






Οδηγός Εγκατάστασης 

Wireless N300 Universal Range Extender 

Μοντέλο: Α9 

 

 

Κόκκινο 

Σταθερό : Η συσκευή ξεκινάει τη λειτουργία 

Αναβοσβήνει αργά: Η συσκευή προσπαθεί να συνδεθεί με το router/ AP 

Εντοπίζει σήμα με την λειτουργία αυτόματης επέκτασης σήματος ( δεν έχει συνδεθεί ακόμα) 

Αναβοσβήνει γρήγορα: Η συσκευή προσπαθεί να συνδεθεί με το router/AP μέσω WPS 

 

Πράσινο 

Σταθερό: Η λειτουργία επέκτασης σήματος πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, το σήμα WiFI είναι ισχυρό. 

 

Πορτοκαλί: 

Σταθερό: Η λειτουργία επέκτασης σήματος πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, το σήμα WiFI είναι αδύναμο. 

Αναβοσβήνει: Η λειτουργία επέκτασης σήματος πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, το σήμα WiFI είναι αρκετά 

αδύναμο. 

 

Πλήκτρο 

  Χρησιμοποιείστε ένα μικρό αιχμηρό αντικείμενο ώστε να πιέσετε και να κρατήσετε 

παρατεταμένα για περίπου 8 δευτερόλεπτα. Αυτή η ενέργεια επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. 

Πιέστε αυτό το πλήκτρο και έπειτα (εντός 2 λεπτών) πιέστε το πλήκτρο WPS του router σας  για να 

πραγματοποιήσετε σύνδεση WPS. 

 

 

Επιλογή 1: 

Χρησιμοποιήστε τον περιηγητή ίντερνετ για να επεκτείνετε το WiFi σας. 

1. Συνδέστε τη συσκευή σας στην πρίζα, κοντά στο ασύρματο router. 

 



H λυχνία LED της συσκευής όταν ξεκινάει είναι σταθερή κόκκινη ενώ όταν 

ξεκινάει να αναβοσβήνει υποδεικνύει την επιτυχής εκκίνηση. 

2. Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας για να εντοπίσετε και να συνδεθείτε στην συσκευή σας. Το 

καθορισμένο WiFi (SSID: Tenda_XXXXXX) βρίσκεται πάνω στο προϊόν στη πίσω του πλευρά. 

 

 

3. Πληκτρολογήστε στη γραμμή διεύθυνσης του περιηγητή ίντερνετ  το καθορισμένο όνομα 

re.tenda.cn ή την καθορισμένη διεύθυνση 192.168.0.254 και πατήστε Enter. 

 

 

4. Eπιλέξτε το όνομα του WiFi(SSID) το οποίο θέλετε να επεκτείνετε και έπειτα πατήστε Next. 



 
5. Eισάγετε τον WiFi κωδικό του WiFi που έχετε επιλέξει, και κάντε κλικ στο Finish. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Εάν δεν 

θέλετε να 

εγκαταστήσετε με τα 

υπόλοιπα WiFi το όνομα και τον κωδικό της WiFi επέκτασης ,αφαιρέστε το κλικ της επιλογής πριν το Set 

up the extender’s WiFi name and password to the  name as those of the Base Station, 

επεξεργαστείτε το όνομα και τον κωδικό της WiFi επέκτασης και έπειτα κάντε κλικ στο Finish. 

 

 

6. H συσκευή πραγματοποιεί τη διαδικασία επέκτασης σήματος. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα. 



 

 

7. Η λειτουργία επέκτασης σήματος πραγματοποιήθηκε επιτυχώς. 

 

                           

 

8. Eπανατοποθετήστε τη συσκευή σε άλλη πρίζα. Παρατηρήστε την λυχνία LED ώστε να επιλέξετε 

μια σωστή τοποθεσία για βέλτιστη απόδοση. 

 



 
Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα: Συνεχίστε να τοποθετείτε την συσκευή σε διαφορετικές πρίζες 

κοντά στο router έως ότου η λυχνία εμφανίσει σταθερό πράσινο χρώμα. 

 

Σημειώσεις:  
1. Μπορείτε να εισέλθετε στο μενού της συσκευής για να ελέγξετε την ισχύ του σήματος (40%-79% είναι η 

βέλτιστη απόδοση). 

2.  Κρατήστε την συσκευή μακριά από συσκευές Bluetooth, φούρνους μικροκυμάτων, ψυγεία κλπ. για να 

μειώσετε τις διακοπές του σήματος. 

 

9.Απολαύστε το ενισχυμένο σήμα WiFi! To όνομα και ο κωδικός της συσκευής είναι ίδιος με αυτό του 

router. 

 

 

 

 

Eπιλογή 2:  

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο WPS  για να επεκτείνετε το WiFi σας. 

