Osnovna
navodila

Dostopna točka
Innbox M60

Varnostni
ukrepi

Čestitamo vam za nakup Innbox M60, dostopovnih točk za razprostrto brezžično omrežje (mesh Wi-Fi)!
Prosimo, sledite vsem varnostnim navodilom, da zagotovite optimalno delovanje brez poškodovanja
opreme ali ogrožanja sebe in drugih uporabnikov.
Pred namestitvijo dostopovnih točk temeljito preberite navodila za namestitev v tem
priročniku za hiter začetek uporabe.
• Izogibajte se uporabi naprav v zaprašenih, vlažnih prostorih z nevarnostjo nastanka eksplozije.
• Dostopovnih točk ne izpostavljajte vlagi (npr. v kopalnici). Nevarnost električnega udara!
• Uporabljajte le adapterje za povezavo na napajalno omrežje, ki so priloženi v paketu. Uporaba
drugih adapterjev za povezavo na napajalno omrežje lahko poškoduje naprave. Nevarnost
električnega udara!
• Upoštevajte razpon napetosti, naveden na adapterju za povezavo na napajalno omrežje, in
uporabljajte le ustrezne vtičnice. Nevarnost električnega udara!
• Adapterje za povezavo na napajalno omrežje izključite iz omrežja pred vsakim premikanjem
dostopovnih točk. Nevarnost električnega udara!
• Dostopovne točke so zasnovane za notranjo uporabo. Uporabljajte jih le na zavarovanih mestih
s temperaturo med +5 °C in +40 °C.
• Dostopovnih točk ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote. Sončna
svetloba in drugi viri toplote lahko poškodujejo ohišje ali elektronske dele.
• Postavitev v bližini virov interference (kot so mikrovalovne pečice ali avdio- in videooprema)
lahko poslabša delovanje dostopovnih točk.
• Dostopovnih točk ne skušajte odpirati ali popravljati sami. Popravila lahko izvajajo le pooblaščene
in usposobljene osebe.
• Dostopovne točke postavite na stabilno površino ali jih namestite na steno.
• Kable namestite tako, da ni nevarnosti, da bi se obnje spotaknili ali padli.
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I.

Namestitev

1.1. VSEBINA PAKETA
Paket vsebuje:
• dve dostopovni točki Innbox M60 za razprostrti Wi-Fi;
• dva napajalna adapterja;
• en kabel ethernet;
• priročnik za hiter začetek uporabe.
Vso embalažo je mogoče v celoti reciklirati. Ravnajte odgovorno in varujte okolje – embalažo
odvrzite ločeno glede na material.
Paket hranite izven dosega otrok.
Svetujemo vam, da ta priročnik shranite, saj ga boste morda še kdaj potrebovali.
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1.2. SVETLOBNI INDIKATORJI
Na sprednji strani dostopovne točke Innbox M60 za razprostrti Wi-Fi je lučka, ki prikazuje stanje naprave.
Ugasnjena
Zelena, utripajoča
Zelena
Rumena
Rdeča

Ni povezave z domačim prehodom.
Vzpostavljanje povezave z domačim prehodom.
Vzpostavljena dobra povezava.
Vzpostavljena zadovoljiva povezava.
Povezava ni vzpostavljena.

Na sprednji strani dostopovne točke Innbox M60 za razprostrti Wi-Fi je lučka, ki prikazuje stanje naprave.
RST
WAN/LAN
LAN/IPTV
PWR

Gumb za ponastavitev konfiguracije na tovarniško privzete vrednosti (ob pritisku za
vsaj šest sekund).Vzpostavljanje povezave z domačim prehodom.
Priključek Ethernet za povezavo primarnega Innbox M60 z domačim prehodom ali
za povezovanje omrežnih naprav (npr. računalnika).
Priključek Ethernet za povezovanje omrežnih ali videonaprav (npr. računalnika ali
komunikatorja).
Priključek za napajanje s priloženim adapterjem.
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1.3. NAMESTITEV MOBILNE APLIKACIJE INNBOX WI-FI
Mobilna aplikacija Innbox Wi-Fi je na voljo za operacijske sisteme iOS in Android. Aplikacijo Innbox
Wi-Fi lahko prenesete na svojo mobilno napravo tako,
• da poiščete Innbox Wi-Fi v App Store ali Google Play ali
• da skenirate QR-kodo.

1.4. POVEZOVANJE DOSTOPOVNIH TOČK INNBOX M60
Prva dostopovna točka Innbox M60 za razprostrti Wi-Fi, ki jo boste povezali z do-mačim prehodom,
bo postala t.i. primarna naprava.
Ostale dostopovne točke Innbox M60 za razprostrti Wi-Fi bodo postale t.i. sekun-darne naprave. Teh
ni treba povezati z domačim prehodom in jih lahko razmestite po prostorih.
Katerakoli dostopovna točka Innbox M60 iz paketa je lahko uporabljena kot pri-marna ali sekundarna
dostopovna točka za razprostrti Wi-Fi.

