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Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum:
Baþlamadan Önce: Yüklemeye hazýrlanýn.

NOT: Baþlamadan önce, sisteminizde varsa kurulu olan diðer modemleri 
kaldýrmanýzý ve bu modemlere baðlý tüm telefon kablolarýný çýkartmanýzý 
öneriyoruz. Kaldýrma iþlemleriyle ilgili yönergeler için daha önceki 
modeminizin belgelerine bakýn.

Modemin üzerindeki beyaz barkot etiketinin ve modemin kutusunun üstünde bulunan 
yeni U.S. Robotics modeminizin seri numarasýný aþaðýda verilen alana yazýn. Teknik 
Destek departmanýný aramanýz gerekirse yardým almak için bu numaraya ve 2884 olan 
model numaranýza gereksinim duyarsýnýz. Yardým almak isterseniz ya da Web sitesinden 
sürücüler indirmeniz gerekiyorsa, ürün ID numarasýný girin.

Ürün ID Numarasý Seri Numarasý

1. Adým: Modemi, boþ PCI geniþleme yuvalarýndan birine takýn.

Bilgisayarýnýzý ve tüm çevre birimlerini kapatýn ve fiþlerini çekin. Bilgisayarýn kapaðýný 
çýkartýn. (Bunu nasýl yapacaðýnýzý bilmiyorsanýz, bilgisayarýnýzýn belgelerine bakýn.)

DÝKKAT: Elektrik çarpmasý tehlikesiyle karþý karþýya kalmamak için, 
bilgisayarýnýzýn ve tüm çevre birimlerinin kapatýldýðýndan ve elektrik 
prizlerinden çýkartýldýðýndan, tüm telefon kablolarýnýn da duvar prizlerinden 
ve mevcut modemlerden çýkartýldýðýndan emin olun.

Boþ PCI geniþleme yuvasýnýn arka tarafýndaki geniþleme yuvasý kapaðýný çýkartýn. PCI 
yuvalarý 3,5 inç (yaklaþýk 9 cm) uzunluðundadýr ve genellikle metalle çevrili beyaz 
plastikten imal edilmiþtir. Yuva kapaðý bilgisayarýn arka tarafýndadýr ve bilgisayarýn 
kasasýndaki bir açýklýðý kapatýr. Bazý yuva kapaklarý, vidayla tutturulmuþtur. Modemi, 
altýn kaplamalý kenarýný sokarak yuvaya yerleþtirin. Yuvaya düzgün oturmasýný 
saðlamak için modemi sýkýca yerine bastýrmanýz gerekir. Modeminiz düzgün 
takýldýðýnda, baðlantý ucundaki altýn kaplamalý bölümü görmezsiniz. Modemi, uç destek, 
bilgisayarýn kasasýna tam oturacak þekilde yuvasýna düzgün biçimde yerleþtirin. 
Modemin metal desteði, bilgisayarýn arkasýndaki açýklýðý kapatacaktýr. Yuva kapaðýný bir 
vida sökerek çýkarttýysanýz, modemi bu vidayla tutturun. Bilgisayarýn kapaðýný yerine 
takýn.
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Modemle birlikte verilen telefon kablosunun bir ucunu, modem üzerinde                  iþaretli 
giriþe, diðer ucunu da analog telefon prizine takýn. Modeminizle birlikte verilen bir kablo 
adaptörü varsa, bunu duvar telefon prizine takmadan önce telefon kablosunu takýn.

NOT: Modeminizi, isteðe baðlý verilen sesli görüþme yazýlýmýyla birlikte 
kullanmak için           giriþine mikrofon,              giriþine de hoparlör takabilirsiniz. 
Alternatif olarak, bu giriþlere kulaklýk da takabilirsiniz.

2. Adým: Modem sürücülerini yükleyin.
NOT: Yükleme sýrasýnda kurulum sürücülerinin konumunu seçmeniz istenirse, 
aþaðýda verilen konum, Kurulum CD-ROM'undaki doðru konumdur (D:'nin 
CD-ROM sürücünüz olduðunu varsayarak).

Windows Me/98/95 sürücüleri --    D:\
Windows XP/2000 sürücüleri --    D:\Win2K_XP

NOT: Windows XP/2000 kullanýcýlarý, modem sürücülerini yüklemeye 
çalýþmadan önce yönetici önceliklerine sahip bir hesapla oturum açmýþ 
olmalýdýrlar. Windows XP ev kullanýcýlarý, varsayýlan olarak yönetici 
önceliklerine sahiptir.

Windows XP Kullanýcýlarý: Control Panel (Denetim Masasý): Category View 
(Kategori Görünümü).
Bilgisayarýnýzý açýn. Oturumu açmadan ya da Windows açýlmadan önce Kurulum CD-
ROM'unu sürücüye yerleþtirin. Windows, donanýmý dahili sürücülerle yükleyecektir. Bu 
iþlem bittikten sonra Start (Baþlat), Control Panel (Denetim Masasý), Network and 
Internet Connections (Að ve Internet Baðlantýlarý) öðesini týklatýn. Phone and Modem 
Options'ý (Telefon ve Modem Seçenekleri) týklatýn. Ýstenen çevirme bilgisini girin; OK'i 
(Tamam) týklatýn. Modems (Modem) sekmesini seçin. Properties'i (Özellikleri) týklatýn. 
Driver (Sürücü) sekmesini seçin. Update Driver'ý (Sürücüyü Güncelleþtir) týklatýn.  
Install from a list or specific location (Advanced) (Listeden ya da belirtilen konumdan 
yükle (Geliþmiþ) seçin ve Next'i (Ýleri) týklatýn. Don’t search. I will choose the driver 
to install'ý (Arama. Yüklenecek sürücüyü kendim seçeceðim) seçin ve Next'i týklatýn. 
Have Disk'i (Disketi Var) seçin. Browse'u (Gözat) týklatýn ve CD-ROM sürücünüzü 
seçin. Win2K_XP'yi ve modeminiz için en uygun sürücüyü seçin. Next'i (Ýleri) týklatýn. 
A Digital Signature Not Found (Dijital Ýmza Bulunamadý) mesajý görüntülenebilir*. 
Continue Anyway'i (Yine de Devam Et) týklatýn. Yüklemeyi tamamlamak için Finish'i 
(Son) týklatýn.

