Üzerine herhangi bir sıvı dökmeyiniz.
• Bir elektrik şoku tehlikesinden korunmak için yıldırım ihtimali olan fırtınalı havalarda cihaza

bağlı telefonları kullanmayınız.
• Gaz kaçağı ihbarı durumu varsa cihazı kullanmayınız ve fişten çıkarınız.

Bakım,Onarım ile İlgili Hususlar ve Ürün Temizliği ile İlgili Bilgiler

· Bakım ve onarım gerektirecek durumlarda cihazın yetkili servisini arayınız.
· Ürünü tozlu ortamlarda kullanmayınız. Ürünün üzerinde oluşabilecek tozları da kuru bir toz
beziyle alınız.

Periyodik Bakımlarla ilgili Bilgiler

AirTies WAV-140 cihazlarının dış yüzeyini düzenli olarak kuru bir bez ile temizlemeniz tavsiye
edilmektedir. Ürünün içindeki elektronik kart ve devreler ile ilgili herhangi bir bakım yöntemi
önerilmemektedir.

Bağlantı ve Montaj ile ilgili Bilgiler

Bağlantı ve montaj bilgileri için takip eden bölümlere başvurunuz.

Cihazın Kullanım Ömrü
Bu cihazın Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tesbit edilen ortalama kullanım ömrü 7 yıldır.
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1.1. Birinci WOB-100’de Yapılacak Ayarlar

1.WOB-100’ün ethernet kablosunu Injector’ın kırmızı etiketle işaretlenmiş olan Data+VDC
Ethernet girişine bağlayın. WOB-100 elektriğini Ethernet kablosu üzerinden alacaktır.
2.İnjector üzerinde AC input girişini fişe takın.
3.İnjector’un Data girişini bilgisayarınızı ethernet portuna kutu’dan çıkan kablo ile bağlayın.
4.Bilgisayarınızın TCP/IP arayüzüne 192.168.2 blokundan bir IP adresini atayın örneğin
192.168.2.5).

5.WOB-100’ün konfigürasyon sayfasına ulaşabilmek için WEB tarayıcınızla 192.168.2.254
adresine bağlanın.
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AirTies WOB-100, dış ortama monte edilebilen ve Kablosuz Erişim Noktası, Köprü yada
tekrarlayıcı olarak çalışabilen bir cihazdır. WOB-100’ün üzerine monteli gelen 5 dBi kazanca
sahip omni anten ile 1 km’ye kadar 18 Mbps’e, 3 Km’ye kadar 5,5 Mbps’e varan hızlarda
kablosuz bağlantı sağlayabilirsiniz. Daha yüksek kazançlı antenler kullanılarak daha uzun
mesafelerde bağlantılar kurabilirsiniz. Kablosuz Erişim Noktası (AP) modunda kullanıldığında
dış ortamlarda kablosuz internet alanı (Hot Spot) yaratmak için mükemmel bir çözüm oluşturur.

WOB-100 noktadan noktaya bağlantılar, bir noktadan 8 noktaya kadar bağlantılar yapmak üzere
tasarlanmıştır ve üzerinde 5 dBi çıkarılabilir anteni bulunmaktadır. N tipi RF konnektörü sayesinde
daha yüksek kazançlı antenlerin takılmasına izin verir.

İki adet WOB-100 kullanarak noktadan noktaya 400 metreye kadar 54 Mbps, 1 km’ye kadar
18 Mbps, 3 km’ye kadarda 5,5 Mbps bağlantı sağlayabilirsiniz. Eğer 5 dbi anten merkeze 11
dBi antenleride uçlara bağlarsanız 1.5 km’ye kadar 18 mbps hızında bağlantı sağlanabilir.
WOB-100 dış ortamlarda karşılaşılan zorlu çevre şartları altında çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Su geçirmeyen ve zorlu ortam şartlarına karşı dayanıklı olan şase sayesinde bütün elektronik
aksam dışarıda bulunur. Böylece anten kabloları gerektirmediği için bu kablolardan kaynaklanan
sinyal kayıplarından etkilenmez. Ethernet kablosu üzerinden güç alabildiğinden dolayı içeri ile
dışarısı arasında sadece Ethernet kablosu çekilmesi gerekmektedir. Mekanik montaj kiti, kablo
bağlatısı için gereken adaptörler, güç injectörü ve izolasyon bandı kit olarak WOB-100’ün
paketine dahil edilmiştir. Uzaktan erişilebilen WEB arayüzü ile cihazların kurulum ve ayarları
oldukça kolaylaştırılmıştır.

Bu bölümde 2 WOB-100 outdoor erişim noktasının Nokta’dan noktaya (Point-to-point) bağlantısı
anlatılmaktadır.

