




                                              

 

Oδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης 

(Αυτό το εγχειρίδιο ισχύει για τα μοντέλα S105/108) 

 

 

 

Σύνοψη προϊόντος 

 

LED Kατάσταση λυχνίας Περιγραφή 

 

 
 

 
      

ON- Ενεργοποιημένη Η τροφοδοσία ρεύματος 
παρέχεται σωστά από τη 
συσκευή. 

0FF- Απενεργοποιημένη Η τροφοδοσία ρεύματος 
παρέχεται σωστά από τη 
συσκευή. 

 
 

1~ 5/8 

Σταθερά ενεργοποιημένη Υποδηλώνει ότι η αντίστοιχη 
θύρα είναι συνδεδεμένη. 

Απενεργοποιημένη Υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει 
σύνδεση. 

Αναβοσβήνει Υποδηλώνει ότι η αντίστοιχη 
θύρα είναι συνδεδεμένη και 
μεταφέρει δεδομένα. 

 

(Τα μοντέλα S105 και S108 ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Εδώ, ο κωδικός S105 λαμβάνεται 

ως οδηγός.) 



 

Σύνδεση S105/S108 στο internet                                          Πρίζα 

 

Τεχνική υποστήριξη 

Κατασκευαστής: Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd,  

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

Shenzhen, China. 518052 

Τεχνική υποστήριξη: support@tenda.com.cn 

Tηλέφωνο: (86 755) 2765 7180  

Iστοσελίδα: http://www.tendacn.com 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: support@tenda.com.cn 

Skype: tendasz 

YouTube: Tendasz1999 

 

Δήλωση έκδοσης και ασφάλειας 

Πληροφορίες προϊόντος: 

Μοντέλο: ΤΕΑ13ΧΧ-05060 (x=Α,Β,Ε,Κ ή D) 

Eίσοδος ρεύματος: 100-240V-50/60Hz, 0.3A 

Έξοδος ρεύματος: 5V—600Ma 

Dongguan Ponon Tecnology Co., Ltd 

mailto:support@tenda.com.cn
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   Προειδοποίηση σήματος  

Πρόκειται για προϊόν κλάσης Β. Σε οικιακό περιβάλλον, αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει 

ραδιοπαρεμβολές, στην οποία περίπτωση μπορεί να απαιτηθεί από το χρήστη να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. 

 

 

 

 

 

 Δηλώσεις FCC 

Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής 

κλάσης Β, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν σε 

οικιακούς χώρους λογική προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, 

χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ραδιοσυχνότητες , εάν δεν έχουν εγκατασταθεί και έχουν 

χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις 

ραδιοεπικοινωνίες. H λειτουργία του εξοπλισμού σε μια κατοικημένη περιοχή είναι πιθανό να προκαλέσει 

επιβλαβείς παρεμβολές, με τον χρήστης να κλίνεται να διορθώσει την παρεμβολή με δικά του έξοδα. 

 FCC Προειδοποίηση: 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. 

Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο καταστάσεις:    

  (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να 

αποδεχτεί οποιαδήποτε παρεμβολή δέχεται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να 

προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. 

 

 


