Przewodnik po instalacji zestawu

Orange Freedom

Teraz, bez wychodzenia z domu,
mo˝esz wszystko.

Orange Freedom sprawi, ˝e poczujesz puls
Êwiata wyraêniej ni˝ kiedykolwiek. Brak limitu
transferu i mo˝liwoÊç wysy∏ania i Êciàgania
plików z pr´dkoÊcià do 6Mb/s sprawià,
˝e poczujesz si´ naprawd´ wolny. Zdecyduj
tylko, czy chcesz pos∏uchaç muzyki,
obejrzeç film, poszukaç informacji,
a mo˝e zrobiç zakupy.
Korzystaj z Orange Freedom
I wolnoÊci, którà daje.
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1. ZawartoÊç zestawu instalacyjnego
1.1. ZTE ZXDSL 852

modem
ZXDSL 852

rozdzielacz sygna∏u

dwa mikrofiltry

kabel telefoniczny

kabel USB

p∏yta instalacyjna

Zestaw mo˝e wyst´powaç w dwóch
wersjach kolorystycznych: czarnej i bia∏ej
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1.2. A-100 Siemens

modem
A-100 Siemens

rozdzielacz sygna∏u

dwa mikrofiltry

kabel telefoniczny

kabel USB

p∏yta instalacyjna

Zestaw mo˝e wyst´powaç w dwóch
wersjach kolorystycznych: czarnej i bia∏ej
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2. Instalacja modemu
1. Do przeprowadzenia procesu instalacji potrzebne sà login i has∏o, które znajdziesz na
pierwszej stronie Umowy o Êwiadczenie us∏ugi Orange Freedom.
2. Zanim przejdziesz do instalacji zamknij wszystkie inne uruchomione aplikacje.
3. Po uruchomieniu komputera w∏ó˝ p∏yt´ CD Orange Freedom do nap´du CD-ROM. Zostanie
automatycznie uruchomiona prezentacja Orange Freedom. Je˝eli masz wy∏àczonà funkcj´
Autoodtwarzanie, program instalacyjny nale˝y uruchomiç, klikajàc dwukrotnie na ikon´
Starter na p∏ycie CD.
4. W tle zainstalujà si´ komponenty wymagane do uruchomienia aplikacji Orange Freedom.
5. W pierwszym oknie instalatora musisz wybraç aplikacj´ jakà chcesz zainstalowaç na swoim
komputerze oraz modem, za pomocà którego b´dziesz korzysta∏ z Internetu.

Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk „Dalej”.
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2.1. Instalacja w systemie MS Windows XP SP2 z wykorzystaniem programu instalacyjnego
Orange Freedom.
2.1.1 ZTE ZXDSL 852
1. W kolejnym oknie zapoznaj si´ z Umowà licencyjnà. Potwierdê akceptacj´ – zaznaczajàc
kwadrat poni˝ej treÊci licencji i przejdê „Dalej”.

2. W kolejnym oknie zobaczysz elementy zestawu instalacyjnego. Sprawdê, czy posiadasz
wszystkie. Sà one niezb´dne do prawid∏owej instalacji. By przejÊç do kolejnych kroków
instalacji pos∏uguj si´ przyciskiem „Dalej”.

Orange Freedom
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3. Nast´pnie pod∏àcz zestaw instalacyjny tak jak pokazano w animacji. Aby przejÊç do kolejnych
pod∏àczeƒ klikaj przycisk „Dalej”. Nale˝y zwróciç uwag´, aby do momentu zakoƒczenia instalacji
pozosta∏y po∏àczone wszystkie elementy zgodnie z animacjà. Nieprawid∏owe po∏àczenie
lub roz∏àczenie elementów zestawu w trakcie instalacji mo˝e byç przyczynà nieudanej instalacji.

UWAGA! JeÊli posiadasz w domu drugi aparat telefoniczny, pod∏àcz go do sieci przez zapasowy mikrofiltr.
4. Po pod∏aczeniu modemu do komputera aplikacja wgra sterowniki modemu. Mo˝e to potrwaç
kilka minut.
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5. Kolejne okno zwraca uwag´ na fizyczny stan diod na modemie.
JeÊli diody mrugajà – modem jest w trakcie synchronizacji.
JeÊli diody Êwiecà Êwiat∏em ciàg∏ym – modem jest zsynchornizowany.
Potwierdê, gdy modem jest zsynchornizowany.

Po zatwierdzeniu aplikacja ponownie poprosi Ci´, byÊ upewni∏ si´, ˝e modem
jest zsynchronizowany. JeÊli modem Êwieci Êwiat∏em ciàg∏ym kliknij przycisk „OK”
i przejdê do kolejnego kroku instalacji.

Orange Freedom
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6. Przygotuj nazw´ u˝ytkownika i has∏o, które znajdujà si´ na pierwszej stronie Umowy
o Êwiadczenie us∏ugi Orange Freedom.
W oknie komunikatu wpisz swój login i has∏o. Bardzo wa˝ne jest powtórzenie has∏a.
Nast´pnie kliknij „Dalej”.

7. Aplikacja sprawdzi i potwierdzi, czy podany login i has∏o sà prawid∏owe. Kliknij „OK”,
by zakoƒczyç instalacj´.

JeÊli w oknie dialogowym pojawi si´ komunikat o wprowadzeniu niepoprawnych danych kliknij
„OK”, a nast´pnie wprowadê poprawne dane.
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8. W ostatnim kroku aplikacja zapyta, czy chcesz uruchamiaç Internet przy starcie systemu,
umieÊciç ikon´ szybkiego uruchamiania na pulpicie oraz czy ma po∏àczyç z Internetem
po zakoƒczeniu instalacji. W tym celu zaznacz odpowiednie kwadraty i „Zakoƒcz” instalacj´.

9. Po zakoƒczeniu instalacji aplikacja zapyta Ci´, czy chcesz po∏àczyç si´ z Internetem.
UWAGA! Na pasku zadaƒ pojawi si´ ikona Orange. Jej kolor b´dzie uzale˝niony od po∏àczenia
z Internetem. JeÊli ikona b´dzie w kolorze szarym oznacza to, ˝e nie jesteÊ po∏àczony z Internetem.

