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1. Instalacja sterowników modemu F@st 800
Instrukcja instalacji sterowników modemu F@st 800 w komputerze z systemem
operacyjnym Mac OS X (Mac OS 10.2.8).
Wymagania:
– 100 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym,
– przeglądarka internetowa Internet Explorer lub Netscape Navigator.
Instalację należy rozpocząć z ODŁĄCZONYM kablem USB!!!
• Sterowniki do modemu znajdują się na dołączonej do zestawu instalacyjnego
płycie CD. Po włożeniu płyty do stacji CD-ROM należy podwójnie kliknąć na ikonę
CD-ROM na pulpicie.

• Właściwe sterowniki dla systemu operacyjnego Mac OS X (Mac OS 10.2.8)
znajdują się w katalogu o nazwie OSX.

• Kliknij dwa razy na ikonę
w celu otworzenia folderu ze sterownikami
dla systemu operacyjnego Mac OS 10.x.
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• W celu uruchomienia instalatora kliknij podwójnie na ikonę
Neostrada TP Install OS X znajdującą się w katalogu OSX.

• Do zainstalowania sterownika w systemie operacyjnym wymagane są uprawnienia
administratora systemu. Musisz podać nazwę i hasło administratora:

• Po wprowadzeniu nazwy i hasła administratora pojawi się powitalne okno
instalatora sterownika F@ast 800 Install OS X. Aby kontynuować, kliknij przycisk
Install.
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• Podczas instalacji nie mogą być uruchomione żadne inne aplikacje. W kolejnym
kroku instalator może automatycznie pozamykać inne działające programy, należy
wyrazić na to zgodę, klikając przycisk Continue.

• Podczas instalacji zostaniesz poproszony o podanie parametrów konfirguracyjnych
modemu ADSL. Z wyświetlonej listy wybierz opcję PPPoA VCMux 0/35, tak jak
pokazano na poniższej ilustracji. Następnie potwierdź wybór, klikając na przycisk OK.

• W trakcie instalacji sterowników możesz zostać poproszony o podłączenie modemu
F@st 800 do portu USB komputera. Za pomocą kabla USB należy połączyć modem
z gniazdem USB komputera, a następnie kliknąć przycisk Continue.

• Na koniec instalacji pojawi się komunikat informujący o jej powodzeniu
i konieczności restartu komputera. Naciśnij przycisk Restart, aby ponownie
uruchomić komputer.

• Jeśli jeszcze nie podłączyłeś modemu F@st 800 do portu USB komputera, zrób to
teraz.
• Po ponownym uruchomieniu komputera utwórz połączenie z Internetem, zgodnie
z instrukcją znajdującą się w Rozdziale 2.
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2. Połączenie z Internetem
• W pierwszej kolejności podłącz kabel liniowy ADSL do gniazda RJ-11 w modemie
F@st 800. Drugi koniec kabla podłącz do gniazda telefonicznego.
• Następnie sprawdź, czy wtyczka USB modemu F@st 800 podłączona jest do
gniazda USB komputera (jeśli nie jest podłączona – należy ją podłączyć). System
wykryje nowe urządzenie i wyświetli komunikat informujący o jego wykryciu.
• Tworzenie połączenia z Internetem należy rozpocząć od konfiguracji parametrów
PPPoA w Panelu ustawień sieciowych.
• W tym celu otwórz ustawienia systemowe System Preferences, znajdujące się
,
w (Apple) menu na pasku dok, następnie kliknij ikonę Network
aby otworzyć panel ustawień sieciowych.
• Aby móc zmieniać ustawienia w otwartym panelu, musi on być odblokowany.
Można tego dokonać, klikając na symbol kłódki w lewym dolnym rogu panelu.

• W panelu ustawień sieciowych przejdź do zakładki PPPoE.

• W polu Show wybierz z listy opcję Ethernet Adaptor (en1).

• W polu Location wybierz z listy rodzaj modemu ADSL USB PPPoE/PPPoA.
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• Uzyskane w procesie rejestracji Nazwa i Hasło Użytkownika wpisz
w pole Account Name (Nazwa Użytkownika)

oraz w pole Password (Hasło).

Jeśli nie posiadasz jeszcze swojej Nazwy użytkownika i Hasła:
– wpisz w pole Account Name: rejestracja@neostrada.pl
– oraz w pole Password: rejestracja.
Po zakończeniu konfiguracji będziesz musiał połączyć się z serwisem rejestracyjnym
neostrady tp i pobrać swoją Nazwę użytkownika i Hasło. Proces rejestracji opisany
jest w Rozdziale 4., dotyczącym rejestracji nowego Użytkownika.
• Zaznacz pole Save password, aby system zapamiętał Twoje hasło w ustawieniach
połączenia.

• Kliknij na przycisk PPP Options...
połączenia PPP.

, żeby otworzyć okna z opcjami

• Sprawdź, czy pole Disconnect if idle for (10) minutes nie jest zaznaczone.
Zaznaczenie tego pola powoduje rozłączanie połączenia podczas bezczynności
łącza dłuższej niż zadany w polu wyboru czas. Jeśli pole to jest zaznaczone,
musisz je odznaczyć. Prawidłowe ustawienia w tym oknie przedstawione są na
powyższym rysunku. Nowe ustawienia w oknie opcji PPP potwierdź, klikając
przycisk OK.
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• Potwierdź ustawienia, klikając przycisk Apply Now.
• Po skonfigurowaniu ustawień sieciowych można już wykonać połączenie z Siecią.
W tym celu otwórz folder Applications znajdujący się na dysku twardym
komputera (ten sam dysk, na którym znajduje się system operacyjny Mac OS X).
Kliknij podwójnie na ikonę aplikacji połączenia internetowego Internet Connect.

