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The device receives and transmits radio waves during
operation. The radio technologies (frequencies) used are
listed on the outer cardboard box.

• DSL•

See the table for information about the frequency ranges
the device uses and the maximum transmitter power
associated with these ranges.

•
•
•

Frequency

Frequency Range

Max. Transmitter
Power

2.4 GHz wireless LAN

2400 MHz – 2483 MHz

100 mW

5 GHz wireless LAN
DECT

5150 MHz – 5350 MHz

200 mW

5470 MHz – 5725 MHz

1000 mW

1880 MHz – 1900 MHz

250 mW

In the 5-GHz band for wireless LAN, the range from
5.15 GHz to 5.35 GHz is intended only for indoor use. This
restriction or requirement is effective in the EU member
states AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU,
IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK.
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למחוק
• Connect analog telephones with RJ11 connectors to the “FON” socket on the back panel of the FRITZ!Box.
• If the connector of your telephony device does not fit into the “FON” sockets on the FRITZ!Box:
Insert the connector into the telephone adapter included in the package.

חיבור מוצרים באלחוט לנתב הגדרה ידנית
הנה דוגמא לכך.הנך יכול לחבר מחשב או סמארטפון באמצעות קוד הרשת

הקש הקוד הנמצא
בתחתית המוצר בסמוך
WPA2 למילה

פתח הגדרות האלחוט במכשיר
.ובחר ברשת החדשה

FRI

!Box 7530 Installation: h ttp ://fritz.b ox

FRI

E diti on U K

Power uni tspass word
FRITZ!Box

WLAN Network (SSID)

FRITZ!Box 7530 AF

E diti on U K

Power uni tspassword
FRITZ!Box

FRITZ!Box 7530 AF
afbecd1234
3779 8981 1562 8981 1234 311P0W158

311P0W158

12V 1,5A
311P0W159

Serial no.

H515.123.45.678.901

!Box 7530 Installation: h ttp ://fritz.b ox

WLAN Network (SSID)

afbecd1234

WLAN Network Key (WP A2)

3779 8981 1562 8981 1234

הושלם
החיבור לנתב

00040E-123456789012

12V 2,0A

Serial no.

AVM GmbH, 10547
Berlin
12V
1,5A
311P0W159

H515.123.45.678.901

CWMP
accoun t
Arti
cle GmbH,
no.: 2010547
00 2872Berlin
00040E-123456789012
AVM

CWMP accoun t

12V 2,0A
Arti cle no.: 20 00 2872

דרך נוספת לחיבור הנייד בלחיצת כפתור
 באנדרואיד ניתן. על גבי הנתבWPS  הנקרא,  ומכשירי אנדרואיד בלחיצת כפתורWindows ניתן לחבר מוצרים מבוססי
Windows  חיבור מחשב מבוסס:  בדוגמא. לניהול נוח של הנתבFritz!APP WLAN להוריד אפליקציה בשם

בחר ברשת
Fritz!BOX 7530

בחר בצלמית
האלחוט
בתחתית המסך

LAN

לחץ והחזק כפתור
 עד שנוריתConnect/WPS
Connect- ו, DECT
יהבהבו

תופיע רשימת
הרשתות
E d i ti o n U K

FRI !Box 7530

Insta lla tion: h ttp:// fritz.b ox

WLAN Network (SSID)

FRITZ!Box 7530 AF
Power uni ts
FRITZ!Box password
afbecd1234
3779 8981 1562 8981 1234 311P0W158
WLAN Network Key (WP A2)

12V 1,5A
311P0W159

Serial no.

H515.123.45.678.901
00040E-123456789012

12V 2 ,0A
AVM GmbH, 10547 Berlin

The wireless LAN connection will be
established.

חיבור מחשב באמצעות כבל רשת
 ע"י כבל רשתFritz!BOX-ניתן כמובן לחבר את המחשב ל

DSL

FON

LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4

Power

הגדרות חיבור לספק האינטרנט
 וחיברתDSL- לחיבור הFritz!BOX-לאחר שחיברת את נתב ה

FRI !Box 7530

Installation: http://fritz.box

WLAN Network (SSID)

 ניתן לערוך הגדרותFritz!BOX-סמארטפון ל/את המחשב

Edition UK

FRITZ!Box password

FRITZ!Box 7530 AF

afbecd1234

WLAN Network Key (WPA2)

Power units
311P0W158
12V 1,5A
311P0W159
12V 2,0A

3779 8981 1562 8981 1234

:חיבור לספק האינטרנט

Serial no.

H515.123.45.678.901

Article no.: 2000 2872

 יופיע המסך.Http://fritz.box : פתח דפדפן והזן כתובת

לאחר שסיימת התהליך והזנת
פרטי החיבור הנתב מוכן לעבודה

הראשי של ממשק המשתמש
אשף ההתקנה ילווה אותך בתהליך
הקש את הססמא לנתב המופיע בצד ימין של התווית

מאחלים לכם הנאה וחווית גלישה עם המוצר
! החדש

בתחתית הנתב

Possibilities in the FRITZ!Box Home Network
 הוא החוליה המרכזיתFritz!Box-ה
בתקשרות המאפשרת חיבור מכשירים
 ומאפשר העברת מידע ברשת, נוספים
.בינהם

 מבטיחה רשתMESH רשת
אלחוטית יציבה ביותר לכל הבית
ומאפשרת מעבר חלק בין אזורי
הבית ללא ניתוקים

 יודע לשמש גם כשרתFrotz!BOX-ה
,מדיה להעברת וידאו ותמונות
להתחבר למערכות שמע אלחוטיות
ובאמצעות אפליקציה מתאימה גם
 עם אפליקצית.פעולות נוספות
 ניתן לנהל הנתב מרחוקMyFritz!APP
על גבי האינטרנט

 וסדרתFritz!Box MESH עם מגדיל טווח
 ניתן להרחיב הכיסויFritz!Powerline-ה
.האלחוטי ועל גבי רשת החשמל
WL AN

MyFRITZ!

כל המוצרים מייצרים ביחד רשת
 ופועלים בהרמוניהMESH הנקראת
.מושלמת
Po w er

WLAN
Power
W LA N

DECT

WL AN

LA N

DECT

למידע נוסף באתר היצרן
Service information and help can be found on our
website and in the social networks:
Service

en.avm.de/service

Manual

en.avm.de/service/manuals

Guide

en.avm.de/guide

Updates en.avm.de/download
Support en.avm.de/service/support

See the FRITZ!Box manual for comprehensive technical specifications. Legal information and the valid licensing conditions are presented in the user interface under
“Help / Legal Notice”.
Declaration of CE Conformity
AVM declares herewith that the device is compliant with the basic requirements and the relevant rules in directives 2014/53/EU,
2009/125/EC and 2011/65/EU.
The long version of the declaration of CE conformity is available at
http://en.avm.de/ce.

Networks
GUA 99,4 x 43,5 mm

PEFC