Orange Freedom
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2.1.2 A-100 Siemens.
1. W pierwszym oknie zapoznaj si´ z Umowà licencyjnà. Potwierdê akceptacj´ – zaznaczajàc
kwadrat poni˝ej treÊci licencji i przejdê „Dalej”.

2. W kolejnym oknie zobaczysz elementy zestawu instalacyjnego. Sprawdê, czy posiadasz
wszystkie. Sà one niezb´dne do prawid∏owej instalacji.
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3. Nast´pnie pod∏àcz zestaw instalacyjny tak jak pokazano w animacji. Aby przejÊç do kolejnych
pod∏àczeƒ klikaj przycisk „Dalej”. Nale˝y zwróciç uwag´, aby do momentu zakoƒczenia instalacji
pozosta∏y po∏àczone wszystkie elementy zgodnie z animacjà. Nieprawid∏owe po∏àczenie
lub roz∏àczenie elementów zestawu w trakcie instalacji mo˝e byç przyczynà nieudanej instalacji.

UWAGA! JeÊli posiadasz w domu drugi aparat telefoniczny, pod∏àcz go do sieci przez zapasowy mikrofiltr.
4. Po pod∏aczeniu modemu do komputera aplikacja wgra sterowniki modemu. Mo˝e to potrwaç
kilka minut.

Orange Freedom
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5. Kolejne okno zwraca uwag´ na fizyczny stan diod na modemie.
JeÊli diody mrugajà – modem jest w trakcie synchronizacji.
JeÊli diody Êwiecà Êwiat∏em ciàg∏ym – modem jest zsynchornizowany.
Potwierdê, gdy modem jest zsynchornizowany.

Po zatwierdzeniu aplikacja ponownie poprosi Ci´, byÊ upewni∏ si´, ˝e modem jest
zsynchronizowany. JeÊli modem Êwieci Êwiat∏em ciàg∏ym kliknij przycisk „OK”
i przejdê do kolejnego kroku instalacji.
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6. Przygotuj nazw´ u˝ytkownika i has∏o, które znajdujà si´ na pierwszej stronie Umowy
o Êwiadczenie us∏ugi Orange Freedom.
W oknie komunikatu wpisz swój login i has∏o. Bardzo wa˝ne jest powtórzenie has∏a.
Nast´pnie kliknij „Dalej”.

7. Aplikacja sprawdzi i potwierdzi, czy podany login i has∏o sà prawid∏owe. Nast´pnie kliknij „OK”,
by zakoƒczyç instalacj´.

JeÊli w oknie dialogowym pojawi si´ komunikat o wprowadzeniu niepoprawnych danych kliknij „OK”,
a nast´pnie wprowadê poprawne dane.
Orange Freedom
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8. W ostatnim kroku aplikacja zapyta, czy chcesz uruchamiaç Internet przy starcie systemu,
umieÊciç ikon´ szybkiego uruchamiania na pulpicie oraz czy ma po∏àczyç z Internetem
po zakoƒczeniu instalacji. W tym celu zaznacz odpowiednie kwadraty i „Zakoƒcz” instalacj´.

9. Po zakoƒczeniu instalacji aplikacja zapyta Ci´, czy chcesz po∏àczyç si´ z Internetem.
UWAGA! Na pasku zadaƒ pojawi si´ ikona Orange. Jej kolor b´dzie uzale˝niony od po∏àczenia
z Internetem. JeÊli ikona b´dzie w kolorze szarym oznacza to, ˝e nie jesteÊ po∏àczony z Internetem.
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2.2. Instalacja w systemie MS Windows Vista z wykorzystaniem programu instalacyjnego
Orange Freedom.
2.2.1. ZTE ZXDSL 852
1. W pierwszym oknie zapoznaj si´ z Umowà licencyjnà. Potwierdê akceptacj´ – zaznaczajàc
kwadrat poni˝ej treÊci licencji i przejdê „Dalej”.

UWAGA! W trakcie instalacji oprogramowania modemu mo˝e pojawiç si´ nast´pujàcy komunikat:

Aby kontynuowaç instalacj´ kliknij na: „Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to”.

Orange Freedom
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2. W kolejnym oknie zobaczysz elementy zestawu instalacyjnego. Sprawdê, czy posiadasz
wszystkie . Sà one niezb´dne do prawid∏owej instalacji.

3. Nast´pnie pod∏àcz zestaw instalacyjny tak jak pokazano w animacji. Aby przejÊç do kolejnych
pod∏àczeƒ klikaj przycisk „Dalej”. Nale˝y zwróciç uwag´, aby do momentu zakoƒczenia instalacji
pozosta∏y po∏àczone wszystkie elementy zgodnie z animacjà. Nieprawid∏owe po∏àczenie
lub roz∏àczenie elementów zestawu w trakcie instalacji mo˝e byç przyczynà nieudanej instalacji.

UWAGA! JeÊli posiadasz w domu drugi aparat telefoniczny, pod∏àcz go do sieci przez zapasowy mikrofiltr.
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4. Po pod∏aczeniu modemu do komputera aplikacja wgra sterowniki modemu. Mo˝e to potrwaç
kilka minut.

5. Kolejne okno zwraca uwag´ na fizyczny stan diod na modemie.
JeÊli diody mrugajà – modem jest w trakcie synchronizacji.
JeÊli diody Êwiecà Êwiat∏em ciàg∏ym – modem jest zsynchornizowany.
Potwierdê, gdy modem jest zsynchornizowany.

Orange Freedom
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Po zatwierdzeniu aplikacja ponownie poprosi Ci´, byÊ upewni∏ si´, ˝e modem jest
zsynchronizowany. JeÊli modem Êwieci Êwiat∏em ciàg∏ym kliknij przycisk „OK”
i przejdê do kolejnego kroku instalacji.