• Otworzone zostanie okno przedstawione poniżej:

• W polu wyboru Configuration powinna być zaznaczona opcja Ethernet Adaptor
(en1). Jeśli tak nie jest, rozwiń listę i wybierz Ethernet Adaptor (en1).
• Kliknij przycisk Connect.
• Utworzone zostało połączenie z siecią Internet. Teraz możesz korzystać z jej
zasobów. Jeśli nie posiadasz jeszcze swojej Nazwy użytkownika i w ustawieniach
sieciowych PPP wpisałeś Nazwę rejestracja@neostrada.pl, połączyć się możesz tylko
z serwisem rejestracyjnym neostrady tp http://www.rejestracja.neostrada.pl
Opis uzyskania własnej Nazwy Użytkownika znajduje się w Rozdziale 4.
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3. Diagnostyka modemu
Na obudowie modemu znajdują się dwie diody. Po włączeniu modemu do portu USB
komputera powinna świecić się dioda PWR. Stan synchronizacji modemu sygnalizuje
dioda ADSL.
– Jeśli modem jest zsynchronizowany, dioda świeci się światłem ciągłym
(modem jest gotowy do łączenia się z siecią Internet).
– Dioda ADSL migająca światłem zielonym sygnalizuje próbę nawiązania
synchronizacji przez modem.
– Jeśli dioda ADSL nie świeci się, należy sprawdzić, czy modem został podłączony
do gniazda telefonicznego i czy filtr ADSL został podłączony prawidłowo.
Jeśli jest to pierwsze podłączenie modemu do linii, może się okazać, że linia
nie jest jeszcze przygotowana do użycia. Przygotowanie linii może potrwać
do kilku dni od zakupu zestawu instalacyjnego.
Do diagnostyki modemu służy program ADSL Monitor. Ikona uruchamiająca ten
program znajduje się na pulpicie lub na pasku menu dok.

Kwadrat w dolnym prawym rogu okna programu sygnalizuje stan połączenia
modemu F@st 800.
– Kolor zielony kontrolki sygnalizuje, iż modem uzyskał synchronizację na łączu ADSL
i jest gotowy do łączenia się z siecią Internet.
– Kontrolka w kolorze żółtym sygnalizuje, że modem jest włączony do portu USB
komputera, lecz nie uzyskał jeszcze synchronizacji.
– Jeśli kontrolka miga na kolor zielony i żółty, modem próbuje nawiązać
synchronizację.
– Gdy kontrolka jest w kolorze szarym, modem nie jest podłączony do portu
USB komputera.
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4. Rejestracja nowego Użytkownika
• W celu uzyskania Nazwy Użytkownika i Hasła otwórz przeglądarkę internetową
Internet Explorer lub Netscape Navigator i wejdź na stronę internetową
http://rejestracja.neostrada.pl, na której znajduje się serwis rejestracyjny.
• Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie.

• Jeśli nie posiadasz jeszcze numerów ID i PIN, możesz je pobrać po kliknięciu
na link Pobierz.

Zostanie wówczas wyświetlona strona (przedstawiona powyżej), na której musisz
wpisać numer zamówienia usługi neostrada tp, numer telefonu, na którym
świadczona będzie usługa, oraz numer PESEL lub NIP – w zależności, czy usługa
świadczona jest Klientowi indywidualnemu, czy firmie.
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Jeśli już posiadasz swoje numery ID i PIN, wpisz je na kolejnej stronie.

• Jeżeli podczas procesu rejestracji przeglądarka wyświetli okno z ostrzeżeniem
o niemożności nawiązania bezpiecznego połączenia, wybierz opcję kontynuowania
połączenia.
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• Po przejściu przez wszystkie kroki rejestracji uzyskasz swoją Nazwę użytkownika i
Hasło. Uzyskane w procesie rejestracji parametry zapisz lub wydrukuj.
Będą Ci potrzebne później.
• Rozłącz połączenie z Internetem.
• Otwórz ponownie Panel Ustawień Sieciowych.
Panel ten znajduje się w ustawieniach systemowych System Preferences (Apple)
menu na pasku dok > System Preferences > Panel Ustawień Sieciowych
Network).
Wprowadź do zakładki PPP nowo uzyskaną Nazwę Użytkownika i Hasło.

• Wpisz w pole Account Name Nazwę Użytkownika

oraz Hasło w pole Password.

• Po ponownym połączeniu z Internetem będziesz mógł korzystać z jego wszystkich
zasobów.
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5. Zakończenie połączenia z siecią Internet
Kliknij podwójnie na ikonę połączenia internetowego znajdującą się na pasku dok.

Otworzy się okno połączenia internetowego przedstawione poniżej:

Sprawdź, czy w polu wyboru Configuration wybrany jest Ethernet Adaptor (en1).
• Kliknij na przycisk Disconnect.
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6. Konfiguracja usług hostingowych
1. Połącz się z siecią Internet za pomocą własnej Nazwy Użytkownika i własnego
Hasła.
2. Otwórz stronę: http://konfiguracja.neostrada.pl i zaloguj się, używając własnego
numeru ID i PIN.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie.
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