
Quick Installation Guide
3G/4G Wireless Router

                                                                                                                                                                             

Haydi Başlayalım
• 3G/4G USB modem üzerinden internet paylaşımı yapmak için 3G/4G USB Modem ile Bağlantı yönergelerine 

bakınız.
• DSL/Kablo/Uydu modem veya doğrudan Ethernet kablosu üzerinden internet paylaşımı yapmak için DSL/

Kablo/Uydu Modem ile Bağlantı yönergelerine bakınız.

3G/4G USB Modem ile Bağlantı

SIM/UIM kartı 3G/4G USB modeme 
takınız.

Cihazınızı router'a bağlayınız (kablolu veya 

kablosuz). 

Varsayılan SSID ve şifre, router'ın altındaki 

etikette yazılıdır.

b

USB

a Router'ı çalıştırınız.
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DSL/Kablo/Uydu Modem ile Bağlantı
1. Cihaz bağlantısı
Uyarı: DSL/Kablo/Uydu modem yerine doğrudan Ethernet kablosu üzerinden internet bağlantısı kurmak istiyorsanız, kabloyu router'ın WAN portuna 
takınız.

Internet
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Modemi açınız ve ardından açılması için 
yaklaşık 2 dakika bekleyiniz.

Router'ı 
çalıştırınız.

Modemi kapatınız ve eğer varsa yedek 
bataryayı çıkarınız.

Router'ın WAN 
portuna modemden 
bir Ethernet kablosu 
bağlayınız.

2. Web tarayıcı üzerinden yapılandır
a. Cihazınızı router'a bağlayınız (kablolu veya kablosuz). Varsayılan SSID ve şifre, router'ın altındaki etikette yazılıdır.
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b.   adresini bir web tarayıcısının adres çubuğuna girin ve oturum açmak için bir parola 

oluşturun.

c.  Hızlı Kurulum (Quick Setup) sayfasına gidiniz, temel kurulumu tamamlamak için yönergeleri adım adım takip 
ediniz.

Uyarı: Yapılandırma esnasında varsayılan SSID (kablosuz ağ adı) ve şifreyi değiştirdiyseniz, tüm kablosuz cihazlarınızı yeni SSID ve şifre ile bağlayınız.

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)
S1.  3G/4G USB modem ile internet erişimi kuramıyorsam ne yapmalıyım?

• www.tp-link.com.tr adresine gidiniz, Destek > Uyumluluk Listesi sayfasına tıklayınız ve 3G/4G USB modeminizin 
uyumluluk listesinde olduğundan emin olunuz. 

• 3G/4G USB modeminize geçerli bir SIM/UIM kartı taktığınızdan emin olunuz.

• 3G/4G USB modeminizi doğrudan bilgisayarınıza bağlayınız, modem yardımcı uygulaması üzerinden PIN 
doğrulamayı devre dışı bırakınız ve mobil hattınız ile internete bağlanıp bağlanmadığınızı kontrol ediniz.

• ISP'nizden geçerli dial number (çevirme numarası) APN bilgilerini öğreniniz ve router'ın web arayüzünden bilgileri 
güncelleyiniz.
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S2. Router'ı varsayılan fabrika ayarlarına nasıl geri yükleyebilirim?

• Router çalışırken, arka paneldeki RESET butonuna tüm LEDler yanıp sönene kadar basılı tutunuz ve sonra bırakınız. 
Router bu işlemden sonra otomatik olarak yeniden açılacaktır.

• Router'ı fabrika ayarlarına geri yüklemek için web arayüzüne giriş yapınız.

S3. Oturum açma sayfası görüntülenmiyorsa ne yapmalıyım?

• Bilgisayarınızda statik veya sabit bir IP adresi ayarlı ise, otomatik olarak bir IP adresi al olarak değiştiriniz.

• Web tarayıcıda  adresini doğru olarak yazdığınızdan emin olunuz. Alternatif olarak, 
http://192.168.1.1 adresinden giriş yapmayı deneyiniz.

• Başka bir web tarayıcı kullanarak aynı adreslere giriş yapmayı deneyiniz.

• Router'ı varsayılan ayarlara geri yükleyiniz( SSS > S2) ve tekrar deneyiniz.

• Ağ adaptörünü devre dışı bırakınız ve tekrar etkinleştiriniz.

S4. Web yönetim şifremi unutursam ne yapabilirim?

• Router’ı varsayılan fabrika ayarlarına getirin (SSS> S2) ve oturum açmak için bir parola oluşturun.

S5. Kablosuz ağ şifremi unutursam ne yapmalıyım?

• Geçerli kablosuz şifreyi öğrenmek veya sıfırlamak için router'ın web yönetim sayfasına giriş yapınız.

Uyarı:  Daha fazla çözüm bulma konuları için, web sitemizdeki SSS bölümüne bakınız: http://www.tp-link.com.tr/faqs.html.
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