6. Przygotuj nazw´ u˝ytkownika i has∏o, które znajdujà si´ na pierwszej stronie Umowy
o Êwiadczenie us∏ugi Orange Freedom.
W oknie komunikatu wpisz swój login i has∏o. Bardzo wa˝ne jest powtórzenie has∏a.
Nast´pnie kliknij „Dalej”.
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7. Aplikacja sprawdzi i potwierdzi, czy podany login i has∏o sà prawid∏owe. Nast´pnie kliknij „OK”,
by zakoƒczyç instalacj´.

JeÊli w oknie dialogowym pojawi si´ komunikat o wprowadzeniu niepoprawnych danych kliknij „OK”,
a nast´pnie wprowadê poprawne dane.
8. W ostatnim kroku aplikacja zapyta, czy chcesz uruchamiaç Internet przy starcie systemu,
umieÊciç ikon´ szybkiego uruchamiania na pulpicie oraz czy ma po∏àczyç z Internetem
po zakoƒczeniu instalacji. W tym celu zaznacz odpowiednie kwadraty i „Zakoƒcz” instalacj´.

Orange Freedom
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9. Po zakoƒczeniu instalacji aplikacja zapyta Ci´, czy chcesz po∏àczyç si´ z Internetem.
UWAGA! Na pasku zadaƒ pojawi si´ ikona Orange. Jej kolor b´dzie uzale˝niony od po∏àczenia
z Internetem. JeÊli ikona b´dzie w kolorze szarym oznacza to, ˝e nie jesteÊ po∏àczony z Internetem.

2.2.2. A-100 Siemens
1. W pierwszym oknie zapoznaj si´ z Umowà licencyjnà. Potwierdê akceptacj´ – zaznaczajàc
kwadrat poni˝ej treÊci licencji i przejdê „Dalej”.
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UWAGA! W trakcie instalacji oprogramowania modemu mo˝e pojawiç si´ nast´pujàcy komunikat:

Aby kontynuowaç instalacj´ kliknij na: „Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to”.
2. W kolejnym oknie zobaczysz elementy zestawu instalacyjnego. Sprawdê, czy posiadasz
wszystkie. Sà one niezb´dne do prawid∏owej instalacji.

Orange Freedom
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3. Nast´pnie pod∏àcz zestaw instalacyjny tak jak pokazano w animacji. Aby przejÊç do kolejnych
pod∏àczeƒ klikaj przycisk „Dalej”. Nale˝y zwróciç uwag´, aby do momentu zakoƒczenia instalacji
pozosta∏y po∏àczone wszystkie elementy zgodnie z animacjà. Nieprawid∏owe po∏àczenie
lub roz∏àczenie elementów zestawu w trakcie instalacji mo˝e byç przyczynà nieudanej instalacji.

UWAGA! JeÊli posiadasz w domu drugi aparat telefoniczny, pod∏àcz go do sieci przez zapasowy mikrofiltr.
4. Po pod∏aczeniu modemu do komputera aplikacja wgra sterowniki modemu. Mo˝e to potrwaç kilka minut.
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5. Kolejne okno zwraca uwag´ na fizyczny stan diod na modemie.
JeÊli diody mrugajà – modem jest w trakcie synchronizacji.
JeÊli diody Êwiecà Êwiat∏em ciàg∏ym – modem jest zsynchornizowany.
Potwierdê, gdy modem jest zsynchornizowany.

Po zatwierdzeniu aplikacja ponownie poprosi Ci´, byÊ upewni∏ si´, ˝e modem jest
zsynchronizowany. JeÊli modem Êwieci Êwiat∏em ciàg∏ym kliknij przycisk „OK” i przejdê
do kolejnego kroku instalacji.

6. Przygotuj nazw´ u˝ytkownika i has∏o, które znajdujà si´ na pierwszej stronie Umowy
o Êwiadczenie us∏ugi Orange Freedom.
Orange Freedom
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W oknie komunikatu wpisz swój login i has∏o. Bardzo wa˝ne jest powtórzenie has∏a. Nast´pnie
kliknij „Dalej”.

7. Aplikacja sprawdzi i potwierdzi, czy podany login i has∏o sà prawid∏owe. Nast´pnie kliknij „OK”,
by zakoƒczyç instalacj´.

JeÊli w oknie dialogowym pojawi si´ komunikat o wprowadzeniu niepoprawnych danych kliknij „OK”,
a nast´pnie wprowadê poprawne dane.
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8. W ostatnim kroku aplikacja zapyta, czy chcesz uruchamiaç Internet przy starcie systemu,
umieÊciç ikon´ szybkiego uruchamiania na pulpicie oraz czy ma po∏àczyç z Internetem
po zakoƒczeniu instalacji. W tym celu zaznacz odpowiednie kwadraty i „Zakoƒcz” instalacj´.

9. Po zakoƒczeniu instalacji aplikacja zapyta Ci´, czy chcesz po∏àczyç si´ z Internetem.
UWAGA! Na pasku zadaƒ pojawi si´ ikona Orange. Jej kolor b´dzie uzale˝niony od po∏àczenia
z Internetem. JeÊli ikona b´dzie w kolorze szarym oznacza to, ˝e nie jesteÊ po∏àczony z Internetem.

Orange Freedom
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2.3. Samodzielna instalacja w systemie MS Windows XP SP2.
2.3.1. ZTE ZXDSL 852
Aby samodzielnie zainstalowaç modem przeprowadê nast´pujàce kroki:
1. W∏ó˝ p∏yt´ CD do nap´du.
2. Na p∏ycie znajduje si´ katalog „Drivers”.
3. Wewnàtrz katalogu „Drivers” znajdujà si´ dwa katalogi „Siemens” oraz „ZTE”. W celu instalacji
sterowników do modemu ZTE ZXDSL kliknij dwa razy lewym przyciskiem myszy na katalog „ZTE”.
4. Tutaj znajdujà si´ trzy katalogi: „Generic”, „Vista_32” oraz „Vista_64”. W katalogu „Generic”
otwórz plik „setup.exe”. Sterowniki do modemu zainstalujà si´ automatycznie w tle.
5. W kolejnym kroku pod∏àcz modem zgodnie ze schematem ze strony 9. Pojawi si´ okno
dialogowe informujàce o instalacji sterowników modemu.

