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ViewSonic’i seçtiğiniz için  
teşekkür ederiz.

Görsel çözümler sağlayıcısı olarak 30 yılı aşkın bir süredir dünya lideri olan 
ViewSonic, dünyanın teknolojik gelişmeye, yeniliğe ve basitliğe yönelik 
beklentilerini aşmaya kendini adar. ViewSonic’te bizler, ürünlerimizin 
dünyada olumlu etkiler yapma gücüne sahip olduğuna inanırız ve seçtiğiniz 
ViewSonic ürününün size en iyi hizmeti vereceğine güvenimiz tamdır. 

ViewSonic’i seçtiğiniz için bir kez daha teşekkür ederiz!
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Uygunluk Bilgisi
Lütfen devam etmeden önce okuyun
•  Yalnızca üretici tarafından sağlanan pilleri ve güç adaptörünü kullanın. 

Onaylanmamış aksesuarların kullanılması garantinizi geçersiz kılabilir.
• Aygıtınızı 50°C'den (122°F) daha yüksek sıcaklıklarda depolamayın.
• Bu aygıtın çalıştırma sıcaklığı 0°C (32°F) ila 35°C'dire (95°F).

FCC Uyumluluk Bildirimi
Aşağıdaki bildirim, FCC onayı almış tüm ürünler içindir. Uygun ürünler ürün 
etiketinde FCC logosu ve/veya FCC ID: GSS-VS15989 biçiminde FCC ID bulunur. 
Bu aygıt, FCC Kurallar kısım 15'e uygundur. Kullanım aşağıdaki iki koşula bağlıdır: 
(1) Bu aygıt zararlı girişime neden olamaz ve (2) bu aygıt istenmeyen çalışmaya 
neden olabilen girişim dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir. 
Bu mobil aygıt test edildi ve FCC Kurallar Kısım 15'e göre Sınıf B dijital aygıt 
sınırlamalarına uygun olduğu tespit edildi. Bu sınırlamalar, bir yerleşim alanı 
kurulumunda zararlı girişime karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. 
Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Talimatlara uygun 
şekilde kurulmazsa radyo iletişimlerinde girişime neden olabilir. Ancak belirli bir 
kurulumda girişim olmayacağı garantisi yoktur. Bu ekipman, ekipmanı kapatıp açarak 
belirlenebilen radyo veya televizyon alımına zararlı girişime neden olursa kullanıcının 
girişimi önlemek için aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçıyla düzeltmesi önerilir
• Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yeniden konumlandırın.
• Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
• Ekipmanı, alıcının bağlandığı devredeki prizden farklı bir devredeki prize bağlayın.
• Bayi veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeninden yardım alın.
Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmamış değişiklikler veya 
değiştirmeler kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir. Bu verici 
için kullanılan antenler başka bir anten veya vericiyle birlikte yerleştirilmemeli veya 
çalıştırılmamalıdır.

Aygıt test edildi ve FCC OET Bülteni 65, Ek C'de belirtilen ölçüm standartları ve 
prosedürlere uygun olduğu tespit edildi
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FCC SAR Bilgileri
Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirtilen FCC radyasyona maruz kalma 
sınırlarına uygundur. Son kullanıcılar, RF maruz kalma uyumluluğu için belirli 
kullanım talimatlarına uymalıdır. 
Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte yerleştirilmemeli veya 
çalıştırılmamalıdır. Bu ekipman, radyatör ve gövdeniz arasında en az 20 santimetre 
mesafede kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.
Kullanıcı kılavuzu veya talimat kılavuzunda istenilen veya istenmeyen radyatör 
için kullanıcı uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça belirtilmeyen değişiklikler veya 
değiştirmelerin kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılacağı konusunda 
uyarılmalıdır.

Avrupa Ülkeleri için CE Uyumu
Aygıt, EMC Yönergesi 2004/108/EC ve Düşük Voltaj Yönergesi  
2006/95/EC'ye uygundur.

Aşağıdaki bilgiler yalnızca AB üyesi ülkeler içindir: 
Sağda gösterilen işaret, 2012/19/EU (WEEE) Atık Elektrik ve Elektronik  
Ekipman Yönergesi'ne uygundur.
İşaret, ekipmanın sınıflandırılmamış evsel atık olarak atılmaması bunun 
yerine yerel yasalara göre iade ve toplama sistemlerinin kullanılması 
gerektiğini gösterir.
Bu ekipmanla verilen piller, aküler ve düğme pillerde Hg, Cd veya Pb kimya  
sembolü görünüyorsa pilde %0,0005'den fazla Cıva veya %0,002'den fazla 
Kadmiyum ya da %0,004'den fazla Kurşun ağır metal olduğu anlamına gelir.

