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Przed rozpocz´ciem instalacji nale˝y 
dok∏adnie zapoznaç si´ z instrukcjà.

Pod∏àczenie modemu do komputera musi nastàpiç 
po zainstalowaniu oprogramowania.

Wst´p
Instrukcja s∏u˝y jako pomoc przy prawid∏owej instalacji urzàdzeƒ i aplikacji niezb´dnych do prawid∏owego dzia∏ania us∏ugi Neostrada.
Wykonanie instalacji jest proste i nie wymaga wiedzy technicznej.

S∏ownik poj´ç u˝ytych w instrukcji

• Zestaw Instalacyjny – komplet urzàdzeƒ ADSL przeznaczonych do wykonania prawid∏owej instalacji us∏ugi w lokalu Klienta.
• Modem – urzàdzenie przekszta∏cajàce sygna∏ cyfrowy z komputera na sygna∏ analogowy, przesy∏any za pomocà linii telefonicznej. 

Modem powinien byç pod∏àczony za poÊrednictwem kabla USB do komputera oraz poprzez kabel telefoniczny i rozdzielacz do linii telefonicznej. 
• Mikrofiltry – znajdujàce si´ w Zestawie Instalacyjnym urzàdzenia, s∏u˝àce do oddzielenia pasma telefonicznego od pasma transmisji danych. Wszystkie

urzàdzenia telefoniczne (telefon, faks, modem analogowy) muszà byç pod∏àczone za poÊrednictwem mikrofiltrów do linii telefonicznej, na której jest
aktywowana us∏uga Neostrada. Mikrofiltr jest instalowany pomi´dzy gniazdo telefoniczne a urzàdzenie telefoniczne. Jeden mikrofiltr umo˝liwia
pod∏àczenie jednego terminala telefonicznego. Je˝eli u˝ytkownik posiada wi´cej ni˝ 2 urzàdzenia telefoniczne pod∏àczone do linii z aktywowanà us∏ugà
szerokopasmowà, wówczas powinien zamówiç dodatkowe mikrofiltry. 

• Interfejs USB – gniazdo komunikacyjne komputera s∏u˝àce do szybkiej transmisji danych.
• Gniazdo telefoniczne – standardowe gniazdo telefoniczne Abonenta zaopatrzone w wejÊcie RJ-11. W przypadku, gdy klient posiada inne wejÊcia

telefoniczne, niezb´dne jest zakupienie odpowiednich przejÊciówek.
• Kabel telefoniczny – standardowy kabel zaopatrzony we wtyki RJ-11.
• Rozdzielacz sygna∏u – urzàdzenie pozwalajàce na pod∏àczenie do jednego gniazda telefonicznego modemu ADSL oraz telefonu.
• P∏yta CD z aplikacjà Neostrada Plus – p∏yta CD dostarczona w Zestawie Instalacyjnym zawiera oprogramowanie do automatycznej instalacji 

sterowników modemu i aplikacji Neostrada Plus, niezb´dne do uruchomienia po∏àczenia z Internetem. Na p∏ycie znajduje si´ równie˝ 
prezentacja startowa, umo˝liwiajàca wybranie i instalacj´ w∏aÊciwego modemu. Po uruchomieniu procesu instalacyjnego, na ekranie
monitora wyÊwietlane sà podpowiedzi i wskazówki dla U˝ytkownika, prowadzàce go krok po kroku przez proces instalacji sterowników.

• ID i PIN – indywidualny identyfikator i has∏o U˝ytkownika, wykorzystywane do rejestracji, zmiany has∏a logowania oraz konfiguracji us∏ug hostingowych.

Instalacja Zestawu dla systemów MAC OS i LINUX
• U˝ytkownicy systemów LINUX i MAC OS powinni przed instalacjà zapoznaç si´ z dokumentacjà zamieszczonà na p∏ycie CD.
• Sterowniki modemu z interfejsem USB oraz aplikacja Neostrada Plus dla posiadaczy systemu LINUX znajdujà si´ w plikach umieszczonych w katalogu „Linux”.
• Sterowniki modemu z interfejsem USB oraz aplikacja Neostrada Plus dla posiadaczy systemu MAC OS znajdujà si´ w plikach umieszczonych w katalogu „Mac”.

