AC1200 Whole-Home Wi-Fi System
Deco M4

מדריך למשתמש
מערכת  Wi-Fiביתית AC 1200
להפעלה נכונה ,אנא קראו מדריך זה בקפידה לפני השימוש .כל שינוי בתוכן המדריך
לא יוכרז .ואיננו אחראים לתוצאות שייגרמו על ידי פגם או השמטה במדריך זה

על אודות מדריך זה
המדריך מספק מבוא קצר למערכת  Wi-Fiביתית של  Decoולאפליקציית  ,Decoבנוסף למידע רגולטורי.
שימו לב כי מאפייני  Decoעשויים להשתנות בהתאם לדגם וגרסת התוכנה שבידיכם ובהתאם למיקום ,לשפה וספק
האינטרנט שלכם .כל התמונות ,הפרמטרים והתיאורים שבמדריך זה משמשים להמחשה בלבד.
סימנים מוסכמים
במדריך זה ,נעשה שימוש בסימנים הבאים:

סימן מוסכם

תיאור

Deco

מערכת/יחידת  Wi-Fiביתית מבית .Deco

קו תחתון

קישורים מופיעים בצבע תכלת ובסימון קו תחתון .ניתן להקליק על הקישור למעבר לאתר אינטרנט או פרק ספציפי.

תכלת

מידע חיוני מופיע באותיות תכלת ,לרבות טקסט לניהול עמודים כגון תפריטים ,פריטים ,לחצנים וכולי.

הערה

התעלמות מהערה כזו עלולה לגרום לפגם או נזק במכשיר.

טיפים

מציג מידע חשוב שעוזר לכם לעשות שימוש טוב יותר במכשיר.

מידע נוסף

• לפרטים נוספים על אודות המוצר ,בקרו בדף המוצר בhttp://www.tp-link.com-
• בקרו בפורום תמיכה טכנית לצורך דיון במוצרים שלנו ב.http://forum.tp-link.com-
• ניתן למצוא את פרטי ההתקשרות לתמיכה הטכנית במרכז הסיוע של אפליקציית  Decoובדף יצירת קשר עם התמיכה
הטכנית בכתובת .http://ww.tp-link.com/support

מראה
בכל  Decoנורית  LEDשצבעה משתנה בהתאם למצב ,שני פתחי אתרנט  RJ-45ושקע חשמל .עיינו בהסבר להלן:

נורית צהובה
לאתחול
הבהוב כחול
 Decoמוכן להתקנה
כחול קבוע
 Decoבתהליך התקנה

פתחי אתרנט :לחיבור Deco
למודם ,לשקע אתרנט או
מכשירי אינטרנט אחרים.

לבן
 Decoרשום והכול תקין
אדום
תקלה בDeco-

שקע חשמל :לחיבור Deco
לשקע החשמל באמצעות
מתאם החשמל הכלול במארז.
כפתור אתחול :לחצו להשבת
הגדרות היצרן של .Deco
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הגדרת ה Deco-שלכם
בצעו את השלבים שלהלן להגדרת מערכת  Wi-Fiביתית של .Deco
 .1הורידו והתקינו את אפליקציית Deco
סרקו את קוד ה QR-להלן או בקרו
ב Google Play-או Apple App Store
להורדת אפליקציית .Deco
התקינו את האפליקציה בסמארטפון
או טאבלט אנדרואיד או  iOSשלכם.

 .2הירשמו או התחברו באמצעות TP-
Link ID
השתמשו
פתחו את האפליקציה.
ב TP-Link ID-שלכם כדי להתחבר.
בהיעדר  ,TP-Link IDלחצו על
אפליקציית  Decoתנחה
הרשמה.
אתכם בתהליך.

 .3חברו את המודם שלכם לDeco-
אתרו את כפתור הכיבוי וכבו את
המודם שלכם .חברו את הDeco-
למודם והדליקו את שניהם.
בהיעדר מודם ,חברו את שקע
האתרנט ישירות ל Deco-שלכם.

