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Sobre Este Guia
Este guia contém uma breve introdução ao Sistema Wi-Fi Deco e à app Deco, bem como informação regulamentar.
Certas funcionalidades poderão variar, dependendo do modelo e versão de software, da sua localização, língua e provedor de serviço de internet
(ISP). Todas as imagens, parâmetros e descrições documentados neste guia são apenas usados para fins demonstrativos.

Nomenclaturas

Informação Adicional

Neste manual usam-se as seguintes
nomenclaturas:

• Informação especifica do produto poderá ser encontrada na página
do produto, em http://www.tp-link.com.

Nomenclatura
Deco
Sublinhado

Descrição
Significa Sistema Wi-Fi Para Toda a Casa em Rede Mesh
Hiperlinks estão em azul-teal e sublinhados. Poderá clicar
para aceder ao website ou à secção especifica.

Teal

Informação chave está em azul-teal, incluindo textos da
página de gestão, tal como menus, itens e botões.

Nota:

Ignorar este tipo de nota pode levar a mau funcionamento
ou avaria do dispositivo.

Dicas:

Indica informação pertinente que o ajuda a fazer uma melhor
utilização do dispositivo.

• Um Fórum de Suporte Técnico onde poderá discutir os nossos
produtos encontra-se disponível em http://forum.tp-link.com.
• Informação sobre contactos do nosso Suporte Técnico pode ser
encontrada no centro de Ajuda da aplicação Deco e na página de
Contacto do Suporte Técnico em http://www.tp-link.com/support.

Aparência
Cada Deco tem um LED que muda de cor de acordo com o estado, duas portas Ethernet RJ-45 e uma tomada para alimentação. Poderá identifica-los
no esquema abaixo:

Amarelo
A iniciar.

Azul a piscar
O Deco está pronto para
configurar.
Azul sólido
O Deco está a configurar.

Verde

Portas Ethernet: Para ligar o Deco ao seu router, tomada
Ethernet ou outros dispositivos de internet.
Botão de Reset: Pressione para reset do Deco. Serão
aplicadas as definições de fábrica
Tomada de Energia: Para ligar o Deco à tomada elétrica
através do transformador incluído.

O Deco está registado e tudo
está bem
Vermelho
O Deco encontrou uma
dificuldade.
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Instale o Seu Deco
Siga os seguintes passos para configurar o seu Sistema Deco Wi-Fi Para Toda a Casa em Rede Mesh:
1. Faça o download e instale a app Deco
Scan o código QR abaixo para ser
redirecionado para a Google Play ou Apple
App Store para fazer o download da app Deco.
Instale a app no seu smartphone ou tablet
Android ou iOS.

2. Faça log in ou registe-se com o ID TP-Link
Abra a app. Use o seu ID TP-Link para se
logar. Se não tiver um ID TP-Link pressione
Registar.
A app Deco guiará todo o processo.

3. Conecte o seu router ao Deco
Desligue o seu router. Conecte o Deco ao
router e ligue-os ambos.
Se não tiver um modem, conecte o Deco
diretamente à tomada Ethernet.

or
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Instale o Seu Deco
Siga os seguintes passos para configurar o seu Sistema Deco Wi-Fi Para Toda a Casa em Rede Mesh:
4. Selecione uma localização
Selecione uma localização para este Deco.
Se a localização não estiver listada, poderá
criar uma nova escolhendo Personalizada.

5. Crie a sua rede Wi-Fi
Defina um nome para a rede e uma password.
S ã o e s t as cr e d e n c ia i s q u e permitirão
conexão à rede Wi-Fi através dos seus
dispositivos.

6. Adicione mais Decos
Poderá adicionar mais Decos para expandir a
cobertura Wi-Fi. A app guiará todos os
passos para proceder à adição de mais
Decos, um a um.
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Painel de Controle
Após a instalação bem-sucedida da rede Deco, verá o Painel de Controle na app Deco. Aqui pode consultar o estado de todos os Decos, testar a
velocidade da internet, verificar os dispositivos conectados e gerir a sua rede.

Lista de dispositivos.

Prima o ícone da Internet para
verificar o status do Deco.

Prima o ícone amarelo para ver mais
funcionalidades.
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Definições Wi-Fi
Personalize o nome da network e a password da sua rede principal ou crie uma rede separada apenas para os seus convidados. Poderá definir uma
rede guest com nome e password fáceis de memorizar. Poderá agitar o seu dispositivo móvel (smartphone ou tablet) para facilmente partilhar os
detalhes da rede com familiares e amigos.