Windows XP Kullanýcýlarý: Control Panel (Denetim Masasý): Classic View 
(Klasik Görünüm).
Bilgisayarýnýzý açýn. Oturumu açmadan ya da Windows açýlmadan önce Kurulum CD-
ROM'unu sürücüye yerleþtirin. Windows, donanýmý dahili sürücülerle yükleyecektir. Bu 
iþlem bittikten sonra Windows Start (Baþlat), Control Panel'i (Denetim Masasý) 
týklatýn. Phone and Modem Options'ý (Telefon ve Modem Seçenekleri) çift týklatýn. 
Ýstenen çevirme bilgisini girin; OK'i (Tamam) týklatýn. Modems (Modem) sekmesini 
seçin. Properties'i (Özellikleri) týklatýn. Driver (Sürücü) sekmesini seçin. Update 
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Driver'ý (Sürücüyü Güncelleþtir) týklatýn.  Install from a list or specific location 
(Advanced) (Listeden ya da belirtilen konumdan yükle (Geliþmiþ) seçin ve Next'i (Ýleri) 
týklatýn. Don’t search. I will choose the driver to install'ý (Arama. Yüklenecek 
sürücüyü kendim seçeceðim) seçin ve Next'i týklatýn. Have Disk'i (Disketi Var) seçin. 
Browse'u (Gözat) týklatýn ve CD-ROM sürücünüzü seçin. Win2K_XP'yi ve modeminiz 
için en uygun sürücüyü seçin. Next'i (Ýleri) týklatýn. A Digital Signature Not Found 
(Dijital Ýmza Bulunamadý) mesajý görüntülenebilir*. Continue Anyway'i (Yine de 
Devam Et) týklatýn. Yüklemeyi tamamlamak için Finish'i (Son) týklatýn.

Windows 2000 kullanýcýlarý
Bilgisayarýnýzý açýn. Oturumu açmadan önce Kurulum CD-ROM'unu sürücüye 
yerleþtirin. "Found New Hardware" (Yeni Donaným Bulundu) ekraný açýldýðýnda Next'i 
(Ýleri) týklatýn.  Search for a suitable driver for my device (recommended) (Aygýtým 
için en uygun sürücüyü ara (önerilen)) seçin. Next'i (Ýleri) týklatýn.   
CD-ROM drives'ý (CD-ROM sürücüler) seçin. Next'i (Ýleri) týklatýn. A Digital Signature 
Not Found (Dijital Ýmza Bulunamadý) mesajý görüntülenebilir*. Yes'i (Evet) týklatýn. 
Yüklemeyi tamamlamak için Finish'i (Son) týklatýn. 

* U.S. Robotics bu sürücüyü, desteklenen donanýmla birlikte iyice test etmiþ ve Windows XP/2000 ile 
uyumlu olduðunu doðrulamýþtýr.

Windows Me Kullanýcýlarý
Bilgisayarýnýzý açýn. Windows açýlmadan önce Kurulum CD-ROM'unu sürücüye 
yerleþtirin. Add New Hardware Wizard (Yeni Donaným Ekle Sihirbazý) açýldýðýnda 
Automatic search for a better driver (Recommended)'i (Daha iyi sürücüler için 
otomatik ara (Önerilen) seçin ve Next'i (Sonraki) týklatýn. Yüklemeyi tamamlamak için 
Finish'i (Son) týklatýn.

Windows 98 Kullanýcýlarý
Bilgisayarýnýzý açýn. Windows açýlmadan önce Kurulum CD-ROM'unu sürücüye 
yerleþtirin. Add New Hardware Wizard (Yeni Donaným Ekleme Sihirbazý) ekraný 
açýldýðýnda Next'i (Ýleri) týklatýn. Search for the best driver for your device 
(Recommended) (Aygýtýnýz için en iyi sürücüyü arar (Önerilen)) seçin ve Next'i (Ýleri) 
týklatýn. Specify a location'ý (Konum Belirt) seçin ve Browse'u (Gözat) týklatýn. CD-
ROM sürücünüzü seçin; OK'i (Tamam) týklatýn. Next'i (Ýleri) týklatýn. Sürücü 
bulunduðunda Next'i (Sonraki) týklatýn. Finish'i (Son) týklatýn. Add New Hardware 
Wizard (Yeni Donaným Ekleme Sihirbazý) ekraný açýldýðýnda Next'i (Ýleri) týklatýn. 
Search for the best driver for your device (Recommended) (Aygýtýnýz için en iyi 
sürücüyü arar (Önerilen)) seçin ve Next'i (Ýleri) týklatýn. Specify a location'ý (Konum 
Belirt) seçin ve Browse'u (Gözat) týklatýn. CD-ROM sürücünüzü seçin; OK'i (Tamam) 
týklatýn. Next'i (Ýleri) týklatýn. Sürücü bulunduðunda Next'i (Sonraki) týklatýn. Yüklemeyi 
tamamlamak için Finish'i (Son) týklatýn.

Windows 95 Kullanýcýlarý
Bilgisayarýnýzý açýn. Windows açýlmadan önce Kurulum CD-ROM'unu sürücüye 
yerleþtirin. Update Device Driver Wizard (Aygýt Sürücüsü Güncelleþtirme Sihirbazý) 
açýldýðýnda Next'i (Sonraki) týklatýn. Sihirbaz sürücüyü bulamýyorsa Other Locations'ý 
(Diðer Konumlar) týklatýn. Browse'u (Gözat) týklatýn ve CD-ROM sürücünüzü seçin. 
OK'i (Tamam) týklatýn. Finish'i (Son) týklatýn. Bu noktada, Insert Disk (Diski Takýn) 
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uyarýsýyla karþýlaþabilirsiniz. OK'i (Tamam) týklatýn. Copying Files (Dosyalar 
Kopyalanýyor) ekraný açýlýr. Browse'u (Gözat) týklatýn ve CD-ROM sürücünüzü seçin. 
OK'i (Tamam) týklatýn. Copying Files (Dosyalar Kopyalanýyor) ekraný yeniden açýlýr. 
Update Device Driver Wizard (Aygýt Sürücüsü Güncelleþtirme Sihirbazý) açýldýðýnda 
Next'i (Sonraki) týklatýn. Sihirbaz sürücüyü bulamýyorsa Other Locations'ý (Diðer 
Konumlar) týklatýn. Browse'u (Gözat) týklatýn ve CD-ROM sürücünüzü seçin. OK'i 
(Tamam) týklatýn. Yüklemeyi tamamlamak için Finish'i (Son) týklatýn.

