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TL-WPS510U PRINT SERVER 

KURULUM DÖKÜMANI 
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Başlarken 

Satın almış olduğunuz TL-WPS510U’nun kullanım diagramı aşağıdaki gibidir. Cihazınızı bir ağ 

yazıcısı değilse veya kablolu ağ yazıcınızı kablosuz olarak ağınıza dahil edip ağınızdaki tüm 

cihazlardan çıktı almak üzere kullanabilirsiniz. WPS510U’nun bu noktada yapmış olduğu 

işlem; USB portundan tek makineye bağlı printerınızı tüm kullanıcıların bağlı olduğu 

modeminize bağlayarak herkese bir TCP/IP portu üzerinden açmaktır. 

 
Devam etmeden önce aşağıdaki listeden WPS510U ile kullanılabilecek yazıcılar listesini 

kontrol ediniz ve yazıcınızın listede var olduğundan emin olunuz. Bu listede yer almayan 

yazıcılar Print server yazıcınızı tanısa bile spool işlemlerini yönetemeyeceği için tüm 

tanımlar doğru yapıldığında, belgenizi yazıcıya göndermeniz fakat yazıcı havuzunda 

belgenin beklemesi ve çıktı alamama ile sonuçlanacaktır. 

http://www.tp-link.com/download/printserver/TL-PS110U_TL-PS110P_TL-

WPS510U_Compatibility_List.pdf 

Print Server Ayarları 

1. İlk olarak bilinmesi gereken bu cihazın ayarlarının yapılması için Ad-hoc modda 

(sadece bağlantı için) bir kablosuz ağ yayını yapmasıdır. Ad-hoc modda yayın yaptığı 

için bu cihazın bir DHCP sunucusu yoktur. Dolayısıyla cihaza bağlanmak için 

bilgisayarınızın kablosuz ağ adaptörüne Print Server ile aynı ağdan elle IP vermek 

zorundasınız.   

Bilgisayarınızın kablosuz adaptörüne elle IP vermek için: 

Windows 7 İşletim sisteminde: 

Ekranınızın sağ alt köşesinde bulunan kablosuz 

ağ adaptörünün simgesine basarak karşınıza 

gelecek yandaki ekranda Ağ ve Paylaşım 

Merkezi’ni aç kısmına basınız. 

http://www.tp-link.com/download/printserver/TL-PS110U_TL-PS110P_TL-WPS510U_Compatibility_List.pdf
http://www.tp-link.com/download/printserver/TL-PS110U_TL-PS110P_TL-WPS510U_Compatibility_List.pdf


 

3 
 

Açılan pencerede soldaki 

kısmda bulunan Bağdaştırıcı 

ayarlarını değiştirin kısmına 

basınız. 

  

 

 

 

 

Açılan ekranda kablolu ve kablosuz 

Ağ adaptörleriniz listelenecektir. Bu 

listede kablosuz ağ adaptörünüzü 

mouseunuz ile sağ click yaparak 

seçiniz ve Özellikler sekmesini açınız.  

 

 

 

 

Açılan Ekranda Internet Protokolü 

sürüm 4(TCP/IP v4) protokolünü seçiniz 

ve Özellikler menüsüne basınız. 
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WPS510U Fabrika çıkış ayarlarında 

192.168.0.10 olarak gelmektedir. Aynı 

ağdan bir IP adresini kablosuz ağ 

adaptörünüze veriniz. (Örneğin 

192.168.0.33) 

 

Tamam’a tıklayarak ilgili ekranı 

kapatınız. 

 

 

Windows XP İşletim Sisteminde 

Bilgisayarınızdaki Ağ Bağlantılarım menusunü açmak için ilgili simgeye çift 

tıklayınız. 

 

Açılan ekranda sol taraftaki Ağ 

Bağlantılarını Görüntüle menusunü 

açınız. 

 

 

 

 

Kablosuz Ağ Bağlantınıza 

ait adaptörünüzü seçerek 

mouseunuz ile sağ click 

yapınız ve Özellikler 

menusunu açınız. 

 

 

 

 



 

5 
 

 

 

 

Açılan menüde Internet İletişim Kuralları 

(TCP/IP) protokolünü seçiniz ve Özellikler’e 

basınız. 

 

 

 

 

 

 

WPS510U Fabrika çıkış ayarlarında 192.168.0.10 

olarak gelmektedir. Aynı ağdan bir IP adresini 

kablosuz ağ adaptörünüze veriniz. (Örneğin 

192.168.0.33) 

Tamam’a tıklayarak ilgili ekranı kapatınız. 