Avrupa Birliği Yasalarına Uygunluk
Ekipman, RF Maruz Kalma Gereksinimi 1999/519/EC'ye, genel elektromanyetik 
alanlara (0-300 GHz) maruz kalma sınırlamasıyla ilgili 12 Temmuz 1999 Konsey 
Önerisi'ne uygundur. Bu ekipman aşağıdaki uyumluluk standartlarına uygundur: 
EN301489-1, EN301489-17, EN60950-1, EN300328.

Burada, bu Wi-Fi radyonun 1999/5/EC Yönergesinin temel gereksinimleri ve diğer 
ilgili ön koşullarına uygun olduğunu beyaz ederiz.
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IC Uyarı Bildirimi
Bu aygıt, Kanada Endüstri lisansına (RSS standartları hariç) uygundur. Kullanım 
aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) bu aygıt girişime neden olamaz ve (2) bu aygıt 
aygıtın istenmeyen çalışmasına neden olabilen girişim dahil olmak üzere her türlü 
girişimi kabul etmelidir.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux 
appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions 
suivantes : ( 1 ) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et ( 2) l’utilisateur de 
l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Ülke Kodu Bildirimi
ABD/Kanada pazarındaki ürünlerde yalnızca kanal 1-11 kullanılabilir. Diğer kanalların 
seçilmesi mümkün değildir.
Pour les produits disponibles aux États-Unis/Canada du marché, seul le canal 1 à 11 
peuvent être exploités. Sélection d’autres canaux n’est pas possible.

MPE Bildirimi – Mobil Aygıt için
ÖNEMLİ NOT:
IC Radyasyona Maruz Kalma Bildirimi:
Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirtilen IC RSS-102 radyasyona maruz 
kalma sınırlarına uygundur. Bu ekipman, radyatör ve gövdeniz arasında en az 20 
santimetre mesafede kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements IC établies 
pour un environnement non contrôlê. Cet équipement doit être installé et utilize avec 
un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.
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RoHS2 Uyum Beyanı
Bu ürün, Elektrikli ve elektronik cihazlardaki belirli tehlikeli madde kullanımını 
sınırlandıran (RoHS2 Yönergesi) Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2011/65/
EU numaralı direktifine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir ve Avrupa Teknik 
Adaptasyon Komitesi (TAC) tarafından yayınlanan ve aşağıda gösterilen azami 
yoğunlaşma değerlerine uyacağı beklenmektedir:

Madde Önerilen Maksimum Yoğunluk Gerçek Yoğunluk
Kurşun (Pb) 0.1% < 0.1%
Civa (Hg) 0.1% < 0.1%
Kadmiyum (Cd) 0.01% < 0.01%
Heksavalent Krom (Cr6+) 0.1% < 0.1%
Polibrominat bifeniller (PBB) 0.1% < 0.1%
Polibrominat difenil eterler (PBDE) 0.1% < 0.1%

Yukarıda belirtilen üründeki bazı bileşenler aşağıda belirtildiği üzere RoHS2 
Yönergelerinin Eki III doğrultusunda çıkarılmıştır:
Çıkarılan bileşenlerin örnekleri:
1. Aşağıdaki değerleri geçmeyen (lamba başına) özel amaçlar için soğuk katot 

floresan lambalar ve harici elektrot floresan lambalardaki (CCFL ve EEFL) cıva:
(1) Kısa boy (≦500 mm): lamba başına en fazla 3,5 mg.
(2) Orta boy (＞500 mm ve ≦1.500 mm): lamba başına en fazla 5 mg.
(3) Uzun boy (＞1,500 mm): lamba başına en fazla 13 mg.

2. Katot ışını tüplerinin camındaki kurşun.
3. Ağırlık olarak %0,2’yi geçmeyen floresan tüplerin camındaki kurşun.
4. Ağırlık olarak %0,4’e kadar alüminyum içeren bir alaşım elementi olarak kurşun.
5. Ağırlık olarak en fazla %4 kurşun içeren bakır alaşımı.
6. Yüksek erime sıcaklığı türündeki lehimlerdeki kurşun (örn. ağırlığa göre %85 veya 

daha fazla kurşun içeren kurşun bazlı alaşımlar).
7. Kapasitçr, vb. piezoelektronik cihazlardaki dielektrik seramik dışındaki cam veya 

seramikte ya da cam veya seramik matriks bileşeninde kurşun içeren elektrikli ve 
elektronik parçalar.
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Telif Hakkı Bilgileri
Telif Hakkı © ViewSonic Corporation, 2017. Tüm Hakları saklıdır.
ViewSonic ve üç kuş logosu, ViewSonic Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
VESA, Video Elektronik Standartları Birliği'nin tescilli ticari markasıdır. DPMS, 
DisplayPort ve DDC, VESA'nın ticari markalarıdır.
ENERGY STAR® A.B.D. Çevre Koruma Örgütü’nün (EPA) tescilli ticari markasıdır.
Bir ENERGY STAR® ortağı olarak, ViewSonic Corporation bu ürünün ENERGY STAR® 
enerji verimliliği yönergelerine uygun olduğunu belirledi.
Sorumluluk Reddi: ViewSonic Corporation, buradaki teknik veya editöryal hatalar ya 
da eksikliklerden veya bu malzemenin döşenmesi ya da bu ürünün kullanılmasından 
kaynaklanan tesadüfi veya bağlantılı hasarlardan sorumlu olmayacaktır.
Sürekli ürün iyileştirme nedeniyle, ViewSonic Corporation bilgi vermeden ürün 
teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belgedeki bilgiler bilgi 
vermeden değiştirilebilir.
ViewSonic Corporation'dan yazılı izin almadan bu belgenin herhangi bir parçası 
herhangi bir amaçla kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya herhangi bir araçla iletilemez.