3. Adým: Modemin düzgün yüklendiðini kontrol edin. 

Windows XP
Windows'ta Start (Baþlat) ve ardýndan Control Panel'i (Denetim Masasý) týklatýn. 
Network and Internet Connections'ý (Að ve Internet Baðlantýlarý), Phone and Modem 
Options'ý (Telefon ve Modem Seçenekleri) týklatýn ve Modems (Modem) sekmesini 
týklatýn. Modeminizin tanýmýný, yani U.S. Robotics V.92 Voice Win Int'i ve bir COM 
baðlantý noktasý ayarýný görürsünüz. Modeminizin tanýmýný göremiyorsanýz, bu 
bölümden sonra verilen Not'a bakýn. Tanýmý görüyorsanýz, Modem'i týklatýn, yeni 
modeminizin tanýmýný seçili duruma getirin ve Properties'i (Özellikler) týklatýn. 
Diagnostics (Taný) sekmesini týklatýn.  Query Modem (Modemi Sorgula) düðmesini 
týklatýn. Bir dizi komut ve modemden gelen yanýtlarý görmelisiniz. Bu durum kurulumun 
baþarýlý olduðunu gösterir. Çeþitli komutlar ve yanýtlarýný göremiyorsanýz, bu bölümden 
sonraki Not'a bakýn.

Windows 2000
Windows'ta Start (Baþlat), Settings (Ayarlar) ve ardýndan Control Panel'i (Denetim 
Masasý) týklatýn.  Phone and Modem Options (Telefon ve Modem Seçenekleri) 
simgesini çift týklatýn. Modems (Modem) sekmesini týklatýn. Doðru modemin, yani U.S. 
Robotics V.92 Voice Win Int'in seçili olduðundan emin olun. Modeminizin tanýmýný 
göremiyorsanýz, bu bölümden sonra verilen Not'a bakýn. Tanýmý görüyorsanýz 
Properties (Özellikler) düðmesini týklatýn. Diagnostics (Taný) sekmesini týklatýn.  
Query Modem (Modemi Sorgula) düðmesini týklatýn. Bir dizi komut ve modemden 
gelen yanýtlarý görmelisiniz. Bu durum kurulumun baþarýlý olduðunu gösterir. Çeþitli 
komutlar ve yanýtlarýný göremiyorsanýz, bu bölümden sonraki Not'a bakýn.

Windows Me/98/95 
Windows'ta Start (Baþlat), Settings (Ayarlar) ve ardýndan Control Panel'i (Denetim 
Masasý) týklatýn. Modems (Modem) simgesini çift týklatýn. Modem Özellikleri ekranýnda 
modeminizin tanýmýný, yani U.S. Robotics V.92 Voice Win Int'i görmelisiniz. 
Modeminizin tanýmýný göremiyorsanýz, bu bölümden sonra verilen Not'a bakýn. Tanýmý 
görüyorsanýz Diagnostics (Taný) düðmesini týklatýn. Doðru COM Baðlantý noktasýnýn 
(modem) seçili olduðundan emin olun. More Info (Daha Fazla Bilgi) düðmesini týklatýn. 
Bir dizi komut ve modemden gelen yanýtlarý görmelisiniz. Bu durum kurulumun baþarýlý 
olduðunu gösterir. Çeþitli komutlar ve yanýtlarýný göremiyorsanýz, bu bölümden sonraki 
Not'a bakýn.

NOT: Modeminiz listede yoksa ve/ya da çeþitli komutlar ve yanýtlar 
göremiyorsanýz, modeminizin bilgisayara fiziksel olarak doðru biçimde takýlý 
olduðundan emin olun. Güç kapalýyken, yuvaya tam oturtmak için modemi 
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sýkýca yerine ittirin. Modeminiz düzgün takýldýðýnda, baðlantý ucundaki altýn kaplamalý 
bölümü görmezsiniz. Modeminiz hala çalýþmýyorsa çýkartýp baþka bir kullanýlabilir 
yuvaya takmanýz gerekebilir. Bilgisayarýnýzý kapatýn ve yeniden baþlatýn. Daha önce 
açýklandýðý þekilde Control Panel'i (Denetim Masasý) kullanarak modeminizi yeniden 
kontrol edin.

4. Adým: Yazýlýmý yükleyin ve modeminizi kaydedin.
Kurulum CD-ROM'unu çýkartýn ve yeniden takýn. Kurulum yardýmcý programý otomatik 
olarak açýlmalýdýr. CD-ROM'daki Setup Wizard (Kurma Sihirbazý), program grubunun 
kurulmasý (Internet Call Notification, ControlCenter ve isteðe baðlý faks modem yazýlýmý 
dahil) ve modeminizin kaydedilmesinde size yardýmcý olacaktýr.

NOT: Kurulum CD-ROM'u arayüzü otomatik olarak çalýþmaya 
baþlamazsa,Windows Start'ý (Baþlat), ardýndan Run'ý (Çalýþtýr) týklatýn. "Run" 
(Çalýþtýr) iletiþim kutusunda D:\setup.exe yazýn. CD-ROM sürücünü için farklý 
bir harf kullanýlýyorsa "D" yerine o harfi yazýn.

NOT: Bu modemin ses iþlevini kullanmak istiyorsanýz, öncelikle sesli görüþme 
yapabilmenizi saðlayacak yazýlýmý yüklemelisiniz. Yazýlýmý, Kurulum CD-
ROM'unda Software (Yazýlým) bölümünde bulabilirsiniz.

Modeminizi kaydedin.

• Kurulum CD-ROM arayüzünde, Support (Destek) baðlantýsýný týklatýn. 
• Modeminizi kaydetmek ve 

garanti bilgilerini görmek için ekrandaki talimatlarý izleyin. Kurulum CD-
ROM'u arayüzü otomatik olarak çalýþmaya baþlamazsa,Windows Start'ý 
(Baþlat), ardýndan Run'ý (Çalýþtýr) týklatýn. "Run" (Çalýþtýr) iletiþim kutusunda 
D:\setup.exe yazýn. CD-ROM sürücünü için farklý bir harf kullanýlýyorsa "D" 
yerine o harfi yazýn.