 

Kablosuz Ağ adaptörünüze elle IP verme işlemini tamamladınız. Lütfen Print server 

Ayarlarına devam etmek üzere 2. Adıma geçiniz. 

2. Cihazın menülerini açarak ayarlarını yapmak üzere öncelikle cihazın kablosuz ağına 

bağlanmak gerekmektedir. 

 

Bilgisayarınızın sağ alt köşesinde bulunan kablosuz 

ağ adaptörünüze ait simgeye basarak çevredeki 

kablosuz ağları görüntüleyiniz. WPS510U’ya ait 

kablosuz ağ adı WLAN-PS’dir. Bu ağı seçiniz ve 

Bağlan’a basınız. 
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3. Cihaza bağlantı yapıldıktan sonra bir web tarayıcı (Internete Explorer, Firefox,Opera,vb.) 

sayfası açınız ve adres çubuğuna WPS510U’nun IP adresini yazınız. Enter’a bastığınızda 

karşınıza kullanıcı adı ve şifre ekranı gelecektir. Kullanıcı adı: admin , Parola: 0000 olarak 

giriniz.   

 

4. Cihazın menusu aşağıdaki gibi karşınıza gelecektir. 
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5. Cihazda Setup menusune basınız ve TCP/IP alt menusunu açınız. Burada Print serverın 

IP’sini Print serverı bağlayacağımız kablosuz ağ yayını yapan modemin olduğu ağdan 

bir IP ile değiştiriniz. Sonuç olarak amacımız bu Print server vasıtasıyla yazıcıyı 

kullanıcıların da bağlı olduğu modeme bağlayıp kullanıcılara ağ üzerinden 

tanıtabilmektir. Bu sebeple kullanıcılarla aynı IP adresine sahip olması için ayarlarını 

onların da IP aldığı modeme uygun şekilde yapamamız gerekmektedir. (Örnekte IP 

adresi 192.168.1.1 olan bir modem kullanılmış ve cihaza 192.168.1.240 şeklinde bir IP 

verilmiştir. Siz bu ekranı kendi ağınıza göre şekillendiriniz.) 

Not: Cihaza DHCP’den otomatik adres al seçeneği ile de modemden IP aldırabilirdik. 

Fakat bu cihazın ayarlarını yaptıktan sonra kullanıcı PC’lerinde bu cihazın IP’si 

üzerinden yazıcı için TCP/IP portu tanımlanacağı için IP’nin bir sonraki alınışında 

değişmemesi için elle sabit IP girişi tercih etmeniz önerilir.  
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6. Cihazı Save&Restart seçeneği ile yeniden başlattığımızda Print serverın IP adresi artık 

192.168.1.240 olacaktır. Cihaza tekrar bağlanıp ayarlarına devam edebilmemiz için 

birinci adımda kablosuz ağ adaptörümüze vermiş olduğumuz IP’yi de elle yeniden 

düzeltmemiz gerekecektir. 

 

 

Not: Bizim ağımızda modem 192.168.1.1 ve 

kullanmış olduğumuz ağda 192.168.1.0 olduğu 

ve Print servera da 192.168.1.240 gibi bir IP 

vermiş olduğumuz için bu noktada kendi 

adaptörümüze 192.168.1.241 ve Gateway ve 

DNS adresleri olarak da 192.168.1.1 vermiş 

bulunmaktayız. Siz de kablosuz ağ adaptörünüzü 

tekrar kendi ağınıza uygun şekilde IP vermiş 

olduğunuz print server ile aynı IP bloğundan bir 

IP ile elle yapılandırınız. 

 

 

 

 

7. WPS510U’nun menülerine tekrar girerek ayarlara devam etmek için web tarayıcınıza 

bu sefer cihazın yeni IP adresini yazınız. Kullanıcı adı ve şifreyi girdikten sonra 

tekrardan cihaz menülerini açınız. 

 
8. Cihazı ağınıza bağlamak için Setup menusune basınız ve buradaki Wireless sekmesini 

açınız. Wireless Menusunde ilk olarak cihazın Network Tipini Ad-hoc modundan 

Infrastructure moduna çekiniz. 
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9. Aynı menunun alt kısmında bulunan Site Survey kısmında Print serverı dahil 

edeceğiniz modeminizin kablosuz ağını bulun ve işaretleyin.  Bu kablosuz ağa 

bağlanmak için gerekli kablosuz şifre bilgilerini de girerek en alttaki Save&Restart 

butonuna basınız. 
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10. Bilgisayarınızın sağ alt köşesinde bulunan 

kablosuz adaptörünüze ait simgeye 

tıklayınız ve print serverı da bağlamış 

olduğumuz modemin kablosuz ağına 

bilgisayarınızdan siz de bağlanın. 