Ürün Kaydı
Gelecekteki ihtiyaçları karşılamak için, ve kullanılabilir olduğunda ek ürün bilgilerini 
almak için, internette de ürününüzü lütfen kayıt olun:
www.viewsonic.com.

Kayıtlarınız için
Ürün Adı:

Model Numarası:
Belge Numarası:
Seri Numarası:
Satın Alınma Tarihi:

VC10
Kablosuz Sunum Ağ Geçidi
VS17129
VC10_UG_TRK Rev. 1A 09-08-17
 
 

Ürün ömrünün sonunda ürünün uygun biçimde atılması gerekmektedir
ViewSonic, çevreye saygı gösterir ve çevreci çalışmaya ve yaşamaya bağlıdır.  
Daha Akıllı, Daha Yeşil Bilgisayar Kullanımı çabalarının bir parçası olduğunuz için 
teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi almak için lütfen ViewSonic web sitesini ziyaret 
edin.
ABD & Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Avrupa: http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
Tayvan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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Genel
“EZCast Pro”, başarılı EZCast kablosuz uygulamasını temel alan yeni bir üründür 
ve ticari/eğitim amaçlı uygulamaya bazı yeni özellikler ekler. Yeni Konak Kontrolü 
ve İçeri Yayını işlevimiz altında Çok Kullanıcılı Ekranı desteklemektedir. Yakında 
eklenecek daha fazla yeni özellik de var; lütfen indirin ve donanımınızla EZCast Pro 
özelliklerinin keyfini çıkarın!

Donanım Kurulumu
LED Gösterge

HDMI bağlantı noktası + DC güçMHL bağlantı noktası

EZCast Pro yardımcı aygıtı MHL arabirimiyle uyumlu olduğundan, televizyon, 
monitör veya projektör gibi alıcı aygıtlarınıza EZCast Pro yardımcı aygıtını bağlamak 
için 2 yol vardır. HDMI çıkışı veya MHL çıkışını seçmek için anahtarı kullanın. Lütfen 
MHL aygıtınızın 900 mA güç vermesi gerektiğini ve HDMI çıkışını kullanıyorsanız 
donanım kilidini beslemek için 5 V/1 A DC harici güce ihtiyacınız olacağını 
unutmayın.

MHL MHL

Doğrudan kullanmak için MHL bağlantı 
noktasına doğrudan takın.
*MHL bağlantı noktasından 900 mA 
gerekir

Harici DC güç kullanın ve USB DC 
gücünüzün 1 A akım verebildiğinden emin 
olun.
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Uygulamayı Yükleme
 z iOS ve Android kullanıcıları:

   Apple App Store veya Google Play sitesinde “EZCast Pro” anahtar 
sözcüklerini arayın ve uygulamayı yükleyin.

   İsterseniz, EZCast LAN ana sayfasındaki QR kodunu taramak için QR tarayıcı 
uygulamasını kullanın.

* iOS9/Android 4.2 ve üzeri sürümleri destekler.

 z Windows ve Mac OS kullanıcıları:
   Lütfen resmî web sitemizden indirin:www.iezcast.com veya www.iezvu.com

* Windows 7/8.1/10 ve Mac OS 10.10 ve üzeri sürümleri destekler.

Başlarken (ör.iOS sürümü)
 z Dizüstü/masaüstü bilgisayarınızın/akıllı telefonunuzun/tabletinizin WiFi ayarını 

girin, SSID bilgisini (EZCastPro_xxxxxxxx veya Pro D01_xxxxxxxx) bulun ve 
bağlanın.

 z Aygıtınızda EZCastPro uygulamasını açın.
 z EZCastPro aygıtına bağlandığınızda, ekrandaki bağlantı durumu 

güncellenecek ve kaç aygıtın doğrudan bağlı olduğunu gösterecektir.
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Uygulama başlatılır (aşağıdaki fotoğraflar iOS 
sürümüne göredir)

 z Uygulamayı çalıştırdığınızda EZCast Pro aygıtına bağlı değilseniz, çevrimdışı 
modda yalnızca birkaç işlevi kullanabilirsiniz.

 z “EZCastPro” simgesine tıkladığınızda aygıt listelenecektir; birden fazla aygıt 
varsa, veri göndermek istediğiniz aygıtı seçebilirsiniz.

