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1. Zanim zaczniesz

Upewnij si´, ˝e masz zainstalowany system operacyjny Aurox 12.0 lub nowszy oraz
prawid∏owo dzia∏ajàce Êrodowisko graficzne KDE. PowinieneÊ znaç równie˝ nazw´
u˝ytkownika i has∏o dost´powe umo˝liwiajàce zalogowanie si´ do systemu.

Przygotuj wszystkie potrzebne elementy wchodzàce w sk∏ad zestawu instalacyjnego
– modem, przewód USB potrzebny do po∏àczenia modemu z komputerem oraz
przewód ∏àczàcy modem z linià telefonicznà, na której aktywowano us∏ug´ neostrada tp.

Przygotuj wszelkie dane niezb´dne do prawid∏owego przeprowadzenia instalacji 
– nazwa u˝ytkownika i has∏o dost´powe dla us∏ugi neostrada tp, ID klienta oraz PIN.

W instrukcji instalacji u˝yto nazwy u˝ytkownika „test” oraz has∏a „test”. Sà to dane
przyk∏adowe i ró˝nià si´ w przypadku samodzielnie przeprowadzanej instalacji.

Przed pod∏àczeniem modemu w∏àcz komputer. Zaloguj si´ do systemu Aurox 12.0 
i poczekaj, a˝ wszystkie elementy Êrodowiska graficznego KDE zostanà uruchomione.
Wy∏àcz wszystkie programy u˝ytkowe (np. edytor tekstu, odtwarzacz muzyki, przeglàdark´
internetowà), a w szczególnoÊci aplikacje przeznaczone do konfiguracji sieci.

W pierwszej kolejnoÊci pod∏àcz modem do linii telefonicznej za pomocà kabla 
z koƒcówkà RJ-11 (ADSL). Nast´pnie za pomocà kabla USB po∏àcz modem z komputerem.
Po kilkunastu sekundach modem powinien byç gotowy do konfiguracji – na ekranie
pojawi si´ charakterystyczne okno dialogowe.

2. Pod∏àczenie modemu SpeedTouch do komputera
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3. Konfiguracja modemu

Po pod∏àczeniu modemu do komputera na ekranie pojawi si´ okno dialogowe, które
umo˝liwi skonfigurowanie us∏ugi neostrada tp pod kàtem pracy w systemie Aurox 12.0.

W pole „U˝ytkownik” wpisz nazw´ u˝ytkownika w us∏udze neostrada tp.
Przyk∏ad: jkowalski@neostrada.pl

W pole „Has∏o” wpisz odpowiednie has∏o dost´powe.
Przyk∏ad: jUXXyt54saF

W polu „Kraj” powinien pokazaç si´ napis „Polska” (domyÊlnie, jeÊli system 
uruchomiony jest z polskà lokalizacjà).

Z pola „Operator” wybierz Telekomunikacj´ Polskà.

JeÊli wszystkie parametry sà podane prawid∏owo, kliknij przyciskiem myszy 
na przycisk OK.

JeÊli chcesz zrezygnowaç z konfiguracji modemu, kliknij przyciskiem myszy 
na przycisk Anuluj.

Kolejny krok to za∏adowanie odpowiedniego sterownika dla modemu SpeedTouch.
Odpowiedni plik znajduje si´ na p∏ycie CD do∏àczonej do zestawu instalacyjnego 
(w katalogu .\Linux\ST330). Nazywa si´ neostrada.tgz – nale˝y go rozpakowaç 
za pomocà dowolnego programu archiwizujàcego. Aby to zrobiç, kliknij dwukrotnie
lewym przyciskiem myszki na plik neostrada.tgz, a nast´pnie przeciàgnij do swojego
katalogu domowego plik ze sterownikiem – ST330_firmware_3012.zip.
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Po rozpakowaniu archiwum program ADSL Manager wyÊwietli okno dialogowe z proÊbà
o wskazanie sterownika do modemu.

Nale˝y myszkà kliknàç na plik ze sterownikiem dla modemu SpeedTouch 
(plik ST330_firmware_3012.zip) i nacisnàç przycisk OK.

Po kilku chwilach modem powinien byç gotowy do pracy.



Po udanej konfiguracji modem powinien rozpoczàç synchronizacj´. Jest to proces
trwajàcy od kilku do kilkunastu sekund, podczas którego obie lampki kontrolne modemu
mrugajà. W momencie, gdy lampki modemu zaÊwiecà ciàg∏ym Êwiat∏em, mo˝na
b´dzie korzystaç z sieci Internet. RównoczeÊnie w górnym prawym rogu ekranu
wyÊwietli si´ komunikat: „Po∏àczony”.

JeÊli nie uda si´ nawiàzaç po∏àczenia za pierwszym razem, nale˝y kliknàç prawym
przyciskiem myszki na pozycj´ „Po∏àcz” w menu programu ADSL Manager. Program
ten znajduje si´ w górnym prawym rogu ekranu i jest reprezentowany za pomocà
charakterystycznej s∏uchawki telefonicznej.

Po∏àczenie mo˝na zweryfikowaç, klikajàc prawym przyciskiem myszy na przycisk
„Status” w menu programu ADSL Manager. Wówczas na ekranie pojawià si´ 
komunikaty techniczne zwiàzane z po∏àczeniem.

4. Pierwsze po∏àczenie
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Po nawiàzaniu po∏àczenia mo˝liwe jest udost´pnienie ∏àcza innym komputerom.
W tym celu z menu programu ADSL Manager wybieramy opcj´ „Wspó∏dziel ∏àcze”.

Nast´pnie na ekranie pojawi si´ okno dialogowe z pytaniem, czy uruchomiç tak˝e
serwer dynamicznej konfiguracji sieci na stacjach roboczych – DHCP.

JeÊli klikniemy lewym przyciskiem myszy na przycisk „Tak”, wówczas sieç na stacjach
roboczych powinna zostaç automatycznie skonfigurowana. Zazwyczaj w parametrach
ustawieƒ karty sieciowej komputera, któremu udost´pniamy ∏àcze, nale˝y wybraç
automatycznà konfiguracj´ sieci lub jej odpowiednik (nazwa ta mo˝e ró˝niç si´ 
w zale˝noÊci od systemu operacyjnego oraz jego wersji).

Mo˝na równie˝ r´cznie skonfigurowaç odpowiednie parametry sieci – wówczas
klikamy lewym przyciskiem myszy na przycisk „Nie”.

5. Wspó∏dzielenie ∏àcza


