
600Mbps

F9
 600Mbps Whole-Home Coverage Wi-Fi router

Powerful coverage & wall penetration
Four external 6 dBi antennas and Beamforming+ technology ensure powerful coverage 
and wall penetration for small and medium apartments

Smart app for convenient remote management

Tenda app allows users to remotely manage the devices connected to it and blacklist the 
unauthorized users with a single tap

600Mps for super fast experience 

33% faster than 450Mbps router, F9 allows you to enjoy much faster internet experience

F9 is a 600Mbps High Speed and whole-home coverage Wi-Fi router. The 
wireless transmission rate of F9 is up to 600Mbps. Compared to 450Mbps 
and 300Mbps products, it’s transmission is more efficient and smooth, 
support more equipments connection at the same time. Its built-in signal 
amplifiers, Beamforming technology, and four external antennas offer you 
lag-free gaming and uninterrupted video streaming experience. F9 also 
provides the Smart WiFi Schedule function, which automatically turns on/o ff
WiFi to reduce power consumption and bring smart internet connectivity to 
your family. 

Transfer rate up to 600Mbps 
Four external 6 dBi antennas
Management with Tenda App




    

Features

Support WiFiTurn on/off
Support wireless signal repeater and WISP



Specifications

Wired Communications Standards IEEE b/g/n,IEEE 802.3/3u 

Interface
1*10/100Mbps WAN port,
 3* 10/100Mbps LAN ports

Antennas External 6 dBi omnidirectional antenna × 4

Button 1*WPS/RST,1*WIFI

Power Supply 
Input:100-240V-50/60Hz,0.3A
Output:DC 9V==0.6A

Dimensions 171.3mm*171.3mm*36.4mm

LED Indicator System×1; WiFi ×1; LAN×3;  WAN ×1;  WPS ×1

IEEE802.11b,IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Data Rate

802.11b : 11 Mbps

802.11g : 54 Mbps

802.11n : 450Mbps

802.11n (256QAM): 600Mbps

Frequency 2.4 GHz 

Transmit Power

802.11b-1M: 21.5 dBm ± 1.5 dBm

802.11g-54M: 17.5 dBm ± 1.5 dBm

802.11n-MCS7: 17 dBm ± 1.5 dBm

802.11n-VHT: 15 dBm ± 1.5 dBm

Encryption Mode:WPA2-PSK

WPA Algorithm:AES, TKIP, TKIP&AES

RFC768 UDP

RFC791 IP

RFC792 ICMP

RFC793 TCP

Channel Bandwidth: 20MHz, 20/40MHz

Special Features 

Standard Version

DHCP Server

Working Mode

System Tool

Wireless Security

Wireless Communications Standards

Hardware Specifications

Wireless Features

Software Features

Support

Router, WISP, Universal repeater, AP

Internet time,Backup/Recovery,Upgrade; Reset to Factory 

Default; Login Password; System Log; Reboot

Smart WiFi schedule 

Smart power saving 

Smart LED schedule 

Tenda Cloud 

Tenda APP



Specifica?ons are subject to change without no?ce.Copyright ©2017  SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD. All rights reserved. Tenda is the trademark of SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD. 
All other brand names men?oned herein are the trademark or registered trademarks of their respec?ve holders.

Tel:+86-755-2765 7098
Fax:+86-755-2765 7178
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Others

Specifications

Operating Temperature:0℃~40℃
Storage Temperature:-40~70℃
Operating Humidity:10%~90%, non-condensing

Storage Humidity:5%~90%, non-condensing

Default Login Domain Name tendawifi.com 

1 * 600Mps Wireless N Router

1 * Quick Installation Guide

1 * Power Adapter

1 * Ethernet Cable

Packing List

Temperature

Humidity

F9  Wireless 600M Whole-Home Coverage Wi-Fi router



 

 

 

 



 

 

                            

 

                                                     



 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED Κατάσταση λυχνίας Περιγραφή 

 
SYS 

Αναβοσβήνει Το σύστημα λειτουργεί κανονικά 

Απενεργοποιημένη Το router δεν είναι συνδεδεμένο ή 
δεν είναι συνδεδεμένο σωστά στη 
τροφοδοσία ρεύματος. 

 
WiFi 

Σταθερά ενεργοποιημένη Η λειτουργία Wi-Fi είναι 
ενεργοποιημένη 

  

Αναβοσβήνει Το router μεταδίδει ή λαμβάνει 
δεδομένα ασύρματα. 

Απενεργοποιημένη Η λειτουργία Wi-Fi είναι 
απενεργοποιημένη 

1/2/3 Σταθερά ενεργοποιημένη H θύρα LAN  έχει συνδεθεί σωστά 

Αναβοσβήνει H θύρα LAN μεταδίδει ή λαμβάνει 
δεδομένα. 