--> Aygıt bulun

 -->  Elle bağlanmak için IP veya Miracode 
girin

--> Çevrimdışı mod altında çalışın

*Not:  EZCast Pro uygulaması artık yalnızca EZCast Pro donanımıyla 
çalışmaktadır; normal EZCast ürünüyle uyumlu değildir.

 z “EZCastPro” simgesine tıkladığınızda aygıt listelenecektir; birden fazla aygıt 
varsa, veri göndermek istediğiniz aygıtı seçebilirsiniz.

 z EZCast Pro aygıtına bağlı değilseniz, çevrimdışı modda yalnızca birkaç işlevi 
kullanabilirsiniz.

*Not:  EZCast Pro uygulaması artık yalnızca EZCast Pro donanımıyla 
çalışmaktadır; normal EZCast ürünleriyle uyumlu değildir.
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Önemli: WiFi Link (WiFi Bağlantısı) modu 
açıklamaları

 z EZCast Pro aygıtları çeşitli bağlantı yöntemlerine olanak tanır; tanımlar 
aşağıdaki gibidir:

 z SoftAP modu: Bilgisayardan/cep telefonundan/tabletten bir Pro aygıtına 
doğrudan bağlantıdır; bulmak için EZCast Pro’nun SSID bilgisine doğrudan 
bağlanabilirsiniz ve Internet gezintisini sürdürmek amacıyla Pro aygıtlarının 
WiFi bağlantısını yönlendiricinize bağlanmak için de ayarlayabilirsiniz.

*Not:  Internet bağlantınızı kurduktan sonra bazen EZCastPro ve cep telefonunuz 
arasındaki bağlantı farklı WiFi yönlendirici kanalı nedeniyle kesilebilir. 
Lütfen yeniden bağlanmayı unutmayın.

 z SoftAP modu yerine, yönlendirici aracılığıyla EZCast Pro Box bağlantısı 
kurmanıza olanak tanıyan, “Infrastructure (Altyapı) modu” adı verilen başka 
bir bağlantı modu vardır. Ancak performans doğrudan bağlantıdaki gibi iyi 
olmayabilir ve gerekirse etkinleştirmek için ayarları girmeniz gerekir.
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 z Gelişmiş ayarda WiFi bağlantıları için 2 özel mod vardır; biri “Direct link only” 
(Yalnızca doğrudan bağlantı), diğeri de “Via Router only” (Yalnızca yönlendirici 
aracılığıyla) şeklindedir.

 z “Direct Link Only” (Yalnızca doğrudan bağlantı) modunda, evdeki yönlendiriciniz 
aracılığıyla EZCast Pro aygıtını bulamazsınız. “Via Router Only” (Yalnızca 
yönlendirici aracılığıyla) modu altında, Pro aygıtı Soft AP (SSID) modunu 
kapatacaktır; bilgisayar korsanı saldırısını önlemek amacıyla hiç kimsenin doğrudan 
arayamaması için SSID kapatılacaktır. Lütfen bu mod altında aygıta yönlendirici 
aracılığıyla bağlanmanız gerekeceğine dikkat edin.

Doğrudan Bağlantı: 
Bu, akıllı aygıtlarınız/
bilgisayarınız ve EZCast 
Pro arasında en iyi bant 
genişliğini sağlar.

Yönlendirici Aracılığıyla 
İzin Verilir: Yönlendiriciyle 
bağlantı kurmanız 
durumunda, EZCast Pro 
aygıtını evdeki yönlendirici 
aracılığıyla bulabilirsiniz. 

Yalnızca Yönlendirici 
Aracılığıyla: Bu modda, 2,4 
Ghz/5 Ghz WiFi işlevinin 
SoftAP modu kapatılır; 
hiç kimsenin EZCast 
Pro aygıtına doğrudan 
bağlanamaması için bazı 
belirli amaçlara yönelik 
olarak kullanabilirsiniz.
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Uygulama İpuçları

Bağlantı Modu Gösterimi

Ana Özellikler

Doğrudan bağlantı (eşler arası ağ)

Yönlendirici üzerinden bağlanma

 z Çoklu ortam verilerinizi artık kablosuz olarak gönderebilirsiniz ancak bulut video veya 
web gibi bazı özelliklerin Internet bağlantısı gerektireceğine lütfen dikkat edin.

 z Lütfen EZMirror (Miracast) modunun geçerli WiFi bağlantısını keseceğine ve Internet 
gezintisini sürdürmek istemeniz durumunda Internet'e telefonunuzla (3G veya WiFi) 
bağlanmanız gerekeceğine dikkat edin.
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Uygulama Özellikleri (*başvurmanız için iOS 
uygulaması temelinde)

 z Fotoğraf
   Fotoğraf işlevini kullanmadan önce EZCast Pro uygulamasına kamera rulonuzu 

paylaşma izni vermeniz ve konum hizmetini etkinleştirmeniz gerekir.