Po zakoƒczeniu instalacji w rogu ekranu pojawi si´ komunikat w chmurce informujàcy
o zainstalowaniu nowego sprz´tu.
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6. W celu po∏àczenia si´ z Internetem nale˝y skonfigurowaç modem, aby to zrobiç odnajdê
na pulpicie ikon´ podpisanà „ZTE ZXDSL 852”.

Klikajàc na nià dwa razy lewym przyciskiem myszy otworzysz okno z konfiguracjà po∏àczenia.

W pole „Nazwa u˝ytkownika” i „Has∏o” wpisz login i has∏o, które znajdziesz na pierwszej stronie
Umowy o Êwiadczenie us∏ugi Orange Freedom.
UWAGA! WielkoÊç liter ma znaczenie.
Aby nie wpisywaç ponownie has∏a, mo˝esz zaznaczyç pole wyboru „Zapisz t´ nazw´ u˝ytkownika
i has∏o dla nast´pujàcych u˝ytkowników”. Zrób to jedynie wtedy, gdy masz pewnoÊç, ˝e nikt
niepowo∏any nie b´dzie u˝ywa∏ Twojego komputera.
Orange Freedom
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2.3.2 A-100 Siemens
Aby samodzielnie zainstalowaç modem przeprowadê nast´pujàce kroki:
1. W∏ó˝ p∏yt´ CD do nap´du.
2. Na p∏ycie znajduje si´ katalog „Drivers”.
3. Wewnàtrz katalogu „Drivers” znajdujà si´ dwa katalogi „Siemens” oraz „ZTE”. W celu instalacji
sterowników do modemu Siemens kliknij dwa razy lewym przyciskiem myszy na katalog „Siemens”.
4. Tutaj znajdujà si´ trzy katalogi: „Generic”, „Vista_32” oraz „Vista_64”. W katalogu „Generic”
otwórz plik „setup.exe”. Sterowniki do modemu zainstalujà si´ automatycznie w tle.
5. W kolejnym kroku pod∏àcz modem zgodnie ze schematem ze strony 9. Pojawi si´ okno
dialogowe informujàce o instalacji oprogramowania.

Po zakoƒczeniu instalacji w rogu ekranu pojawi si´ komunikat w chmurce informujàcy
o zainstalowaniu nowego sprz´tu.
6. Aby skonfigurowaç modem odnajdê na pulpicie ikon´ podpisanà „Internet ADSL”.

Klikajàc na nià dwa razy lewym przyciskiem myszy otworzysz okno z konfiguracjà po∏àczenia.
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W pole „Nazwa u˝ytkownika” i „Has∏o” wpisz login i has∏o, które znajdziesz na pierwszej stronie
Umowy o Êwiadczenie us∏ugi Orange Freedom.
UWAGA! WielkoÊç liter ma znaczenie.
Aby nie wpisywaç ponownie has∏a, mo˝esz zaznaczyç pole wyboru „Zapisz t´ nazw´ u˝ytkownika
i has∏o dla nast´pujàcych u˝ytkowników”. Zrób to jedynie wtedy, gdy masz pewnoÊç, ˝e nikt
niepowo∏any nie b´dzie u˝ywa∏ Twojego komputera.
2.4. Samodzielna instalacja w MS Windows Vista.
2.4.1 ZTE ZXDSL 852
Aby samodzielnie zainstalowaç modem przeprowadê nast´pujàce kroki:
1. W∏ó˝ p∏yt´ CD do nap´du.
2. Na p∏ycie znajduje si´ katalog „Drivers”.
3. Wewnàtrz katalogu „Drivers” znajdujà si´ dwa katalogi „Siemens” oraz „ZTE”. W celu
instalacji sterowników do modemu A-100 Siemens kliknij dwa razy lewym przyciskiem myszy
na katalog „ZTE”.
4. W katalogu „ZTE” znajdujà si´ trzy katalogi: „Generic”, „Vista_32” oraz „Vista_64”.
Wybierz katalog „Vista_32” lub „Vista_64”, w zale˝noÊci od tego jakà posiadasz wersj´ systemu
operacyjnego. Nast´pnie lewym przyciskiem myszy kliknij dwa razy na plik „setup.exe” w celu
instalacji sterowników.

Orange Freedom

31

JeÊli podczas rozpocz´cia instalacji pojawi si´ nast´pujàce okno dialogowe, zaznacz opcje
„Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to”.

Sterowniki do modemu automatycznie zainstalujà si´ w tle.
Nast´pnie pod∏àcz modem zgodnie ze schematem ze strony 9.
System rozpozna urzàdzenie, a nast´pnie zainstaluje oprogramowanie sterownika.

5. W celu po∏àczenia si´ z Internetem nale˝y skonfigurowaç modem, aby to zrobiç odnajdê
na pulpicie ikon´ podpisanà „ZTE ZXDSL 852”
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Klikajàc na nià dwa razy lewym przyciskiem myszy otworzysz okno z konfiguracjà po∏àczenia.

