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WIRELESS SIGNAL REPEATER FUNCTIONS

With TRÅDFRI signal repeater you can expand the 
signal reach of your IKEA Home smart products.

Pairing: Add IKEA Home smart products to 
your system. See instructions below.

        
ADDING STEERING DEVICE TO YOUR  
SIGNAL REPEATER
When the Signal Repeater is sold together with 
another IKEA Home smart product (in the same 
package), they are already paired.

You cannot add IKEA Home smart products directly 
to your signal repeater. A TRÅDFRI steering device is 
needed to add them.

To add steering devices, just follow the steps below:

Make sure that your signal repeater is plugged in 
and the main power is turned on.

1.   Hold the steering device close to the signal 
repeater you want to add (no more than 5 cm 
away).

2.   Press and hold the pairing button  for at least 10 
seconds , you can find the pairing button under 
the rear cover. 

3.   A red light will shine steadily on the steering 
device.  
Then go to the product you want to steer and 
then repeat the pairing.

On your IKEA Home smart products a white light 
will begin to dim and flash one time to indicate that 
it has been successfully paired.
        
FACTORY RESET YOUR DEVICE
For wireless signal repeater:
Push a pin into the pinhole on bottom of the signal 
repeater for at least 5 seconds.

After reset the signal repeater you must pair your 
steering device to the signal repeater and then 
pair the steering device to your IKEA Home smart 
product product again.
        
IMPORTANT!
•   The  Signal Repeater is for indoor use only and 

can be used in temperatures ranging from 0ºC to 
40 ºC (32ºF to 104 ºF).

•   Do not leave the wireless Signal Repeater in 
direct sunlight or near any heat source, as it may 
overheat.

•   The range between the wireless Signal Repeater 
and the receiver are measured in open air. 
Different building materials and placement of the 
units can affect the wireless connectivity range.

WARNING:
•   The wall socket must be located near the 

equipment and must be easily accessible.
•   Only use in dry locations.
•   Children should be supervised to ensure they do 

not play with the product.
•   If the device is damaged it shall be destroyed.
•   Never use a damage or faulty USB cable for 

charging, since this can damage the appliance 
and harm your device.

TECHNICAL DATA
Type: E1746 wireless Signal Repeater
Input: 5.0V DC
Range: 10 m in open air
For indoor use only
Operating frequency: 2405-2480MHz
Output power: 3 dBm
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Instructions for use
•   Connect the power adapter into the wall socket, 

insert the Signal Repeater into the free slot.
•   When charging only use a recommended USB 

cable for your device and replace faulty cables 
imminently.

        
Good to know
•   Can be used to charge the wireless roller blind 

battery-cell.
•   USB cable length and quality influences charging 

speed and performance. 
•   Devices may get warm during charging; this is 

completely normal and they will gradually cool 
down again after they are fully charged. 

•   Storage temperature: -20°C to 25°C (4°F to 77°F).
•   Operating temperature: 0°C to 40°C (32°F to 

104°F).
•   Unplug the power adapter from the power source 

before cleaning and when it is not in use. 

Recommended precautionary measures and 
technical data, see the back of the power adapter.
        
CARE INSTRUCTIONS
To clean the Signal Repeater and the Power Adapter 
wipe with a soft dry cloth.

NOTE!
Never use abrasive cleaners or chemical solvents as 
this can damage the product.

Save these instructions for future use.

Product servicing
Do not attempt to repair this product yourself, as 
opening or removing covers may expose you to 
dangerous voltage points or other risks.

        
Technical data PSU
Type:  ICPSW5-5EU-1  

ICPSW5-5GB-1
Input: 100-240 VAC, 50/60Hz, 0.2A, 7.0W
Output: 5.0 V DC
Max total load: 1.0A, 5.0W

Average active efficiency: 78.5 %
Efficiency at low load (10 %): 68.0%
No load power consumption: 0.03 W

Indoor use only

Manufacturer: IKEA of Sweden AB
(commercial registration number: 556074-7551)

Address: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that 
the item should be disposed of separately from 
household waste. The item should be handed in for 
recycling in accordance with local environmental 
regulations for waste disposal. By separating a 
marked item from household waste, you will help 
reduce the volume of waste sent to incinerators or 
land-fill and minimize any potential negative impact 
on human health and the environment. For more 
information, please contact your IKEA store.
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IKEA of Sweden AB :יצרן
)מספר רישום מסחרי: 556074-7551(

Box 702, 343 81 Älmhult, SWEDEN :כתובת
        

סימן המיחזור מראה שיש להשליך את המוצר בנפרד 
מהפסולת הביתית. יש להעביר אותו למחזור בהתאם לחוקים 

המקומיים. כשאתם ממיינים פסולת, אתם עוזרים להפחית את 
כמות האשפה המצטברת ולהקטין את ההשפעות המזיקות 

על האדם והסביבה. לקבלת מידע נוסף, פנו לחנות איקאה.   

שימו לב!
אין להשתמש בחומרי ניקוי כימיים חזקים מאחר והם עלולים 

לגרום נזק למוצר.

שמרו את הוראות השימוש לעיון בעתיד.