   Fotoğraf görüntüleyicide seçebileceğiniz fotoğraf televizyonunuzda/projektörünüzde 
görüntülenecektir. Fotoğrafları yakınlaştırmak/uzaklaştırmak veya değiştirmek için 
hareket kontrolünü de kullanabilirsiniz.

   Geliştirdiğimiz kullanışlı Sketch (Taslak) aracı sayesinde, seçtiğiniz fotoğrafın 
üzerinde çizim yapabilir ve isterseniz kaydedebilirsiniz.



8

 z Video
   Videoyu akışla aktarmak için 2 kaynak vardır. İstediğiniz videoyu iTunes aracılığıyla 

eşitleyebilir (iTunes Dosya Eşitleme) veya videoyu kaydedilmiş videolarınızdan 
seçebilirsiniz (Kamera Rulosu).

   iOS işletim sisteminin, akış yapmadan önce bant genişliğinden tasarruf etmek için 
kaydedilmiş videoyu sıkıştıracağını lütfen unutmayın. İleride kullanmak üzere EZCast 
Pro uygulamasına kaydetmek isteyip istemediğinize de karar verebilirsiniz.

   EZCast Pro uygulamasıyla alt yazı dosyasını da eşitleyebilirsiniz. Dosya adının 
videonuzla aynı olduğundan emin olun ve iTunes aracılığıyla eşitleyin; video 
oynatımıyla birlikte otomatik olarak gösterilecektir.

* Alt yazı için UTF-8 kodlamalı srt, smi, ssa ve cdg biçimleri desteklenir.
 z Alt yazı desteği için lütfen tanıtım videosunu izleyin:http://goo.gl/0yq5Z8

 z Müzik
   Müzik yürütücü müzikleri WiFi üzerinden akışla aktarmanızı sağlar. Çalma listesini 

destekliyoruz.
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 z Canlı Kamera
   Canlı kamera, mobil aygıtınızın kamerasından gelen görüntüyü akışla aktarmanızı ve 

düzenlemek için anlık görüntü çekmenizi sağlayan bir gerçek nesne kamerasıdır.

   Görüntü kalitesini ayarlayabilir, Ön/Arka kamera arasında geçiş yapabilirsiniz. 
Sketch'i etkinleştirebilir ve geçerli görüntüyü albüme kaydedebilirsiniz.

 z Belge
   Belge görüntüleyicisi MS-office, PDF ve Apple iWorks'ü destekleyebilmektedir. 

Dağıtmaya başlamadan önce lütfen belge dosyalarını iTunes üzerinden iOS 
aygıtınızla eşitlemeyi unutmayın.

   Belge görüntüleyici taslak işlevini de desteklediğinden, belge üzerine bazı notlar 
alabilir ve sayfayı kamera rulosuna kaydedebilirsiniz.

* Lütfen bazı belgelerin bilgisayarda gösterildiği gibi görüntülenemeyeceğini unutmayın.
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 z Web
   EZCast Pro dâhilî bir tarayıcıya sahiptir ve çeşitli popüler web siteleri de sizin için 

sınıflandırılır.
   Web sayfası, aygıtınızdaki farklı ülke ayarlarına göre dinamik olarak değişir.
   Sketch işlevi de desteklenmektedir.

 z Bulut Depolama
   Bulut depolamanıza her yerden erişmenizi sağlamak için kişisel Dropbox ve *Google 

Drive hesabınıza bağlanırız. Tüm içerik karşıdan yüklemek ve görüntülemek için size 
gösterilir.

   Bir belge dosyasını indirir ve kodunu çözerseniz taslak işlevini etkinleştirebilirsiniz.
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 z Yorum
   İster olumlu isterse de olumsuz olsun geri bildiriminize değer verdiğimiz için, sizinle 

iletişim kurmak amacıyla yenilikçi bir yol oluşturduk. Yorumlarınızı, önerilerinizi ve 
hatta yazılım hatalarını bize doğrudan gönderebilirsiniz; tüm fikirler ürünümüzü daha 
iyi hâle getirecektir.

 z Bölünmüş Ekran ve Ana Bilgisayar Kontrolü
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   EZCast Pro aygıtına ilk siz bağlandığınızda ve uygulamayı açtığınızda "Host" (Ana 
Bilgisayar) olursunuz.

   Ana Bilgisayar görüntüyü kontrol etme yetkisine sahiptir. Ana Bilgisayar rolü 
sınırlama olmaksızın tüm özellikleri kullanabilir. Sonraki veya sonradan gelen 
kullanıcılara "Guest (Konuk)" olarak işlem yapılır. Konuk modunda bazı işlevler devre 
dışı bırakılır ve görüntülemek için Konak iznine gerek duyarsınız.