W pole „Nazwa u˝ytkownika” i „Has∏o” wpisz login i has∏o, które znajdziesz na pierwszej stronie
Umowy o Êwiadczenie us∏ugi Orange Freedom.
UWAGA! WielkoÊç liter ma znaczenie.
Aby nie wpisywaç ponownie has∏a, mo˝esz zaznaczyç pole wyboru „Zapisz t´ nazw´ u˝ytkownika
i has∏o dla nast´pujàcych u˝ytkowników”. Zrób to jedynie wtedy, gdy masz pewnoÊç, ˝e nikt
niepowo∏any nie b´dzie u˝ywa∏ Twojego komputera.
Orange Freedom
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2.4.2. A-100 Siemens.
Aby samodzielnie zainstalowaç modem przeprowadê nast´pujàce kroki:
1. W∏ó˝ p∏yt´ CD do nap´du.
2. Na p∏ycie znajduje si´ katalog „Drivers”.
3. Wewnàtrz katalogu „Drivers” znajdujà si´ dwa katalogi „Siemens” oraz „ZTE”. W celu
instalacji sterowników do modemu A-100 Siemens kliknij dwa razy lewym przyciskiem myszy
na katalog „Siemens”.
4. W katalogu „Siemens” znajdujà si´ trzy katalogi: „Generic”, „Vista_32” oraz „Vista_64”.
Wybierz katalog „Vista_32” lub „Vista_64”, w zale˝noÊci od tego jakà posiadasz wersj´ systemu
operacyjnego. Nast´pnie lewym przyciskiem myszy kliknij dwa razy na plik „setup.exe” w celu
instalacji sterowników.
JeÊli podczas rozpocz´cia instalacji pojawi si´ nast´pujàce okno dialogowe, zaznacz opcje
„Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to”.

Sterowniki do modemu automatycznie zainstalujà si´ w tle.
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5. Nast´pnie pod∏àcz modem zgodnie ze schematem ze strony 9. System rozpozna urzàdzenie,
a nast´pnie zainstaluje oprogramowanie sterownika.

6. Aby skonfigurowaç modem odnajdê na pulpicie ikon´ podpisanà „Siemens Dial-Up PPP Connection”

Klikajàc na nià dwa razy lewym przyciskiem myszy otworzysz okno z konfiguracjà po∏àczenia.

Orange Freedom
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W pole „Nazwa u˝ytkownika” i „Has∏o” wpisz login i has∏o, które znajdziesz na pierwszej stronie
Umowy o Êwiadczenie us∏ugi Orange Freedom.
UWAGA! WielkoÊç liter ma znaczenie.
Aby nie wpisywaç ponownie has∏a, mo˝esz zaznaczyç pole wyboru „Zapisz t´ nazw´ u˝ytkownika
i has∏o dla nast´pujàcych u˝ytkowników”. Zrób to jedynie wtedy, gdy masz pewnoÊç, ˝e nikt
niepowo∏any nie b´dzie u˝ywa∏ Twojego komputera.
2.5. Instalacja w MS Windows 2000
W systemie MS Windows 2000 mo˝liwa jest jedynie samodzielna instalacja obu modemów.
Aby samodzielnie zainstalowaç modem przeprowadê nast´pujàce kroki:
1. W∏ó˝ p∏yt´ CD do nap´du.
2. Na p∏ycie znajduje si´ katalog „Drivers”.
3. Wewnàtrz katalogu „Drivers” znajdujà si´ dwa katalogi „Siemens” oraz „ZTE”. Wybierz katalog
odpowiadajàcy modemowi, który posiadasz.
4. W wybranym katalogu znajdujà si´ trzy podkatalogi: „Generic”, „Vista_32” oraz „Vista_64”.
Nale˝y wybraç katalog „Generic. Nast´pnie lewym przyciskiem myszy kliknij dwa razy na plik
„setup.exe” w celu instalacji sterowników.
Sterowniki do modemu automatycznie zainstalujà si´ w tle.
5. Nast´pnie pod∏àcz modem zgodnie ze schematem ze strony 9. System rozpozna urzàdzenie,
a nast´pnie zainstaluje oprogramowanie sterownika.
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6. Aby skonfigurowaç modem odnajdê na pulpicie ikon´ podpisanà „Siemens Dial-Up PPP
Connection” w przypadku posiadania modemu Siemens A-100

JeÊli posiadasz modem ZTE ZXDSL 852, to na pulpicie znajduje si´ ikona „ZTE ZXDSL 852”.

Orange Freedom
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Klikajàc ikon´ dwa razy lewym przyciskiem myszy otworzysz okno z konfiguracjà po∏àczenia.
Dla modemu Siemens A-100:

Dla modemu ZTE ZXDSL 852:

W pole „Nazwa u˝ytkownika” i „Has∏o” wpisz login i has∏o, które znajdziesz na pierwszej stronie
Umowy o Êwiadczenie us∏ugi Orange Freedom.
UWAGA! WielkoÊç liter ma znaczenie.
Aby nie wpisywaç ponownie has∏a, mo˝esz zaznaczyç pole wyboru „Zapisz t´ nazw´ u˝ytkownika
i has∏o dla nast´pujàcych u˝ytkowników”. Zrób to jedynie wtedy, gdy masz pewnoÊç, ˝e nikt
niepowo∏any nie b´dzie u˝ywa∏ Twojego komputera.
O udanym nawiàzaniu po∏àczenia zostaniesz poinformowany komunikatem:
Dla modemu Siemens A-100:
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Dla modemu ZTE ZXDSL 852:

3. Po∏àcz/Roz∏àcz
3.1 Sterowanie w systemie operacyjnym MS Windows XP SP2.
Sterowanie po∏àczeniem Internetowym w systemie MS Windows XP SP2 jest podobne
dla obu systemów. Odbywa si´ to za pomocà menu kontekstowego, otwieranego dwoma
klikni´ciami prawego przycisku myszy na ikon´ Orange Freedom na pasku zadaƒ.
W celu po∏àczenia si´ z Internetem kliknij na „Po∏àcz”.

Po uzyskaniu po∏àczenia wyÊwietli si´ okno potwierdzajàce po∏àczenie.

ZaÊ ikona znajdujàca si´ na pasku zadaƒ podÊwietli si´ na pomaraƒczowo.
Orange Freedom
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W celu roz∏àczenia po∏àczenia nale˝y równie˝ skorzystaç z menu kontekstowego ikony ORANGE,
znajdujàcej si´ na pasku zadaƒ i kliknàç „Roz∏àcz”.

Po zakoƒczeniu po∏àczenia z Internetem na ekranie monitora pojawi si´ okno z informacjà:
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3.2 Sterowanie w systemie operacyjnym MS Windows Vista.
Sterowanie po∏àczeniem Internetowym w systemie MS Windows Vista jest podobne dla obu
modemów. Odbywa si´ to za pomocà menu kontekstowego, otwieranego dwoma klikni´ciami
prawego przycisku myszy na ikon´ ORANGE znajdujàca si´ na pasku zadaƒ.
W celu po∏àczenia si´ z Internetem kliknij na „Po∏àcz”.

