
Kısa kılavuz
œ HomeBox 6641

Konfi gurations-CD
Es wird keine Software installiert 

Handbücher inklusive

Systemvorraussetzungen
Windows 7 / Vista / XP

für die Geräte
œ HomeBox 3232
œ Box 4421
œ Box 6431

Version
1.00 - 101457

Telefónica Germany
GmbH & Co. OHG
80992 München
www.o2online.de
Hotline: 55222* 
aus dem œ Netz oder 
0180 40 55 222* 
aus dem dt. Festnetz

* 20 Ct./Anruf

Wichtig. Legen 
Sie bitte zuerst 
diese CD ein. Konfi gurations-CD

Es wird keine Software installiert 

Handbücher inklusive

Systemvoraussetzungen
Windows 8 / 7 / Vista / 
XP SP3

für die Geräte
œ HomeBox 6641
œ Box 4421
œ Box 6431

Version
2.10 - 101505

Telefónica Germany
GmbH & Co. OHG
80992 München
www.o2online.de
Hotline: 55222* 
aus dem œ Mobil -
funknetz oder 
0180 40 55 222* 
aus dem dt. Festnetz

* 20 Ct./Anruf
Wichtig. Legen 
Sie bitte zuerst 
diese CD ein.

101508 01/15

Ayrıntılarıyla œ HomeBox'unuz

WLAN/WPS 
ve DECT 
düğmesi

DSL GüçSo ISDN LAN 1–4

İnternetDECT

LAN 1–4 Telefon BilgiWLAN DSLGüç

LED görünümü

Yan

Arka taraf

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Postfach 60 09 40, 22209 Hamburg

Açma/kapatma 
düğmesi

USB (örnegin yazici 
ve hard disk)

Reset

USB veri depolama aygıtı

LED Sinyal Durum

Güç Yanıp sönüyor Sistem çalışmaya başlıyor

Sürekli yanıyor Sistem çalışıyor

Kapalı Elektrik bağlı değil veya genel cihaz hatası

Sürekli yanıyor Cihaz yazılım güncellemesi, yeniden başlatma veya 
cihazın resetlenmesi

LAN 1–4 Yanıp sönüyor Veri aktarımı

Sürekli yanıyor Etkin bağlantı

Kapalı Etkin bağlantı yok

WLAN Hızlı yanıp sönüyor Veri aktarımı

Sürekli yanıyor WLAN etkin

Yanıp sönüyor WPS etkin

Kapalı WLAN etkin değil

DECT Sürekli yanıyor DECT işlevi açık

Yanıp sönüyor DECT yeni cihaz arıyor

Kapalı DECT işlevi kapalı

DSL Yavaş yanıp sönüyor Pilot sesi gönderiliyor

Hızlı yanıp sönüyor œ HomeBox 6641 senkronize ediliyor

Sürekli yanıyor DSL bağlantısı başarıyla kuruldu

Kapalı O2 HomeBox DSL sinyal almıyordur

İnternet Yanıp sönüyor Veri aktarımı

Sürekli yanıyor İnternet ile bağlantı kuruldu

Hızlı yanıp sönüyor Giriş bilgileri hatalı
(örn. yanlış parola/şifre)

Telefon Yanıp sönüyor Etkin görüşme

Sürekli yanıyor Aktif Hat

Kapalı Hat etkin değil

Bilgi Hızlı yanıp sönüyor Doğrulama devam ediyor

Sürekli yanıyor
PIN Ok; œ telefon bağlantısı mevcut; cihazın 
komple œ kaydı tamamlandığında, bilgi LED'i 
söner 

Sürekli yanıyor

1. œ Homebox PIN girişi için bekliyor 
2. Yanlış PIN, yeniden PIN girisi yapiniz 
3.  Maksimum kimlik doğrulama denemelerine 

ulasilmistir  (5 kez)

Hızlı yanıp sönüyor PIN OK, doğrulama bekleniyor

Ayrıntılı bilgiler
Birlikte gönderilmiş olan œ CD’sindeki detaylı el kitabında ve http://o2.de/hilfe/o2homebox2 adresinde œ HomeBox 6641 
ürününüzün kurulumu ve konfi gürasyonu hakkında ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.

Haftanın 7 günü 24 saat bize şu şekilde ulaşabilirsiniz:

İnternette: 
www.dsl.o2.de

İletişim imkanları:
www.o2.de/kontakt

Telefon ile: 
089 78 79 79 400 *
0176 888 55 222 *

Faks aracılığıyla:
01805 88 00 88(0,14 Euro/dak.) **

  * Alman sabit şebekeye veya GSM şebekesine yapılan aramalar için olan tarifeye uygun
** Alman sabit şebekede; mobil iletişim maks. 0,42 Euro/dak.

Teslimat kapsamı

œ HomeBox 6641

LAN kablosu (sarı)

DSL bağlantı kablosu (gri)

œ Konfigürasyon CD'si
•  Ayrıntılı el kitabı ve kablo 

döşeme kılavuzu
•  Kurulum asistanı DSL ve 

WLAN (Windows 8 / 7 / 
Vista)

Adaptör

œ‘yi tercih ettiğiniz ve bundan böyle 
DSL bağlantınızın avantajlarının tadına 
varabileceginiz için çok memnunuz.

Kurulum için yardıma mı ihtiyacınız 
var?

Uyarı: Yönlendirici kurulumundan sonra DSL Soforthilfe‘yi 
œ CD‘sinin Klasör alanından veya web sitemiz üzerinden 
yükleyiniz. Ücretsiz œ yasılım size internete erişmenize 
destek verir ve WLAN bağlantinizi uygun hale getirir.

