1.1. Yazılımın güncellenmesinin faydaları nelerdir?
VINN USB modeminizde gömülü yazılımın güncellenmesi ile cihazınızda performans iyileştirmesi
sağlayabilirsiniz.
Güncelleme ile birlikte Turkcell VINN 2.0.1 bağlantı uygulaması modeminize yüklenir. Bu
uygulamayı kullanarak internet paketi bakiye bilgilerinize erişebilirsiniz, Turkcell kampanya ve
tanıtım bilgilerini alabilirsiniz ve diğer ek hizmetlerden faydalanabilirsiniz.
1.2. USB modem gömülü yazılımını güncellediğim gibi geri alabilir miyim ?
Evet. Cihaz üzerinde yaptığınız güncellemeden memnun kalmadığınız durumda modem
üreticisinin internette dağıtımını yaptığı eski yazılımı indirerek modeminize kurabilirsiniz.
1.3. Güncelleme işlemi ne kadar sürer?
Kurulum yaklaşık 7 dakika sürecektir. Güncelleme işlemi tamamlandıktan sonra modemin
yeniden başlatılması için beklemeniz gerekecektir.
2.

Uygulamanın Kullanımı

Bu bölümde VINN USB modeminizin gömülü yazılımını güncellemeden önce mutlaka okumanız ve
uymanız gereken kuralları bulabilirsiniz.
2.1. Bilgisayarınızın pil durumunu kontrol edin
Güncelleme işlemine başlamadan önce bilgisayarınızın pil durumunu kontrol ederek tam dolu
olduğundan emin olun. Güncelleme sırasında herhangi bir nedenle bilgisayarınızı kapatmayın
veya yeniden başlatmayın. Kapatmanız durumunda güncelleme işlemi yarıda kalabilir ve
modeme kalıcı zarar verebilir.
2.2. Bilgisayarınızda başka uygulama çalıştırmayın
Güncelleme sırasında bilgisayarınızda çalışacak diğer uygulamalar bilgisayarınızı yavaşlatabilir,
kapanmasına neden olabilir veya güncelleme uygulamasının eriştiği donanım aygıtlarına
müdahale ederek uygulamayı engelleyebilir.
2.3. Modem uygulamasının kurulu olduğunu kontrol edin.
Bilgisayarınızda kullandığınız modem bağlantı arayüzünün sorunsuz çalıştığından emin olun.
Herhangi bir nedenle bağlantı arayüzü ile modeminize erişemiyorsanız sorunu gidermeden
güncelleme uygulamasını çalıştırmayınız. Güncelleme uygulaması çalışırken modem bağlantı
arayüzünü açmayın.

2.4. Modeminizi USB portuna takın.
Güncelleme işlemine başlamadan önce modeminizi bilgisayarınızın USB portuna takın.
Bilgisayarınızda kurulu olan modem bağlantı arayüzünü çalıştırarak internet bağlantı
kurabildiğinizi test edin. Güncelleme yapmadan önce bağlantıyı keserek uygulamayı düzgün
şekilde kapatın ve güncelleme tamamlanmadan bağlantı kurmayın.
2.5. VINN USB modeminiz ile uyumlu güncelleme dosyasını çalıştırdığınızdan emin olun.
Elinizdeki güncelleme uygulamasının güncelleme yapacağınız VINN USB modemin marka ve
modeli ile uyumlu olduğundan emin olun. Uyumsuz bir uygulama kullanıyorsanız güncelleme
işleminiz başarısız olabilir, modeminiz bu başarısız işlem sırasında kalıcı zarar görebilir.
2.6. Güncelleme sonrası yeniden başlatma
İşlem başarılı şekilde tamamlandığında modeminizde gömülü yazılım Turkcell VINN 2.0.1 sürümü
ile güncellenmiş olacaktır. Gerekirse bilgisayarınızı yeniden başlatabilirsiniz. Yeniden başlatma
işlemi sonrasında yeni VINN 2.0.1 yazılımını bilgisayarınıza kurmanız gerekecektir.
3.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Yukarıdaki uyarılara tam olarak uyulmadığı halde güncelleme uygulaması çalıştırılırsa modeminizde
kalıcı hasar oluşabilir. Oluşabilecek bu tür zararlardan ötürü Turkcell herhangi bir sorumluluk kabul
etmez.

