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סקירת הנתב



במידה והנתב סופק להתקנה עצמית, 
יש לפעול כדלקמן:

1. חברו את  הנתב לרשת החשמל

2. חברו את מיקרו-פילטר ה-DSL לשקע 
התשתית שבקיר  

3. חברו את כבל ה-DSL משקע ה-DSL האפור שבנתב אל המיקרו פילטר שבקיר

4. הדליקו את הנתב באמצעות מתג ההפעלה

5. המתינו עד שכל הנורות הקדמיות תהיינה ירוקות

 
שימו לב: נתב ה- Technicolor שברשותכם יוצא כאשר הוא מוגדר עם שם הרשת וסיסמת הרשת 

שבחרתם בשיחה עם נציג פרטנר.
במידה ותרצו לשנות את שם הרשת ואת סיסמתה, תוכלו להשתמש בממשק נוח וקל, לו תמצאו 

הוראות בהמשך החוברת.

הפעלת הנתב



מעוניינים לבצע שינוי בשם וסיסמת הרשת?
ניתן לעשות זאת באופן קל ומהיר באמצעות אפליקציית My Partner, אשר זמינה לסמארטפונים 

מסוג אייפון או אנדרואיד

1

שינוי שם וסיסמת הרשת האלחוטית

תחילה נוריד מחנות 
האפליקציות את 

My Partner
כעת נבחר בצפייה בכל 3נבחר ב"כניסה לחשבון"2

המנויים על מנת לראות 
את מנוי האינטרנט



1

כניסה לאיזור האישי  ושינוי פרטי רשת ה- WiFi הביתית

בעמוד הראשי נסמן את 
"My אינטרנט וטלפון", 
נגלול מעט מטה ונבחר 

ב"למידע נוסף על האינטרנט 
והטלפון שלי"

בעמוד החדש שיפתח בפנינו 2
נגלול מטה, שם נוכל למצוא 
באפשרויות שינוי הסיסמה 

ושינוי שם הרשת. לחיצה 
על אחת מהן וגלילה מטה 
תאפשר את השינוי שנרצה

באיזור השינויים ניתן להחליף 3
את שם הרשת האלחוטית 

)WiFi( בבית וכן גם את 
סיסמתה. לאחר העדכון 

באפליקציה, הנתב יאתחל 
את עצמו והשינוי יבוצע.



רשת האינטרנט מהווה חלק מרכזי מחיי היומיום של כולנו, מבוגרים וילדים.
גם בעולם האמיתי וגם בעולם הווירטואלי יש מקומות שבהם ילדים וגם מבוגרים יכולים להינזק אם הם לא מספיק ערניים למתרחש סביבם. בין 

השאר, יש באינטרנט אתרים ותכנים כדוגמת הסתה, אלימות, פורנוגרפיה והימורים העלולים לפגוע בילדים, בני נוער, וגם במבוגרים.
עלון זה מיועד לכם כגולשים וכהורים, משגיחים או מטפלים, על מנת שתוכלו להימנע מאתרים ותכנים פוגעניים ולסייע לכם ולילדיכם לדעת יותר 

על גלישה בטוחה. באחריותכם לעדכן אודות המידע הכלול בעלון זה את כל מי שעושה שימוש בשירותינו במסגרת ההסכם.

מהן הסכנות והפגיעות שייתכנו דרך הרשת?
  סחיטה, הטרדה ואיומים על רקע מיני או אחר, עם או בלי ניסיון להגיע למפגש.

  חשיפה לאתרים הכוללים תועבה, הסתה ומשחקים אלימים.
  "התמכרות" - שעות רבות של גלישה ללא הפסקה והזנחת העיסוקים האחרים.

  הימורים או רכישות לא חוקיות.