 

11. Siz bilgisayarınızda modem ile bağlantı sağladıktan sonra Print server’ın da sağlayıp 

sağlamadığını kontrol etmek için ya internet explorer sayfası üzerinden IP adresi ile 

(Bu dökümanda 192.168.1.240)  cihaz menusune erişip erişemediğinizi kontrol 

edebilir ya da bilgisayarınızda başlat menusunde çalıştır kısmına cmd yazarak komut 

satırını açabilir burada bağlantıyı kontrol etmek üzere ping 192.168.1.240 komutunu 

çalıştırabilirsiniz.

 
12. WPS510U’yu kablosuz olarak ağınıza başarıyla tanımladınız. Kurulumu yazıcıya bağlı 

şekilde yapmadıysanız cihazın USB kablosu ile yazıcı bağlantısını yapınız. Bu bağlantıyı 

yaptıktan sonra cihaz arayüzünde yazıcının tanındığından emin olunuz ve yazıcınızın 

daha önce de uyarıldığı üzere uyum listesinde olup olmadığını kontrol ediniz. 

http://www.tp-link.com/download/printserver/TL-PS110U_TL-PS110P_TL-

WPS510U_Compatibility_List.pdf 

 

http://www.tp-link.com/download/printserver/TL-PS110U_TL-PS110P_TL-WPS510U_Compatibility_List.pdf
http://www.tp-link.com/download/printserver/TL-PS110U_TL-PS110P_TL-WPS510U_Compatibility_List.pdf
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13. Son olarak yapılacak işlem; kullanıcı bilgisayarlarında yazıcıyı Print server üzerinden 

tanımlamak olacaktır. Bunun için yazıcının sürücüsü veya CD’sinin yanınızda 

olduğundan emin olunuz. Eğer bu yazıcı kullanıcı PC’lerinde USB yazıcı olarak daha 

önce tanımlıysa lütfen yazıcıyı kaldırınız, değilse yeni yazıcı eklemek suretiyle yazıcı 

ayarlarınızı yapabilirsiniz. 

Yazıcı Bilgisayarda Daha Önce Tanımlanmış ise 

Bilgisayarınızda Başlat menusunden Aygıtlar ve Yazıcılar ekranını 

açınız.  

 

Yazıcıyı seçiniz ve sağ click yaparak Aygıtı Kaldır’ı seçiniz. 

Yazıcı Bilgisayarda Daha Önce Tanımlanmamış ise 

Bilgisayarınızda Başlat menusunden Aygıtlar ve Yazıcılar ekranını 

açınız. Burada Yazıcı Ekle kısmına basınız. 
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Ağ Yazıcısı ekleme seçeneğini tercih ederek ilerleyiniz. 

 

Eğer tanım yapmak istediğiniz yazıcı otomatik olarak 192.168.1.240 Print server Adresinde 

karşınıza gelmiyor ise İstediğim Yazıcı Listelenmiyor kısmını seçiniz. 

 

TCP/IP Adresi veya Ana Bilgisayar adı kullanarak Yazıcı Ekle kısmını seçiniz. 
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Aygıt Türünü TCP/IP Aygıtı seçiniz. Altına Print serverın IP’sini yazınız. Sürücüyü otomatik 

yüklemeyi denemesi için Windows’a izin vermek üzere alttaki kutucuğu da seçiniz. 

 

Sürücü bulunup yazıcı otomatik yüklenemez ise; karşınıza gelecek aşağıdaki ekranda yazıcı 

modelinizi seçiniz. 

 

Karşınıza gelecek ekranda Yazıcı sürücü dosyasını göstermek ve yazıcıyı elle kurmak için 

Disketi Var kısmını seçiniz. 
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Karşınıza gelen ekranda Gözat’a basarak yazıcınızın sürücü dosyasını bilgisayarınızdaki bir 

klasörden veya yazıcınızın CD’sinden gösteriniz ve Aç düğmesine basınız. 

 

Sürücü dosyanızda problem yok ise yazıcınız aşağıdaki ekrandaki gibi doğru 

görüntülenecektir. 
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Sihirbazı devam ettirerek yazıcı kurulumunu tamamlayınız. 

 

 

 

TP-LINK Teknik Servis Ekibi 