• http://www.usr.com/productreg adresini ziyaret ederek modeminizi çevrimiçi 
kaydedebilirsiniz.

Sorun Giderme

Modeminizle sorunlar mý yaþýyorsunuz? Önce bu temel sorun 

giderme aþamalarýný deneyin.

1) Telefon kablonuz düzgün baðlanmýþ mý? Telefon kablosu modem üzerindeki giriþe 
ve duvardaki telefon prizine takýlmalýdýr. Modeminizin kutusunda verilen telefon 
kablosunu kullanýn. Modeminizle birlikte verilen bir kablo adaptörü varsa, bunu duvar 
telefon prizine takmadan önce telefon kablosunu takýn.

2) Modeminiz bilgisayarýnýza doðru baðlanmýþ mý? Kullandýðýnýz iþletim sistemine 
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göre olasý çözümleri görmek için bu kýlavuzun "Modemin düzgün baðlandýðýný 
doðrulayýn" bölümüne bakýn.

Bilgisayarým, modemimi tanýmýyor. 

Tak ve Çalýþtýr sistemi modemi yeni bir donaným olarak tanýyamýyorsa, 
aþaðýdakileri kontrol etmeniz gerekmektedir:
• Modemin PCI yuvasýna sýkýca oturduðundan emin olun. Modem, altýn 

kaplamalý uçlarý görünmeyecek þekilde yuvasýna tam olarak oturtulmalýdýr.
• Modemi baþka bir PCI yuvasýna takmayý deneyin.
• PCI yuvasýnýn doðru yapýlandýrýldýðýný kontrol etmek için bilgisayarýnýzýn 

kullaným kýlavuzuna bakýn.

Modemim doðru takýlmýþ görünüyor ama doðru çalýþmýyor.
 

Olasý çözüm: PCI aygýtlarý IRQ'larý paylaþabiliyor olmasýna karþýn, IRQ'larý 
düzgün paylaþamayan cihazlar da satýlmaktadýr. Bu tür bir aygýtýn paylaþtýðý bir 
IRQ'ya takýlýysa modeminiz düzgün çalýþmaz.

Windows Me/98/95: Masaüstündeki My Computer (Bilgisayarým) simgesini çift 
týklatýn. Properties'i (Özellikler) týklatýn, ardýndan Device Manager (Aygýt 
Yöneticisi) sekmesini týklatýn. Aygýt listesinin en üstündeki Bilgisayar simgesini 
çift týklatýn. Sisteminizin IRQ'larýný ve bunlarýn atandýðý cihazlarý gösteren bir liste 
açýlýr. Modeminizi ve onun atandýðý IRQ'yu bulun. Bu IRQ baþka bir cihazla 
birlikte kullanýlýyorsa, modemin yanlýþ çalýþmasýna neden olabilir. Çakýþmayý 
önleyerek sorunu çözmek için modemin ya da ayný IRQ'yu paylaþan diðer cihazýn 
baþka bir IRQ'ya atanmasý gerekecektir. Modemi baþka bir PCI yuvasýna takmayý 
deneyebilir ya da diðer cihazýn belgelerine bakarak çýkartýlmasý, kapatýlmasý ya da 
yeniden konumlandýrýlmasýyla ilgili bilgi edinebilirsiniz.

Kullandýðým yazýlým, modemimi tanýmýyor.

Olasý çözüm: Eðer yazýlýmýn birden fazla sürümü yüklüyse, eski sürümü 
kullanýyorsanýz ya da sisteminizde birden fazla iletiþim yazýlým paketi yüklüyse, 
iletiþim uygulamanýz düzgün çalýþmayabilir. Modeminizle birlikte verilen Kurulum 
CD-ROM'unda bulunan iletiþim yazýlýmýný kullanmanýzý öneriyoruz.

Olasý çözüm: Yazýlýmýnýzýn COM baðlantý noktasý ayarlarý yanlýþ olabilir. Baðlantý 
noktasý ayarlarý için yazýlýmýnýzýn Kurulum (Setup) bölümünde bir alan olmasý 
gerekir. Yazýlýmýn baðlantý noktasý ayarlarýnýn modeminizinkine uygun 
olduðundan emin olun. Modeminizin hangi COM baðlantý noktasýný kullandýðýný 
kontrol etmek için COM, Windows Start (Baþlat), Settings (Ayarlar) ve Control 
Panel (Denetim Masasý) öðesini týklatýn. Modems'i (Modem) çift týklatýn, 
modeminizi seçin ve Properties'i (Özellikler) seçin. Yazýlýmýnýzdaki baðlantý 
noktasý ayarlarýný düzenlemeyle ilgili daha fazla bilgi için iletiþim yazýlýmýnýzýn 
belgelerine bakýn. 
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Olasý Çözüm: Yazýlýmýnýzda ya da Windows'ta doðru modem türünü seçmemiþ 
olabilirsiniz. Windows'ta Start (Baþlat), Settings (Ayarlar) ve Control Panel'i 
(Denetim Masasý) týklatýn. Control Panel (Denetim Masasý) açýldýðýnda Modems'i 
(Modem) týklatýn. Sisteminizde kurulmuþ olan modemlerin bir listesini 
göreceksiniz. Bu pencerede modem ekleyebilir, kaldýrabilir ya da kurulmuþ 
modemlerin özelliklerini görüntüleyebilirsiniz. Kurulumunu yaptýðýnýz U.S. 
Robotics modem, sisteminizdeki kurulmuþ modemlerin listesinde görünmelidir. 
Listedeki modem açýklamalarýndan hiçbiri U.S. Robotics modeminiz için deðilse 
ya da listede hiçbir modem yoksa, modeminiz düzgün kurulmamýþtýr. Modeminizi 
yeniden kurmayý deneyin.

Olasý çözüm: Windows modem tanýmýný kullanan bir yazýlým kullanýyorsanýz ve 
daha önceden kurulu bir modeminiz varsa, yazýlým ayarlarýný U.S. Robotics V.92 
Voice Win Int'i kullanacak þekilde güncelleþtirmeniz gerekebilir.

Modemim arama yapmýyor ya da gelen aramalarý yanýtlamýyor.

