סקירת מוצר LINKSYS VELOP-
נקודת מוצא עמידת המוצר
הנורה שמעל היחידה נותנת חיווי על מצב היחידה.
מצב הארה
הבהוב כחול
כחול קבוע
סגול מהבהב
סגול קבוע
אדום מהבהב
אדום קבוע
צהוב קבוע

הסבר
היחידה במצב אתחול
היחידה במצב תקין
היחידה מצומדת לפלאפון לטובת התקנה
היחידה מוכנה להתקנה
היחידה איבדה תקשורת עם היחידה הראשית
היחידה איבדה תקשורת לאינטרנט
היחידה רחוקה מידיי מיחידה אחרת שמחוברת
למערכת הVelop-

מבט על
 ,Reset button .1כפתור אתחול – לחצו לחיצה ארוכה על
כפתור האתחול עד שהנורה שנמצאת מעל היחידה תיצבע
אדום ,תעומעם ותהבהב בצבע אדום בהיר ותאתחל את
הנתב להגדרות יצרן.
 ,Ethernet Ports .2מבואות רשת – חברו כאן את כבל/י
הרשת למבואות היחידה ( )10/100/1000ולשאר רכיבים
שאתם רוצים לחבר לרשת .אם ברשותכם יותר מיחידת
מערכת  ,Velopהשתמש באחד מהמבואות הללו בכדי
להתחבר למודם או מודם/ראוטר שברשותך.
מומלץ – בשביל ביצועים מקסימליים ,השתמשו בכבל רשת
 CAT5eאו מעל לחיבור המבואות לציוד.
 ,Power Switch .3מתג הפעלה – לחצו כאן בכדי להפעיל
את היחידה.
 ,Power Port .4כניסת חשמל – חבר את ספק הכוח
שקיבלת ביחידה אל כניסת מתח זו.

התקנה
הורידו את האפליקציה של  .Linksysאתם תצטרכו את האפליקציה לטובת התקנת המוצר .ניתן
למצוא את האפליקציה בחנות האפליקציות המותאמת למכשיר הסלולרי שלכם ,ובחיפוש רשמו
.Linksys
התקינו את האפליקציה ,פתחו אותה ועקבו אחר ההוראות.
שימו לב – האפליקציה עובדת בגרסת  iOS 8.xוהלאה ,וגרסת  Android 4.0.3והלאה.

במהלך ההתקנה ,תיצרו חשבון משתמש  Linksys Smart Wi-Fiכך שתוכלו
להשתמש באפליקציה בכדי לצפות או לשנות את נתוני המערכת מכל מקום
אם קיים חיבור לאינטרנט.
דברים כשתוכלו לעשות עם ה:Linksys Smart Wi-Fi
• לשנות את שם ה Wi-Fiוהסיסמא לכניסה לרשת ה.Wi-Fi
• ליצור משתמש למבקרים.
• לחבר התקנים ל Wi-Fiעם .WPS
• בקרת הורים.
• בדיקת מהירות לאינטרנט.

שימו לב – במהלך ההתקנה אנו נשלח לכם  Emailלאימות מהרשת הביתית שלכם ,אנא לחצו על
הלינק שקיבלתם מאיתנו ב.Email
למעט חיבור הערכה לחשמל וחיבור כבלי הרשת ,האפליקציה עושה את כל העבודה בשבילך.
ברגע שהערכה חוברה לרשת ,השתמשו באפליקציה בכדי להגדיר את רשת ה Wi-Fiהפרטית
שלכם שהינתן שם הרשת וסיסמת התחברות .בנוסף ,תוכלו לתת שמות ליחידות במערכת והיכן הן
ממוקמות ,כך שתוכלו לזהות אותם במערכת בעת הצורך.

מה שתצטרך
מצאו מקור חשמל סמוך למודם/מודם
ראוטר.
חבר לערכה הראשונה.

אם ברשותכם יותר מיחידה אחת ,הם יכולים להיות מותקנים בכל מקום שבטווח הקליטה של
המערכת (או של ערכה אחרת) .רק יחידה אחת צריכה להיות מחוברת ישירות למודם/מודם
ראוטר .אל דאגה ,האפליקציה תעזור לכם למקום את היחידות שלכם בסביבה הפרטית שלכם.

אנא הדפיסו טבלה זו ,רשמו את פרטיכם האישיים בטבלה .שמרו את הטבלה במקום בטוח.

הגדרת מערכת Velop
השתמשו באפליקציה של  Linksysלצורך הגדרת המערכת הפרטית שלכם .אתם יכולים לראות
ולשנות את הגדרות המערכת בכדי להפוך את רשת ה Wi-Fiשלכם ליותר מאובטחת או לעבודה
טובה ויציבה יותר עם התקן מסויים או משחק .ניתן לגשת להגדרות מכל מקום בעולם עם חיבור
לאינטרנט ,אך ניתן גם לגשת להגדרות המערכת ישירות מהרשת הביתית שלכם אם אינכם
מחוברים לאינטרנט.
התחברו לחשבון המשתמש שלכם באפליקציה
 .1פתחו את אפליקציית .Linksys
 .2הכניסו את כתובת ה Emailשהזנתם בעת יצירת החשבון.
 .3הכניסו את סיסמת החשבון.
 .4לחצו .Log In

יחידת הניהול המרכזית
אלו תמונות של יחידת הניהול
המרכזית של מערכת הWi-Fi
הפרטית שלכם .ניתן לראות כמה
התקני רשת ) )Devicesמחוברים
למערכת ה .Velop-שתף את סיסמת
ה Wi-Fiשל המערכת ותן גישה
לפורטל האורחים שלכם .יחידת
הניהול המרכזית מראה בנוסף האם
להתקנים המחוברים לרשת יש
מערכת בקרת הורים עליהם או האם
לאותו התקן יש תעדוף לשימוש
במערכת.