שירות
אל תנסו לתקן את המוצר בעצמכם. פתיחת או הסרת הכיסוי 

עלול לחשוף אתכם לנקודות מתח מסוכנות או סיכונים 
אחרים.

        

מידע טכני ספק כוח
 ICPSW5-5EU-1  :דגם 
ICPSW5-5GB-1

VAC 100-240, 50 / 60Hz, 0.2A, 7W :קלט
DC פלט: 5.0 וולט

1.0A, 5.0W :עומס מרבי

יעילות אנרגטית ממוצעת: 78.5%
יעילות אנרגטית בעומס נמוך )10%(: 68.0%

W 0.03 :עומס ללא צריכת חשמל

שימוש בתוך הבית בלבד

הוראות שימוש
•   חברו את המתאם לשקע בקיר והכניסו את מגבר האותות 

לחריץ הפנוי.
•   בעת טעינה, השתמשו רק בכבל USB המומלץ עבור 

ההתקן שברשותכם. החליפו כבלים פגומים באופן מיידי.
        

טוב לדעת
•   ניתן לשימוש כדי להטעין את הסוללת וילון גלילה אלחוטי.

•   אורך כבל USB ואיכותו משפיעים על מהירות הטעינה 
והביצועים.

•   התקנים עשויים להתחמם במהלך הטעינה; זוהי תופעה 
תקינה לחלוטין. המכשירים יתקררו בהדרגה לאחר 

הטעינה.
.)77°F 25° עדC )4°F 20°- עדC :טמפרטורת אחסון   •

.)104°F 40° עדC )32°F 0° עדC :טמפרטורת תפעולית   •
•   יש לנתק את המתאם מהחשמל לפני הניקוי וכאשר אינו 

בשימוש.

ראו גב המתאם למידע על אמצעי זהירות מומלצים ונתונים 
טכניים.

        
הוראות טיפול

נגבו במטלית יבשה ורכה.
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אזהרה:
•   על שקע הקיר להיות נגיש וממוקם בקרבת הציוד.

•   השתמשו רק באיזורים יבשים.
•   יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח שהם אינם משחקים 

עם המוצר.
•   במידה והכבל פגום, יש להשמיד את המוצר.

•   אין להתשתמש בכבל USB פגום לטעינה, מכיוון שהדבר 
עלול להזיק למוצר ולפגוע במכשיר שברשותך.

מידע טכני
סוג: E1746 מגבר סיגנלים אלחוטי

5.0V DC :מתח
טווח: 10 מ' באוויר הפתוח

לשימוש בתוך הבית בלבד
2405-2480MHz :תדר פעילות

dBm 3 :הספק
        

נורית חיווי תהבהב באור לבן פעם אחת, על מנת לציין שמוצר 
IKEA Home smart הוצמד בהצלחה.

        
איפוס המוצר להגדרות יצרן

מגבר אותות אלחוטי: 
כדי לבצע את איפוס, יש ללחוץ על הלחצן שבתוך חריר 

האיפוס למשך 5 שניות.

לאחר איפוס מגבר אותות, יש לבצע התאמה בין התקן ההיגוי 
למגבר האותות ולאחר מכן להתאים שוב את התקן ההיגוי 

.IKEA Home smart למוצר
        

חשוב!
•   מגבר סיגנלים מיועד לשימוש פנימי בלבד. ניתן לשימוש 

.)104ºF - 40- לºC )32ºF 0 לºC בטמפרטורות הנעות בין
•   אין לחשוף את מגבר סיגנלים אלחוטי לאור שמש ישיר או 

מקור חום כלשהו, מחשש להתחממות יתר.
•   הטווח התפעולי בין מגבר סיגנלים אלחוטי למקלט נמדד 
באוויר הפתוח. חומרי בניין שונים ומיקום היחידות יכולים 

להשפיע על טווח הקישוריות האלחוטית.
        

אופן השימוש במגבר אותות אלחוטי
 IKEA Home ניתן להרחיב את טווח הקישוריות של מוצרי

.TRÅDFRI בעזרת מגבר אותות מסדרת smart

התאמה: הוסיפו מוצרי IKEA Home smart למערכת 
שלכם. עיינו בהוראות להלן.

        

צימוד מכשיר היגוי למגבר סיגנלים
מגבר סיגנלים ומוצר IKEA Home smart נוסף אשר נמכרים 

יחד באותה אריזה - הוצמדו עבורכם.

לא ניתן להוסיף מוצרי IKEA Home smart ישרות למגבר 
סיגנלים. יש להוסיף התקן היגוי TRÅDFRI כדי להוסיף אותם.

על מנת להוסיף התקני היגוי יש בצע את השלבים הבאים,: 

ודאו שמגבר הסיגנלים מחובר לשקע החשמל.

1.   אחזו את התקן ההיגוי במרחק של עד 5 ס"מ ממגבר 
הסיגנלים אשר ברצונכם להוסיף .

2.   לחצו על לחצן הצמדה שנמצא מתחת למכסה המוצר 
למשך 10 שניות לפחות.

 3.   נורית חיווי אדומה על גבי התקן ההיגוי תאיר בהתמדה.
לאחר מכן עבור אל המוצר שברצונך להוסיף וחזור על 

תהליך ההצמדה.
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