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Quick Installation Guide
Wireless DSL Modem Router
• Türkçe

•

Türkçe

Cihazı Bağlayın

Eğer telefon servisine ihtiyacınız yoksa, telefon kablosu aracılığıyla modem router’ı telefon girişine direkt
olarak bağlayın. Sonrasında, donanım bağlantısını tamamlamak için adım 3 ve 4’ü takip edin.
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Modem router’ı açın.

PHONE MODEM

DSL Splitter

Telefon (isteğe bağlı)

Telefon Kablosu

* Görüntü gerçek üründen farklı olabilir.
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Lütfen 2 dakika bekleyin. Güç ve DSL
LED’leri açık olacak ve sabit bir şekilde
yanacak. Eğer tek bir LED varsa,sadece
yavaşça yanıp sönecek.

Not: LED durumu farklıysa lütfen SSS> S2’ye bakın.

Türkçe

Web Tarayıcısı Aracılığıyla Yapılandırın
1 Bilgisayarınızı kablolu veya kablosuz olarak
modem router’a bağlayın

2 Bir web tarayıcısı aracılığıyla modem routerı
yapılandırın

Bir Ethernet kablosu kullanarak bilgisayarınızı
LAN (veya 1/2/3/4) portuna bağlayın.

http://tplinkmodem.net veya 192.168.1.1
adresine gidin.

Kablolu

Ethernet Kablosu
DSL

WPS

WiFi
ON/OFF

RESET

Kablosuz

LAN1

LAN2

LAN3

LAN4/WAN

POWER

A Web tarayıcıyı açın ve

Dikkat: Eğer giriş sayfası görüntülenmiyorsa, lütfen SSS >
S1’e bakın.
http://tplinkmodem.net
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Modem router’ın altında bulunan ürün etiketinde
yazılı olan SSID (ağ adı) ve Kablosuz Şifresini
(Wireless Password) kullanarak kablosuz olarak
bağlanın.

B Daha sonra tekrar giriş yapmak için bir şifre
oluşturunuz, veya çoğu routerlarda olduğu
gibi hem kullanıcı adı hem de şifre için admin
kullanın.
C Hızlı Kurulum (Quick Setup)/Hızlı Başlangıç
(Quick Start) sayfasına gidin ve ön
yapılandırmayı tamamlamak için talimatları
adım adım takip edin.
Şimdi Internetinizin keyfini çıkarabilirsiniz.
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Türkçe

Zaten bir modeminiz var mı?
Zaten bir modeminiz varsa veya internetiniz
doğrudan bir Ethernet duvar prizinden geliyorsa,
Kablosuz Router moduna geçebilirsiniz. Aşağıdaki
adımları izleyin ve ayarlayın.
1 Bilgisayarınızı Router cihazının (LAN 1/2/3
bağlantı noktası) kablolu veya kablosuz
bağlantıyla bağlama.
Not: SSID’ler (ağ adları) ve kablosuz parola ürün etiketine
yazdırılmıştır.

2 Bir web tarayıcısı aracılığıyla modem routerı
yapılandırın.
A Web tarayıcıyı açın ve
http://tplinkmodem.net veya 192.168.1.1
adresine gidin.

Dikkat: Eğer giriş sayfası görüntülenmiyorsa, lütfen SSS >
S1’e bakın.

http://tplinkmodem.net
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B Gelecekteki oturum açma girişimleri için bir
şifre oluşturun veya bazı yönlendiriciler için
hem kullanıcı adı hem de şifre için admin
kullanın.
C Gelişmiş > Çalışma Modu (Advanced >
Operation Mode) sayfasına gidin ve Kablosuz
Router Modu’na (Wireless Router Mode)
geçin, yeniden başlatmanın bitmesini bekleyin.

3 Modemi router ‘ın LAN4 / WAN bağlantı
noktasına Ethernet kablosu kullanarak
bağlama.
Modem
DSL

WPS

WiFi
ON/OFF

RESET

DSL

WPS

WiFi
ON/OFF

LAN1

RESET

LAN2

LAN1

LAN3

LAN2

LAN3

LAN4/WAN
LAN4/WAN

POWER

POWER
POWER
ON/OFF

POWER
ON/OFF

Güç
Adaptörü

Ethernet Kablosu

4 Ardından kurulumu tamamlamak için Temel>
İnternet’e (Basic > Internet) gidin.
Şimdi Internetinizin keyfini çıkarabilirsiniz.
Daha fazla gelişmiş ayarlar için, TP-Link’in
resmi web sitesi olan www.tp-link.com
adresinden Kullanıcı Kılavuzu’na bakın.

