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            Cihaz Bağlantısı 
 

 
3G Mobil Wifi aygıtınızın web tabanlı yönetim sayfasına erişim sağlamak için öncelikle bilgisayarınızdan veya 

kablosuz istemci cihazlarınızdan kablosuz bağlantı gerçekleştimeniz gerekmektedir. 

 Windows tabanlı işletim sistemlerinde ekranın sağ alt köşesinde bulunan  kablosuz bağlantı 

simgesine tıklayınız. 

 Açılan kablosuz ağ listesinde sağ üst köşede bulunan  yenile simgesine tıklayınız. M5250/M5350 

için atanan SSID (TP-LINK_M5250_XXXXXX) yayınına bağlantı kurunuz.  

                
 Bağlantıda sizlerden cihaza ait Wifi şifresi istenecektir. Şifreniz 3G Mobil Wifi cihazınızın kapağının 

arkasında etikette yazmaktadır. 

                                             
           

         Bilgisayarınız ile 3G Mobil Wi-Fİ (M5250/M5350) arasındaki bağlantınız kablosuz olarak gerçekleşecektir. 
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Cihaz Web Arayüzüne Giriş 
 

Cihazın web tabanlı arayüz ayar sayfasına erişim için bilgisayarınızda bulunan internet web tarayıcılarından (İnternet 
Explorer, Firefox Mozilla, Google Chrome vb.) bir tanesini  açarak adres satırına 192.168.0.1 yazarak enter butonuna 
tıklayınız.  

 
 

Cihaz web arayüzüne giriş için karşınıza çıkan ekranda Login Password bölümüne admin yazarak giriş (Login) yapınız. 

 

 
 

 

                      Giriş işleminin ardından İlk olarak karşınıza aşağıda yer alan Status (Durum) ekranı gelecektir. 

 

 
 

Durum sayfasında cihazınızın mobil internet servis sağlayıcınız tarafında atanan ip  yapılandırma bilgileri ve kablosuz 

bağlanan istemci cihaz sayı adeti belirtilmektedir.  
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Kurulum için Menülerde 
bulunan Wizard menüsüne 
tıklayınız ardından Next 
butonuna tıklayınız. 

Karşımıza gelen 
sayfada kullanmış 
olduğunuz operatörün 
ayarlarını yapmamız 
için Create butonuna 
tıklayınız. 

Gsm operatörünce 
internet hizmeti için 

hattınıza tanımlı profil 
ayarlarını yapılandırınız 

Turkcell 3G veya 
Turkcell 3G Static 

seçerek için profilinizi 
kayıt ediniz. 

Işlemlerin ardından 
SAVE butonuna 

tıklayınız. 
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VODAFONE TR için 
internet ayarları. 

AVEA TR için internet 
ayarları. 

İnternet ayarlarını 
yapılandırdıktan sonra Next 
butonuna tıklayınız. 

Karışıma gelen sayfada 
kablosuz bağlantı için 
cihazınıza yeni bir SSID 
adı ve kablosuz şifre 
(Key) oluşturabilirsiniz. 
Mevcut fabrika 
ayarlarında aynı SSID ve 
şifreyi kullanabilirsiniz. 

 

İşlemin ardından Next 
butonuna tıklayınız.  
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                         Kurulum işlemini başarıyla gerçekleştirdiniz. 
                  
                 TP-LINK Ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.                           
 

Karşımıza gelen ekranda 
kaydetmiş olduğumuz profil 
bilgilerini ve Wireless 
ayarlarını gösterilecektir. 
Doğruluğunu control ettikten 
sonra Finish butonuna 
tıklayarak kurulumu işlemi 
tamamlanacaktır. 
 

 

   
Cihazda internet 
bağlantısının olup 
olmadığını kontrol 
edebilmemiz için Status 
ekranına gelerek 
Connection Status ve IP 
Address kısımlarını control 
etmemiz yeterli olacaktır. 
Gsm operatörünüz 
tarafından sağlanan ip ve 
DNS ayarları otomatik 
olarak cihaza düşecektir. 
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