4 כללי ברזל לגלישה בטוחה יותר
  בחנו את האפשרות להפעיל אמצעים טכנולוגיים המיועדים לסינון אתרים או תכנים פוגעניים 

)הכוללים פורנוגרפיה, הסתה, אלימות או הימורים(, וכן כאלו המיועדים להגן על המחשב שלכם מפני וירוסים, 
רוגלות ושאר נוזקות )שמירה על המחשב שלכם מגינה על המידע המאוחסן בו, ושיכול לשמש לפגיעה בכם, 

בילדיכם ו/או ברכושכם(.
  אל תתנו לילדים צעירים לגלוש לבד, כפי שלא הייתם נותנים להם בגיל צעיר לדבר עם אדם זר ללא השגחה.

  צרו מסגרת של בילוי משותף ומהנה בעניין האינטרנט, במהלכו תוכלו להעביר מסרים של מה מותר ומה אסור.
  קבעו כללי התנהגות במקרה שנתקלים בתוכן לא ראוי או בהטרדה כלשהי.

גלישה בטוחה באינטרנט

עלון הסברה



עצות לשימוש בטוח באינטרנט של ילדים ובני נוער
  דעו מה ילדכם עושה ברשת ועם מי הוא מדבר, ובקשו ממנו ללמד אתכם להשתמש בכל יישום שעוד לא התנסיתם בו.

  עזרו לילדכם להבין שאסור לו לתת אף פעם את הפרטים האישיים שלו או של הקרובים לו לגורם זר ברשת. מידע זה יכול לכלול פרטים 
כדוגמת הזיהוי שלו במסרים המיידיים, כתובות דואר אלקטרוני )mail-e(, מספרי טלפון נייד ותמונות. דעו כי עם פרסום תמונה או וידיאו 

ברשת האינטרנט, הם ניתנים לשינוי או העברה לאחרים ללא שליטה שלכם.
  אם ילדכם מקבל "דואר זבל" )spam( או הודעות sms מטרידות, הזכירו לו לא להאמין להן, לא לענות להן, ולא להשתמש בהן.

  לא כדאי שילדכם יפתח קבצים מאנשים שאינו מכיר. הוא אינו יכול לדעת מה הם מכילים - זה יכול להיות וירוס, או גרוע מכך - תמונה או 
סרטון וידיאו לא הולמים.

  עזרו לילדכם להבין, כי לעיתים אנשים אינם דוברי אמת באינטרנט ולכן מוטב שחברים מקוונים יישארו מקוונים. אסור לו להיפגש לעולם עם 
זרים ללא ליווי של מבוגר בו הוא בוטח.

  שמרו תמיד על תקשורת פתוחה כדי שהילד יידע שאף פעם לא מאוחר מדי להגיד לכם שמשהו גורם לו להרגיש לא בנוח.

כיצד ניתן לחסום גישה )של ילדים ובני נוער, ובכלל( לתכנים בעייתיים?
מומלץ להשתמש בשירות "סינון אתרים", החוסם את האפשרות לכניסה לאתרים שאינם הולמים. שירות סינון בסיסי מוצע על ידנו ללא תשלום 

נוסף.
למרות שהשירות שאנו מספקים משוכלל, ומבוסס על ניתוח המידע ולא רק על "רשימות שחורות", באינטרנט 

יש תוכן פוגעני רב, ולא ניתן מבחינה טכנית לסנן את כולו. לכן חשוב לא להסתמך אך ורק על שירות הסינון, 
אלא לקרוא ולקיים, בין השאר, את הכללים שבעלון זה.

למידע נוסף ניתן לגלוש לאתר האינטרנט il.co.partner.www או לפנות לשירות לקוחות 054.*
למידע נוסף, הדרכה, סרטונים ומשחקים בנושא גלישה בטוחה, אנא פנו לאתר: "יותר חכמים מהאינטרנט" של איגוד האינטרנט 

הישראלי www.safe.org.il או ל- www.partner.co.il כמו כן, ניתן לפנות לשירות לקוחות 054.*

גלישה בטוחה באינטרנט המשך



1.  קרא/י את ההוראות: יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת הנתב האלחוטי.
2.  שמירת דפי ההוראות: יש לשמור את הוראות הבטיחות והוראות ההפעלה כדי להיעזר בהן בעתיד.

