
Bluetooth 4.0 
Nano USB Adaptör

Görüntüler sadece gösterim içindir.

Türkçe Türkçe

 Windows 8/8.1/11 için

1 Bilgisayara Bağlantı
Bağdaştırıcıyı doğrudan bilgisayarınızdaki bir USB 
bağlantı noktasına takın. 

Not: Devam etmeden önce, lütfen bilgisayarınızdaki tüm Bluetooth aygıtlarını 
(hem yerleşik hem de üçüncü kişi) devre dışı bırakın.

2 Bluetooth Aygıtları ile Eşleştir
a. Menü çubuğundaki      (Bluetooth) simgesine çift tıklayın. 

Not: Bluetooth simgesi görünmüyorsa, SSS -> S1'e bakın.

b. Windows 10 için, Bluetooth cihazları taramak için 
Bluetooth veya başka bir cihaz ekle'yi tıklayın. Windows 
8 / 8.1 için, bu adımı atlayın.  

c. Listeden Bluetooth cihazınızı seçin ve eşleştirmeyi 
tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
Not: Bluetooth cihazınızın keşfedilebilecek şekilde ayarlandığından emin 
olun.

Devam etmeden önce, lütfen bilgisayarınızdaki tüm 
Bluetooth aygıtlarını (hem yerleşik hem de üçüncü parti cihazlar) devre dışı 
bırakın.

Bağdaştırıcıyı doğrudan bilgisayarınızdaki bir USB 
bağlantı noktasına takın.

Windows XP/7 için

1 Bilgisayara Bağlama

2  Bluetooth Sürücüsünun Kurulumu
a. Sürücüyü 

https://www.tp-link.com/download/UB400.html#Driver 
adresinden indirin.

b. İndirilen klasörü unzip yapın ve Setup.exe dosyasını 
çalıştırın.

 

c. Sürücüyü yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin. 
Yükleme sırasında Discovery Mode'u Discovery ON 
olarak değiştirin.

.

Menü çubuğundaki       (Bluetooth) simgesini sağ 
tıklayın ve Bluetooth Aygıtı Ekle'yi seçin.

 Not: Sürücüyü başarıyla yükleyemezseniz, virüsten koruma 
yazılımını ve güvenlik duvarını devre dışı bırakın, ardından tekrar 
deneyin.

İşlem bittiğinde, yüklemeyi tamamlamak için 
bilgisayarınızı yeniden başlatın.

d. 

3 Bluetooth Aygıtları ile Eşleştir
a.  

 

Notlar:  
1. Bluetooth cihazınızın keşfedilebilecek şekilde ayarlandığından emin olun.

 
2. Bluetooth simgesi görünmüyorsa, SSS -> S1'e bakın.

b. Bluetooth cihazınızı listeden seçin ve İleri'ye tıklayın. 
Eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları 
izleyin.

Sık Sorulan Sorular (SSS)
S1. Bluetooth simgesi görünmezse ne 

yapmalıyım?

A1. Windows XP veya Windows 7 sistemi kullanıyor-
sanız, Bluetooth sürücüsünü yüklediğinizden emin 
olun. Sürücüyü kurduktan sonra bilgisayarı yeniden 
başlatın.

A2. Bilgisayarda başka Bluetooth aygıtı olmadığından 
emin olun. Varsa, tüm Bluetooth aygıtlarını. Aygıt 
Yöneticisi'nde devre dışı bırakın, ardından 
bağdaştırıcıyı takın ve tekrar deneyin.

S2. Adaptör neden Bluetooth cihazımda çalışmıyor?
A1. Cihazınızın BLUETOOTH işlevine sahip 

olduğundan emin olun.
A2. Logitech Mouse ve Airpods gibi standart olmayan 

Bluetooth protokollerine sahip cihazlar için bazı 
uyumluluk sorunları olabilir.

Hala sorularınız varsa ve daha fazla yardıma ihtiyaç 
duyuyorsanız https://www.tp-link.com/faq-2316.html 
sayfasına bakın.
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