HEM ARAMA HEM DE YANITLAMA SORUNLARI YAÞIYORSANIZ
Olasý çözüm: Modeminize baðlý telefon kablosu bozuk olabilir. Telefon kablosu 
modem üzerindeki giriþe ve duvardaki             telefon prizine takýlmalýdýr. 
Mümkünse modeminizin kutusunda verilen telefon kablosunu kullanýn. 
Modeminizle birlikte verilen bir kablo adaptörü varsa, bunu duvar telefon prizine 
takmadan önce telefon kablosunu takýn.

Olasý çözüm: Modem ve telefon prizi arasýnda baþka aygýtlar takmýþ olabilirsiniz. 
Modem ile duvardaki telefon prizi baðlantýsý arasýnda herhangi bir hat ayýrýcý, faks 
makinesi ya da baþka bir aygýt bulunmamalýdýr. 

OFÝS KULLANICILARI:
Olasý çözüm: Modeminizin telefon kablosunu, dijital bir hatta takmýþ olabilirsiniz. 
Telefon hattýnýn dijital olup olmadýðý konusunda emin deðilseniz telefon 
sisteminden sorumlu bölümle görüþün.

Telefon sisteminizde dýþ hatta ulaþmak için “9” çevirmeniz gerekiyorsa, aradýðýnýz 
numaranýn baþýna "9" eklemeyi unutmayýn.

SESLÝ POSTA KULLANICILARI:
Olasý çözüm: Kullandýðýnýz yerel telefon firmasý sesli posta hizmeti sunuyorsa, 
bekleyen mesajýnýz olduðunda çevir sesi daha farklý veriliyor olabilir. Normal çevir 
sesini almak için sesli postalarýnýzý alýn.

Modemimden sanki baþka bir modeme baðlanmaya çalýþýyormuþ gibi sesler çýkýyor ama 
iþlem baþarýsýz oluyor.

Olasý çözüm: Telefon baðlantýsý kötü olabilir. Tüm aramalar farklý þekilde 
yönlendirilir. Bu neden aramayý yeniden yapmayý deneyin.
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Faks ya da sesli görüþme yazýlýmýmla ilgili sorunlar yaþýyorum.

Olasý çözüm: Faks ya da sesli görüþme yazýlýmýnýn kendisinde bulunan elektronik 
yardým dosyalarýna bakýn.

Modemim 56K Ýnternet baðlantýsý saðlayamýyor.

V.92 ve V.90 protokolleri, 56K'ya kadar indirme hýzýna, V.92 protokolü ayný 
zamanda 48K'ya kadar karþýya yükleme hýzlarýna izin vermektedir. Ancak hat 
koþullarý, baðlantý sýrasýnda gerçek hýzý etkileyebilir. Olaðandýþý telefon hattý 
yapýlandýrmalarý nedeniyle kullanýcýlardan bazýlarý þu anda V.92 ya da V.90 
teknolojisinden tam olarak yararlanamayabilirler. V.92 ya da V.90 baðlantý 
kurabilmek için:
• Numarasýný çevirdiðiniz sunucu dijital V.92 ya da V.90 sinyalini desteklemeli 

ve verebilmelidir.  ÝSS'nizden çevirmeli að baðlantýlarý ve bu baðlantýlarýn 
hangi sistemleri desteklediðini gösteren bir liste alabilirsiniz. 

• ÝSS'niz ve modeminiz arasýndaki telefon hattý 56K baðlantýyý 
destekleyebiliyor olmalý ve yalnýzca bir tane dijital - analog çeviriciye sahip 
olmalýdýr. ÝSS'nizden alýnan 56K sinyali, bir dijital sinyal olarak baþlar. 
ÝSS'niz ile modeminiz arasýnda, modeminizin veri alabilmesini saðlamak için 
bir dijital-analog çevirme iþlemi yapýlýr. ÝSS'niz ile modeminiz arasýnda 
birden fazla dijital - analog sinyal çevirici bulunmamalýdýr. Birden fazla 
analog-dijital çevirme yapýlýyorsa, baðlantý hýzýnýz otomatik olarak V.34 (33.6 
Kbps) hýzýnda olur. ÝSS'iniz ile modeminiz arasýndaki yerel hatlarda da 
bozukluklar olabilir. Bu bozukluklar V.92 ya da V.90 baðlantý hýzlarýnýn 
oluþmasýný engelleyebilir ya da hýz düþüklüklerine neden olabilir. Her telefon 
aramasý farklý þekilde yönlendirildiðinden, bir kaç kez deneme yapmanýz 
gerekebilir. Bunu denemenin bir yolu, þehirlerarasý arama yapmaktýr. 
Þehirlerarasý hatlar, þehiriçi hatlara göre çok daha temizdir. Telefon 
firmalarýnýn sürekli olarak sistemlerini geliþtirdiklerini de unutmamak 
gerekir. Bugün 56K'yý desteklemeyen hatlar, yakýn gelecekte 56K'yý 
destekleyebilir. 

• Modem'iniz V.92 ya da V.90 sunucusuna baðlanmalýdýr. Ýki 56K modem 
birbirlerine 56K hýzýnda baðlanamazlar. 

Destek Kaynaklarý
"Sorun giderme" bölümünde verilen önerileri denedikten sonra sorunu 
gideremezseniz, aþaðýdaki kaynaklarýndan birini kullanarak daha fazla yardýma 
ulaþabilirsiniz:

1. U.S. Robotics Web sitesini ziyaret edin.
Kullanýcýlarýn sýkça karþýlaþtýklarý sorunlarýn bir çoðu, ilgili ürünün SSS ve 
Sorun Giderme Web sayfalarýnda verilmiþtir. Ürün ID'niz USRxx2884B'dir. 
U.S. Robotics Web sitesinden bilgi almak için bunu kullanmanýz gerekebilir. 
Þu adrese bakýn: 
http://www.usr.com/support
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2. U.S. Robotics Teknik Destek Departmanýyla görüþün.
U.S. Robotics modemleriyle ilgili teknik sorular, teknik destek uzmanlarýnca 
yanýtlanabilir. 

