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Uyarılar

Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı
Bu cihaz FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıda yer alan iki koşula bağlıdır:
Bu cihaz zararlı müdahaleye sebebiyet vermez.
Bu cihaz, istek dışı çalışmaya neden olabilen müdahale de dâhil olmak üzere maruz kalınan her hangi bir
müdahaleyi kabul etmelidir.
Bu donanım test edilmiştir ve de Federal Communications Commission ( FCC ) kurallarının 15 numaralı
Bölümüne göre Sınıf A bir dijital cihazın limitleri ile uyumlu bulunmuştur. Bu limitler, bir yerleşim yerine monte
edilmesi halinde zararlı müdahalelerle karşı makul korumayı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo
frekans enerjisi üretir, kullanır ve de yayabilir ve eğer yönergelere riayet ederek monte edilmez ve de
kullanılmaz ise, radyo haberleşmesine zararlı etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir monte durumunda her
hangi bir etkinin meydana gelmeyeceği yönünde her hangi bir garanti söz konusu değildir. Eğer bu donanım,
açılması ya da kapatılması yoluyla radyo ya da televizyon yayınına zararlı etkide bulunduğu tespit edilir ise,
aşağıda yer alan önlemelerin bir ya da birden fazlasını kullanarak kullanıcının zararlı etkiyi düzeltmeye
çalışması önerilmektedir:
Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yeniden yerleştirin.
Ekipman ve de alıcı arasındaki ayrımı artırın.
Ekipmanı, bir devre üstünde alıcının bağlı olduğundan farklı bir çıkış noktasına bağlayınız.
Yardım için deneyimli bir radyo/TV teknisyenine ya da satıcınıza danışınız
Uygunluktan sorumlu olan tarafın açıkça onaylamadığı değişiklik veya düzenlemeler, kullanıcının bu donanımı
kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

CE İşareti Uyarısı

Kablosuz LAN/Bluetooth özelliği olmayan aygıtlar için CE işareti
Bu cihaz sevk edilen sürümü EEC direktifleri 2004/108/EC sayılı "Elektromanyetik Uyumluluk" ve IEC609501:2005 (2. baskı) + A1:2009 "Bilgi teknolojisi ekipmanları-Güvenlik" gereksinimlerine uygundur.
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Güvenlik Önlemleri
Aşağıdaki güvenlik önlemleri NAS ömrünü artıracaktır. Lütfen tüm önlemleri ve talimatları izleyin.

Elektriksel Güvenlik
Temizlik öncesinde bu ürünü güç kaynağından ayırın.
Sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanın. Başka adaptörlerin kullanılması cihazınıza zarar verebilir.
Güç adaptörünü doğru bağladığınızdan emin olun ve adaptör üzerindeki değerlerin şebekeniz ile uyumlu olup
olmadığına dikkat ediniz.

Çalışma Güvenliği
Lütfen bu ürünü ıslanabilecek bir ortamda kullanmayınız
Bu ürünü düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
Bu ürünü ortam sıcaklığı 0°C ve 40°C arasında olan bir çevrede kullanınız.
Bu ürünün hava deliklerini kapatmayınız. Her zaman bu ürün için uygun havalandırma sağlayın.
Hava delikleri içerisine herhangi bir nesne atmayınız veya herhangi bir sıvı dökmeyiniz. Eğer bu ürünle ilgili
teknik bir problemle karşılaşırsanız yetkili servis teknisyeni ile veya satıcınız ile iletişime geçin. Kendiniz
tamir etmeyi denemeyin.

