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Web Ara Yüzünden Kolay Kurulum 

  

Modeminizin bağlantı ayarlarını yapmak için, bilgisayarınızı modeme ethernet (LAN) portundan bağlayınız.  

 

 1. İnternet tarayıcınızın adres bölümüne http://192.168.1.1 yazınınız ve Enter tuşuna basınız. 

2. Modem ilk açılışın da karşınıza şifre yenilemeniz için ekran gelecektir. İlk satıra şifreyi, ikinci satıra şifre 

doğrulamasını yazınız ve Apply tuşuna basınız. 

3. Modem ilk açılışın da ingilizce olarak gelmektedir. Sayfanın en üstün de aşağıdaki sağ taraftaki resim de görülen 

«Maybe your language is Türkçe?» Yazısına tıklanarak dil değişimini yapabilirsiniz. 
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Internet (Wan) Ayarları 

 
 Modem menüsü ekrana geldikten sonra sol tarafta yer alan Ağ menüsüne, sonrasında WAN’a tıklanır. Sağ tarafta açılan 

ekran üzerinden PPPoE butonuna tıklanarak ayarlar sayfasına ulaşılır. 
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Bağlantı Ayarları 

 

Açılan Ağ/WAN sayfasın da sadece PPP alanın da işlem yapılır. 

 

 Bu alanda PPP Kullanıcı adı, Şifresi ve Şifre doğrulama alanlarına ISS tarafından tarafınıza iletilmiş olan ADSL kullanıcı adı ve 

şifrenizi giriniz. Diğer ayarları değiştirmeyiniz. Kullanıcı adı ve şifreyi yazdıktan sonra Uygula butonuna basarak ayarları 

kaydediniz. 

**Girilen bilgilerinizin doğru olması durumunda internete girebiliyor olmanız gerekmektedir. 

Lütfen internete girip giremediğinizi kontrol ediniz. 
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Kablosuz Bağlantılar 

 
 Kablosuz ağ bağlantısını aktif edebilmek için ekranın sol bölümünde yer alan Kablosuz Ağ Temel Ayarlar menüsüne girilir. 

 Kablosuz Ağı Etkinleştir alanı standart olarak işaretli «aktif» olarak gelir istenirse bu alandan kablosuz ağ kapatılabilir. 

 SSID kısmında yazan isim, Kablosuz Ağ adınızdır. Türkçe karakter kullanılmadan yeni isim verilebilir. Başka herhangi bir 

değişiklik yapmadan “Uygula” butonuna tıklanır. 

Fabrika ayarlarındaki kablosuz ağ adı 

“VodafoneNet-XXXXX” formatında 

olmakla birlikte “82F99” bölümü 5 

haneli üretilmiş bir rakam-harf 

kombinasyonudur ve modeme 

özgüdür. 

 

Fabrika ayarlarındaki kablosuz ağ adı 

(SSID) ve şifresi (WPA Key) modemin 

arka yüzünde bulunan etikette yer 

almaktadır. 
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Kablosuz Ağ Ayarları 
 

 Kablosuz için Temel ayarlar da işlemleri tamamladıktan sonra Güvenlik Ayarları bölümüne giriniz.  

 Sağ tafta görülen PSK Şifreleme Anahtarı alanı, modemin kablosuz ağ şifresi belirleme ekranıdır. Şifre belirleme 

işlemi sonrası Uygula butonuna tıklanarak işlem tamamlanır. 
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Verileri Kaydetme 

 
 Modem üzerinde bir işlem uygulandığında ekranın sağ üst kösesinde Cihaz yapılandırması değişti uyarısı alınmaktadır. 

Yapılan işlemlerin kaydedilmesi için önce bu ekrana daha sonra açılan Kaydet butonuna tıklanarak işlem tamamlanır. 



Teşekkürler 