 

Yasal Bilgiler
CE Uyumu
935 National Parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157, USA adresindeki U.S. Robotics Corporation 
olarak biz, sorumluluðu tamamen üzerimize alarak bu bildirinin ilgili olduðu 56K Faxmodem PCI for 
Windows, Model 2884'ün aþaðýdaki standartlara ve/ya da diðer kural belirleyen belgelere uyumlu olduðunu 
bildiririz:

EN60950
EN55022
EN55024
EN61000-3-2
EN61000-3-3

Bu vesileyle yukarda belirtilen ürünün 1999/5/EC yönetmeliðinin ilgili gerekliliklerine ve koþullarýna 
uygun olduðunu bildiririz.

1999/5/EC Yönetmeliðinin 10. Madde (3)'de belirtilen ve 2. Ekinde ayrýntýlý biçimde açýklanan uyumluluk 
deðerlendirme iþlemleri uygulanmýþtýr.

Þebeke Uyumluluk Beyaný
Bu donaným, Avrupa Birliði'ndeki tüm PSTN þebekelerde baþarýlý biçimde çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr.

Bu donaným, satýldýðý ülkedeki sistemi uygun bir PSTN konektörüyle satýlmaktadýr. Bu donanýmýn, satýldýðý 
yerdekinden farklý bir þebeke üzerinde kullanýlmasý gerektiðinde, kullanýcýnýn baðlantýyla ilgili bilgi almak 
için satýcýyla görüþmesi önerilmektedir.
U.S. Robotics Corporation
935 National Parkway
Schaumburg, Illinois, 60173
U.S.A

Ülke Telefon Ýnternet Üzerinden Çalýþma Saatleri

BK 0870 844 4546 uk_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:30 Pazar-
tesi - Cuma

Fransa 0825 070 693 france_modemsupport@usr.com 9:00 - 18:00 Pazar-
tesi - Cuma

Almanya  0180 567 
1548

germany_modemsupport@usr.com 8:00 - 18:00 Pazar-
tesi - Cuma

Ýtalya  848 80 9903 italy_modemsupport@usr.com 9:00 - 18:00 Pazar-
tesi - Cuma

Rusya +49 180 567 
1548

emea_modemsupport@usr.com 9:00 - 17:30 Pazar-
tesi - Cuma

Orta Doðu +44 870 844 
4546 

emea_modemsupport@usr.com 9:00 - 18:00 Pazar-
tesi - Cuma
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U.S. Robotics Corporation Sýnýrlý Üretici 
Garantisi

Windows için 56K Faks Modem PCI

DONANIM: U.S. Robotics, son kullanýcýya ("Müþteri") bu donanýmýn, normal kullaným ve hizmet 
koþullarýnda, U.S. Robotics ya da diðer yetkili satýcýlardan alýnma tarihinden itibaren aþaðýdaki süre 
boyunca ürününün iþçilik ve malzemede hatasýz olduðunu garanti etmektedir:

Ýki (2) yýl

Bu açýk garanti altýnda U.S. Robotics'in tek yükümlülüðü, U.S. Robotics'in isteðine baðlý ve masraflarý ona 
ait olmak üzere arýzalý ürünü ya da parçayý onarmak, müþteriye arýzalý parçayý deðiþtirmesi için eþdeðer bir 
ürün ya da parça vermek ya da bu iki seçenekten hiçbiri mantýklý biçimde uygulanabilir deðilse U.S. 
Robotics'in kendi isteðine baðlý olarak, müþteriye arýzalý ürünün satýn alma bedelini iade etmektir. 
Deðiþtirme sýrasýnda alýnan tüm ürünler, U.S. Robotics'in malý olacaktýr. Deðiþtirme için verilen ürünler 
yeni ya da düzeltilmiþ olabilir. U.S. Robotics, deðiþtirilen ya da onarýlan ürünlere ya da parçalara, 
gönderildikten sonra doksan (90) gün ya da ilk garanti süresinin geri kalanýndan hangisi daha uzunsa o süre 
boyunca garanti vermektedir.

YAZILIM: U.S. Robotics, Müþteriye, lisanslý her yazýlým programýnýn, program özelliklerine büyük ölçüde 
uygun biçimde çalýþacaðýný ürünün U.S. Robotics ya da yetkili satýcýsýndan satýn alýnmasýndan sonraki 90 
gün boyunca garanti etmektedir. U.S. Robotics, bu garanti süresi boyunca yazýlýmý içeren ortama da 
arýzalara karþý garanti vermektedir. Hiçbir güncelleþtirme verilmez. Bu açýk garanti altýnda U.S. Robotics'in 
tek yükümlülüðü, U.S. Robotics'in isteðine baðlý olarak ve masraflarý kendisine ait olmak üzere, arýzalý 
yazýlým ürünü için Müþteri tarafýndan ödenen satýn alma ücretini iade etmek ya da her türlü arýzalý ortamý 
U.S. Robotics'in yayýnlanmýþ özelliklerine önemli ölçüde uygun yazýlýmla deðiþtirmektir.  Uygun uygulama 
programlarýnýn ve ilgili referanslarýn seçilmesi müþterinin sorumluluðundadýr. U.S. Robotics, yazýlým 
ürünlerinin Müþteri'nin gereksinimlerini karþýlayacaðýný ya da diðer firmalarca saðlanan donaným ya da 
uygulama yazýlýmlarý ürünleriyle birlikte çalýþacaðýný, yazýlým ürünlerinin kesintisiz ve hatasýz çalýþacaðýný 
ya da yazýlým ürünlerindeki tüm hatalarýn düzeltileceðini garanti etmemekte ya da söylememektedir. U.S. 
Robotics'in yazýlým ürünü belgelerinde ya da özelliklerinde uyumlu olduðu belirtilen baþka firmalarýn tüm 
ürünleri için uyumsuzluk diðer firmanýn yazýlýmýndaki bir "bug"'dan ya da hatadan ya da yazýlým ürününün 
U.S. Robotics'in yayýnlanan özelliklerine ya da kullanýcý kitapçýðýna göre kullanmamaktan kaynaklandýðý 
durumlar dýþýnda U.S. Robotics makul ölçüler içinde uyumsuzluðu gidermek için her türlü çabayý sarf 
edecektir.

BU U.S. ROBOTICS ÜRÜNÜ, KULLANIMI AYRI BÝR SON KULLANICI LÝSANS SÖZLEÞMESÝYLE 
YÖNETÝLEN DÝÐER BÝR FÝRMANIN YAZILIMINI ÝÇERÝYOR YA DA BÝRLÝKTE VERÝLMÝÞ 
OLABÝLÝR.  U.S. ROBOTICS GARANTÝSÝ, BU TÜR DÝÐER FÝRMALARIN YAZILIMLARINA 
UYGULANAMAZ. UYGULANABÝLÝR GARANTÝ ÝÇÝN BU TÜR YAZILIMLARIN KULLANIMINI 
YÖNETEN SON KULLANICI LÝSANS SÖZLEÞMELERÝNE BAKIN.