UWAGA! Najpierw nale˝y zainstalowaç oprogramowanie, a dopiero póêniej pod∏àczyç modem.

Opis Zestawu Instalacyjnego

W sk∏ad Zestawu Instalacyjnego wchodzà:
instrukcja instalacji pakietu sprz´towego
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p∏yta CD z aplikacjà Neostrada Plus modem Sagem F@st 800

mikrofiltry – 2 sztuki rozdzielacz sygna∏u kabel telefoniczny

kabel USB

Modem Sagem F@st 800 – posiada gniazda do pod∏àczenia z komputerem (port USB) oraz z linià telefonicznà (gniazdo RJ-11). Na przednim panelu znajdujà 
si´ kontrolki sygnalizujàce stan modemu. Opis sygnalizacji kontrolek znajduje si´ w do∏àczonym do p∏yty CD przewodniku u˝ytkownika.

Mikrofiltr – posiada gniazdo do pod∏àczenia urzàdzenia telefonicznego (telefonu, faksu) oraz wtyk do gniazda linii telefonicznej.

widok z ty∏u widok z przodu

INSTRUKCJA INSTALACJISagem F@st 800
INSTRUKCJA INSTALACJI Sagem F@st 800

gniazdo USB

kontrolki modemu ADSL i PWR
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Wymagania sprz´towe

Komputer PC lub MAC z nap´dem CD-ROM
Zainstalowany jeden z systemów operacyjnych:
• Windows: 98, 98SE, Me, 2000, XP (Home lub Pro)
• MAC OS: 8.6, 9.x, 10.x
• Linux (kernel 2.2.x, 2.4.x)
Procesor i pami´ç RAM
dla Windows 98/98SE/ME:
• procesor Pentium 166MHz (lub zgodny)
• 32 MB pami´ci RAM

Dla Windows 2000/XP:
• procesor Pentium II (lub zgodny)
• 64 MB pami´ci RAM
Pami´ç dyskowa
• min. 20 MB wolnego miejsca na dysku HD na instalacj´ aplikacji Neostrada

Plus
• min. 150 MB wolnego miejsca na dysku HD na instalacj´ oprogramowania

dodatkowego (np. IE 6.0)
Interfejs USB 1.1 lub 2.0
Linia telefoniczna z gniazdem RJ-11 i aktywna us∏uga Neostrada.

Prosimy o sprawdzenie, czy w pude∏ku znajdujà si´ wszystkie elementy Zestawu Instalacyjnego. 
W przypadku niekompletnoÊci pakietu, prosimy o jego wymian´ w miejscu, z którego zosta∏ pobrany.
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Wszystkich informacji technicznych udzielajà nasi konsultanci pod bezp∏atnym numerem infolinii: 0-800 102 102 – 24 godziny na dob´.
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Od∏àcz wszystkie urzàdzenia telefoniczne (telefon, faks, modem) od
linii telefonicznej, na której aktywowana jest us∏uga Neostrada.

W pomieszczeniu, w którym stoi komputer, pod∏àcz rozdzielacz sygna∏u
do gniazda telefonicznego. (Rozdzielacz nie jest wymagany, je˝eli gniaz-
do ma byç wykorzystywane wy∏àcznie na potrzeby dost´pu do Internetu.
W takim przypadku przejdê do kroku 9.).

Na prezentacji multimedialnej kliknij na zdj´cie modemu 
Sagem F@st 800 lub na odsy∏acz „Instaluj modem Sagem F@st 800”.

˚̊yycczzyymmyy  pprrzzyyjjeemmnneeggoo  kkoorrzzyyssttaanniiaa  zz  uuss∏∏uuggii..

Instalacja i uruchomienie us∏ugi Neostrada dla systemów Windows

Po zakoƒczeniu instalacji oprogramowania naciÊnij przycisk „Zakoƒcz” 
lub „Uruchom ponownie”

Do przeprowadzenia rejestracji wymagane sà kody ID i PIN, które nale˝y
pobraç ze strony powitalnej klikajàc na odnoÊnik pobierz.
Po otrzymaniu powy˝szych kodów rozpocznij rejestracj´. Post´puj 
zgodnie ze wskazówkami wyÊwietlanymi na ekranie monitora. 