Ative a Rede Guest

Crie o Nome da Rede e a Password

Agite para Partilhar
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Controle Parental
Crie perfis para cada membro da família e especifique que dispositivos lhe pertencem. Configure medidas de controle parental individualizadas.
Poderá incluir quando e por quanto tempo cada pessoa tem acesso à internet. Bloqueie conteúdos inapropriados e pause o acesso à internet, se
necessário.

Insights

Filter Level

Time Controls
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Antivírus
O Deco garante que a sua rede doméstica se mantém segura através de três medidas: bloqueando sites maliciosos, protegendo o sistema de
aplicações contra ataques externos e eliminando vulnerabilidades, prevenindo que dispositivos infetados enviem informação sensível para fora da
rede.

Proteção Ativada

Histórico de Alertas

Proteção Desativada
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Qualidade de Serviço (QoS)
A função QoS (Qualidade of Service) pode ser utilizada de duas formas:
• Pode prioritizar a conexão de um dispositivo em particular para uma duração especifica, como por exemplo o laptop de um membro da família
durante uma videochamada.
• Também pode prioritizar a atividade online que é mais importante para toda a família, como por exemplo Streaming ou Gaming.
Prioritize um Dispositivo

Prioritize uma Atividade

Personalize
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Funcionalidades Avançadas
No menu Avançadas encontrará funcionalidades adicionais. Pode modificar as configurações WAN (IPv4 & IPv6), configurar parâmetros da LAN,
controlar o LED dos Decos e ligar ou desligar notificações, facilmente criar um nome de domínio para o seu Deco, configurar regras para port
forwarding a fim de tornar os computadores locais acessíveis para outros dispositivos na internet, reservar o mesmo endereço de IP para um
dispositivo especifico e alterar o modo de funcionamento.
IPv4

IPv6

Controle de LED
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Registar um nome de domínio
TP-Link DDNS

Ativar ou desativar a funcionalidade
TP-Link DDNS

Configurar regras de Port Forwarding
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Reservar endereços de IP para
dispositivos específicos

Ligar/Desligar notificações

Alterar o modo de funcionamento
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Atualização Online
A TP-Link está dedicada a melhorar as funcionalidades dos seus produtos e a proporcionar uma melhor experiência aos seus clientes. Atualize o
Deco quando solicitado na app Deco.

Atualização Disponível

Atualizando o Deco

Atualizado
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Gestores
Adicione amigos e familiares que o ajudem na gestão da sua rede. Cada gestor deverá ter o seu próprio ID TP-Link.

Adicionar como Gestor

Lista de Gestores
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Autenticação
COPYRIGHT & TRADEMARKS
As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
é uma marca registada da TP-Link Technologies Co., Ltd. Outras marcas e
nomes de produtor são marcas registadas dos seus respetivos proprietários.
Nenhuma parte das especificações pode ser reproduzida em alguma forma ou por quaisquer meios usados para fins diversos como tradução, transformação ou
adaptação sem permissão da TP-Link Technologies Co., Ltd. Copyright © 2018 TP-Link Technologies Co., Ltd. Todos os direitos reservados.
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CE Mark Warning

This is a class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take
adequate measures.
Este é um produto de casse B. Num ambiente doméstico este produto pode causar interferências radio, caso em que poderá ser necessário tomar
medidas adequadas.

OPERATING FREQUENCY (the maximum transmitted power)
(Frequência de Operação – o poder máximo de transmição)
2412MHz—2483.5MHz (20dBm)
5150MHz—5250MHz (23dBm)

EU declaration of conformity
TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU,
2009/125/EC and 2011/65/EU.
The original EU declaration of conformity may be found at http://www.tp-link.com/en/ce

Declaração de Conformidade Europeia
A TP-Link

A TP-Link declara que o dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas 2014/53/EU,
2009/125/CE e 2011/65/UE.
A declaração original de conformidade da UE pode ser encontrada em http://www.tp-link.com/en/ce

RF Exposure Information
This device meets the EU requirements (2014/53/EU Article 3.1a) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of
health protection.
The device complies with RF specifications when the device used at 20 cm from your body. Restricted
to indoor use.

RF Exposure Information
Este dispositivo cumpre os requisitos da UE (artigo 3.1a) 2014/53 / UE sobre a limitação da exposição do público em geral aos campos
eletromagnéticos através da proteção da saúde.
O dispositivo está em conformidade com as especificações de RF quando o dispositivo é usado a 20cm do seu corpo. Restringido ao uso interno.