או

הגדרת ה Deco-שלכם
בצעו את השלבים שלהלן להגדרת מערכת  Wi-Fiביתית של .Deco
 .4בחרו מיקום
בחרו מיקום ל .Deco-אם המיקום אינו
מופיע ברשימה ,תוכלו להגדיר מיקום
חדש בבחירת .Custom

 .5הקימו רשת Wi-Fi
הגדירו את שם וסיסמת הרשת .מדובר
בשם והסיסמה בהם אתם מחברים
את המכשירים שלכם ל.Wi-Fi-

 .6הוסיפו מכשירי  Decoנוספים
ניתן להוסיף מכשירי  Decoנוספים
על מנת להרחיב את כיסוי ה.Wi-Fi-
האפליקציה תלווה אתכם בתהליך
להוספה נפרדת של מכשירי Deco
נוספים.
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תצוגה (דשבורד)
לאחר הגדרת רשת ה Deco-בהצלחה ,תוכלו לפתות בתצוגת האפליקציה .כאן תוכלו לראות את סטטוס ההפעלה של
כל התקני ה ,Deco-לבדוק את מהירות האינטרנט ,לבדוק את ההתקנים המחוברים ולנהל את הרשת שלכם.
צפייה בהתקנים המחוברים

בדיקת סטטוס של
התקני הDeco-

תצוגת אפשרויות נוספות

הגדרת Wi-Fi
התאימו את שם וסיסמת הרשת לרשת העיקרית שלכם או הקימו רשת נפרדת לאורחים בלבד .ניתן להקים שם רשת
וסיסמה קלה לאורחים .ניתן לנער את ההתקן על מנת לחלוק את פרטי הרשת בקלות עם חברים ובני משפחה.
הקימו רשת אורחים
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הקימו שם וסיסמת רשת

נערו לשיתוף

בקרת הורים
הגדירו פרופילים לבני משפחה ואת ההתקנים השייכים לכל אחד .הוסיפו הגדרות בקרת הורים כגון מועד ומשך הגישה
לאינטרנט לכל משתמש .חסמו תוכן בלתי ראוי ונתקו את האינטרנט במידת הצורך.
תובנות

רמת סינון

בקרות זמן

( QoSאיכות שירות)
ניתן לתעדף את החיבור של התקן מסוים לפרק זמן
מוגדר ,כגון לפטופ של בן משפחה למשך שעה.

תיעדוף התקן

תכונות מתקדמות
ניתן להגיע לתכונות נוספות מהתפריט המתקדם .שנו הגדרות  ,)WAN (IPv4 & IPv6שלטו בחיוויי ה LED-והפעילו וכבו הודעות.
IPv4

IPv6

בקרת LED
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שדרוג מקוון
 TP-Linkמחויבת לשיפור מאפייני המוצר ולפיתוח חווית לקוח משופרת .שדרגו את  Decoבקבלת
הודעה מאפליקציית .Deco
עדכון זמין

מעדכן Deco

מעודכן

מנהלים
הוסיפו חברים ובני משפחה שיסייעו לכם בניהול הרשת .יש להגדיר TP-Link ID
לכל מנהל.
הוספת מנהל
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רשימת מנהלים