Απενεργοποιημένη Η θύρα LAN δεν είναι συνδεδεμένη 
ή δεν έχει συνδεθεί σωστά. 

WAN Σταθερά ενεργοποιημένη H θύρα WAN  έχει συνδεθεί σωστά 

Αναβοσβήνει H θύρα WAN μεταδίδει ή λαμβάνει 
δεδομένα. 

Απενεργοποιημένη Η θύρα WAN δεν είναι συνδεδεμένη 
ή δεν έχει συνδεθεί σωστά. 

WPS Σταθερά ενεργοποιημένη για 5 
λεπτά-> απενεργοποιημένη 

H διαδικασία WPS είναι επιτυχής. 

Αναβοσβήνει Το router πραγματοποιεί σύνδεση 
μέσω WPS  

Απενεργοποιημένη H λειτουργία WPS είναι 
ενεργοποιημένη, αλλά το router δεν 
πραγματοποιεί σύνδεση μέσω WPS 
Η λειτουργία WPS είναι 
απενεργοποιημένη. 

 



 

Συχνές Ερωτήσεις 

Ε1: Τι χρειάζεται να κάνω εάν δεν μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση  στην 

σελίδα σύνδεσης του router στο tendawifi.com ή στο 192.168.0.1; 

Α1.Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για να επιλύσετε το σφάλμα και έπειτα 

προσπαθήστε ξανά να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα. 

 Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση μεταξύ router και υπολογιστή είναι σωστή. Εάν η 

σύνδεση είναι ασύρματη, βεβαιωθείτε ότι το συνδεδεμένο δίκτυο είναι του router. 

 Ρυθμίστε ώστε ο υπολογιστής να αποκτά διεύθυνση IP αυτόματα. 

 Kαταργήστε την προσωρινή μνήμη του ιστότοπου σας. 

 Χρησιμοποιήστε άλλον ιστότοπο ή υπολογιστή και δοκιμάστε ξανά. 

 Ρυθμίστε ξανά το router. Eνεργοποιήστε το router κρατώντας πατημένο για 8 

δευτερόλεπτα το πλήκτρο WPS/RST. 

E2. Tι χρειάζεται να κάνω εάν μετά την διαμόρφωση των ρυθμίσεων του 

δικτύου δεν μπορώ να εισέλθω στο internet; 
A2: Δοκιμάστε τις παρακάτω μεθόδους: 

 Βεβαιωθείτε ότι το router είναι συνδεδεμένο σωστά. Αν χρησιμοποιείται κινητό 
τηλέφωνο για να συνδεθείτε στο internet μέσω του router , βεβαιωθείτε ότι το κινητό 
σας είναι σωστά συνδεδεμένο  στο Wi-Fi δίκτυο. 
 

 Ρυθμίστε ώστε ο υπολογιστής να αποκτά διεύθυνση IP αυτόματα. 
 

 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Ethernet για να συνδέεται τον υπολογιστή σας στο 
router, log in to the router web UI, αλλάξτε το όνομα και τον κωδικό του WIFi και 

συνδεθείτε ξανά στο WiFi δίκτυο. 
 

 Αντιγράψτε τη διεύθυνση MAC του υπολογιστή σας στο router σας. 
 

 Eπικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής της σύνδεσης για βοήθεια. 
 

 

Πλήκτρο Περιγραφή 

WPS/RST Πατήστε το παρατεταμένα για  8 
δευτερόλεπτα έως ότου όλες οι λυχνίες να 
ανάψουν 1 φορά και να επαναφέρουν τις 
αρχικές ρυθμίσεις του router. 

WiFi Πλήκτρο Wi-Fi. Πατήστε αυτό το πλήκτρο 
για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το 
Wi-Fi του router. 

WAN Θύρα WAN. Συνδέστε τη θύρα με το 
internet χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο 
Ethernet από το modem ή υποδοχή 
Ethernet  

1/2/3 Θύρες LAN. Οι θύρες μπορούν να 
συνδεθούν σε υπολογιστές , ασφάλειες και 
ούτω καθεξής. 



E3. Tι χρειάζεται να κάνω εάν ξεχάσω τον κωδικό πρόσβασης; 

A3: Δοκιμάστε τις παρακάτω μεθόδους: 

 Εισέλθετε στο web UI του router , και επιλέξτε από τις ρυθμίσεις της ασύρματης 

σύνδεσης > όνομα Wi-Fi και κωδικό σελίδας. 

 Εάν έχετε ξεχάσει επίσης τον κωδικό εισόδου, ρυθμίστε ξανά το router στις αρχικές 

ρυθμίσεις πατώντας παρατεταμένα για 8 δευτερόλεπτα το πλήκτρο WPS/RST που 

βρίσκεται στο πίσω μέρος. Έπειτα μπορείτε να ορίσετε ξανά ένα κωδικό εισόδου και 

ένα κωδικό Wi-Fi. 