GARANTÝ SERVÝSÝ ALMAK: Müþteri, garanti servisi almak için uygulanan garanti süresi için U.S. 
Robotics Corporate Servis Merkezine ya da Yetkili U.S. Robotics Servis Merkezine baþvurmalýdýr. U.S. 
Robotics ya da yetkili satýcýsýndan satýn alýnma tarihini gösteren bir belge istenebilir. U.S. Robotics 
Corporate Servis Merkezine gönderilen ürünlerin, ambalajýn dýþ tarafýna yazýlan Ýade Malzeme 
Yetkilendirme (RMA) numarasýyla ya da Kullanýcý Servis Emri (USO) ile önceden onaylanmýþ olmasý, 
nakliye ücretinin önceden ödenmiþ olmasý ve güvenle taþýnacak biçimde paketlenmiþ olmasý gerekmektedir 
ve sigortalanmasý ya da ambalajýn takip edilmesini saðlayacak bir yöntemle gönderilmesi önerilmektedir. 
Kayýp ya da hasarla ilgili sorumluluklar, gönderilen parça U.S. Robotics tarafýndan alýnana kadar U.S. 
Robotics'e geçmez. Onarýlan ya da deðiþtirilen parçalar, U.S. Robotics'in arýzalý ürünü almasýndan sonraki 
otuz (30) gün içinde masraflarý U.S. Robotics'e ait olmak üzere Müþteri'ye gönderilecektir.

U.S. Robotics, garanti kapsamýnda ya da kapsam dýþýnda U.S. Robotics'e onarým için gönderilen ürünlerde 
bulunan, kayýtlý olan ya da bütünleþik hiçbir yazýlýmdan, donaným sürümünden, bilgisinden ya da 
Müþterinin hafýzadaki verilerinden sorumlu deðildir.

MÜSTESNA GARANTÝLER: BÝR U.S. ROBOTICS ÜRÜNÜ YUKARIDAKÝ GARANTÝDE 
BELÝRTÝLEN ÞEKÝLDE ÇALIÞMAZSA, MÜÞTERÝNÝN BU GARANTÝNÝN YERÝNE GELMEMESÝ 
KARÞISINDA ELDE EDEBÝLECEÐÝ TEK ÇÖZÜM, U.S. ROBOTICS'ÝN ÝSTEÐÝNE GÖRE ÜRÜNÜN 
ONARILMASI, DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ YA DA ÖDENEN SATIN ALMA ÜCRETÝNÝN ÝADE 
EDÝLMESÝDÝR. YASALARCA ÝZÝN VERÝLEN ÖLÇÜDE, YUKARI SÖZÜ EDÝLEN GARANTÝLER 
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VE ÇÖZÜMLER MÜSTESNADIR VE TÜMÜ AÇIKÇA REDDEDÝLEN SATILABÝLÝRLÝK, BELÝRLÝ 
BÝR AMACA UYGUNLUK, TATMÝN EDÝCÝ KALÝTE, TANIMLARA UYGUNLUK VE ÝHLAL 
ETMEME KOÞULLARI, KURALLARI VE GARANTÝLERÝ DE DAHÝL OLMAK ÜZERE GERÇEKTE 
YA DA YASALARIN, YÖNETMELÝKLERÝN UYGULANMASIYLA YA DA DÝÐER BÝÇÝMDE AÇIK 
YA DA ÝMA EDÝLEN TÜM DÝÐER GARANTÝLERÝN, KURALLARIN YA DA KOÞULLARIN 
YERÝNE GEÇER. U.S. ROBOTICS, ÜRÜNLERÝNÝN SATIÞI, KURULUMU, BAKIMI YA DA 
KULLANIMIYLA ÝLGÝLÝ, DÝÐER KÝÞÝLERÝN BELÝRTTÝÐÝ YÜKÜMLÜLÜKLERÝ REDDEDER VE 
BU TÜR YÜKÜMLÜLÜKLERÝN BELÝRTÝLMESÝNE ÝZÝN VERMEZ.

U.S. ROBOTICS, YAPTIÐI TESTLER VE ÝNCELEMELER SONUCUNDA ÜRÜNDE VAR OLDUÐU 
ÝDDÝA EDÝLEN ARIZANIN YA DA HATANIN VAR OLMADIÐINI BELÝRLEDÝÐÝNDE YA DA 
ARIZANIN YA DA HATANIN KULLANICININ YA DA DÝÐER BÝR KÝÞÝNÝN YANLIÞ KULLANIMI, 
ÝHMALÝ, YANLIÞ KURULUMU YA DA TESTÝ, ÜRÜNÜN YETKÝSÝZ KÝÞÝLERCE AÇILMAYA, 
ONARILMAYA YA DA DEÐÝÞTÝRÝLMEYE ÇALIÞILMASI SONUCUNDA YA DA AMAÇLANAN 
KULLANIM KOÞULLARININ DIÞINDA KULLANIMI NEDENÝYLE YA DA KAZA, YANGIN, 
YILDIRIM DÜÞMESÝ, ELEKTRÝK KESÝNTÝLERÝ YA DA KOPMALARI, DÝÐER TEHLÝKELER YA 
DA DOÐAL AFETLER SONUCUNDA MEYDANA GELDÝÐÝNÝ BELÝRLERSE BU GARANTÝ 
KOÞULLARI ALTINDA YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMASI. YASALARCA ÝZÝN VERÝLEN ÖLÇÜDE SÖZLEÞMEYE YA DA 
HAKSIZ EYLEME (ÝHMAL DAHÝL) DAYANIYOR OLMASINA BAKILMAKSIZIN, SATIÞ, 
KURULUM, BAKIM, KULLANIM, ÇALIÞMA, ARIZA YA DA HÝZMETÝN KESÝNTÝYE 
UÐRAMASIYLA ÝLGÝLÝ YA DA ÝLGÝSÝZ, HER TÜRLÜ TESADÜFÝ, SONUÇTA MEYDANA GELEN, 
ÖZEL YA DA HER TÜRLÜ CEZAÝ HASARLARDAN, GELÝR YA DA KAR KAYBI, ÝÞ YAPMA 
KAYBI, BÝLGÝ YA DA VERÝ KAYBI YA DA PARA KAYIPLARINDAN, U.S. ROBOTICS YA DA 
YETKÝLÝ SATICISI BU TÜR HASARLARIN MEYDANA GELEBÝLECEÐÝ KONUSUNDA 
BÝLGÝLENDÝRÝLMÝÞ OLSA DA U.S. ROBOTICS KENDÝSÝNÝ VE SAÐLAYICILARINI HER TÜRLÜ 
YÜKÜMLÜLÜKTEN MÜSTESNA TUTAR VE YÜKÜMLÜLÜÐÜNÜ U.S. ROBOTICS'ÝN ÝSTEÐÝNE 
BAÐLI OLARAK ÜRÜNÜN ONARILMASI, DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ YA DA ÖDENEN SATIN ALMA 
FÝYATININ ÝADE EDÝLMESÝYLE SINIRLANDIRIR. BU HASARLAR NEDENÝYLE 
YÜKÜMLÜLÜKLERDEN FERAGAT ETME BÝLDÝRÝSÝ, BURADA VERÝLEN ÇÖZÜMÜN ASIL 
AMACINI YERÝNE GETÝREMEMESÝNDEN ETKÝLENMEZ.