Po uzyskaniu po∏àczenia wyÊwietli si´ okno potwierdzajàce po∏àczenie.

ZaÊ ikona znajdujàca si´ na pasku zadaƒ podÊwietli si´ na pomaraƒczowo.
Orange Freedom
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W celu roz∏àczenia po∏àczenia nale˝y równie˝ skorzystaç z menu kontekstowego ikony ORANGE,
znajdujàcej si´ na pasku zadaƒ i kliknàç „Roz∏àcz”.

Po zakoƒczeniu po∏àczenia z Internetem na ekranie monitora pojawi si´ okno z informacjà:
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4. Pomoc w rozwiàzywaniu problemów
1. Diagnoza problemu na podstawie stanu diod na modemie.
Lampka PWR – ciàg∏e Êwiat∏o
Lampka DATA – migajàce Êwiat∏o
Lampka LINK – ciàg∏e Êwiat∏o
Normalna praca modemu
Modem jest pod∏àczony do komputera kablem USB i zsynchronizowany na linii ADSL.
U˝ytkownik po∏àczony jest z Internetem. Dioda DATA miga podczas transmisji danych.
Lampka PWR – ciàg∏e Êwiat∏o
Lampka DATA – wy∏àczona
Lampka LINK – ciàg∏e Êwiat∏o
Modem gotowy do po∏àczenia z Internetem.
Modem jest pod∏àczony do komputera kablem USB i zsynchronizowany na linii ADSL.
Lampka PWR – wy∏àczona
Lampka DATA – wy∏àczona
Lampka LINK – wy∏àczona
Modem nie dzia∏a:
Sprawdê, czy modem jest pod∏àczony do komputera kablem USB;
Sprawdê, czy kabel USB modemu nie jest uszkodzony;
Sprawdê, czy modem modem jest pod∏àczony do portu USB o niskim poziomie zasilania.
Najlepiej, by modem w∏àczony by∏ bezpoÊrednio do portu USB komputera;
Od∏àcz inne urzàdzenia USB. Od∏àcz i ponownie pod∏àcz modem do portu USB komputera.
Uruchom ponownie komputer;
Sprawdê, czy sterowniki od modemu zosta∏y zainstalowane na komputerze;
Od∏àcz modem i zainstaluj ponownie oprogramowanie z p∏yty CD znajdujàcej si´ w zestawie
Orange Freedom. Nast´pnie ponownie pod∏àcz modem;
Inne przyczyny:
■ w przypadku komputerów przenoÊnych w trybie zasilania z baterii mo˝liwe jest, ˝e port
USB nie jest zasilany;
■ system operacyjny nie za∏adowa∏ do modemu sterowników lub wystàpi∏y b∏´dy w pracy interfejsu.
Lampka PWR – ciàg∏e Êwiat∏o
Lampka DATA – wy∏àczona
Lampka LINK – migajàce Êwiat∏o
Brak synchronizacji z linià ADSL.
Modem jest pod∏àczony do komputera kablem USB, lecz nie jest zsynchronizowany na linii ADSL:
Albo komputer w∏aÊnie zosta∏ uruchomiony i modem przez chwil´ poszukuje linii ADSL;
Albo modem nie mo˝e si´ zsynchronizowaç, poniewa˝ linia ADSL nie dzia∏a lub modem zosta∏
pod∏àczony do linii poprzez mikrofiltr.
JeÊli jest to pierwsze pod∏àczenie do Internetu, linia ADSL prawdopodobnie nie jest jeszcze
przygotowana do u˝ycia. Nale˝y poczekaç kilka dni. JeÊli otrzyma∏eÊ ju˝ informacje
potwierdzajàcà mo˝liwoÊç korzystania z us∏ugi Orange Freedom za poÊrednictwem SMS-a,
e-maila lub telefonicznie, a problem nadal wyst´puje, zadzwoƒ pod numer 510 100 100.
Orange Freedom
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2. Niespodziewane przerywanie po∏àczenia z Internetem.
Aby rozpoznaç problem niespodziewanego przerywania po∏àczenia z Internetem, niezb´dne jest
zapami´tanie stanu lampek (diod) na modemie w momencie przerwania po∏àczenia. Stan ten
pozwala ustaliç, czy êród∏em problemu jest:
Brak zasilania modemu pràdem (chwilowy – skoki napi´cia) lub ca∏kowite od∏àczenie
zasilania (modem wy∏àczony);
Utrata synchronizacji: chwilowa (skoki napi´cia) lub d∏ugotrwa∏a (problemy z linià telefonicznà).
Po∏àczenie zosta∏o przerwane:
Lampka (dioda) PWR nie Êwieci si´ – przerwa w zasilaniu modemu:
■ nale˝y tymczasowo od∏àczyç inne urzàdzenia USB (webcam, skaner, drukark´), na chwil´
od∏àczyç i ponownie pod∏àczyç modem do gniazda USB komputera. JeÊli po tych
czynnoÊciach lampka PWR zaÊwieci si´ i modem uzyska synchronizacj´ na ∏àczu ADSL (lampka
LINK Êwieci Êwiat∏em ciàg∏ym), nale˝y ponownie spróbowaç ustanowiç po∏àczenie z Internetem.
■ nale˝y pod∏àczyç modem do innej wtyczki USB. JeÊli lampka PWR zaÊwieci si´ i modem
uzyska synchronizacj´ na ∏àczu ADSL (lampka LINK Êwieci Êwiat∏em ciàg∏ym), nale˝y
ponownie spróbowaç ustanowiç po∏àczenie z Internetem.
Niespodziewane wy∏àczanie si´ modemu:
Lampka LINK na modemie miga – oznacza to synchronizacj´ na ∏àczu ADSL
■ nale˝y sprawdziç po∏àczenie kabli telefonicznych – czy modem jest poprawnie po∏àczony
z rozdzielaczem lub gniazdkiem telefonicznym;
■ modem powinien byç jako pierwszy pod∏àczony do rozdzielacza lub gniazdka
telefonicznego. Nie nale˝y pod∏àczaç modemu do linii telefonicznej poprzez inne
urzàdzenia telekomunikacyjne (telefon, faks, automatyczna sekretarka);
■ nale˝y sprawdziç równie˝, czy wszystkie u˝ywane gniazdka telefoniczne (do których
pod∏àczone sà np. faks, automatyczna sekretarka) maja za∏o˝ony mikrofiltr ADSL – mikrofiltr
ten powinien byç pod∏àczony jako pierwszy w gniazdku (przed danym urzàdzeniem).
■ wy∏àczyç tymczasowo inne urzàdzenia pod∏àczone do tej samej linii telefonicznej
co modem ADSL (faks, automatycznà sekretark´);