WOB-100’lerin iki ayrı noktadaki birden fazla bilgisayarı birbirine bağlaması için tekrarlayıcı
özelliği kullanılır. Aşağıdaki prosedürde yapılması gereken ayarlar gösterilmiştir. WOB-100’ü
kullanılacağı yere monte etmeden önce cihazları iç ortamda çalıştırıp ayarları yapınız.
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1.2. İkinci WOB-100 de yapılacak ayarlar

1. WOB-100’ün ethernet kablosunu Injector’ın kırmızı etiketle işaretlenmiş olan Data+VDC
Ethernet girişine bağlayın. WOB-100 elektriğini Ethernet kablosu üzerinden alacaktır.

2. İnjector üzerinde AC input girişini fişe takın.

3. İnjector’un Data girişini bilgisayarınızı ethernet portuna kutu’dan çıkan kablo ile bağlayın.

4. WOB-100’ün konfigürasyon sayfasına ulaşabilmek için WEB tarayıcınızla 192.168.2.254
adresine bağlanın.

5. “Kablosuz Ağ” menüsü altında “Kablosuz Ayarları” bölümünden kanalı 6 olarak seçin ve
“Uygula”ya tıklayın.
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6. Local Area Network menüsü altında Network Setup bölümünden IP çakışması olmaması için
IP adresini değiştirmesi tavsiye edilir. Bu WOB-100 için 192.168.2.253 IP adresi verilebilir.
Unutulmaması gereken bundan sonra bu AP-300’ün WEB arayüzüne ulaşmak için 192.168.2.253
IP adresinin kullanılacağıdır.

7. Point-to-point bağlantı için WOB-100 kablosuz erişim noktaları aynı kanalda olmalıdır.
“Kablosuz Ağ” menüsü altında “Kablosuz Ayarları” bölümünden kanalı 6 olarak seçin ve
“Uygula”ya tıklayın.
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2. Noktadan Çok Noktaya(P2MP) WOB-100 Ayarları

AirTies WOB-100 Kullanım Kılavuzu Rev.0.1

Dikkat : İyi bir bağlantının sağlanabilmesi için (54 Mbps) WOB-100’leri çatıya yerleştirdikten
sonra “Köprü/Tekrarlayıcı Bağlantıları ” sayfasına tekrar girip RSSI rakamının 120 den
daha yüksek olduğuna emin olun. Sinyal seviyesi düşükse verimli bir bağlantı
sağlanamayabilir. Bu durumda antenleri ayarlayarak sinyal seviyesini yükseltmeye
çalışın.

WOB-100’lerin ayarlarını tamamladınız.

Tebrikler, iki ayrı binadaki yerel ağınızı 2 adet WOB-100 kullanarak birbirine bağladınız

Aşağıdaki prosedürde bir noktadaki veriyi 2 farklı noktaya dış ortamda kablosuz olarak taşımak
için yapılması gereken tekrarlayıcı ayarları gösterilmiştir. WOB-100’ü kullanılacağı yere monte
etmeden önce cihazları iç ortamda çalıştırıp ayarları yapınız.

Bu bölümde 3 WOB-100 outdoor erişim noktasının Noktadan çok noktaya (Point-to-MultiPoint)
bağlantısı anlatılmaktadır.

2.1. Merkez WOB-100 de yapılacak ayarlar

1. WOB-100’ün ethernet kablosunu Injector’ın kırmızı etiketle işaretlenmiş olan Data+VDC
Ethernet girişine bağlayın. WOB-100 elektriğini Ethernet kablosu üzerinden alacaktır.
2. İnjector üzerinde AC input girişini fişe takın.
3. İnjector’un Data girişini bilgisayarınızı ethernet portuna kutu’dan çıkan kablo ile bağlayın.
4. Bilgisayarınızın TCP/IP arayüzüne 192.168.2 blokundan bir IP adresini atayın (Örneğin
192.168.2.5).
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6. Kablosuz Ağ menüsü altındaki Köprü/Tekrarlayıcı Ayarlar links sayfasına girip WOB-100’ün
bağlanmasını istediğiniz Erişim Noktası’nın satırındaki kare kutuyu seçin ve “Uygula” tuşuna
tıklayın.