   EZCast Pro, ekranda aynı anda en fazla 4 kullanıcıya görüntüleme izni verir. Ancak 
yalnızca Ana Bilgisayar istediği konuma karar verebilir. Diğer misafir ekranları isteğe 
izin verildikten sonra otomatik olarak yerleştirilir.
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 z Tercih
   Tercih edilen aygıt ayarı dışında, ayrıca konuklardan gelen talepleri 

etkinleştirebilirsiniz/devre dışı bırakabilirsiniz ya da otomatik olarak açılır ileti 
göstermeden konuklardan gelen isteklerin tümünü görüntülemeye izin verebilirsiniz.

 z AirView

   EZCast Pro donanımında geçerli görüntü içeriğini görmek için AirView işlevini 
etkinleştirebilirsiniz. Bu, görüntü paylaşmak için mükemmel bir araçtır.

   Bu işlevi etkinleştirmek için Konak iznine gerek yoktur.
* Bu özellik video veya ses akışını desteklemez.
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 z EZBoard
   EZBoard, tüm kullanıcıların aynı tahtada paylaşmalarına/iş birliği yapmalarına olanak 

tanıyan gerçek iş birliği elde etmeye yönelik yenilikçi bir işlevdir. Taslak, fotoğraf 
veya metin ekleme özelliklerini destekleyebilir; tüm kullanıcılar ya Pro üzerinde ya da 
kendi aygıtlarında gerçek zamanlı sonucu görebilir. Dahası, kısa sınav amacı için bir 
hızlı araç da dâhil ettik.

* Lütfen EZBoard işlevinin Internet bağlantısı gerektireceğine dikkat edin.
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 z EZChannel

   EZChannel'a girdiğinizde, varsayılan öne çıkan kanalın, genel kanalın veya 
arkadaşınızın kanalının keyfini çıkarabilirsiniz. Lütfen bazı özelliklerin oturum açmayı 
gerektireceğine dikkat edin.

   Burada kanalınızın aboneliğini yapabilir, çalma listelerinizi (seçkiler) gözden 
geçirebilir veya ayarda Chrome eklentisi yükleyebilirsiniz.

* Lütfen bu işlevin Internet bağlantısı gerektireceğine dikkat edin.

 z DLNA DMR

   DLNA, WiFi/LAN aracılığıyla çoklu ortam biçimlerinin akışını yapmanıza olanak 
tanıyan bir endüstriyel standarttır.

   Ana menüde, çoklu ortam dosyalarını akış için EZCast Pro aygıtına göndermek 
amacıyla DMLA uygulamasını da kullanabilirsiniz.
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 z EZMirror (Miracast, bu yalnızca Windows ve Android işletim 
sistemlerinde kullanılabilir)

   EZMirror, Miracast standardıyla tam uyumludur. EZCast uygulamasında EZMirror 
düğmesine tıkladığınızda, alıcı Miracast moduna geçirilecektir.

   Özelliği açtığınızda, cep telefonunuzun alıcıya bağlanması için 60 saniyelik bir geri 
sayım olacaktır. Lütfen mobil telefon ayar sayfanızda Miracast işlevinizi seçin.

   Ayrıca internet bağlantısını sürdürmek için akıllı telefonunuzu aynı zamanda ev 
ağınıza da bağlamanızı öneririz.
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 z AirSetup
   Ayar işlevinde, EZCastPro aygıtının, çıkış çözünürlüğü gibi özelliklerini 

yapılandırabilir, SSID şifresini değiştirebilir, Internet gezintisi için yönlendirici 
bağlantısını kurabilir, dilleri, EZAir modlarını ayarlayabilir ve Airview/Castcode/
Miracode gibi özellikleri açabilir veya kapatabilirsiniz.

   Miracode:Daha iyi IP koruması için IP çevirisine yönelik özel bir koddur.
   Castcode: Yönetici, ana bilgisayar kontrolü dışında, misafirler için Castcode özelliğini 

açabilir; içeriklerini göndermek amacıyla, ekranda gösterilen 4 basamaklı Castcode 
bilgisini girmeleri gerekecektir. Bu, aynı konferans odasında olmayan bazı kullanıcılar 
tarafından yanlışlıkla kesilmesini önleyecektir.
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 z Gelişmiş

Örnek: Yönetici dışı mod (Misafir/Ana Bilgisayar) Örnek: Yönetici modu

 

   Gelişmiş işlevi, Konferans Kontrolü, Aygıt Yönetimi, Ağ Ayarı, Yönetici Ayarı, Ana 
Bilgisayar Yetkisi kontrolü, CA ve Erişim Denetimi Ekleme veya Aygıt Yazılımını 
Yeniden Başlatma ve Yükseltme gibi tüm gelişmiş ayarları/kontrolleri içerir. 
Varsayılan şifre “000000” şeklindedir ve ilk kez yönetici olarak oturum açtığınızda 
değiştirmeniz gerekecektir.