■ u˝ywanie przed∏u˝acza kabla telefonicznego do po∏àczenia z Internetem jest stanowczo
odradzana. Nale˝y pod∏àczyç modem ADSL do gniazdka telefonicznego bezpoÊrednio;
■ jeÊli po wykonaniu powy˝szych instrukcji lampka PWR zaÊwieci si´ i modem uzyska
synchronizacj´ na ∏àczu ADSL (lampka LINK Êwieci Êwiat∏em ciàg∏ym), nale˝y ponownie
spróbowaç ustanowiç po∏àczenie z Internetem;
Lampki na modemie Êwiecà Êwiat∏em ciàg∏ym (lampka PWR i lampka LINK, lampka DATA nie Êwieci
si´) – oznacza to, ˝e po∏àczenie z Internetem zosta∏o wstrzymane;
■ byç mo˝e jeden z u˝ywanych programów jest skonfigurowany w taki sposób, aby
automatycznie przerwaç po∏àczenie z Internetem po u˝yciu;
■ nale˝y sprawdziç ustawienia programów otwartych w momencie przerwania po∏àczenia
z Internetem;
■ jeÊli otwarty by∏ program Poczty, w menu Narz´dzia ➜ Opcje nale˝y sprawdziç, czy nie jest
zaznaczona opcja Od∏àcz po wys∏aniu i odebraniu;
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3. Niespodziewane wy∏àczanie si´ modemu.
Czasami zdarza si´, ˝e podczas surfowania po Internecie modem nagle si´ wy∏àcza. Problem ten
z regu∏y wynika z zak∏óceƒ w jego zasilaniu. Mo˝liwe sà jednak inne powody.
3.1 Zarzàdzanie zasilaniem w systemie MS Windows.
JeÊli u˝ywany system operacyjny to MS Windows 2000 lub MS Windows XP, mo˝na dezaktywowaç
opcj´ oszcz´dzania energii.
MS Windows 2000:
■ kliknij prawym przyciskiem myszki na Mój komputer;
■ nast´pnie kliknij na W∏aÊciwoÊci;
■ kliknij na przycisk System i wybierz zak∏adk´ Menad˝er urzàdzeƒ;
■ dwukrotnie kliknij na Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej, nast´pnie na G∏ówny
koncentrator USB;
■ wybierz zak∏adk´ Zasilanie;
■ wy∏àcz opcj´ Zezwalaj komputerowi na wy∏àczenie tego urzàdzenia w celu oszcz´dzania energii;
■ zatwierdê, klikajàc na przycisk OK we wszystkich okienkach;
■ ponownie uruchom komputer;
■ ponownie ustanów po∏àczenie z Internetem, klikajàc na przycisk po∏àcz w aplikacji Orange Freedom.
MS Windows XP
■ równoczeÊnie naciÊnij na klawisze Windows i Pause – Break na klawiaturze swojego komputera;
■ wybierz zak∏adk´ Sprz´t, nast´pnie zak∏adk´ Menad˝er urzàdzeƒ;
■ kliknij na Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej, a nast´pnie dwukrotnie kliknij
na G∏ówny koncentrator USB;
■ wybierz zak∏adk´ zarzàdzanie energià;
■ dezaktywuj opcje Zezwalaj komputerowi na wy∏àczenie tego urzàdzenia w celu oszcz´dzania energii;
■ zatwierdê, klikajàc na przycisk OK;
■ ponownie uruchom komputer;
■ ponownie ustanów po∏àczenie z Internetem, klikajàc na przycisk po∏àcz w aplikacji Orange Freedom.
3.2 Komputer iMac lub laptop
JeÊli korzystasz z iMaca, odradza si´ u˝ywania gniazda USB znajdujàcego si´ z boku klawiatury.
Gniazdo to jest s∏àbiej zasilane pràdem ni˝ gniazdo USB znajdujàce si´ z ty∏y komputera;
JeÊli korzystasz z laptopa, nale˝y sprawdziç, czy jest pod∏àczony do sieci.
3.3 P∏yta G∏ówna jest wyposa˝ona w chipset VIA
Problem mo˝e wyniknàç z faktu, ˝e p∏yta g∏ówna komputera jest wyposa˝ona w chipset VIA.
Otwórz Panel sterowania.
W MS Windows 98, ME, 2000 kliknij dwa razy na Mój komputer, nast´pnie Panel sterowania.
W MS Windows XP naciÊnij równoczeÊnie klawisze Windows i Pause – Break, wybierz
zak∏adk´ Sprz´t, a nast´pnie Menad˝er urzàdzeƒ.
Dwukrotnie kliknij na przycisk Kontroler USB.
Orange Freedom
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JeÊli s∏owo VIA nie pojawia si´, problemem jest zasilanie modemu;
JeÊli jest s∏owo VIA, nale˝y zamknàç okienko i wykonaç nast´pujàce czynnoÊci:
■ w∏ó˝ CD Orange Freedom do nap´du CD i trzymaj przyciÊni´ty klawisz Shift przez oko∏o
30 sekund w celu unikni´cia automatycznego uruchomienia si´ programu z CD (jeÊli program
multimedialny mimo wszystko si´ uruchomi, zamknij go);
■ kliknij na menu Start, potem na Uruchom;
■ wpisz D:\Correctif_USB_VIA, gdzie D oznacza czytnik CD, w którym znajduje si´ CD-ROM
Orange Freedom (mo˝e to byç E, F…, w zale˝noÊci od konfiguracji komputera);
■ zatwierdê, klikajàc na OK.;
■ dwukrotnie kliknij na ikon´ pliku readme.txt i post´puj zgodnie z instrukcjami.
4. Problemy wyst´pujàce podczas uruchamiania Orange Freedom
4.1 Lampka PWR na modemie Êwieci Êwiat∏em ciàg∏ym, a lampka LINK miga. Taki stan lampek
oznacza brak synchronizacji na ∏àczu ADSL. JeÊli jest to pierwsze pod∏àczenie do Internetu,
linia ADSL prawdopodobnie nie jest jeszcze przygotowana do u˝ycia. Nale˝y poczekaç kilka dni.
JeÊli otrzyma∏eÊ ju˝ informacj´ potwierdzajàca mo˝liwoÊç korzystania z us∏ugi Orange Freecom
za poÊrednictwem SMS-a, e-maila lub telefonicznie, a problem nadal wyst´puje, zadzwoƒ
pod numer 0 501 100 100.
4.2 Obie lampki (diody) Êwieca Êwiat∏em ciàg∏ym, a na ekranie pojawia si´ komunikat o b∏´dzie: b∏àd 650;
4.3 Linia telefoniczna nie dzia∏a (np. brak sygna∏u zg∏oszeniowego w s∏uchawce telefonu),
mimo ˝e mikrofiltry ADSL sà prawid∏owo pod∏àczone.