E4: Πώς να επιλέξω τύπο σύνδεσης; 

A4: Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες του πίνακα. 

Τύπος Σύνδεσης internet Περιγραφή 
PPPoE Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύνδεση αυτού του τύπου για να αποκτήσετε πρόσβαση στο 

internet μόνο αφότου ορίσετε μια σύνδεση τηλεφωνικής γραμμής στον υπολογιστή, 
χρησιμοποιώντας όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης τα οποία παρέχονται από τον 
διακοσμητή, επιλέξτε PPPoE.  

Στατική διεύθυνση IP Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύνδεση αυτού του τύπου για να αποκτήσετε πρόσβαση στο 
internet μόνο αφότου ορίσετε μια στατική διεύθυνση IP για οποιαδήποτε σχετική 
πληροφορία στο υπολογιστή  σας, επιλέξτε Στατική Διεύθυνση IP 

DHCP Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύνδεση αυτού του τύπου για να αποκτήσετε πρόσβαση στο 
internet χωρίς να ορίσετε παράμετρούς στον υπολογιστή σας, επιλέξτε DHCP. 

 

 

Προειδοποίηση σήματος CE 
Πρόκειται για προϊόν κλάσης Β. Σε οικιακό περιβάλλον, αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει 
ραδιοπαρεμβολές, και απαιτείται από το χρήστη να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Αυτός ο 
εξοπλισμός αφού εγκατασταθεί πρέπει να λειτουργήσει με ελάχιστη απόσταση 20cm από το 
σώμα του καλοριφέρ σας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: (1) Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν παρεμβολές ραδιοφώνου ή 
τηλεόρασης που προκαλούνται από μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις αυτού του 
εξοπλισμού. (2) Για να αποφευχθεί η περιττή παρεμβολή ακτινοβολίας, συνιστάται η χρήση  
θωρακισμένου καλωδίου RJ45. 
 

Δήλωση συμμόρφωσης 
Με τον τρόπο αυτό, η SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD δηλώνει ότι ο 
εξοπλισμός F9 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/page/ce.html 
Λειτουργία Συχνότητας: 2412-2472MHz 
Ισχύς EIRP (Μέγ.): 19.5dBm 
Έκδοση λογισμικού: V12.01.01.34 



 

 Προειδοποίηση: 
Μοντέλο: BN049-A05009E 
Κατασκευαστής: SHENZHEN HEWEISHUN NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. 
Είσοδος: 100-240V AC, 50/60Hz 0.3A 
Έξοδος: 9V DC, 600mA 

  DC Voltage 
 

 

Ανακύκλωση 
Αυτό το προϊόν φέρει το επιλεκτικό σύμβολο ταξινόμησης για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE). Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν αυτό πρέπει να χειρίζεται 
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ προκειμένου να 
να ανακυκλωθούν ή να αποσυναρμολογηθούν για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις τους 
στο περιβάλλον. Ο χρήστης έχει την επιλογή να παραδώσει το προϊόν του σε έναν αρμόδιο 
οργανισμό ανακύκλωσης ή στον έμπορο λιανικής πώλησης όταν αγοράσει νέο ηλεκτρικό ή 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 

Τεχνική Υποστήριξη 
Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. 
6-8 Floor, Tower E3, NO.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, 
Shenzhen, China. 518052 
Canada hotline: 1-888-998-8966 
Hong Kong Hotline: 00852-81931998 
Global Hotline: +86 755-2765 7180 (China Time Zone) 
Website: http://www.tendacn.com 
E-mail: support@tenda.com.cn 

Skype: Tendasz 

Πνευματική ιδιοκτησία 

© 2017 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Η Tenda 
είναι ένα σήμα κατατεθέν που κατέχει νόμιμα η Shenzhen Tenda Technology 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. 
Θερμοκρασία: 0 °C - 40 °C 
Υγρασία: (10% - 90%) RH, χωρίς συμπύκνωση 
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   SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. 

Declaration of Conformity (No. TWL17F9) 
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: 600Mbps Wireless N Router 

Model No.: F9 

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: 2017-8-4 



   SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. 

EU Δήλωση Συμμόρφωσης (No. TWL17F9) 
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: 600Mbps Wireless N Router 

Μοντέλο: F9 

Έκδοση Προγράμματος: V12.02.01.73 

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)) 

 IEC 60950-1:2005(Second Edition) + AM 1:2009 + AM 2:2013; 

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013; 

EN 50385: 2002(MPE); EN 50581: 2012 (RoHS) 

EMC (Οδηγία 2014/53/EU Art. 3(1)(b)) 

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

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

 EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) 

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: Jul.-10-2021 

 


