
Görüntüler sadece gösterim içindir.

Türkçe Türkçe

1  Donanım  Bağlantısı
a. Bilgisayarınızı kapatın, güç kablosunu çıkarın 

ve kasa kapağını çıkarın.
b. Kullanılabilir bir PCI-E yuvasını bulun ve 

adaptörü dikkatlice takın.
Not: Braket bilgisayarınıza uygun değilse, 
adaptörü adaptörün kartından ayırın ve düşük 
profilli braketle değiştirin. 

c. Kasa panelini değiştirin, güç kablosunu takın 
ve bilgisayarınızı açın. Sonrasında Ethernet 
kablosunu adaptöre bağlayın.
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2  Sürücü Kurulumu
* Windows 10 için doğrudan kullanmanın tadını 
çıkarabilirsiniz. İşletim sistemi Windows 10 
Değilse, sürücüyü muanal olarak yükleyin.

1. CD'yi CD-ROM sürücüsüne takın.
2. Computer (Bilgisayar'a) sağ tıklayın ve 

ardından Manage (Yönet)'i tıklayın.
3. Device Manager (Aygıt Yöneticisi)'ni açın. 

Network Adapters (Ağ Bağdaştırıcılarına) 
gidin, Realtek PCIe GBE Family Controller'yi 
sağ tıklatın ve Update Driver... (Sürücü 
Güncelle...) seçeneğini tıklayın.   

    Veya
    Device Manager (Aygıt Yöneticisi)'ni açın. 

Other Devices (Diğer Aygıtlar)'a gidin, 
Ethernet Controller (Ethernet Denetleyicisi'ni 
sağ) tıklayın ve sonra Update Driver 
Software... (Sürücü Yazılımını Güncelle...) 'yi 
tıklayın. 

4. Browse my computer for driver software 
(Sürücü yazılımı için bilgisayarımı) tara'yı seçin.

5. Let me pick from a list of device drivers on 
my computer (Bilgisayarımdaki bir aygıt 

sürücüleri listesinden seçmeme izin ver)'i 
seçin.

6. "Windows 7 için: Show All Devices (Tüm 
Aygıtları Göster)'i seçin ve ardından Next 
(İleri)'yi tıklatın. 

7. Have Disk... (Diski Var...)'ı tıklayın.
8. Computer (Bilgisayar) > CDXXX'e gitmek için 

Browse... (Gözat)'ı tıklayın ve Windows 
sisteminize göre .inf dosyasını seçin. 
Ardından devam etmek için OK (Tamam)'ı 
tıklayın.

9. Realtek PCIe GBE Family Controller (Realtek 
PCIe GBE Aile Denetleyicisi)'ni seçin ve Next 
(İleri)'ye tıklayın.

10. Sürücü başarıyla yüklendiğinde Close 
(Kapat) seçeneğine tıklayın. Ardından, 
yüklemeyi tamamlamak için bilgisayarınızı 
yeniden başlatın.

SSS
S1: CD kaybolduysa veya bozuksa sürücüyü 
nasıl bulabilirim?
Y. Sürücüyü www.tp-link.com/download-center 
adresinden bulabilir ve indirebilirsiniz.

S2: Bağdaştırıcının donanım sürümünü nasıl 
bulurum?
Y1. Donanım versiyonu (Ver: X.Y) paketin veya 
adaptörün üzerindeki ürün etiketinde bulunur. X 
sayısı, bağdaştırıcının donanım sürümüdür.
Y2. Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen 
www.tp-link.com/faq-46.html adresini ziyaret 
edin.

S3: PC yeni donanımı bulamazsa ne yapmam 
gerekir?
Y1. Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve tekrar 
deneyin.
Y2. Bilgisayarı kapatın, ardından adaptörü 
yeniden takın veya başka bir PCI-E yuvasını 
değiştirmeyi deneyin. 
Y3. Sorun devam ederse, Teknik Destek'e 
başvurun.

Destek
Teknik destek, kullanım kılavuzu ve diğer bilgiler 
için www.tp-link.com/support adresini ziyaret 
edin.
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