QR kodu tarayın veya 
http://o2.de/hilfe/o2homebox2 
adresinden web sitemizi ziyaret 
ederek œ HomeBox 6641 
ile ilgili kurulum videosunu 
izleyin.



Sadece 3 adımda kurulur – 
bu kadar basit:

1 3  Gezinmeye başla
œ HomeBox 6641 ürününüz 
şimdi internet erişimi ve 
telefonlaşma için konfi güre 
edilmiş ve hazırdır.

2  İnternet bağlantısı 
kurulumu
Kurulum asistanı, internet 
bağlantısı konfi gürasyonu ve 
ayrıca bağlantının açılması için 
kullanılmaktadır. Alternatif 
olarak kurulumu manuel olarak 
da yürütebilirsiniz, bunun için 
œ HomeBox 6641 menüsüne 
tarayıcınız üzerinden o2.box 
veya 192.168.1.1 adresi altında 
ulaşabilirsiniz. Bununla ilgili 
bilgileri ayrıca el kitabında 
(aynı zamanda œ CD’sinde veya 
http://o2.de/hilfe/o2homebox2 
adresindeki web sitemizde) 
bulabilirsiniz.

*  Uyarı: MAC OS veya eski nesil Windows işletim sistemi (Windows XP ve önceki versiyonlar) kullanan müşterilerin 
œ HomeBox ürünü kurulumu için birlikte gönderilmiş olan œ CD’sindeki el kitabını kullanmalıdır. Bunun için gerekli 
ise dokümanı Adobe Acrobat Reader kullanarak açın.

WLAN ilk kurulum
1.  Bilgisayarınızda WLAN işlevini açın ve œ HomeBox 

6641'deki WLAN işlevinin etkin olduğundan emin olun. 
(WLAN-LED yanıyor = etkin/WLAN-LED kapalı = 
tuş üzerinden etkinleştir)

2. a)   WLAN ağının konfi gürasyon asistanı üzerinden kurulumu için birlikte verilen œ CD'sini kullanın veya 
WLAN ağını Windows bilgisayarınız üzerinden şu şekilde yapılandırın: 

 b)  ”Kablosuz ağ bağlantısı” üzerine çift tıklayın. Yeni ekran penceresinde, erişim menzilinde mevcut tüm 
kablosuz ağlar gösterilmektedir. (Ağ ayarlarını açma yolu işletim sistemine göre değişebilir).

3.   œ HomeBox 6641 ürününüzün kablosuz ağını seçin. Ağ adını (SSID) ve ağ anahtarını 
(WPA2 anahtarı)   œ HomeBox 6641 ürününüzün arkasındaki tip levhasında bulabilirsiniz. 

4.   ”Bağlan” tıklayın ve WLAN ağ anahtarınızı (WPA2 anahtarı) girin.

5.   WLAN bağlantısı bu şekilde tamamlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi

Birlikte verilen œ CD’sinde, İngilizce kısa kılavuzu ve ayrıca œ HomeBox kurulumu için ilk 
adımları bulabilirsiniz. 

Birlikte verilen œ CD’sinde, Rusça kısa kılavuzu ve ayrıca œ HomeBox kurulumu için ilk 
adımları bulabilirsiniz. 

œ HomeBox 6641 ürününüzün 
kablo bağlantısı: Bağlantı seçenekleri

œ‘de analog ve ISDN bağlantısı

Seçmiş olduğunuz üründen bağımsız olarak analog ve ISDN son cihazlarını bağlayabilir 
ve telefon görüşmeleriniz için kullanabilirsiniz.

TAE kutusu
Priz

2,4 GHz ve 5 GHz 
entegre edilmiş 
WLAN

entegre DECT

LAN kablosu

Analog telefon

ISDN telefonu

DECT telefonları

Bilgisayar

DECT 
düğmesi

WLAN/WPS 
düğmesi

Bağlanti kurulumundan sonra güvenlik nedeniyle gerekli olan yönelticideki WLAN anahtarını lütfen 
değiştiriniz. Bununla ilgili detaylı önerileri http://www.dsl.o2.de/ altında bulabilirsiniz.

Kurulumun 
hazırlanması
Lütfen birlikte gönderilmiş olan 
œ CD’sini yerleştirin ve œ HomeBox 
ürününüzün kurulumu ile ilgili 
talimatları izleyin. œ CD’si işletim 
sisteminiz* tarafından desteklenmiyorsa 
veya bir CD sürücünüz yoksa alternatif 
olarak manüel bir kurulum da 
mümkündür. Bunun için lütfen önce 
œ HomeBox ürününüzü sarı renkli 
LAN kablosu üzerinden bilgisayarınıza 
bağlayın veya doğrudan bir WLAN 
bağlantısı oluşturun (bakınız aşağıdaki 
“WLAN-ilk kurulumu“). Sonrasında 
yapmanız gereken tek şey 2.adım ile 
devam etmek.

USB veri 
depolama aygıtı

o2 HomeBox 6641
Mat.-Nr.:101505

Serial Number: S317000001
SSID:  o2-WLANxx
WPA2-Schlüssel:

MAC-Adresse:EC43F6ABB1D3

ZyXEL Communications Corp.
PN:VMG7947-B40A-DE01V1S

Netzteil:12V

MM/YY:04/13
Made in China

2.5A

X X X X X X X X X X X X X X X X

SSID:  o2-WLANxx
WPA2-Schlüssel:

Aşağıda œ HomeBox 6641 ile ilgili mümkün olan bağlantı türleri için kablo döşenişini bulabilirsiniz. 
Cihazları ilgili biçimde bağlayın.

Dallandırıcı

œ HomeBox doğrudan TAE kutusuna 
bağlanır, herhangi bir dallandırıcı 
gerekli değildir.x


