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„Deco“ išvaizda
Kiekvienas „Deco“ turi šviesos diodą (LED), keičiantį spalvą pagal būseną, du RJ-45 eterneto prievadus, maitinimo lizdą ir atstatymo mygtuką.
Žr. toliau pateiktą paaiškinimą.

Patarimas: gaminio etiketė yra gaminio apačioje.

Mirksi geltonai:
vyksta „Deco“ atstatymas.

Šviečia geltonai:
vyksta „Deco“ paleidimas.

Mirksi raudonai:
„Deco“ atsijungė nuo pagrindinio „Deco“.

Šviečia raudonai:
„Deco“ įvyko problema.

Mirksi žaliai:
vyksta programinės įrangos atnaujinimas.

Šviečia žaliai:
„Deco“ yra užregistruotas ir viskas veikia.

Mirksi mėlynai:
„Deco“ yra paruoštas konfigūravimui.

Šviečia mėlynai:
atlikta „Deco“ konfigūracija.

Eterneto prievadai: jie yra skirti prijungti „Deco“
prie modemo, prie eterneto įvado arba kitų
interneto įrenginių.

Atstatymo (Reset) mygtukas: norėdami „Deco“ atstatyti į gamyklinius
nustatymus, palaikykite nuspaudę mygtuką 1 sekundę ir atleiskite. Apie
sėkmingą atstatymą parodys iš pradžių mirksintis geltonas diodas, kuris
pereis į nuolat šviečiantį geltoną diodą.

Maitinimo lizdas: jis yra skirtas „Deco“ prijungti prie elektros tinklo.



„Deco“ konfigūravimas
Intuityvi „Deco“ programėlė veda jus per lengvo konfigūravimo procesą, kurio metu sukonfigūruojamas ir paleidžiamas kiekvienas „Deco“ įrenginys
ir sujungiami bei prie interneto prijungiami visų jūsų įrenginiai.

Atlikite toliau nurodytus žingsnius, norėdami sukonfigūruoti savo „Deco Whole Home Mesh Wi-Fi System“.

Atverkite programėlę. Prijungimui naudokite savo
TP-Link ID. Jei neturite TP-Link ID, pirmiausia
prisiregistruokite.

2. Prisijunkite arba prisiregistruokite su TP-Link ID

Nuskenuokite pateiktą QR kodą arba eikite į
„Google Play“ arba „Apple App Store“ ir atsisiųskite
„Deco“ programėlę. Įdiekite programėlę į savo
„Android“ ar „iOS“ išmanųjį telefoną arba planšetę.

1. Atsisiųskite ir įdiekite „Deco“ programėlę

arba

    Pastaba: jei pamiršote prisijungimo slaptažodį, spustelėkite
Forgot password?. Programėlė pateiks tolesnius žingsnius.



Valdymo ekranas
Sėkmingai sukonfigūravę savo „Deco“ tinklą, pamatysite „Deco“ programėlės valdymo langą. Jame galite peržiūrėti tinklo būseną,
valdyti išmanius įrenginius, taip pat konfigūruoti įvairias tinklo funkcijas.

Spustelėkite      norėdami pamatyti
daugiau funkcijų

Spustelėjus        pateikiama tinklo
būsenos apžvalga



Wi-Fi nustatymai
Galite pakeisti pagrindinio tinklo pavadinimą ir slaptažodį, sukurti atskirą tinklą savo svečiams, norėdami užtikrinti savo pagrindinio tinklo saugumą
ir privatumą, ir supurtyti savo įrenginį, kad galėtumėte lengvai pasidalyti tinklo išsamia informacija su šeimos nariais ir draugais.

Valdykite savo pagrindinį tinklą
(pvz., pakeiskite savo „Wi-Fi“
tinklo pavadinimą ir slaptažodį)

Spustelėkite  > Wi-Fi Įjunkite svečių tinklą Supurtykite įrenginį, norėdami
pasidalyti savo tinklu



Patikrinkite „Deco“ būseną
Apžvalgos (Overview) lape galite patikrinti visų „Deco“ įrenginių darbines būsenas, matyti išsamią informaciją
arba pervadinti „Deco“ stoteles.

Spustelėkite       norėdami
patikrinti visų „Deco“ įrenginių
būsenas

 

Spustelėkite ant „Deco“ bloko,
norėdami patikrinti išsamią
informaciją

Spustelėkite ant „Deco“ bloko,
norėdami pakeisti arba pritaikyti
vietą



Interneto greičio tikrinimas
Patikrinkite savo interneto greitį, norėdami pasižiūrėti, ką galite daryti savo tinkle.
Po tikrinimo gausite interneto greičio įvertinimo ataskaitą.

Spustelėkite       > Test Internet
Speed

Spustelėkite , norėdamiTEST
pradėti tikrinimą

Gaukite greičio įvertinimo
ataskaitą

Spustelėkite, norėdami pamatyti
greičio tikrinimo istoriją



Tinklo optimizavimas
Tinklo optimizavimas leidžia jūsų „Deco“ protingai surasti laisvą kanalą ir prie jo prijungti įrenginius,
užtikrinant optimalias Wi-Fi ryšio eksploatacines savybes.

Spustelėkite        įkonėlę Atsidariusiame meniu pasirinkite
 punktąDeco Lab

Atsidariusiame lange spustelėkite
ant Hi, I’m your Wi-Fi assistant!
laukelio

Wi-Fi Assistant lange spauskite
mygtuką Run Wi-Fi Diagnostics



Pridėkite daugiau „Deco“ įrenginių
Sukūrę „Deco“ tinklą, galite pridėti daugiau „Deco“ įrenginių prie tinklo, norėdami išplėsti „Wi-Fi“ aprėptį ir juos patogiai
valdyti su savo „Deco“ programėle.

Spustelėkite        įkonėlę Atsidariusiame meniu pasirinkite
 punktąDecos

Atsidariusiame lange pasirinkite
turimą „Deco“ modelį M5

Po konfigūravimo, pridėtus „Deco“
galite rasti spustelėję



Įrangos valdymo perėmimas
Jeigu klientas nori įrangą valdyti pats (keisti Wi-Fi parametrus, naudotis Vaikų kontrole, matyti prie tinklo prisijungusius įrenginius ar „Deco“ įrenginių
būseną ir kt.), tam inžinierius paslaugos įdiegimo metu klientui į elektroninį paštą turi išsiųsti prisiregistravimo ir įrangos valdymo perėmimo nuorodą.
Gavus nuorodą reikėtų atlikti žemiau nurodytus veiksmus.

1. Atsisiųskite ir įdiekite „Deco“ programėlę iš „Apple App store“ arba „Google Play“.

 Prijunkite savo telefoną / planšetę prie „Deco“ tinklo: Cgates_WiFi.2.

 Atverkite „Deco“ programėlę ir prisijunkite su savo TP-Link ID. Jei dar neturite šio ID, pirmiausia prisiregistruokite.3.

 Spustelėkite  ir palaukite, kol iškils susijęs puslapis. Tada spustelėkite  mygtuką, norėdami patvirtinti nuosavybės teises.4. LET'S BEGIN BIND


