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1. Stažení softwaru do 
mobilu a prvotní nastavení 
Doporučujeme prvotní nastavení 
bezdrátového systému nechat na 
odborníkovi, pokud se za něj 
nepovažujete, nechte si systém 
nastavit u naší firmy a pak ho jen 
využívejte. V tomto manuálu tedy 
předpokládáme, že máte zařízení od 
naší firmy předinstalováno. 
 
Stáhneme si do mobilu 
aplikaci: 
TP-Link Deco pro iOS 
nebo Android, aplikaci 
nainstalujeme a spustíme. 
 
 

2. Přihlašovací údaje 
Od naší společnosti jste obdrželi 
přihlašovací údaje v protokolu o 
převzetí DecoM4. 
 
Klikneme tedy na LOG IN 
 

 
 
a pomocí emailové adresy a hesla do 
emailu se přihlásíme. 
 
Pro odhlášení: Stiskneme 

a poté a 
nakonec LOG OUT. 
 
Přihlášením do účtu se nám 
automaticky zobrazí připojené AP a 
můžeme kompletně celý účet 
spravovat. Velkou výhodou je, že 
takto tento ú čet a všechna za řízení 

můžeme spravovat i na dálku, tedy 
když jsme p řipojeni v úpln ě jiné síti. 
Pokud bychom spravovali účet na 
jednom zařízení a pokusili bychom se 
o to ve stejnou dobu na zařízení jiném, 
objeví se nám následující hlášení: 
 

 
 
Nyní máme dvě možnosti a to buďto 
pomocí Cancel na zařízení, kde se 
hlášení ukázalo správu sít ě ukon čit 
nebo pomocí MANAGE p řevzít 
správu a ukon čit ji na vzdáleném 
zařízení. 
 

3. Připojení za řízení 
Hlavní zařízení nazvané Prvni  je 
zespoda označeno zeleným  
zvýrazňovačem – do toho p řipojíme 
přívod , druhé  zařízení nazvané 
Druhe  je označeno růžovým  
zvýrazňovačem, toto druhé zařízení je 
možno propojit kabelem s prvním 
zařízením nebo nechat komunikovat 
bezdrátov ě. 
 

4. Zobrazení p řihlášených 
zařízení v síti (Device List) 
 
Základní obrazovka 
Overview nám 
zobrazuje právě 
přihlášená zařízení 
a zda právě stahují 
nebo odesílají data do internetu. 
Tažením prstem shora dol ů můžeme 
seznam zaktualizovat.  
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Jednotlivá zařízení si můžeme 
rozkliknout a pomocí tužky vedle 
názvu p řejmenovat. 

 
 
Kliknutím na ozubené kole čko vpravo 
naho ře zobrazíme nejen IP adresu a 
MAC adresu pro jednoznačnou 
identifikaci zařízení, ale také jak a ke 
které jednotce je aktuáln ě připojeno :  
 

 

Všimněte si také upozornění, že MESH 
technologie je aktivní a co by 
nefungovalo v případě vypnutí. 
 
5. Zobrazení vysílacích AP 
 

Dole klikneme na a  
 

poté nahoře na a zobrazí 
se nám připárované zařízení a jejich 
stav, např.: 
 
 

 
 
V této sekci můžeme AP přejmenovat 

(pomocí tužky  u názvu 
každého AP), jednotku nazvat dle 
lokality, kde je umístěna nebo pomocí 
Vlastní (Custom) tak jak chceme. 
 
Je vhodné si povšimnout, že je hlavní 
jednotka, která řídí všechny ostatní 
jednotky je označena „Hlavní Deco“. 
Tato jednotka musí být připojena 
kabelem do internetu. 
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6. Změna názvu sít ě (SSID) a 
hesla pro p řipojení k wifi 
 
Pro změnu názvu sítě klikneme vespod 
vpravo na čtverečky (více): 

  a   . 
 
Zde v nastavení Wi-Fi můžeme pomocí 
posuvníčku vpravo jednotlivé pásma 
vypnout, což se nedoporučuje. 
 

 
 
Kliknutím na stávající název sítě (ve 
výše uvedeném případě DecoM4-006) 
se dostaneme do nastavení, 

 
 
kde můžeme změnit jak název sítě, tak 
i heslo pro připojení k wifi. Pomocí 
ULOŽIT nastavení uložíme.  

7. Tester rychlosti (p řes mobil i 
pomocí prohlíže če v počítači) 
 
Doporučujeme si na mobil nainstalovat 
pro testování rychlosti na Androidu 
(mobil, tablet) tuto aplikaci: 
 

 
 
Důvodem je to, že si na mobilu můžete 
otestovat rychlost internetu v lokalitě, 
kde zrovna jste a podle toho případně 
diagnostikovat problém, který může být 
způsoben nedostatečným pokrytím 
(slabým signálem) apod. 
 
Pro testování rychlosti na zařízeních 
s Windows nebo pomocí webového 
prohlížeče doporučujeme stránku: 
speedtest.cesnet.cz  
 

 
 
8. Aktualizace firmwaru Deco 
 
Doporučujeme jednou za čas provést 
aktualizaci firmwaru jednotek Deco 
z důvodů bezpečenosti. Zvolíme tedy: 

  a . 
 
9. Další vlastnosti Deco M4 
 
Zařízení má spoustu dalších vlastností 
jako jsou rodičovská kontrola, QoS, wifi 
síť pro hosty apod. 


