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Opcje połączenia SENSE

  
 

Modem lub router + SENSE

Router WiFi + SENSE

Ścienne gniazdo Ethernet + SENSE
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Czym jest SENSE

F-Secure  SENSE  jest połączeniem routera, zaawansowanej aplikacji 
bezpieczeństwa i wiodącej w branży ochrony w chmurze. Im więcej 
urządzeń połączonych z Internetem mamy w domu, tym trudniejsze staje
się ich zabezpieczanie. F-Secure SENSE jest rozwiązaniem tego problemu. 

Router SENSE wraz z aplikacją SENSE chroni każdą rzecz w Twoim domu,
która łączy się z Internetem, a także wszystkie urządzenia mobilne, które
często zabierasz ze sobą. Tym samym SENSE staje się rozwiązaniem wielu
problemów. 

 

Co robi SENSE?

SENSE tworzy bezpieczną sieć dla Twojego domu i chroni wszystkie 
urządzenia podłączone do niej. 

SENSE używa najnowocześniejszych technologii takich, jak sztuczna
inteligencja i uczenie maszynowe, aby chronić cały wychodzący oraz
przychodzący ruch w Twojej domowej sieci. SENSE zaprojektowano jako
eleganckie urządzenie z wyświetlaczem, który informuje o możliwych
zagrożeniach, dlatego pozostaw go w widocznym miejscu.

Aplikacja SENSE informuje Cię szczegółowo o każdym urządzeniu 
podłączonym do sieci oraz o ewentualnej konieczności podjęcia działań,
w celu utrzymania bezpieczeństwa urządzeń.

 

 

Konfiguracja SENSE

Ochrona Twoich urządzeń składa się z dwóch faz: stworzenie sieci SENSE
oraz podłączenie wszystkich urządzeń do niej.
Wliczają się do nich także rzeczy z Twojej starej sieci: telewizory,
konsole, tablety itp.

 

Faza 1: Konfiguracja sieci SENSE i ochrona pierwszego urządzenia 
1. Pobierz aplikację SENSE na swój telefon lub tablet, z poziomu którego  

chcesz kontrolować całą sieć.  
2. Włącz router SENSE. 
3. Użyj aplikacji do stworzenia sieci SENSE. 

Faza 2: Ochrona wszystkich urządzeń
1. Odłącz każde urządzenie od swojej starej sieci domowej i połącz je 

z nową siecią SENSE.  
2. Wybierz opcję zapomnienia swojej starej sieci WiFi na urządzeniach.
3. By korzystać z dodatkowych funkcji w domu i poza nim, pobierz  

aplikację SENSE - dostępną na iOSa, Androida, Maca i Windowsa.

By skonfigurować swoją sieć SENSE, pobierz aplikację 
F-Secure SENSE ze sklepu Google Play lub App Store 
i podążaj za instrukcją krok po kroku. 
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Podłącz inne swoje urządzenia do sieci SENSE korzystając z WiFi lub  
kabla Ethernet.

• Wybierając WiFi, przejdź do ustawień swojego urządzenia i podłącz je 
do nowo utworzonej sieci SENSE. 

• Wybierając kabel Ethernet, podłącz go do wolnego portu (nr 1, 2 lub 3) 
w swoim routerze SENSE. 

Uwaga: Nazwę sieci i hasło znajdziesz w aplikacji SENSE w sekcji Urządzenia -> Dodaj 
nowe urządzenie.

Instalacja aplikacji SENSE

Android, iOS

Pobierz aplikację F-Secure SENSE ze sklepu Google Play lub App Store,  
skanując kod QR poniżej.

Windows, macOS

Po podłączeniu komputera do sieci SENSE przejdź na stronę  
http://sense.router i podążaj za instrukcją.

Wyświetlacz SENSE

Router SENSE posiada wyświetlacz, który informuje Cię o tym, co dzieje się 
z Twoimi podłączonymi urządzeniami.

Kiedy wyświetlacz pokazuje czas, nie masz się  
czym martwić - SENSE działa normalnie.
Jeśli zobaczysz wykrzyknik, to znaczy,  że
SENSE napotkał jakiś problem i powinieneś  
otworzyć aplikację. Może się okazać, że
wprowadziliśmy nową funkcjonalność lub SENSE  
wykrył złośliwe oprogramowanie.

Wyświetlacz także wspiera wiadomości podczas
całego procesu konfiguracji z aplikacją. Tabela 
przedstawia i wyjaśnia wszystkie znaki,
które możesz zobaczyć.

Po skonfigurowaniu swojej sieci SENSE upewnij się, że zainstalowałeś  
aplikację SENSE na wszystkich wspieranych urządzeniach.