Dikkat : İyi bir bağlantının sağlanabilmesi için (54 Mbps) WOB-100’leri çatıya yerleştirdikten
sonra “Köprü/Tekrarlayıcı Bağlantıları ” sayfasına tekrar girip RSSI rakamının 120 den
daha yüksek olduğuna emin olun. Sinyal seviyesi düşükse verimli bir bağlantı
sağlanamayabilir. Bu durumda antenleri ayarlayarak sinyal seviyesini yükseltmeye

1.3. Birinci WOB-100’ün Tekrarlayıcı ayarlarının yapılması

1.Birinci WOB-100’e kablo ile ethernetten WEB arayüzüne (192.168.2.253) giriniz. Kablosuz
Ağ menüsü altındaki Köprü/TekrarlayıcıAyarları links sayfasına girip WOB-100’ün bağlanmasını
istediğiniz Erişim Noktası’nın satırındaki kare kutuyu seçin ve “Uygula” tuşuna tıklayın.
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5. WOB-100’ün konfigürasyon sayfasına ulaşabilmek için WEB tarayıcınızla 192.168.2.254
adresine bağlanın.

6. Local Area Networkmenüsü altında Network Setup bölümünden IP çakışması olmaması için
IP adresini değiştirmesi tavsiye edilir. Bu WOB-100 için 192.168.2.252 IP adresi verilebilir.
Unutulmaması gereken bundan sonra bu AP-300’ün WEB arayüzüne ulaşmak için 192.168.2.252
IP adresinin kullanılacağıdır.

7. Noktadan Çok Nokyaya (Point-to-multi point) bağlantı için WOB-100 kablosuz erişim noktaları
aynı kanalda olmalıdır. “Kablosuz Ağ” menüsü altında “Kablosuz Ayarları” bölümünden kanalı
6 olarak seçin ve “Uygula”ya tıklayın.
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5. WOB-100’ün konfigürasyon sayfasına ulaşabilmek için WEB tarayıcınızla 192.168.2.254
adresine bağlanın.

2.2. İkinci WOB-100 de yapılacak ayarlar

1. WOB-100’ün ethernet kablosunu Injector’ın kırmızı etiketle işaretlenmiş olan Data+VDC
Ethernet girişine bağlayın. WOB-100 elektriğini Ethernet kablosu üzerinden alacaktır.

2. İnjector üzerinde AC input girişini fişe takın.

3. İnjector’un Data girişini bilgisayarınızı ethernet portuna kutu’dan çıkan kablo ile bağlayın.

4. Bilgisayarınızın TCP/IP arayüzüne 192.168.2 blokundan bir IP adresini atayın (Örneğin
192.168.2.5).
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5. WOB-100’ün konfigürasyon sayfasına ulaşabilmek için WEB tarayıcınızla 192.168.2.254
adresine bağlanın.

6. Local Area Networkmenüsü altında Network Setup bölümünden IP çakışması olmaması için
IP adresini değiştirmesi tavsiye edilir. Bu WOB-100 için 192.168.2.253 IP adresi verilebilir.
Unutulmaması gereken bundan sonra bu AP-300’ün WEB arayüzüne ulaşmak için 192.168.2.253
IP adresinin kullanılacağıdır.

7. Noktadan çok noktaya(Point-to-multi point) bağlantı için WOB-100 kablosuz erişim noktaları
aynı kanalda olmalıdır. “Kablosuz Ağ” menüsü altında “Kablosuz Ayarları” bölümünden kanalı
6 olarak seçin ve Uygula’ya tıklayın.
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2.3. Üçüncü WOB-100 de yapılacak ayarlar

1. WOB-100’ün ethernet kablosunu Injector’ın kırmızı etiketle işaretlenmiş olan Data+VDC
Ethernet girişine bağlayın. WOB-100 elektriğini Ethernet kablosu üzerinden alacaktır.

2. İnjector üzerinde AC input girişini fişe takın.

3. İnjector’un Data girişini bilgisayarınızı ethernet portuna kutu’dan çıkan kablo ile bağlayın.

4. Bilgisayarınızın TCP/IP arayüzüne 192.168.2 blokundan bir IP adresini atayın (Örneğin
192.168.2.5).

5. WOB-100’ün konfigürasyon sayfasına ulaşabilmek için WEB tarayıcınızla 192.168.2.254
adresine bağlanın.
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6. Noktadan çok noktaya(Point-to-multi point) bağlantı için WOB-100 kablosuz erişim noktaları
aynı kanalda olmalıdır. “Kablosuz Ağ” menüsü altında “Kablosuz Ayarları” bölümünden kanalı
6 olarak seçin ve Uygula’ya tıklayın.

2.4. Merkez WOB-100’ün Tekrarlayıcı ayarlarının yapılması

1. Merkez WOB-100’e kablo ile ethernetten WEB arayüzüne (192.168.2.252) giriniz. Kablosuz
Ağ menüsü altındaki Köprü/TekrarlayıcıAyarları links bölümüne girip WOB-100’ün bağlanmasını
istediğiniz Erişim Noktalarının(2. ve 3. WOB-100 ler) satırındaki kare kutuyu seçin ve “Uygula”
tuşuna tıklayın. ( Burada maksimum 8 tane WOB-100 merkez WOB-100’e işaretlenebilir)

Dikkat : İyi bir bağlantının sağlanabilmesi için (54 Mbps) WOB-100’leri çatıya yerleştirdikten
sonra “Köprü/Tekrarlayıcı Bağlantıları ” sayfasına tekrar girip RSSI rakamının 120 den
daha yüksek olduğuna emin olun. Sinyal seviyesi düşükse verimli bir bağlantı
sağlanamayabilir. Bu durumda antenleri ayarlayarak sinyal seviyesini yükseltmeye çalışın.

