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Uyarılar 

 

 

 

Federal Communications Commission Statement 

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions: 

 This device may not cause harmful interference. 

 This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation. 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class A digital device, pursuant to Part 
15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can 
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in 
a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which 
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference 
by one or more of the following measures: 

 Reorient or relocate the receiving antenna. 

 Increase the separation between the equipment and receiver. 

 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's 
authority to operate the equipment. 

 

CE Mark Warning 

 

 

CE marking for devices without wireless LAN/Bluetooth 

The shipped version of this device complies with the requirements of the EEC directives 2004/108/EC 
"Electromagnetic compatibility" and IEC60950-1:2005 (2nd Edition)+A1:2009 "Information technology 
equipment-Safety ".” 
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Güvenlik Ö nlemleri 
The following safety precautions will increase the life of the NAS. Follow all precautions and instructions. 

Electrical Safety 

Unplug this product from the power source before cleaning. 

Use only the bundled power adapter. Using other power adapters may damage your device. 

Ensure that you plug the power adapter to the correct power input rating. Check the label on the power adapter 
for the power rating. 

Operation Safety 

 DO NOT place this product in a location where it may get wet. 

 Place this product on a flat and stable surface. 

 Use this product in environments with an ambient temperature between 0°C and 40°C. 

 DO NOT block the air vents on the case of this product. Always provide proper ventilation for this product. 

 DO NOT insert any object or spill liquid into the air vents. If you encounter technical problems with this 
product, contact a qualified service technician or your retailer. DO NOT attempt to repair this product 
yourself. 

 

 

DO NOT throw this product in municipal waste.  

This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. 
This symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical 
and electronic equipment) should not be placed in municipal waste. Check local 
regulations for disposal of electronic products. 
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1. Paket İçerikleri 

Uygulanabilir Modeller: AS4002T, AS4004T 

NAS Cihazı 

 

AS4002T 

 

 AS4004T 

 

Güç Kablosu 

x1 x1 

 

Adaptör 

x1 x1 

 

RJ45 ağ kablosu 

x2 x2 

 

10 Gigabit ağ kablosu 

x1 x1 

 

2.5” HDD için kullanılan 
vidalar 

x8 x16 
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Hızlı Kurulum Kılavuzu 

x1 x1 
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2. Opsiyonel Aksesuarlar 
 

Aşağıdaki parçalar ASUSTOR Aksesuar Mağazasından satın alınabilir http://shop.asustor.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shop.asustor.com/
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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 

 Yıldız uçlu tornavidalar. 

 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. Ö n paneli aşağıdaki resimde gösterildiği gibi çıkarın. 

AS4002T                                                                AS4004T 

                            

  

2. Mandalı kullanarak Disk tablasını yavaşça disk yuvasından çıkarın. 

AS4002T                                                              AS4004T 

                            

3. Disk tepsisine sabit diski sabitleme 

 3½ "sabit sürücüyü takmak için lütfen sabit sürücü tepsisinin iki tarafındaki iki rayı çıkartın: Sabit 
sürücüyü tepsiye yerleştirin, sabit sürücüyü sabitlemek için rayları hizalayın ve NAS'a yerleştirin. 

         

http://www.asustor.com/service/hd?id=hd
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 2½  "sabit sürücüyü takmak için lütfen sabit sürücü tepsisinin iki tarafındaki iki rayını çıkartın Sabit 
sürücüyü, SATA konektörü dışarı bakacak şekilde 2.5" etiketli 4 delikle hizalayın. Sabit sürücü ve kaset 
üzerinde bir tutma yerini muhafaza ederken, kaseti ters çevirin ve sürücüyü, aşağıda gösterildiği gibi 
dört adet birlikte verilen M3 vidasıyla sabitleyin. 

      

 

4. Disk kızağını disk yuvasında bulunan raylar üzerinde kaydırın. Mandalı kullanarak disk kızağını nazikçe 
disk yuvasının sonuna kadar ittirin. Mandalı içeri doğru bastırarak disk kızağını güvene alın. Mandal 
kolayca kapanmalı ve bir “çıt” sesi duyulmalıdır.  Lütfen mandalı güvene almadan önce disk kızağının 
yuvanın sonuna kadar getirildiğinden emin olun. 