Bu ürünü kentsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürün parçaların uygun biçimde yeniden kullanımına ve geri dönüşümüne
imkân verecek şekilde tasarlanmıştır. Üzerinde çarpı işaretli olan çöp kutusu,
ürünün (elektrik, elektronik ekipman) kentsel atıklarla birlikte atılmaması
gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikleri
gözden geçirin.
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1. Paket İçerikleri
Uygulanabilir Modeller: AS1002T, AS1002T v2, AS1004T, AS1004T v2

Model İsmi

AS1002T/AS1002T v2

AS1004T/AS1004T v2

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

Gü ç Kablosu

Adaptö r

RJ45 Ağ Kablosu

Power Kablo Koruyucu
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x8

x16

x1

x1

3.5” HDD için Vidalar

Hızlı Kurulum Kılavuzu
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2. Opsiyonel Aksesuarlar
Bu parçalar ASUSTOR Aksesuar Mağazasından satın alınabilir http://shop.asustor.com.

7

3. Donanım Kurulum Kılavuzu
Sabit Disk(ler) üzerinde depolanan tüm veriler silinecektir ve geri alınamaz.
Lütfen sistemi başlatmadan önce tüm önemli verileri yedekleyin.

Sabit Disk Montajı için Gerekli Araçlar


En az 1 adet 3.5 inç SATA hard disk. (Uyumlu hard disklerin listesi için lütfen linke bakınız
(http://www.asustor.com/service/hd?id=hd)

Sabit Disk Kurulumu
1. Görsellerde gösterildiği gibi NAS cihazının arkasındaki vidaları çıkarınız.


AS1002T/AS1002T v2



AS1004T/AS1004T v2
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2. Düz bir zemine cihazı yan olarak yerleştirin. (Kapağı açmak ve kapatmak için yönergelerdeki ok yönlerine
dikkat ediniz). Kapağı aşağıdaki görselde gösterildiği gibi kaydırarak çıkarınız.
AS1002T/AS1002T v2



AS1004T/AS1004T v2

3. 3.5 inç Sabit Disklerin Kurulumu: Sabit Diskleri disk yuvası boyunca SATA bağlantı noktasına yerleşinceye
kadar kaydırınız.

Her bir yanda 3 vida delikli 3,5” sürücüler için



AS1002T/AS1002T v2
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AS1004T/AS1004T v2

Not: Sabit diskin başlaması için lütfen grafikte gösterilen HDD 1 yuvasına yükleme için
yerleştiriniz
Her bir yanda 2 vida delikli 3,5” sürücüler için



AS1002T / AS1002T v2



AS1004T / AS1004T v2
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Not: Sabit diskin başlaması için lütfen grafikte gösterilen HDD 1 yuvasına yükleme için
yerleştiriniz

4. Her bir Hard Diski aşağıda gösterildiği gibi, verilmiş olan vidalarla sabitleyin.
Her bir yanda 3 vida delikli 3,5” sürücüler için


AS1002T/AS1002T v2

Not: Eğer RAID fonksiyonunu kullanmak isterseniz, disklerin tam kapasitesini kullanabilmek için tüm
disklerin aynı kapasitede olması tavsiye edilir.


AS1004T/AS1004T v2

Not: Eğer RAID fonksiyonunu kullanmak isterseniz, disklerin tam kapasitesini kullanabilmek için tüm
disklerin aynı kapasitede olması tavsiye edilir.
Her bir yanda 2 vida delikli 3,5” sürücüler için


AS1002T / AS1002T v2
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Not: Eğer RAID fonksiyonunu kullanmak isterseniz, disklerin tam kapasitesini kullanabilmek için tüm
disklerin aynı kapasitede olması tavsiye edilir.


AS1004T / AS1004T v2

Not: Eğer RAID fonksiyonunu kullanmak isterseniz, disklerin tam kapasitesini kullanabilmek için tüm
disklerin aynı kapasitede olması tavsiye edilir.

5. Kapağı yerine takın ve daha önce çıkarılmış olan vidaları sıkın.


AS1002T/AS1002T v2



AS1004T/AS1004T v2
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Güç Kablosunun Sabitlenmesi
Not: Power kablosu güvenliği için size verilen kordon sabitleme aparatını aşağıdaki gibi ASUSTOR’da uygun
yerde gibi kullanabilirsiniz.
1. Aksesuar kutusunun içinden aparatı alın.

2. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi Power kablosuna takın.