*Önemli! Lütfen yeni şifreyi güvende tutmaya dikkat edin; güvenlik nedeniyle, şifreyi 
unutmanız durumunda sıfırlamanın tek yolu bizimle iletişime geçmektir.

  Bağlantı Durumu
 � Bağlanan tüm aygıtların durumunu burada kontrol edebilirsiniz.
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  Konferans Kontrolü (yalnızca Ana Bilgisayar/Yönetici için 
varsayılan)

 � Bağlanan tüm aygıtlar için gelişmiş bir kontroldür; konumu seçebilir ve 
yerleştirebilirsiniz.

 � Aynı anda tümünün bağlantısını da kesebilirsiniz.
 � Lütfen Miracast gibi bazı özel modların bununla kontrol edilmeyeceğine dikkat edin.



20

  Aygıt Yönetimi (yalnızca Ana Bilgisayar/Yönetici için 
varsayılan)

 � Burada, dil, aygıtın ana bilgisayar adı (SSID değil) gibi ayarları düzenleyebilir, 
çözünürlüğü değiştirebilir, video oynatılırken (yalnızca yansıtma veya akış videosu) 
EZAir modunu değiştirebilir, AirDisk otomatik oynatmayı açabilir/kapatabilir, HDMI 
CEC, AirView açık/kapalı, Castcode açık/kapalı/sabit basamak, Miracode açık/kapalı 
ayarlarını yapabilir ve en fazla kullanıcı bağlantısını ayarlayabilirsiniz.
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  Ağ Ayarı (Yönetici için varsayılan ama Yönetici tarafından 
Ana Bilgisayar için etkinleştirilebilir)

 � Burada ağla ilgili ayarları yapabilirsiniz. Lütfen bazı ayarların yeniden başlatma 
gerektireceğine dikkat edin.
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  Yönetici Ayarı (yalnızca Yönetici için)
 � Burada daha ayrıntılı işlevleri ayarlayabilmenin yanı sıra, aygıtı kontrol etmesi için 

Ana Bilgisayara bazı yetkileri de verebilirsiniz. Bazı önemli özelliklerin açıklamaları 
aşağıdaki gibidir:

  Şifre 
 � Yönetici şifresini değiştirme; varsayılan şifre “000000” şeklindedir ve ilk kez yönetici 

olarak oturum açtığınızda değiştirmeniz gerekecektir.
* Lütfen Yönetici şifresini korumaya dikkat edin; güvenlik nedeniyle, unutmanız veya 
kaybetmeniz durumunda sıfırlamanın tek yolu bizimle iletişime geçmektir.
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  Ana Bilgisayar Yetkisi
 � Yönetici, kontrol yetkisine sahip olması için Ana Bilgisayara bazı işlevlere yönelik izin 

verebilir. Ana bilgisayara bazı işlevlerin izni verilirse, ana bilgisayar, yönetici olarak 
oturum açmaya gerek kalmadan bu işlevleri kullanabilir.

  Erişim Denetimi
 � Yönetici, bağlanan aygıtların EZCast Pro aygıtı aracılığıyla Internet'e bağlanıp 

bağlanamayacağına karar verebilir.
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  WiFi kurumsal (802.1x) için CA ekle; bu, WiFi Kurumsal 
bağlantısı içindir. Gerekirse CA konusunda MIS'e danışın.

 

  Yeniden Başlatma Kontrolü (yalnızca Yönetici için 
varsayılan ama Ana Bilgisayara izin verilebilir)

 � Gerekirse aygıtı yeniden başlatabilirsiniz.

 

  Varsayılana Sıfırla
 � Tüm parametreleri varsayılanlara sıfırlayın.

  Hakkında
 � Sürüm gibi bazı aygıt bilgilerini görüntüleyin.
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Diğer Bilgiler
Müşteri Desteği
Teknik destek veya ürün servisi için aşağıdaki tabloya bakınız veya yetkili satıcınız 
ile temasa geçiniz.
NOT: Ürünün seri numarasını sağlamanız gerekecektir.

Ülke Web sitesi Telefon E-posta

Türkiye http://www.viewsoniceurope.com/tr/ www.viewsoniceurope.com/tr/
support/call-desk/

service_tr@
viewsoniceurope.com
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Sınırlı Garanti
ViewSonic® Kablosuz Sunum Ağ Geçidi

Garanti kapsamı: 
ViewSonic, garanti süresince malzemede ve işçilikte hata bulunmadığını garanti etmektedir. Eğer 
garanti süresi boyunca ürünün malzemesinde veya işçilikte arıza bulunduğu kanıtlanırsa, ViewSonic 
kendi isteğine bağlı olarak ürünü onaracak ya da benzeri bir ürünle değiştirecektir. Değiştirme ürünü 
veya parçaları yeniden üretilen veya yenilenen parçaları veya komponentleri içerebilir. 

