
מדריך התקנה לכרטיס רשת אלחוטי דגם:

 www.benda.co.il  0732-660-610 :רח’ המחשב 1, ת.ד 8542 א.ת חדש, נתניה טל’ 0732-660-660, פקס 
שירות טכני: א'-ה'- שעות: -17:00 9:00  טלפון: 1-700-501-301
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תמיכה טכנית

לפתרון תקלות ותמיכה נוספת אנא פנה לאתר: 
www.tp-link.com/support/faq.asp

להורדה של דרייבר ועדכונים אנא פנה לאתר: 
www.tp-link.com/support/download.asp

לקבלת תמיכה טכנית טלפונית אנא פנה לבנדא מגנטיק.
1700-501-301

רחוב המחשב 1 ,אזור תעשייה החדש, נתניה.
מיקוד: 42504.

 www.benda.co.il