הסרת מנהל

אימות
זכויות יוצרים וסימני מסחר
הוא סימן מסחר רשום של  .TP-Link Technologies Co., Ltdמותגים ושמות מוצרים אחרים
המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה.
הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של בעליהם.
אין לשכפל כל חלק מהמפרט בכל אמצעי שהוא ואין להשתמש בו להפקת כל מוצר נגזר כגון תרגום ,שינוי או התאמה ללא אישור
מ.TP-Link Technologies Co., Ltd -
©  .TP-Link Technologies Co., Ltd 2019כל הזכויות שמורות.
מדובר במוצר סוג  .Bבסביבה ביתית ,עלול המוצר לגרום להפרעות רדיו ובמקרה זה ייתכן והמשתמש יידרש לנקוט בצעדים הולמים.
מידע חשיפת RF
התקן זה עומד בדרישות ( EU (2014/53/EU Article 3.1aבעניין הגבלת חשיפת הציבור לשדות אלקטרומגנטיים לצורך שמירה על
הבריאות.
ההתקן תואם את מפרטי  RFכאשר הוא מצוי במרחק  20ס"מ מהגוף שלכם.
מוגבל לשימוש פנימי.
הצהרת תאימות קנדית
התקן זה תואם לתקני .Industry Canada license-exempt RSS
ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים:
 .1התקן זה לא יגרום להפרעה.
 .2התקן זה חייב לקבל כל הפרעה שמתקבלת ,כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה.
אזהרה
 .1ההתקן להפעלה בתדר  MHz 5150-5250מיועד לשימוש ביתי בלבד על מנת לצמצם את האפשרות להפרעה מזיקה למערכות
לווין ניידות אחרות;
 .2להתקנים בעלי אנטנות מודולריות ,שבח האנטנה המקסימלאי המותר להתקנים בתדר  MHz 5725-5850יהיה כזה אשר יאפשר
לציוד לעמוד במגבלות  e.i.r.pהמוגדרות להפעלת נל"ן או לא נל"ן בהתאם לעניין וכן
הרדארים העוצמתיים מוגדרים כמשתמשים ראשונים (כלומר ,בעלי עדיפות) בתדרים  MHz 5250-5350ו MHz 5650-5850-והרדארים
הללו עלולים לגרום להפרעות ו/או נזק להתקני .EL-LAN

הצהרת חשיפה לקרינה
ציוד זה תואם למגבלות  ICבעניין חשיפה לקרינה בסביבה בלתי מבוקרת .יש להתקין ולהפעיל את הציוד במרחק של לפחות 20
ס"מ בין המשדר והגוף.
מידע בטיחות
• כאשר מוצר מצויד בכפתור הפעלה ,כפתור ההפעלה הוא הדרך הטובה ביותר לכיבוי המוצר; בהיעדר כפתור הפעלה ,הדרך
היחידה לכבות את המכשיר היא לנתק אותו או את מתאם החשמל ממקור החשמל.
• אין לפרק את המוצר או לבצע תיקונים באופן עצמאי .אתם מסתכנים בהתחשמלות ובביטול האחריות .במידה ודרושה לכם
תמיכה ,אנו צרו עימנו קשר.
• יש להימנע ממים ומקומות רטובים.
• יש להתקין את המתאם קרוב לציוד ובאופן נגיש.
• השתמשו רק באביזרי החשמל המסופקים על ידי היצרן ובאריזה המקורית של מוצר זה .אל תהססו לפנות אלינו בשאלות.
בעניין  ,EU/EFTAניתן להשתמש במכשיר במדינות הבאות:

הסבר לסמלים בתווית האריזה
סימן

הסבר
מתח DC
מחזור
מוצר זה נושא סימן מיון סלקטיבי לפסולת חשמלית ואלקטרונית ( .)WEEEהמשמעות היא שיש לטפל במוצר זה על פי תקן
אירופי  EU/2012/19למחזור או פירוק על מנת לצמצם את הפגיעה בסביבה.
המשתמש רשאי להעביר את המוצר לארגון מחזור מוכר או לקמעונאי בעת רכישת מכשיר חשמלי או אלקטרוני חדש.

אישור התאמה ליבואן מסחרי (אישור התאמה מאת המנהל) מס' 51-67635
על פי סעיף ( 2ג) ( )2לצו יבוא חופשי ,התשס"ו 2006
סימוכין34988610 :
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לקוח יקר,
אנו מברכים אותך על רכישת
ערכת הWiFi-
TP-Link Deco M4
לרשותך שלוש שנות אחריות ע"י היבואן הרשמי בנדא
לסיוע בתהליך ההתקנה ולכל שאלה בהמשך הדרך
אנו ממליצים לפנות למוקד התמיכה שלנו
טל .מוקד תמיכה טכנית:
ימים :א-ה שעות09:00-17:00 :
טלפון 0732-660-699 :מיילlab@benda.co.il :

רח' המסיק 13
ת.ד 3877701 # 12024
פארק התעשיות עמק חפר
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