HELMI PRO - ASENNUKSEN PIKAOPAS
Helmi Pro -laitteen asentaminen on helppoa ja nopeaa. Sinun tarvitsee vain liittää Helmi Pro-tallennuslaite
lähiverkkoosi. Helmi Pro asentaa itsensä automaattisesti. Lähiverkkoon liityttyään Helmi Pro on valmis
käytettäväksi ja varmistaa kaiken automaattisesti Capnovan kotimaiseen pilveen. Helmi Pro on myös heti
käytettävissä kaikilla tietokoneilla, jotka ovat liitettynä samaan lähiverkkoon.

MITÄ PAKKAUKSESSA ON MUKANA?
• Helmi Pro –tallennuslaite

• Verkkokaapeli

• Virtajohto

HELMI PRO –TALLENNUSLAITTEEN ASENTAMINEN
1. Liitä verkkokaapeli
Liitä verkkokaapeli Helmi Pro -tallennuslaitteen verkkoporttiin ja verkkokaapelin toinen pää vapaaseen
verkkopaikkaan laajakaistareitittimessäsi.

2. Liitä virtajohto
Laita Helmi Pro -tallennuslaitteeseen virrat päälle liittämällä virtajohto laitteeseen sekä pistorasiaan. Kun
verkkolaitteen etupaneelissa näkyvät kolme (3) ledivaloa muutuvat vihreiksi, on asennus valmis. Helmi
Pro näkyy nyt jaettuna verkkolaitteena kaikille samassa lähiverkossa oleville tietokoneille. Tästä lähtien
kaikki tallennuslaitteeseen tallentamasi tieto varmistetaan myös pilvipalveluun.

3. Viimeistele asennus Helmi Pro web-käyttöliittymässä
Asennuksen viimeistelyssä laitteelle annetaan yksilöllinen nimi, luodaan ensimmäinen käyttäjä, laitetaan
laitteelle tunnistautuminen (autentikointi) päälle sekä otetaan käyttöön laitteen etäkäyttö.
Nyt voit määrittää loput asetukset käyttämällä web-käyttöliittymän käyttöönottoavustajaa.
Windows - web-käyttöliittymän perusosoite on: http://helmipro/
Mac OS X – web-käyttöliittymään pääset kirjoittamalla http://helmipro.local./ Safarin osoiteriville.
Jos haluat ottaa esimerkiksi laitteen etäkäytön pois päältä, voit sulkea sen web-käyttöliittymän Järjestelmä-valikosta
asennuksen viimeistelyn jälkeen.

HENKILÖKOHTAISTEN TIETOKONEIDEN PAIKALLINEN VARMISTUS
WINDOWS
1 – Asenna Windows Backup -ohjelmisto web-käyttöliittymän varmuuskopiot-osiosta (Uusi Windowsvarmuuskopio).
2 – Valitse mitä ja milloin haluat varmistaa paikallisesti valitsemalla “Windows varmuuskopiot”
varmuuskopiot näkymässä.
3 – Paina “Varmuuskopioi nyt” tehdäksesi ensimmäisen paikallisen varmuuskopion.
MAC OS X VARMISTUS (TIME MACHINE)
Mac-tietokoneille Helmi Pro on käytettävissä varmistuskohteena Time Machine –ohjelmistossa. Voit
määrittää Helmi Prosta paljoko annat laitteelta tilaa Time Machine –varmistuksille.
(Paina varmuuskopiot näkymässä “Time Machine –varmuuskopiot”)

MOBIILISOVELLUKSET
Helmi Pro –palvelua voit käyttää myös mobiililaitteilla käyttäen Helmi Pro –ohjelmistoa. Helmi Pro on
saatavilla Android Play, Microsoft Store ja Apple Store -kaupoista.
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SETTING UP HELMI PRO
Setting up Helmi Pro is quick and easy. All you need to do is to connect your Helmi Pro storage device to your
local network. Helmi Pro will configure itself. Once connected, Helmi Pro is ready and will automatically make
backups to the Capnova cloud. Helmi Pro is immediately available to all computers connected on the same
local network and all the services are automatically configured.

WHAT IS IN THE PACKAGE
• Helmi Pro storage device

• Network cable

• Power cord

GETTING STARTED - CONNECTING HELMI PRO
Step 1. Connect the network cable.
Connect the network cable to the Ethernet port on Helmi Pro device. Connect the other end of the cable
to a free Ethernet port on your network router or to your local network.

Step 2. Connect the power cord.
Power on the Helmi Pro device by connecting the power cord into the device and the other end to a
power outlet. You are ready to go. All the content you save onto the Helmi Pro device will be backed up.
Helmi Pro is now visible as a shared network drive in all local computers within your local network.

Step 3. Go to the Helmi Pro web interface to set up your Helmi Pro
Windows - the default web address for the web user interface is: http://helmipro/
Mac OS X - the web user interface is available by typing http://helmipro.local./ into the Safari address
bar.
You can either use the wizard.
If you want to turn off the Remote Access, you can do it by clicking box next to Remote Access (Web UI -Access Control & user
management tab).

PERSONAL COMPUTER LOCAL BACKUP
WINDOWS
1 - Install Helmi Pro Windows Backup software (in Backups tab) click on Download Installer and follow
the instructions.
2 – Choose what to backup and when. (Click on “Windows Backups” on the left side in Backups tab)
Then click on “backup now” for the first backup.
MAC OS X BACKUP (TIME MACHINE)
For Mac computers, Helmi Pro is available as a backup target in the Time Machine application. You can set
the backup quota size. (Click on “Time Machine backups” on the left side in Backups tab)

MOBILE ACCESS
Helmi Pro services can be used on mobile devices using the Helmi Pro mobile app which can be downloaded
from the Android Play, Microsoft Store and Apple App store.
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