Potwierdzeniem poprawnie
przeprowadzonego procesu
rejestracji jest wyÊwietlenie
okna aplikacji Neostrada
Plus, z wpisanymi parame-
trami identyfikacyjnymi 
i kontem poczty elektro-
nicznej. Nale˝y je wydru-
kowaç lub zapisaç.

Us∏uga Neostrada jest skonfigurowana 
i mo˝na ju˝ ∏àczyç si´ z Internetem, 
korzystajàc z aplikacji dost´powej.

Prawid∏owo wykonana instalacja powinna wyglàdaç nast´pujàco:

Pod∏àcz modem Sagem F@st 800 do wolnego gniazda rozdzielacza
sygna∏u (lub gniazda telefonicznego) za pomocà kabla telefonicznego.

Pod∏àcz mikrofiltr do gniazda rozdzielacza oraz do aparatu 
telefonicznego.

UUwwaaggaa!!

KKaa˝̋ddee  uurrzzààddzzeenniiee  tteelleeffoonniicczznnee  ((tteelleeffoonn,,  ffaakkss))  mmuussii  bbyyçç  ppoodd∏∏ààcczzoonnee
ddoo  ggnniiaazzddaa  tteelleeffoonniicczznneeggoo  zzaa  ppooÊÊrreeddnniiccttwweemm  mmiikkrrooffiillttrruu..
PPoodd∏∏ààcczzeenniiee  tteelleeffoonnuu  ((ffaakkssuu))  ddoo  lliinniiii  sszzeerrookkooppaassmmoowweejj  bbeezz  uu˝̋yycciiaa
mmiikkrrooffiillttrruu  mmoo˝̋ee  ssppoowwooddoowwaaçç  zzaakk∏∏óócceenniiaa,,  uunniieemmoo˝̋lliiwwiiaajjààccee
kkoorrzzyyssttaanniiee  zz  uuss∏∏uuggii  NNeeoossttrraaddaa..

Przy∏àcz inne aparaty telefoniczne do gniazd linii telefonicznej, poprzez 
mikrofiltry.

Rozpocznie si´ proces instalacji sterowników i aplikacji Neostrada Plus.
Post´puj dalej zgodnie ze wskazówkami programu instalacyjnego.

W zale˝noÊci od wybranych komponentów, instalacja strefy
Neostrada trwa od kilku do kilkunastu minut.

Pod∏àcz modem Sagem F@st 800 do komputera za pomocà kabla USB
Dioda PWR na modemie zapali si´ na zielono. 

Po zainstalowaniu sterowników i aplikacji dost´powej zostaniesz
poproszony o pod∏àczenie modemu Sagem F@st 800 (wykonaj 
po kolei kroki od 6 do 12).

Rozpocznie si´ konfiguracja aplikacji dost´powej Neostrada Plus.
Je˝eli jesteÊ nowym u˝ytkownikiem us∏ugi, wybierz „Chc´ si´ zarejestrowaç
w strefie Neostrada” i kliknij przycisk „OK”.

Rejestracja wymaga zestawionego ∏àcza do Internetu. Uruchomienie us∏ugi
przez TP nast´puje do 3 dni roboczych od z∏o˝enia zamównienia. 
O gotowoÊci linii Êwiadczy zapalona na sta∏e dioda ADSL.

przycisk „Po∏àcz”
po∏àczenie z Internetem

ruch i przepustowoÊç ∏àcza

przycisk „Poczta”
ustanowienie po∏àczenia 
i uruchomienie programu
pocztowego u˝ytkownika

przycisk „Sieç Web”
ustanowienie po∏àczenia 
i uruchomienie przeglàdarki
u˝ytkownika

przycisk „Mój program”
uruchomienie ulubionego
programu
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Do przeprowadzenia procesu instalacji potrzebne sà: numer 
telefonu, na którym ma byç zainstalowana us∏uga Neostrada,
numer PESEL oraz numer zg∏oszenia, który otrzymuje si´ przy
zamawianiu us∏ugi. 
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W∏ó˝ p∏yt´ CD z aplikacjà Neostrada Plus do nap´du CD-ROM.
Zostanie automatycznie uruchomiona prezentacja us∏ugi Neostrada
(je˝eli w systemie wy∏àczona jest funkcja autoodtwarzania, wówczas
nale˝y uruchomiç prezentacj´ bezpoÊrednio z dysku CD – plik start.exe).