Türkçe

Tether App

TP-Link Tether, router’ınızı yönetmek ve erişmek için kolay, sezgisel bir arayüz sunar.
İstenmeyen cihazları engelleyebilir, Ebeveyn Kontrollerini kurabilir, kablosuz ayarlarınızı
yapılandırabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

TP-Link Tether uygulamasını Apple App Store veya Google Play’den indirmek için QR kodu
taratınız.

Not: Tether uygulaması bazı Router’larda desteklenmeyebilir. Lütfen indirmeden önce uygulama açıklamasını kontrol edin.

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

S1. Eğer giriş sayfası görüntülenmiyorsa, ne yapabilirim?

C1. Bilgisayarda statik veya sabit bir IP adresi ayarlanmışsa, modem router’dan otomatik olarak bir IP adresi almak için bunu
değiştirin.
C2. http://tplinkmodem.net adresinin web tarayıcısına doğru olarak girilip girilmediğini kontrol edin ve Enter tuşuna basın.
C3. Başka bir web tarayıcısı kullanarak tekrar deneyin.
C4. Modem router’ınızı yeniden başlatın ve tekrar deneyin.
C5. Aktif olan ağ adaptörünü devre dışı bırakın ve etkinleştirin.

S2. Eğer LED durumu doğru değilse ne yapabilirim?

C1. Telefon hatları ve güç adaptörü dahil olmak üzere tüm kabloların doğru bir şekilde takıldığından emin olun.
C2. Modem router’ınızı varsayılan fabrika ayarlarına döndürün.
C3. DSL dağıtıcısını kaldırın, modem router’ı telefon girişine direkt olarak bağlayın ve sonrasında Hızlı Kurulum Kılavuzundaki talimatları takip ederek modem router’ı tekrar yapılandırın.
C4. DSL hattının iyi durumda olup olmadığından emin olmak için Internet Servis Sağlayıcınız ile irtibata geçin.
C5. Eğer yukardaki tüm önerileri denediyseniz ve sorun hala devam ediyorsa, Teknik Destek birimimiz ile irtibata geçin.
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Türkçe
S3. Eğer Internete erişemiyorsam ne yapabilirim?

C1. Telefon ve Ethernet kablolarının doğru bir şekilde takılı olduğundan emin olun.
C2. Varsayılan http://tplinkmodem.net adresini kullanarak modem router’ın web yönetimi sayfasına giriş yapmayı deneyin. Eğer
giriş yapabiliyorsanız, aşağıdaki adımları uygulamayı deneyin. Modem router’ın web yönetim sayfasına giriş yapamıyorsanız,
bilgisayarınızın ağ kartı ayarlarını “Otomatik olarak bir IP adresi al” olarak değiştirin.
C3. Internet Servis Sağlayıcınıza danışın ve tüm VPI/VCI( veya VLAN ID) Bağlantı Türlerinin, hesap kullanıcı adı ve şifresinin doğru
olduğundan emin olun. Eğer doğru değillerse, doğru ayarlarla değiştirin ve tekrar deneyin.
C4. Modem router’ı varsayılan fabrika ayarlarına döndürün ve bu Hızlı Kurulum Kılavuzundaki talimatları takip ederek modem router’ı
yeniden yapılandırın.
C5. Eğer yukardaki tüm önerileri denediyseniz ve sorun hala devam ediyorsa, Teknik Destek birimimiz ile irtibata geçin.

S4. Eğer şifremi unuttuysam ne yapabilirim?

• Web Yönetim sayfası şifresi:
C. Router’ı sıfırlamak için SSS>S5’e başvurun ve daha sonra tekrar giriş yapmak için bir şifre oluşturunuz, veya çoğu routerlarda
olduğu gibi hem kullanıcı adı hem de şifre için admin kullanın.
• Kablosuz Ağ Şifresi:
C1. Varsayılan Kablosuz Şifre/PIN modem router’ın ürün etiketinde yazılıdır.
C2. Eğer varsayılan kablosuz şifresi değiştirilmişse, kablosuz şifrenizi öğrenmek veya resetlemek için router’ın Web Yönetim
sayfasına giriniz.

S5. Modem router’ı varsayılan fabrika ayarlarına nasıl geri döndürebilirim?

C1. Modem router açık iken, modem router’ın RESET düğmesine basın vegeri yüklemenin tamamlanması için 10~15 saniye
düğmeye basılı tutun.
C2. Modem router’ın Web Yönetimi sayfasına girin ve modem router’ı geri yüklemek için sistem yönetim sayfasına gidin.
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