3.  אזהרות: יש לשים לב לכל האזהרות על הנתב האלחוטי עצמו ובהוראות ההפעלה והבטיחות.
4.  ציות להוראות: יש לפעול על פי כל הוראות ההפעלה והשימוש.

6.  עגלות ומעמדים: יש להשתמש אך ורק בעגלה או במעמד שהומלצו על ידי היצרן.
7.  התקנה על קיר או תקרה: אין להתקין את הנתב האלחוטי על קיר או תקרה, אלא על פי הוראות יצרן.

8.  אוורור: יש לבדוק שאופן הצבתו ומיקומו של הנתב האלחוטי יבטיחו לו אוורור נאות. למשל, אסור להניח על מיטה, ספה, שטיח או כל משטח 
דומה שעלול לחסום את פתחי האוורור של הנתב האלחוטי. אסור למקם את הנתב האלחוטי בכוננית או בארון שבהם אין אפשרות לזרימת 

אויר מבעד לפתחי האוורור.
9.  חום: יש למקם את הנתב האלחוטי הרחק ממקורות חום כגון רדיאטורים, מפזרי חום, תנורים או מכשירים אחרים המפיצים חום )ובכלל זה 

גם ממגברים(.
10. חיבור לחשמל: יש לחבר את הנתב האלחוטי אך ורק לשקע המחובר להארקה תקינה )הארקה תמנע סכנת התחשמלות(, ויש להשתמש 

בכבלים ובאביזרים  המאושרים בלבד.
11. הגנה על כבל החשמל: יש להתקין את כבלי החשמל באופן שיבטיח שלא ידרכו עליהם ולא יהיה כל חפץ שימעך אותם. 

12. ניקוי: לפני הניקוי יש לנתק את הנתב האלחוטי מהחשמל. כדי לנקות את הנתב האלחוטי, יש להשתמש במטלית יבשה ורכה.
חומרי ניקוי חזקים ממיסים אינם מתאימים.  

מתכנני  הנתב האלחוטי שבידך הקפידו על רמה גבוהה של איכות ובטיחות. עם זאת, עלייך להיות מודע/ת 
לכמה אמצעי זהירות שבהם יש לנקוט במהלך ההתקנה וההפעלה של הנתב האלחוטי.         

הוראות בטיחות



13. קווי חשמל: אין להתקין אנטנה חיצונית בקרבת קווי החשמל.
14. תקופות אי שימוש: כאשר המכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה, יש לנתקו מהחשמל.

15. ריח חריג: אם הבחנת בריח חריג או בעשן שנפלט מהנתב האלחוטי נתק/י אותו מיד משקע החשמל ופנה/י למוקד התמיכה הטכנית.
16. נזק המצריך טיפול: בהתרחש אחד המקרים הבאים, יש לפנות למוקד התמיכה הטכנית:

א. כבל החשמל או התקע ניזוקו;
ב. עצמים נפלו או נוזלים נשפכו לתוך המכשיר; 

ג. הנתב האלחוטי נחשף לגשם/מים.
ד. פעולת הנתב האלחוטי אינה תקינה או שחלו שינויים בביצועו;

ה. הנתב האלחוטי נפל או שהמארז שלו ניזוק;
17. טיפול: אין לטפל בנתב האלחוטי בצורה אחרת מזו המתוארת בהוראות ההפעלה. כל טיפול חריג חייב להיעשות על ידי 

אנשי שירות מוסמכים.     
18. יש להקפיד לתחזק את התקן הניתוב במצב תפעולי מוכן לשימוש.

19. המוצר מיועד לשימוש ביתי או בסביבה ביתית בלבד.

הוראות בטיחות המשך
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למידע נוסף ולתמיכה טכנית אנא חייגו 5474*
או 1-800-800-054

לתמיכה אונליין סרקו את הקוד 
partner.co.il/supportpage-או היכנסו ל

אנו מאחלים לכם גלישה מהנה