Canadian Compliance Statement
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This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference, and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux
deux conditions suivantes :
1. l’appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, meme si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement

Cuidados:
1. Aparelhos que operem na banda dos 5150–5250 MHz são apenas para uso em zonas interiors a fim de reduzir a capacidade de interferência
prejudicial em sistemas satélite móveis co-canal;
2. Para aparelhos com antenas destacáveis, o ganho máximo permitido para aparelhos que operam na banda dos 5725-5850 MHz deverá garantir
que o equipamento continue a obedecer aos limites especificados pela e.i.r.p. para operações point-to-point e non-point-to-point, conforme
apropriado.
3. Os radares de alta potência são alocados como usuários primários (ou seja, usuários prioritários) das bandas 5250-5350 MHz e 5650-5850 MHz,
sendo que esses radares podem causar interferência e/ou danos aos dispositivos LE-LAN.

Caution:

1. The device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to cochannel mobile satellite systems;

2. For devices with detachable antenna(s), the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5850 MHz shall be
such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non-point-to-point operation as appropriate;
and

The high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars
could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Avertissement:
1. Le dispositif fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz est réservé uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de
brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
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2. Le gain maximal d’antenne permis pour les dispositifs avec antenne(s) amovible(s) utilisant la bande 5725-5850 MHz doit se conformer à la
limitation P.I.R.E spécifiée pour l’exploitation point à point et non point à point, selon le cas.
En outre, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d.,
qu’ils ont la priorité) pour les bandes 5745-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Declaração de Exposição a Radiação:
Este equipamento está em conformidade com aos limites de exposição de radiação impostos pela IC para ambientes sem controle. Este equipamento deve
ser instalado e manuseado a um mínimo de 20cm de distância entre o seu corpo e o irradiador.

Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with
minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Déclaration d’exposition aux radiations:
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être
installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Industry Canada Statement
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Korea Warning Statements:

당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

NCC Notice & BSMI Notice:
注意！
依據 低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性或功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通行；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法
通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學以及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

安全諮詢及注意事項
• 請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。
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• 清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔。
• 注意防潮，請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
• 插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱，請勿堵塞或覆蓋開口。
• 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否則不可放在密閉位置中。
• 請不要私自打開機殼，不要嘗試自行維修本產品，請由授權的專業人士進行此項工作。 限用物質含有情況標示聲明
書
產品元件名稱

鉛

鎘

汞

限用物質及其化學符號
六價鉻
多溴聯苯

多溴二苯醚

Pb
Cd
Hg
CrVI
PBB
PBDE
○
○
○
○
○
○
外殼
○
○
○
○
○
○
電源適配器
−
○
○
○
○
○
備考1. 超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 系指限用物質之百分比含量超
出百分比含量基準值。 備考2.“○”系指該項限用物質之百分比含量未

PCB

超出百分比含量基準值。
備考3.“ − “ 系指該項限用物質為排除項目。

Продукт сертифіковано згідно с правилами системи УкрСЕПРО на відповідність вимогам нормативних документів та вимогам, що
передбачені чинними законодавчими актами України.

Informação de Segurança
• Mantenha o dispositivo longe de água, fogo, humidade ou ambientes quentes.
• Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo.
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• Não use transformadores danificados ou cabos USB para alimentar o dispositivo.
• Não utilize carregadores diferentes do recomentado.
• Não utilize o dispositivo onde dispositivos wireless não são permitidos.
• O adaptador deve ser instalado próximo do equipamento e deve ser facilmente acessível.
• Use apenas transformadores distribuídos pelo fabricante e pertencentes ao pacote original deste produto. Se tiver quaisquer questões não hesite
em contactar-nos.

Este produto pode ser utilizado nos seguintes países da EU/EFTA:
AT
EE
IS
NO

BE
EL
IT
PL

BG
EF
LI
PT

CH
FI
LT
RO

CY
FR
LU
SE

CZ
HR
LV
SI

DE
HU
MT
SK

DK
IE
NL
UK

Explicação dos símbolos da etiqueta do produto:
Symbol

Explicação
Voltagem de corrente continua (DC)
Apenas para uso em interiores
RECICLÁVEL
Este produto possuí o símbolo de classificação seletiva WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment - Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos). Isto
significa que este produto deve ser tratado de acordo com a legislação europeia 2012/19/EU para que possa ser reciclado ou desmontado para minimizar o seu impacto
no ambiente.
O utilizador tem a escolha de entregar este produto numa entidade recicladora competente ou ao vendedor quando comprar um novo equipamento elétrico ou eletrónico.
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