3. Fan vidasını saat yönünün tersine sökerek çıkarın
AS1002T/AS1002T v2

AS1004T/AS1004T v2
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4. Çıkarılan fan vidasının üzerine braketi yerleştirin. Kutudan çıkan fan vidasını kullanarak braketi sabitleyin.
AS1002T/AS1002T v2

AS1004T/AS1004T v2

NAS Cihazını Bağlama ve Çalıştırma
1.

NAS cihazını kendi güç kaynağına bağlayın.

2.

Nas Cihazınızı Ethernet kablosu ile Switch yâda Router cihazına bağlayın.

3.

Cihazın arkasında bulunan güç düğmesine sarı LED ışığı yanana kadar 1 – 2 saniye basılı tutunuz. NAS
cihazı çalışırken sarı sistem durum ışığı yanıp sönecek ve sarı Ağ ışığı yanacaktır.

4.

NAS üzerindeki sarı sistem durum ışığı yanıp sönmeyi bırakıp sürekli yanmaya başlayınca NAS cihazı işlem
için hazırdır. Bu sırada sistemden bip sesi duymalısınız. Donanım kurulumu bu işlemle tamamlanmıştır.
Sistem ayarlarınızı yapılandırmak için lütfen yazılım kurulum kılavuzuna geçiniz.
14

Opemerking: Als het apparaat blootgesteld is geweest aan hevige schokken of schudden, is het
raadzaam dat u het deksel verwijdert en u ervan verzekert dat de harde schijven goed geinstalleerd zijn
en dat de schroeven goed zijn aangedraaid.
AS1002T/AS1002T v2

AS1004T/AS1004T v2
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4. Yazılım Yükleme Kılavuzu
Seçebileceğiniz 4 farklı yükleme yöntemi vardır. Lütfen sizin için en uygun olan yöntemi seçiniz. ASUSTOR
Website’sinden (http://www.asustor.com/service/downloads) indirme bölümüne giderek en yeni yazılımı
indirebilirsiniz.

Installation av nedladdningscenter
Windows Kullanıcıları
1.

ASUSTOR Kontrol Merkezi yüklendikten sonra otomatik olarak ağınızı ASUSTOR NAS cihazları için
taramaya başlayacaktır.

2.

Yapılandırma işlemini tamamlamak için NAS cihazınızı listeden seçin ve yükleme sihirbazının yönergelerini
takip edin.
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Mac Kullanıcıları
1.

ASUSTOR Kontrol Merkezi yüklendikten sonra otomatik olarak ağınızı ASUSTOR NAS cihazları için
taramaya başlayacaktır.

2.

Yapılandırma işlemini tamamlamak için NAS cihazınızı listeden seçin ve yükleme sihirbazının
yönergelerini takip edin.

17

Ağ Üzerinden Yükleme
1.

Eğer NAS cihazınızın şu anki IP adresini biliyorsanız, bir web tarayıcı açıp Nas cihazınızın IP
adresini(örneğin: http://192.168.1.168:8000) yazarak ilk kurulumu başlatabilirsiniz.

2.

Lütfen yapılandırma işlemini tamamlamak için kurulum sihirbazındaki adımları takip edin.
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Mobil Aygıt Kullanarak Kurulum
1.

“AiMaster” mobil uygulamasını Mobil Aygıtınıza kurmak için Google Play veya Apple Uygulama marketinde
aratabilir ya da aşağıda verilen QR kodları taratabilirsiniz.
Android için AiMaster

iOS için AiMaster

2.

Mobil aygıtınızın NAS cihazınızla aynı yerel ağ üzerinde olduğundan emin olunuz.

3.

AiMaster uygulamasını açın ve ekranın en üstünde araç çubuğunda bulunan [ + ] simgesine tıklayın.
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4.

[Auto Discovery] seçeneğini seçiniz. AiMaster şimdi NAS cihazınızı yerel ağınızda arayacaktır.

5.

Görünen listeden NAS cihazınızı seçin.
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6.