Merkez WOB-100’ün tekrarlayıcı ayarlarını tamamladınız.
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2.5. İkinci WOB-100’ün Tekrarlayıcı ayarlarının yapılması

1. İkinci WOB-100’e kablo ile ethernetten WEB arayüzüne (192.168.2.253) giriniz. Kablosuz
Ağ menüsü altındaki Köprü/Tekrarlayıcı Ayarlar links sayfasına girip WOB-100’ün bağlanmasını
istediğiniz Merkez WOB-100 ü MAC adresine göre seçip satırındaki kare kutuyu işaretleyin ve
“Uygula” tuşuna tıklayın.

Dikkat : İyi bir bağlantının sağlanabilmesi için (54 Mbps) WOB-100’leri çatıya yerleştirdikten
sonra “Köprü/Tekrarlayıcı Bağlantıları ” sayfasına tekrar girip RSSI rakamının 120 den
daha yüksek olduğuna emin olun. Sinyal seviyesi düşükse verimli bir bağlantı
sağlanamayabilir. Bu durumda antenleri ayarlayarak sinyal seviyesini yükseltmeye çalışın.

2.6. Üçüncü WOB-100’ün Tekrarlayıcı ayarlarının yapılması

1. Üçüncü WOB-100’e kablo ile ethernetten WEB arayüzüne (192.168.2.254) giriniz.
Kablosuz Ağ menüsü altındaki Köprü/Tekrarlayıcı Ayarlar linksgirip WOB-100’ün bağlanmasını
istediğiniz Merkez WOB-100 ü MAC adresine göre seçip satırındaki kare kutuyu işaretleyin ve
“Uygula” tuşuna tıklayın.
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Dikkat : İyi bir bağlantının sağlanabilmesi için (54 Mbps) WOB-100’leri çatıya yerleştirdikten
sonra “Köprü/Tekrarlayıcı Bağlantıları ” sayfasına tekrar girip RSSI rakamının 120 den
daha yüksek olduğuna emin olun. Sinyal seviyesi düşükse verimli bir bağlantı
sağlanamayabilir. Bu durumda antenleri ayarlayarak sinyal seviyesini yükseltmeye çalışın.

Tebrikler merkez noktadaki ağınızı iki farklı nokta ile bağlantısını sağladınız.

3. WOB-100’ün Dış Ortama Montajı

1- WOB-100 elektriği Ethernet portundan alır. (Power over Ethernet) WOB-100’ün dış ortamda
sudan etkilenmemesi için konnektör bağlantıları dikkat ile aşağıda anlatıldığı gibi yapılmalı.

5 numaralı
parça

3 numaralı
parça

4 numaralı
parça 6 numaralı

parça
(Conta)

1 numaralı
parça

2 numaralı
parça

Yapışkanlı
Contalar

Konnektör Parçaları
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3.1. Konnektör bağlantıları

• 1 Numaralı parça kabloya takılır

• 2 Numaralı parça (conta) takılır

• 4 Numaralı parça(conta) takılır ve sıkılan parçanın içindeki yuvaya
oturtulması sağlanır
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• 5 ve 6 numaralı parçalar takılarak daha once sıkılan parça ile birleştirilir

• Ethernet konnektörü düz Ethernet standardına

• Birleştirilen konnektör Ethernet konnektörünün üzerine getirilerek

• Bütün parçalar sıkıştırılır
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3.2. Kablo Bağlantısı

Kablonun WOB-100’e bağlanması aşağıda anlatılmıştır.göre çakılır

• İki adet yapışkanlı contadan birisi Ethernet konnektörünün üzerine
yapıştırılır

• Diğer yapışkanlı conta ise şase üzerindeki Ethernet

• Kablo konnektörü ve şase konnektörü birleştirilir konnektörünün
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3.3. WOB-100 ün dış ortama monte edilmesi

• 4 Adet vida ile anten aparatı şaseye bağlanır

• U boltlar dışarıdan içeri doğru takılarak sırası ile rondela pul ve somun
utturulur

• Anten aparatı ile U boltların arasından direk geçirilerek somunlar
sağlamca sıkılır

Tebrikler WOB-100’ün dış ortama montaj işlemini tamamladınız
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