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Modem Kurulumu 

 



Web Ara Yüzünden Kolay Kurulum 

 

1. Ayarları yapılandıra bilmek için Modeme ethernet kablosu ile veya modem arkasında bilgileri bulunan kablosuz ağ (ssid) 

bilgileri ile bağlı olmanız gerekmektedir. 

2. Web ara yüzünden hızlı kurulum yapmak için internet tarayıcınızı açınız. 

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

 

Kullanıcı adı ve Parola olarak  

«vodafone» yazılarak oturum açılır. 
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Modem’e giriş sonrası gelen pop’up modem arayüz 

şifresinin değişimini istemektedir. Dilerseniz değiştir 

butonuna tıklayarak güncelleyebilirsiniz. 

Ana ekranda bulunan Başlama Sihirbazı’na tıklanır 
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Gelen internet bağlantı sihirbazı ekranında Kullanıcı hesabıyla bağlanın seçeneğine tıklanır.  

İnternet hesabı ve İnternet şifresi alanlarına; ISS tarafından tarafınıza iletilmiş olan DSL kullanıcı adı ve 

şifrenizi giriniz. Daha sonra sağ altta bulunan İleri butonuna tıklayınız. 
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Gelen ekranda bir süre bekledikden sonra aşağıdaki gibi internet erişimi onaylayan bir sayfa 

gelecektir sonrasında tekrar İleri butonuna tıklanır. 
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Sonraki ekran da Kablosuz Ağ ayarları yapılandırılmaktadır. Kablosuz Ağ adı (SSID) ve Parola Oluşturuldukdan 

sonra Kaydet butonuna tıklanarak kurulum işlemi tamamlanır. 

Kablosuz Ağ adı ve Parolası en az  

8 karakterden oluşmalı ve Türkçe  

harf içermemelidir. 

Fabrika ayarlarındaki kablosuz ağ adı “VodafoneNet-XXXXXX” formatında olmakla birlikte “Q9LTNK” bölümü 6 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. 



7 

Web Ara Yüzünü Kullanarak Kablosuz Ağ Ayarları  Yapma 

Modemin Web ara yüzüne giriniz. 

Modem ara yüzünden kablosuz ayarların yapılması. 

 

1. Yerel Ağ sekmesini seçiniz. 

2. Yönlendirme menüsünden Kablosuz Ağ Ayarları seçiniz. 

3. Temel Ayarlar ayarlama sayfasını seçiniz. 

4. Kablosuz Ağ 2.4 GHz'yi etkinleştir’i geçerli olacak şekilde ayarlayınız. 

5. Ayarları kaydetmek için Kaydet butonuna tıklayınız. 
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 6. Kablosuz Ağ Şifreleme ayarları sayfasını seçiniz. 

7. İsterseniz kablosuz ağ adını (SSID) değiştirebilirsiniz. 

8. Şifreleme metodunu örneğin WPA-PSK/WPA2-PSK olarak seçiniz. 

9. Şifrelemeyi TKIP+AES olarak seçiniz. 

10. Kablosuz ağınızda güvenli veri transferi yapmak için şifre vermeniz gerekmektedir, WPA ön paylaşımlı anahtar yazan 

yere bir şifre yazınız.  

11. Ayarları kaydetmek için Kaydet butonuna tıklayınız. 

 Fabrika ayarlarındaki kablosuz ağ adı 

“VodafoneNet-XXXXXX” formatında 

olmakla birlikte “XXXXXX” bölümü 6 

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. 



Teşekkürler 