Kuruluma başlamak için [Start Initialization] seçeneğini seçin. Yapılandırma işlemini tamamlamak için
yönergeleri ve talimatları izleyin.

Direk Bağlantı Kullanarak Yükleme
Lütfen yükleme yönergeleri için Sorun Giderme bölümüne bakınız.

NAS Cihazınızın Kapatılması
Güç düğmesini 1.5 saniye basılı tutunuz. Sistemden bir “bip” sesi duymuş olmalısınız. Güç düğmesini
bıraktıktan sonra yaptığınız ayara göre sistemi kapatacak veya uyku moduna alacaktır.
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5. EK
LED Göstergeler
AS1002T/AS1002T v2/AS1004T/AS1004T v2
1.
2.
3.
4.

Gü ç LED Gö stergesi
Sistem Durum LED Gö stergesi
Ağ LED Gö stergesi
Sabit Disk LED Gö stergesi

LED
Gö stergesi

Renk

Tanım

Durum

Güç

Sarı

Sabit yanar

Güç açık

Turuncu

10 saniyede bir yanıp söner

LED gece modu

Yanıp söner

Açılışta

Sabit yanar

Sistem hazır

Sistem
Durumu

Sarı

1. Sistem veya sabit disk anormalliği

Ağ

Sabit Disk

Kırmızı

Sabit yanar

2. Fan veya sistem sıcaklığı
anormalliği

Sarı

Sabit yanar

Ağ Portu Etkin

Sabit yanar

Sabit Disk Hazır

Yanıp söner

Data erişimi işlemde

Sarı
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Arka Panel

1. Güç Düğmesi
2. Sıfırlama Düğmesi
3. USB 3.0 Port
4.
5.
6.
7.

Ağ Portu
DC Girişi
K-Kilidi
Sistem Fanı

Sorun Giderme
S: Neden ASUSTOR Kontrol Merkezini kullanarak ASUSTOR NAS cihazımı tespit
edemiyorum?
C: Eğer ASUSTOR Kontrol Merkezini kullanarak NAS cihazınızı tespit etmekte sorun
yaşıyorsanız aşağıdaki adımları uygulayın:
1. Lütfen ağ bağlantınızı kontrol edin:
Lütfen NAS cihazınızın ve bilgisayarınızın aynı yerel ağda olduğundan emin olun.
Ağ LED göstergesi yanıyor mu kontrol edin. Eğer yanmıyorsa farklı bir Ethernet kablosu ile farklı ağ portuna
takarak deneyin.
2. Lütfen önce bilgisayarınız üzerinde çalışıyor olabilecek ağ duvarlarını kapatın. Daha sonra ASUSTOR
Kontrol Merkezini kullanarak NAS cihazınızı tekrar taratmayı deneyin.
3. Eğer hala NAS cihazınızı tespit edemediyseniz lütfen NAS cihazınızı size sağlanan RJ-45 ağ kablosu ile
bağlayın ve Bilgisayarınızın IP ayarlarını değiştirin.
[Start]

[Control Panel]

[Network and Sharing Center] seçin.
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Sol paneldeki [Change adapter settings] üzerine tıklayın.
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[Local Area Connection] üzerine sağ tıklayın ve [Properties] seçin.

[Networking] bölümü altından [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] sekmesini seçin ve [Properties]
üzerine tıklayın.
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[General] sekmesinin altından [Use the following IP address] radyo butonu ile seçin. [IP address]
kısmını 169.254.1.1 olarak ayarlayın ve [Subnet mask] kısmını 255.255.0.0 olarak ayarladıktan sonra [OK]
butonuna tıklayın.

ASUSTOR Kontrol Merkezini açın ve NAS cihazınız için tarama yaptırın.
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4. Eğer yukarıda bahsedilen yöntemler ile sorunu çözmeyi başaramazsanız Lütfen ASUSTOR yerel satıcısıyla
yada ASUSTOR Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin http://support.asustor.com. Ayrıca Bilgi Bankasına
göz atabilirsiniz. ASUSTOR Bilgi Bankası.
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