התקנים
צפה ושנה נתונים לכל ההתקנים אשר
מחוברים לרשת ה Wi-Fiהפרטית
שלכם .ניתן לצפות בהתקנים ברשת
הפרטית שלכם או ברשת האורחים,
ולהציג מידע על כל אחד מההתקנים.

צפייה או שינוי פרטי ההתקנים
ממסך ההתקנים ) (Devicesניתן לערוך שמות התקנים ולשנות אייקונים
של התקן מסויים .ניתן גם לתעדף התקנים ,להפעיל בקרת הורים ,ולראות
פרטי  Wi-Fiלכל התקן .לחץ על כל התקן בנפרד בכדי לראות פרטים
ולשנותם.

הגדרות Wi-Fi
צפה או שנה את השם/סיסמא של
מערכת ה Wi-Fiהפרטית שלכם וחבר
התקנים דרך שימוש הWi-Fi -
.Protected Setup

הגדרות מתקדמות
משתמשים מתקדמים יכולים לשנות את רמת האבטחת המידע וה .Wi-Fi Mode-אל תשנו זו אם
אין לכם ניסיון כלל ברשתות  Channel Finder .Wi-Fiיחפש בשביל את הערוצים הכי פנויים
בסביבתך בשביל להבטיח מקסימום יכולות למערכת ה Velopשלך .יש יש ברשותך יותר מיחידה
אחת במערכת ה Velopשברשותך ,ה Channel Finder-יחפש בשביל כל אחד מהיחידות את הערוץ
הכי אופטימלי בשבילו.

חבר התקן עם WPS
 ,Wi-Fi Protected Setupמאפשר לכם לחבר התקנים למערכת
בפשטות ללא הכנסה ידנית של הגדרות אבטחת מידע.

גישת אורחים
השתמשו בגישת אורחים ( )Guest Accessבכדי לאפשר לאורחים שלכם להתחבר לאינטרנט
בגישה מוגבלת ומופרדת מהפורטל הפרטי שלכם .ניתן לשלוח סיסמא דרך  SMSאו .Email

בדיקת מהירות
ניתן להריץ בדיקת מהירות בכדי להבטיח
שהנך מקבל את המהירות המגיעה לך
מספק האינטרנט שלך .בדיקת מהירות
עוזרת בנוסף לתעדוף התקנים ( Device
 )Prioritizationולראות האם בוצע התעדוף
הנכון בין ההתקנים השונים.
• מהירות הורדה – שיעור הורדת תכנים
מהאינטרנט דרך מערכת ה.Velop
• מהירות העלאה – שיעור העלאת תכנים
מהאינטרנט דרך מערכת ה.Velop
שים לב – מהירות החיבור לאינטרנט
נקבעת ע"י מגוון רחב של גורמים ,כולל
המשתמש בחיבור לספקית אינטרנט ,סוג
החיבור ,אם מדובר בחיבור לשרת אינטרנט
מקומי או עולמי וגם בכמות ההתקנים אשר
מחוברים לרשת הפרטית שלכם ומשתפים
את אותו החיבור לאינטרנט.

בקרת הורים
בקרת הורים מאפשרת לכם לשלוט
בהתקנים של הילדים שלכם בעת חיבורם
לאינטרנט דרך מערכת ה Velopומה הם
עושים בה .ניתן לחסום גישה לאינטרנט
להתקנים ספציפיים או לחסום אתרים
ספציפיים.

תעדוף התקנים –
Device Prioritization
ניתן לבחור עד  3התקנים לתעדוף התקנים
לחיבור לאינטרנט .התקנים אלו ,חוטיים או
אל-חוטיים ,תמיד יהיה את הגישה הנוחה
והטובה ביותר לאינטרנט ,Velop .מריצה
בדיקת מהירות גלישה ,ומחליטה כיצד ניתן
לתעדף את ההתקנים המעודפים .שאר
ההתקנים ישתתפו ברוחב הפס הנישאר
בחיבור לאינטרנט .תעדוף ההתקנים ,מופיע
ביחידת הניהול המרכזית שבאפליקציה.

הודעות מערכת – Notifications
 Velopיכול להודיע לכם אם אחד מיחידות
המערכת התנתקו מהרשת .ניתן להגדיר
ל Velopלשלוח לכם הודעות מערכת מתי
שיחידה התחברה באמצעות כבל רשת
ליחידה אחרת והינה מוכנה להתקנה .חובה
לאפשר הקפצת הודעות מערכת לפלאפון
שלכם דרך הגדרות הסמארט פון לאפליקציה
של .Linksys

 Velopממשק ניהול משתמש
השתמש בממשק ניהול המשתמש של
 Velopבכדי לשנות את הגדרות .Admin
ולבדוק מגוון של זיהויים (מספר מודל ,מספר
סידורי ופרטי כתובת  )IPלכל היחידות
שמחוברות למערכת.

אופציה לדיווח הודעות אוטומטיות לקריסת
מערכת וניהול ממשק הודעות זה.

המידע הבא יישלח עם מידע לכל מצב:

ישנו גם כפתור בניהול ממשק מנהל של ה Velopלאתחול המערכת במידה ונדרש בתפעול תקלות.