1.5. PRIKLJUČITEV PRIMARNE NAPRAVE
Kaj potrebujete:
• dostopovno točko Innbox M60 za razprostrti Wi-Fi (vključena v paket);
• kabel ethernet (vključen v paket);
• napajalni adapter (vključen v paket);
• domači prehod s povezavo z internetom (ni vključen).
Sledite naslednjim korakom:
1. En konec priloženega kabla ethernet priključite na priključek LAN na vašem domačem prehodu
in drugi konec na priključek WAN/LAN na Innbox M60.
2. Enosmerni vtič napajalnega adapterja vključite v priključek PWR na Innbox M60, drugi konec
pa v vtičnico električnega omrežja. Lučka na sprednji strani Innbox M60 se mora prižgati.
3. Počakajte približno 40 sekund, da dostopovna točka dokonča zagon. Lučka na sprednji strani
naprave mora po tem svetiti zeleno.
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1.6. POVEZAVA PRIMARNE NAPRAVE Z OMREŽJEM
Prepričajte se, da:
• je primarni Innbox M60 priključen na napajanje in povezan z domačim preho-dom;
• ste namestili mobilno aplikacijo Innbox Wi-Fi.
Če dostopovne točke Innbox M60 za razprostrti Wi-Fi povežete na domači prehod
Innbox, se internetna povezava vzpostavi samodejno in lahko nadaljujete s poglavjem
8. Če ne uporabljate domačega prehoda Innbox, sledite spodnjim korakom.
Če uporabljate domači prehod Innbox in vam ga je dodelil operater, se za eventualno
pomoč ali dodatna navodila obrnite nanj.

Sledite naslednjim korakom:
1. Poiščite SSID in geslo (security key) na nalepki na spodnji strani primarnega Innbox M60
2. Na seznamu brezžičnih omrežij na svoji mobilni napravi poiščite in izberite SSID primarnega
Innbox M60 in vnesite geslo. Namesto tega lahko s svojo mobilno napravo skenirate QR-kodo na
nalepki na dnu primarnega Innbox M60.
3. Na svoji mobilni napravi zaženite aplikacijo Innbox Wi-Fi in sledite navodilom za povezavo
primarnega Innbox M60 z internetom.
Ko je primarni Innbox M60 povezan z internetom, bodite pozorni na lučko na sprednji strani naprave.
Lučka mora neprekinjeno svetiti zeleno.

1.7. PRIKLJUČITEV SEKUNDARNIH NAPRAV
Prepričajte se, da:
• je primarni Innbox M60 priključen na napajanje in povezan z domačim preho-dom;
• ste namestili mobilno aplikacijo Innbox Wi-Fi;
• ste primarni Innbox M60 konfigurirali z mobilno aplikacijo Innbox Wi-Fi;
• je primarni Innbox M60 povezan z internetom.
Kaj potrebujete:
• drugo dostopovno točko Innbox M60 za razprostrti Wi-Fi (vključena v paket);
• drugi napajalni adapter (vključen v paket).
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Sledite naslednjim korakom:
1. Namestite sekundarno napravo Innbox M60 na prostor v dosegu brezžičnega omrežja primarne
naprave. Izogibajte se bližini virov interference, kot so mik-rovalovne pečice, indukcijske kuhalne
plošče ali hladilniki.
2. Enosmerni vtič napajalnega adapterja vključite v priključek PWR na Innbox M60, drugi konec
pa v vtičnico električnega omrežja. Lučka na sprednji strani Innbox M60 se mora prižgati.
3. Počakajte približno 40 sekund, da naprava dokonča zagon. Med tem časom lučka neprekinjeno
sveti zeleno. Ko je povezava vzpostavljena, začne lučka zeleno utripati.
4. Optimizirajte položaj sekundarnega Innbox M60, tako da ga premikate okrog in vrtite okrog
navpične osi. Med tem bodite pozorni na lučko na sprednji strani, ki kaže kakovost povezave
(zelena – dobra, rumena – zadovoljiva, rdeča – brez povezave).
V optimalnih razmerah bi morala lučka neprekinjeno svetiti zeleno.

1.8. DOSTOP DO INTERNETA
Ko namestite in konfigurirate primarno in sekundarne dostopovne točke Innbox M60 za razprostrti
Wi-Fi, je vaše razprostrto brezžično omrežje pripravljeno za uporabo!
Svoje brezžične naprave lahko povežete z razprostrtim brezžičnim omrežjem z uporabo SSID in
gesla, ki ste ju nastavili z mobilno aplikacijo Innbox Wi-Fi.

Če uporabljate domači prehod Innbox in vam ga je dodelil operater, se za eventualno
pomoč ali dodatna navodila pri nastavljanju SSID in gesla obrnite nanj.

Vse žične naprave (na primer računalnike ali komunikatorje) lahko povežete tudi na priključke
LAN na vaših dostopovnih točkah Innbox M60.
Uživajte v hitrem in zanesljivem brezžičnem omrežju, ki ga zagotavljajo vaše nove naprave Innbox
M60!
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II.

Beležka
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