FERAGAT ETME: Bazý ülkeler, eyaletler ya da yönetim birimleri, ima edilen garantilerin hariç tutulmasýna 
ya da sýnýrlandýrýlmasýna, tüketicilere sunulan belirli ürünlerin tesadüfi ya da sonuçta meydana gelen 
hasarlarýn sýnýrlandýrýlmasýna ya da kiþisel yaralanmalarda yükümlülüðün sýnýrlandýrýlmasýna izin 
vermemektedir, bu nedenle yukarýda belirtilen sýnýrlamalar ve müstesnalarýn size uygulanmasý sýnýrlý 
olabilir. Ýma edilen garantilerin tamamen müstesna tutulmasýna izin verilmediðinde, bu garantiler, yazýlý 
garantinin süresiyle sýnýrlýdýr. Bu garanti, size yerel kanunlara göre deðiþebilen çeþitli yasal haklar 
saðlamaktadýr.

GEÇERLÝ YASA: Bu Sýnýrlý Garanti, yasalarýn uyuþmazlýðý ilkeleri ve Mallarýn Uluslararasý Satýþýyla ilgili 
Birleþmiþ Milletler Anlaþmalarýný hariç tutarak Illinois Eyaleti A.B.D. yasalarýna göre yönetilecektir.

U.S. Robotics Corporation
935 National Parkway
Schaumburg, Illinois, 60173
U.S.A
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U.S. Robotics Corporation

935 National Parkway

Schaumburg, Illinois
60173-5157

USA

Bu belgenin hiçbir bölümü, U.S. Robotics Corporation'ýn yazýlý izni olmadan hiçbir þekilde ya da yöntemle
çoðaltýlamaz ya da yeni bir belge çýkartmak için (çeviri, dönüþtürme ya da uyarlama) kullanýlamaz. U.S.
Robotics Corporation, önceden haber verme zorunluluðunda olmadan bu belgelerin deðiþtirilmesi ve ürün-
lerde ve/ya da belgenin içeriðinde zaman zaman deðiþiklikler yapma hakkýný saklý tutar. U.S. Robotics
Corporation, bu belgeleri satýlabilirlik ve belirli bir amaca uygunlukla ilgili ima edilen garantiler de dahil
olmak üzere ancak bunlarla sýnýrlý kalmayan, ima edilen ya da açýkça belirtilen hiçbir garanti vermeden
saðlamaktadýr. Bu belgelerde açýklanan taþýnabilir ortam üzerinde herhangi bir yazýlým bulunuyorsa, ürünle
birlikte ayrý bir belge olarak, basýlý belgelerin içinde ya da taþýnabilir ortamda LICENSE.TXT ya da
!LICENSE.TXT adlý bir dizin dosyasý içinde bulunan bir lisans sözleþmesine sahiptir. Bu sözleþmenin bir
kopyasýný bulamýyorsanýz, U.S. Robotics'le görüþerek bir tane edilebilirsiniz. 

AMERÝKA BÝRLEÞÝK DEVLETLERÝ HÜKÜMETÝ ÝÇÝN AÇIKLAYICI BÝLGÝ Birleþik Devletler'in bir
devlet kurumuysanýz, burada açýklanan belgeler ve yazýlým, size aþaðýdakilere tabi olarak saðlanmaktadýr: 

Tüm teknik veriler ve bilgisayar yazýlýmý ticari yapýdadýr ve yalnýzca özel giriþim kaynaklarý kullanýlarak
geliþtirilmiþtir. Yazýlým DFARS 252.227-7014'te (Haziran 1995) tanýmlandýðý þekilde "Ticari Bilgisayar
Yazýlýmý" ya da FAR 2.101(a)'da tanýmlandýðý þekilde "ticari öðe" olarak verilmektedir ve yalnýzca U.S.
Robotics'in yazýlým için standart lisansýnda belirtilen haklarla saðlanmaktadýr. Teknik verilen DFAR
252.227-7015 (Kasým 1995) ya da FAR 52.227-14'ten (Haziran 1987) geçerli olanda tanýmlandýðý þekilde
sýnýrlý haklarla saðlanmaktadýr. Lisanslý program ya da birlikte verilen ya da bu Hýzlý Kurulum Kýlavuzuyla
saðlanan belgelerde verilen bilgilerin herhangi bir bölümünü kaldýrmayacaðýnýzý ya da tahrif etm-
eyeceðinizi kabul edersiniz.

Telif Hakký © 2002 U.S. Robotics Corporation. Tüm haklarý saklýdýr. U.S. Robotics ve U.S. Robotics log-
osu, U.S. Robotics Corporation'ýn kayýtlý ticari markalarýdýr. Diðer ürün adlarý, yalnýzca tanýmlama 
amaçlýdýr ve ilgili firmalarýn ticari markalarý olabilir. Ürün özellikleri önceden haber verilmeden deðiþtir-
ilebilir.
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