5. S∏ownik poj´ç u˝ytych w instrukcji
Modem ZXDSL 852
Modem ADSL jest urzàdzeniem przekszta∏cajàcym sygna∏ cyfrowy z komputera na sygna∏
analogowy przesy∏any za pomocà linii telefonicznej. Umo˝liwia transfer informacji z du˝ymi
szybkoÊciami, wielokrotnie przekraczajàcymi mo˝liwoÊci klasycznych modemów telefonicznych.
Modem ZXDSL 852 posiada interfejsy umo˝liwiajàce po∏àczenie go z komputerem (gniazdo USB)
oraz z linià telefonicznà (gniazdo LINE).
Na przednim panelu znajdujà si´ kontrolki sygnalizujàce stan modemu: diody PWR, DATA, LINK.
Gniazdo USB
Umo˝liwia po∏àczenie modemu z komputerem.
Zestaw instalacyjny dla modemu ZXDSL 852 zawiera kabel USB.
Gniazdo LINE
Umo˝liwia po∏àczenie modemu z rozdzielaczem (gniazdkiem telefonicznym) poprzez kabel telefoniczny.
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Lampka (dioda) PWR
Sygnalizuje stan po∏àczenia USB mi´dzy modemem i komputerem.
Lampka (dioda) DATA
Sygnalizuje transmisj´ danych. Podczas prawid∏owej pracy modemu diody PWR i LINK Êwieca
ciàg∏ym Êwiat∏em. Gdy uzytkownik po∏àczony jest z Internetem, a przez ∏àcze przesy∏ane sà
dane, lampka DATA miga.
Lampka (dioda) LINK
Sygnalizuje stan po∏àczenia szerokopasmowego na linii telefonicznej ADL.
Mikrofiltry
Mikrofiltry sa urzàdzeniami s∏u˝àcymi do oddzielania pasma telefonicznego od pasma transmisji
danych. Wszystke urzàdzenia telefoniczne (telefon, faks, modem analogowy) muszà byç
pod∏àczone za poÊrednictwem mikrofiltrów do linii telefonicznej, na której jest aktywowana
us∏uga Orange Freedom. Mikrofiltr jest instalowany pomi´dzy gniazdem telefonicznym
a urzàdzeniem telefonicznym. Jeden mikrofiltr umo˝liwia pod∏àczenie jednego urzàdzenia
telefonicznego. Mikrofiltr posiada gniazdo PHONE pozwalajàce na pod∏àczenie urzàdzenia
telefonicznego oraz wtyk RJ-11 do gniazda linii telefonicznej.
Uwaga! Do mikrofiltru nie nale˝y przy∏àczaç modemu ADSL, gdy˝ spowoduje to brak
synchronizacji urzàdzenia (nie zostanie nawiàzane po∏àczenie z siecià operatora).
Informacje na temat przepustowoÊci
Wskazówka: 8 bitów na sekund´ odpowiada 1 bajtowi na sekund´.
Przyk∏ady:
512 kilobitów na sekund´ (512 kb/s) odpowiada 64 kilobajtom na sekund´ (64 kB/s)
1024 kilobity na sekund´ (1024 kb/s) odpowiadajà 128 kilobajtom na sekund´ (128 kB/s)
2048 kilobitów na sekund´ (2048 kb/s) odpowiada 256 kilobajtom na sekund´ (256 kB/s)
6144 kilobity na sekund´ (6144 kb/s) odpowiadajà 768 kilobajtom na sekund´ (768 kB/s)
JeÊli przyk∏adowe po∏àczenie ma maksymalnà szybkoÊç pobierania danych 512 kB/s
i maksymalnà szybkoÊç wysy∏ania danych 128 kB/s, to znaczy, ˝e maksymalna szybkoÊç
liczona w bajtach wyniesie 64 kB/s w momencie pobierania danych z Internetu i 16 kB/s
w momencie wysy∏ania danych do Internetu.
Efektywna pr´dkoÊç przesy∏ania danych poprzez ∏àcze ADSL zale˝y od:
SzybkoÊc serwera, z którego pobierane lub do którego wysy∏ane sa dane;
Liczby u˝ytkowników jednoczeÊnie korzystajàcych z tego serwera;
PrzepustowoÊci ∏àcza, jakim pod∏àczony jest serwer do sieci Internet.
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