 

f-secure.com/sense/download 
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Wyświetlacz Co to znaczy Co robić

Brak światła

SENSE nie ma
zasilania

Sprawdź podłączenie  
routera SENSE

Jasność wyświetlacza 
jest zbyt niska

Zmień jasność 
wyświetlacza w 
ustawieniach aplikacji

Cały wyświetlacz
świeci

SENSE się włącza

Poczekaj kilka minut.
Jeśli nic się nie wydarzy,
odłącz router i włącz go
ponownie. Jeżeli problem
nie ustępuje, konieczny
jest reset fabryczny.

Statyczne
kwadraty

Pulsujące 
kwadraty

SENSE  jest gotowy
do parowania

Naciśnij niebieski 
przycisk z tyłu routera 
SENSE

Pulsujące
połączenie

Brak połączenia SENSE
z Internetem

Sprawdź czy są jakieś
luźne kable lub spróbuj
zrestartować router.

Cztery cyfry

Kod parowania.
Pojawia się po naciś-
nięciu niebieskiego
przycisku parowania

Podążaj za instrukcją w
aplikacji SENSE

Obracające się
kwadraty

SENSE  się łączy lub
weryfikuje czynności
podjęte w aplikacji

To może zająć chwilę.
Podążaj za instrukcją
w aplikacji SENSE

Znak plusa Czynność została
wykonana

Nie jest wymagana 
żadna akcja. Przygotuj się
na następny krok

Wykrzyknik SENSE napotkał
problem

Sprawdź aplikację SENSE

Aktualizacja

SENSE aktualizuje
oprogramowanie i
automatycznie się
zrestartuje

Nie odłączaj routera 
SENSE i podążaj za
instrukcjami w 
aplikacji SENSE

Reset
Router SENSE się
zresetował

Poczekaj, aż router  
SENSE się zresetuje i 
skonfiguruj go

Factory reset

Router SENSE został
zresetowany i przy-
wrócno mu ustawienia
fabryczne

Czas
Jesteś online i jesteś
chroniony

Ciesz się tym!
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Jak rozwiązać problemy

Czasem coś może pójść nie po naszej myśli. Być może chwilowo zabraknie
prądu, Internetu, połączenie stanie się zbyt wolne lub aplikacja SENSE
albo router przestaną działać. Istnieje kilka sposobów na naprawienie 
takich sytuacji.

Jeśli czujesz się lekko zagubiony podczas konfiguracji, naciśnij znak 
“?” w aplikacji, by uzyskać więcej informacji.

Jeśli odnosisz wrażenie, że Twoje połączenie jest wolne lub potrzebujesz 
zresetować router SENSE, odłącz go od prądu i włącz z powrotem.

Jeżeli dalej nic nie działa tak jak powinno, spróbuj zresetować router
SENSE i aplikację. 

W celu zresetowania routera SENSE:
1. Kiedy jest podłączony do prądu, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetu

z tyłu routera przez 15 sekund.
2. Kiedy puścisz przycisk resetu, na wyświetlaczu routera pojawi się “rst”

i urządzenie zostanie zresetowane.
3. Potrzebujesz też usunąć dane z aplikacji SENSE, podążając za tymi krokami:

Jako ostatni krok, może być konieczne wykonanie fabrycznego resetu.
Powinieneś jednak wykonać ten krok tylko, jeśli nic innego się nie wydarzy.

Reset fabryczny

Podążaj za tymi krokami, jeśli zwykły reset routera 
nie pomógł.
1. Odłącz zasilanie od routera SENSE.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset na routerze  

SENSE.
3. Podczas trzymania przycisku, podłącz ponownie

zasilanie do routera.
4. Trzymaj przycisk Reset dopóki na wyświetlaczu

nie pojawi się “FF”. Uruchomi to fabryczny reset,
który może potrwać kilka minut. Urządzenie zresetuje się,
kiedy cały proces się zakończy.

Wsparcie

f-secure.com/sense/help

f-secure.com/support

Zarówno reset, jak i fabryczny reset usuną wszystkie Twoje ustawienia,
dlatego konieczne będzie ponowne podłączenie urządzeń do sieci SENSE.

Na urządzeniu z Androidem:
a. Przejdź do ustawień systemu 

-> Aplikacje -> F-Secure SENSE
b. Wybierz Pamięć ->Wyczyść dane

Na urządzeniu z iOSem:
a. Przejdź do ustawień systemu

 -> F-Secure SENSE
b. Wybierz Wyczyść dane.
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@FSecure_SENSE

facebook.com/f-secure

F-Secure
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