Garanti ne kadar etkili kalır:
ViewSonic Kablosuz Sunum Ağ Geçidi, ışık kaynağı dahil tüm parçalar için ve müşteri satın aldığı ilk 
tarihten itibaren tüm işçilik için satın aldığınız ülkeye bağlı olarak 1 yıl arası garantiye sahiptir.

Garanti kimin için verilmektedir:
Bu garanti sadece ürünü ilk satın alan kişi için verilmektedir.

Garanti neyi kapsamamaktadır:
1. Seri numarasının kazındığı, değiştirildiği veya çıkarıldığı herhangi bir ürün.

2. Aşağıdakilerden kaynaklanan hasar, bozulma veya arızalanma:

a.  Kaza, yanlış kullanım, ihmal, yangın, su, yıldırım veya diğer doğal afetler, ürünün izinsiz 
değiştirilmesi veya ürün ile birlikte verilen talimatların yerine getirilmemesi.

b. Ürün şartnamesi dışında kullanım.

c.  Kullanım amacına uygun olmayan ya da normal koşullar harici kullanım.

d.  Ek bilgi almak için ua da en yakın ViewSonic servis merkezini öğrenmek için ViewSonic ile 
temas kurunuz.

e. Nakliye sebebiyle üründe meydana gelen herhangi bir hasar.

f. Ürünün sökülmesi veya kurulumu.

g. Elektrik gücündeki dalgalanmalar veya arızalanmalar gibi üründen kaynaklanmayan sebepler.

h. ViewSonic'in teknik özelliklerini yerine getirmeyen malzemeler veya parçalar.

i. Normal yıpranma ve yırtılma.

j. Ürün arızası ile ilgili olmayan diğer bir sebep.

3. Sökme, kurma, hizmeti için olan masraflar.

Nasıl hizmet alırım: 
1.  Garanti altında hizmet almak için, ViewSonic Müşteri Destek hattı (lütfen Müşteri Destek sayfasına 

bakınız) ile temasa geçiniz. Ürünün seri numarasını vermeniz.

2.  Garanti altında hizmet almak için aşağıdakileri sağlamanız gerekecektir (a) satış tarihi bulunan 
satış makbuzu, (b) adınız, (c) adresiniz, (d) sorunun açıklaması ve (e) ürünün seri numarası.

3.  Ürünü ön ödemeli olarak yetkili bir ViewSonic servis merkezine veya ViewSonic’e orijinal kutusun-
da gönderin. 

4.  Ek bilgi almak için ua da en yakın ViewSonic servis merkezini öğrenmek için ViewSonic ile temas 
kurunuz. 

Zımni garanti sınırlaması: 
Satışa uygunlukla ilgili olarak verilen zımni garanti ve belli bir amaca uygunluk da dahil olmak üzere 
zımni ya da beyan edilen herhangi bir garanti bulunmamaktadır. 
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Hasarların hariç bırakılması: 
ViewSonic'in sorumluluğu onarım maliyetleri veya ürünün değiştirilmesi ile sınırlıdır. ViewSonic 
aşağıdakiler için sorumlu değildir: 
1.  Üründeki herhangi bir hasar sebebiyle diğer mülklere verilen hasar, uygun olmama, ürünün 

kullanılmaması, zaman kaybı, iş fırsatlarının kaybı, itibar kaybı, iş ilişkilerinin zarar görmesi veya bu 
tür kayıpların bildirilmesine rağmen diğer ticari kayıplar sebebiyle oluşan hasarlar. 

2. Rastlantısal, sonuçsal veya diğer türlü hasarlar. 

3. Diğer tarafların ortaya attığı diğer iddialar. 

4. ViewSonic tarafından yetki verilmeyen bir kişi tarafından onarılması veya onarılmaya çalışılması.

Eyalet yasalarının etkisi:
Bu garanti size özel yasal haklar tanır ve ülkeden ülkeye farklılık gösterebilecek diğer haklara da 
sahip olabilirsiniz. Bazı ülkeler zımni garantilere getirilen sınırlamalara ve/veya rastaltısal veya 
sonuçsal hasarlardan oluşan sınırlamalara izin vermemektedir, dolayısıyla yukarıda belirtilen sınırlar 
ve hariç bırakma durumları sizin için geçerli olmayabilir. 

ABD veya Kanada dışındaki ülkelerde satış: 
ABD ve Kanada dışındaki ülkelerde satılan ViewSonic ürünleri hakkındaki garanti bilgileri için 
ViewSonic ya da bölgenizde bulunan ViewSonic yetkili satıcısı ile temasa geçiniz. 
Bu ürünün Anakara Çin’deki (Hong Kong, Macao ve Tayvan hariç) garanti süresi, Bakım Garanti 
Kartında belirtilen şartlara ve koşullara tabidir.
Avrupa ve Rusya’daki kullanıcılar için verilen garantinin tüm ayrıntıları www.viewsoniceurope.com 
sayfasında Destek/Garanti Bilgisi kısmında bulunabilir.
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