 

1. Συνδέστε τη συσκευή σας στην πρίζα, κοντά στο ασύρματο router (ενεργοποιημένο το WPS) 

 



 

  

 

 

 

 

 

H λυχνία LED της συσκευής όταν ξεκινάει είναι σταθερή κόκκινη ενώ όταν 

ξεκινάει να αναβοσβήνει υποδεικνύει την επιτυχής εκκίνηση.  

 

2. Πιέστε το πλήκτρο WPS του router και έπειτα 

(εντός 2 λεπτών) πιέστε το πλήκτρο της συσκευής 

επέκτασης σήματος. 

 

Όταν η ένδειξη LED αλλάζει σε 

σταθερά πράσινη υποδεικνύει 

ότι πραγματοποιήθηκε 

επιτυχώς μια σύνδεση WPS. 

 

3. Eπανατοποθετήστε τη συσκευή σε άλλη πρίζα. Παρατηρήστε την λυχνία LED ώστε να 

επιλέξετε μια σωστή τοποθεσία για βέλτιστη απόδοση. 

 



Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα: Συνεχίστε να τοποθετείτε την συσκευή σε διαφορετικές πρίζες 

κοντά στο router έως ότου η λυχνία εμφανίσει σταθερό πράσινο χρώμα. 

Σημειώσεις: 

1. Μπορείτε να εισέλθετε στο μενού της συσκευής για να ελέγξετε την ισχύ του σήματος (40%-79% 

είναι η βέλτιστη απόδοση). 

2.  Κρατήστε την συσκευή μακριά από συσκευές Bluetooth, φούρνους μικροκυμάτων, ψυγεία κλπ. για 

να μειώσετε τις διακοπές του σήματος. 

 

 

4. Απολαύστε το ενισχυμένο σήμα WiFi! To όνομα και ο κωδικός της συσκευής είναι ίδιος με αυτό 

του router. 

 

 

 

Για μέγιστη απόδοση τοποθετείστε τις κεραίες όπως εμφανίζονται στο παρακάτω σχήμα. 

 

Συχνές ερωτήσεις 

Ε1. Δεν μπορώ να εισέλθω στο μενού της συσκευής , τι χρειάζεται να κάνω; 

A1: 

Πριν την επέκταση 



1.Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας για να εντοπίσετε και να συνδεθείτε στην επέκταση του WiFi 

σας. Το καθορισμένο WiFi (SSID: Tenda_XXXXXX) βρίσκεται πάνω στο προϊόν στη πίσω του πλευρά. 

2.Πληκτρολογήστε στη γραμμή διεύθυνσης του περιηγητή ιστού το καθορισμένο όνομα re.tenda.cn ή 

την καθορισμένη διεύθυνση 192.168.0.254 και πατήστεEnter. 

Μετά την επέκταση 

1.Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας για να συνδεθείτε στην επέκταση του WiFi σας. 

2.Πληκτρολογήστε στη γραμμή διεύθυνσης του περιηγητή ιντερνετ το καθορισμένο όνομα re.tenda.cn 
και πατήστε Enter. 

Ε2. Τι χρειάζεται να κάνω εάν το router μου δεν έχει πλήκτρο WPS; 

A2. Aκολουθήστε την επιλογή 1: Χρησιμοποιήστε τον περιηγητή ιντερνετ για να επεκτείνετε το WiFi 

σας. 

 

 
 

Σήμανση CE  
Το προϊόν αυτό είναι κατηγορίας Β. Σε οικιακό περιβάλλον, το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει 

ραδιοφωνικές παρεμβολές, σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: (1) Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική 

παρεμβολή που προκαλείται από μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις σε αυτόν τον εξοπλισμό. (2) Για 

να αποφευχθούν περιττές παρεμβολές ακτινοβολίας, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ένα θωρακισμένο 

καλώδιο RJ45. 

 

Δήλωση συμμόρφωσης 
Η SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. δηλώνει ότι o τύπος ραδιοεξοπλισμού της συσκευής 

A9 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53 / ΕΕ.. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ 

διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-

101.html 

Συχνότητα: 2412-2472 MHz 

Ισχύς EIRP (Μέγ.):19.5dBm 

Έκδοση λογισμικού: V12.01.01.09 

 

 
 

Δηλώσεις FCC 

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στον κώδικα 

μετά από δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, 

και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή  που λαμβάνει, μεταξύ άλλων 

παρεμβολές που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. 

Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια μιας κλάσης B, 

σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια είναι σχεδιασμένα να παρέχουν εύλογη 

προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές εγκαταστάσεων. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και 

μπορεί να εκπέμψει ραδιοσυχνότητες, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες 

μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. 

Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι παρεμβολές δεν θα συμβούν σε μια εγκατάσταση. Αν αυτός ο 

εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στο ραδιόφωνο ή στην τηλεοπτική λήψη, η οποία μπορεί 

να προσδιοριστεί με απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού ο χρήστης μπορεί να 
προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: 

- Αναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης. 

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. 

- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα ή σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο οποίο ο 

δέκτης είναι συνδεδεμένος. 



- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου / τηλεόρασης για 

βοήθεια. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον υπεύθυνο 

για τη συμμόρφωση, μπορεί να ακυρώσει  την  εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό. 

 

Δήλωση Εκπομπής της Ακτινοβολίας 

 

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης της ακτινοβολίας FCC που καθορίζονται για ένα 

ανεξέλεγκτο περιβάλλον όπως επίσης και  με το Μέρος 15 των Κανόνων RF FCC.Ο εξοπλισμός πρέπει 

να εγκατασταθεί και να τίθεται σε λειτουργία με ελάχιστη απόσταση 20cm μεταξύ του καλοριφέρ και το 

σώμα σας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: (1) Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν παρεμβολές ραδιοφώνου ή 

τηλεόρασης λόγω μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων αυτού του εξοπλισμού. (2) Για να αποφύγετε 

περιττή παρέμβαση ακτινοβολίας, συνιστάται η χρήση θωρακισμένου RJ45 καλώδιο. 

 

Τεχνική Υποστήριξη 
Ηνωμένες Πολιτείες: 1-800-570-5892 

Καναδάς: 1-888-998-8966 

Χονγκ Κονγκ: 00852-81931998 

Skype: Tendasz 

Iστοσελίδα: :http://www.tendacn.com 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: support@tenda.com.cn 

 

Πνευματική ιδιοκτησία 
© 2016 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Η Tenda είναι ένα 

σήμα κατατεθέν που κατέχει νόμιμα η ShenzhenTendaTechnology Co., Ltd. Άλλες μάρκες και ονομασίες 

προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων 

κατόχων τους. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. 

 

Διεύθυνση: 6-8 Floor, Tower E3, NO.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. 

518052 

 

http://www.tendacn.com/


   SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. 

Declaration of Conformity (No. TBX17A9) 
SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., registered at Tower E3, No. 1001, 

Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. 

Declares under our sole responsibility that the product: 

Product Name: Wireless N300 Universal Range Extender 

Model No.: A9 

To which this declaration relates is in conformity with the following normative 

European and International standard(s): 

Health & Safety (Directive 2014/53/EU Art. 3(1)(a)) 

 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 60950-1:2005(2nd 

Edition)+Am1:2009+Am2:2013; EN 50385: 2002 (MPE); EN 50581: 2012 (RoHS) 

EMC (Directive 2014/53/EU Art. 3(1)(b)) 

 EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03); EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03) 

Radio Spectrum (Directive 2014/53/EU Art. 3(2)) 

 EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) 

By conformance with the standard(s) referenced, this product follows the 

provisions of the directives listed below: 

 Radio Equipment Directive 2014/53/EU;   

 

RoHS Directive 2011/65/EU

 

     

Date: 2017-7-19 

 

Zhang Xiang



   SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. 

EU Δήλωση Συμμόρφωσης (No. TBX21A9) 
H SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., που εδρεύει στον Πύργο Ε3, 

Νο.1001, Zhongshanyuan δρόμο, περιοχή Nanshan, Shenzhen, China. 

Εμείς, ως κατασκευαστής, δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν 

Όνομα προϊόντος: Wireless N300 Universal Range Extender 

Μοντέλο: A9 

Έκδοση Προγράμματος: V02.03.01.X 

Το οποίο αφορά η παρούσα δήλωση είναι σύμφωνο με τα ακόλουθα κανονιστικά 

Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα (α): 

Υγεία & Ασφάλεια (Οδηγία 2014/53/EU Art. 3(1)(a)) 

 EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 50385: 2017(MPE); EN 50581: 2012 (RoHS) 

EMC (Οδηγία 2014/53/EU Art. 3(1)(b)) 

 EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) 

Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων (Οδηγία 2014/53/EU Art. 3(2)) 

 EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενο(α) πρότυπα, αυτό το προϊόν ακολουθεί τις διατάξεις των 

οδηγιών που αναφέρονται παρακάτω: 

 Οδηγία για Ραδιοεξοπλισμό 2014/53/EU; RoHS Οδηγία 2011/65/EU; Κατ' εξουσιοδότηση 

Οδηγία της Επιτροπής (ΕΕ) 2015/863 

 

 

 

 

Τόπος έκδοσης: Shenzhen, China 

Ημερομηνία έκδοσης: Aug.-10-2021 

 