 AS4002T 

                

AS4004T 
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5. Ö n paneli geri kapatın      

AS4002T                                                                     AS4004T 

                                                           

 

Güç Kablosunun Sabitlenmesi 

Not: Power kablosu güvenliği için size verilen kordon sabitleme aparatını aşağıdaki gibi ASUSTOR’da 
uygun yerde gibi kullanabilirsiniz. 

Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi Power kablosuna takın. 

 AS4002T                                                                               AS4004T 

                                  

 

NAS Cihazını Bağlama ve Güç verme 

1. Nas cihazını güç kaynağına bağlama 

AS4002T                                                            AS4004T 

                             

2. Naz cihazınızı router veya Ethernet kablosu ile Switch ‘e bağlayın. 

3. LED göstergesi mavi yanıncaya kadar güç düğmesini 1-2 saniye basılı tutun.  Bu NAS cihazının şimdi açık 
olduğunu gösterir. NAS cihazına güç verildiğinde yeşil sistem durum LED göstergesi yanıp sönecek ve aynı 
zamanda mavi ağ LED göstergesi de yanacaktır. 



 

 

11 

AS4002T                                                                AS4004T 

                                 

 

4. Yeşil sistem LED göstergesi yanıp sönmeyi bırakıp sürekli yanmaya başladığında NAS işlem yapmaya 
hazırdır. Aynı zamanda sistemden “bip” sesi duyulabilir. Şimdi donanım yükleme işlemi tamamlanmıştır. 
Lütfen sisteminizi yapılandırmak için yazılım yükleme kılavuzu ile devam edin. 
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4. Yazılım Yükleme Kılavuzu 
Seçebileceğiniz 4 farklı yükleme yöntemi vardır.  
Lütfen sizin için en uygun olan yöntemi seçiniz. Eğer CD sürücünüz yoksa 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.  

http://www.asustor.com/service/downloads
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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. 
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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. 

 

 

 

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.  
 

http://192.168.1.168:8000/
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  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. 

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



 

 

16 

 
5. Görünen listeden NAS cihazınızı seçin. 

 

 
6. Kuruluma başlamak için [Start Initialization] seçeneğini seçin. Yapılandırma işlemini tamamlamak için 

yönergeleri ve talimatları izleyin. 
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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. 

AS4002T                                                                AS4004T 
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5. Ek 

LED Göstergeleri 

 

LED 
Gösterge 

Renk Tanım Durum 

Güç 

Mavi Sabit yanar Güç açık 

Turuncu 10 saniyede bir yanıp söner LED gece modu 

Sistem 
Durumu 

Yeşil 

Yanıp söner Güç Açık 

Sabit yanar Sistem hazır 

Ağ 

Mavi Sabit yanar Ağ Bağlantı Portu 

Mor Sabit yanar 10 Gigabit Ağ Bağlantı Portu 

USB Yeşil 

Sabit yanar 
Nas cihazının önüne USB cihazı takılı ve 

kullanıma hazır olduğunda 

Yanıp söner Data erişimi ve işlem olduğunda 

Sabit Disk 

Yeşil 

Sabit yanar Sabit Disk hazır 

Yanıp söner Veri erişimi devam ediyor 

Kırmızı Sabit yanar Sabit disk anomalisi 

 

 

AS4002T/AS4004T 

1. Güç LED Göstergesi 

2. Sistem Durum LED Göstergesi 

3. Ağ LED Göstergeleri 

4. USB LED Göstergesi 

5. Sabit Disk LED Göstergesi 
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Arka Panel 

 

 

 

Sorun Giderme 

Q: Neden ASUSTOR Kontrol Merkezini kullanarak ASUSTOR NAS cihazımı tespit 
edemiyorum? 

A: 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. 

1. DC Input 

2. USB 3.0 Portu 

3. 10 Gigabit RJ45 Portu 

4. 1 Gigabit RJ45 Portu 

5. Sıfırlama Düğmesi 

6. Konsol Portu 

7. FAN 
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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. 

 

 

 [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. 
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 ASUSTOR Kontrol Merkezini açın ve NAS cihazınız için tarama yaptırın. 

 

 

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 Knowledgebase. 

 

 

http://support.asustor.com/
http://support.asustor.com/index.php?/Knowledgebase/List
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