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Wymagania

Modem SpeedTouch 330 obs∏ugiwany jest przez systemy operacyjne 
Mac OS 9.x i Mac OS X. 
Niniejsza instrukcja dedykowana jest dla systemu Mac OS 9.x.
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a) lokalizacja sterowników

Sterowniki znajdujà si´ na do∏àczonej p∏ycie CD. W∏aÊciwe sterowniki dla konkretnej
wersji systemu operacyjnego znajdujà si´ w katalogu o nazwie odpowiadajàcej wersji
systemu.

b) instalacja

Instalacj´ nale˝y rozpoczàç z OD¸ÑCZONYM kablem USB. Proces instalacji jest 
zautomatyzowany. Wejdê do katalogu o odpowiadajàcej Ci wersji systemu 
i uruchom program Installer. Kliknij Install.

1. Instalacja

Podczas instalacji sterowników nie mogà byç uruchomione ˝adne inne programy.
Kliknij przycisk Continue w celu automatycznego zamkni´cia wszystkich innych 
uruchomionych aplikacji.
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Po zainstalowaniu sterownika system operacyjny wyÊwietli komunikat z proÊbà 
o pod∏àczenie kabla USB modemu SpeedTouch 330 do komputera. Kliknij na przycisk
OK w celu potwierdzenia komunikatu.

Na koniec system operacyjny poinformuje Ci´ o sukcesie przeprowadzonej instalacji 
i koniecznoÊci restartu komputera. Kliknij przycisk Restart, aby restartowaç komputer.

Pod∏àcz kabel USB do wolnego portu w komputerze. Modem SpeedTouch 330 
wymaga stosunkowo du˝ej mocy. W zwiàzku z tym do portu, do którego w∏àczony
jest modem SpeedTouch 330, nie powinno byç w∏àczone ˝adne inne urzàdzenie.

2. Inicjalizacja modemu SpeedTouch 330

Po przy∏àczeniu modemu SpeedTouch 330 powinna zaÊwieciç si´ na nim dioda USB,
po chwili powinna zaczàç migaç dioda ADSL. Po oko∏o minucie modem powinien
zsynchronizowaç si´ z urzàdzeniem dost´powym, co zostanie zasygnalizowane
poprzez zaÊwiecenie diody ADSL.
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3. Konfiguracja sterownika

Musisz teraz skonfigurowaç modem w systemie. W tym celu otwórz folder 
Macintosh HD, wejdê do folderu Teczka Systemowa, nast´pnie Tablice Kontrolne.

Kliknij na ikon´ Modem.

a) Konfiguracja modemu

Aby móc dokonywaç zmian w konfiguracji modemu, nale˝y przejÊç w tryb 
administratora. W tym celu w menu Zmiany okna Modem wybierz Tryb pracy.
Zmieƒ go na Administratora i potwierdê zmian´, klikajàc na przycisk OK.
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b)  Konfiguracja protoko∏u PPP

W Tablicach kontrolnych kliknij ikon´ TCP/IP . W oknie konfiguracji TCP/IP 
w polu Po∏àcz przez wybierz opcj´ PPP.

W oknie konfiguracji modemu rozwiƒ pole Modem i wybierz z listy modem
SpeedTouch USB. W polu Po∏àcz przez równie˝ wybierz SpeedTouch USB.

Po dokonaniu zmian zamknij okno konfiguracji modemu.
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4. Po∏àczenie z Internetem

a)  pierwsze po∏àczenie

W Tablicach kontrolnych kliknij ikon´ Remote Access . Aplikacja Remote
Access s∏u˝y do ∏àczenia komputera z siecià Internet. Aby móc wykonaç po∏àczenie,
nale˝y odpowiednio wype∏niç pola Nazwa i Has∏o, wpisujàc w nie nazw´ 
U˝ytkownika us∏ugi neostrada tp oraz Has∏o. Pole Numer nie ma dla us∏ugi neostrada
tp ˝adnego znaczenia, nale˝y w nie wpisaç dowolny znak np.: 1.

JeÊli nie posiadasz jeszcze swojej Nazwy U˝ytkownika i Has∏a:
– wpisz w pole Nazwa: rejestracja@neostrada.pl
– oraz w pole Has∏o: rejestracja

Po zakoƒczeniu konfiguracji b´dziesz musia∏ po∏àczyç si´ z serwisem rejestracyjnym
neostrady tp i pobraç swojà Nazw´ U˝ytkownika i Has∏o. Proces rejestracji opisany
jest w rozdziale dotyczàcym rejestracji nowego U˝ytkownika.

Po wype∏nieniu pól Nazwa i Has∏o zaznacz pole Zachowaj has∏o i w celu wykonania
po∏àczenia kliknij przycisk Po∏àcz.

JeÊli po dokonaniu zmian w oknie Remote Access system operacyjny wyÊwietli
komunikat z pytaniem, czy Zachowaç zmiany w bie˝àcej konfiguracji, potwierdê je,
klikajàc na przycisk Zachowaj.



8

JeÊli nie posiadasz jeszcze numerów ID i PIN, mo˝esz je pobraç po klikni´ciu 
na link Pobierz.

Zostanie wówczas wyÊwietlona strona (przedstawiona poni˝ej), na której musisz
wpisaç numer zamówienia us∏ugi neostrada tp, numer telefonu, 
na którym Êwiadczona b´dzie us∏uga, oraz numer PESEL lub NIP, w zale˝noÊci, 
czy us∏uga Êwiadczona jest Klientowi indywidualnemu, czy firmie.

JeÊli ju˝ posiadasz swoje numery ID i PIN, wpisz je na kolejnej stronie.

b)  rejestracja nowego U˝ytkownika

W celu uzyskania Nazwy u˝ytkownika i Has∏a us∏ugi neostrada tp otwórz 
przeglàdark´ internetowà Internet Explorer lub Netscape Navigator i wejdê 
na stron´ internetowà http://rejestracja.neostrada.pl, na której znajduje si´ serwis
rejestracyjny. JeÊli po∏àczy∏eÊ si´ z Internetem, wykorzystujàc Nazw´ U˝ytkownika
rejestracja@neostrada.pl, jest to jedyna strona, z którà mo˝esz si´ po∏àczyç. 

Post´puj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie. 
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Je˝eli podczas procesu rejestracji przeglàdarka wyÊwietli Ci okno z ostrze˝eniem 
o niemo˝liwoÊci nawiàzania bezpiecznego po∏àczenia, wybierz opcj´ kontynuowania
po∏àczenia.

Po przejÊciu przez wszystkie kroki rejestracji uzyskasz swojà Nazw´ u˝ytkownika
neostrady tp i Has∏o. Uzyskane parametry w procesie rejestracji zapisz lub wydrukuj.
B´dà Ci póêniej potrzebne.

Roz∏àcz po∏àczenie z Internetem.

Nowo uzyskanà Nazw´ u˝ytkownika neostrady tp i Has∏o nale˝y wpisaç do programu
Remote Access. W tym celu w Tablicach kontrolnych kliknij ikon´ Remote Access.
W oknie Remote Access wpisz nazw´ U˝ytkownika us∏ugi neostrada tp  w polu
Nazwa oraz has∏o U˝ytkownika w pole Has∏o. Pole Numer nie ma dla us∏ugi 
neostrada tp  ˝adnego znaczenia, nale˝y w nie wpisaç dowolny znak np.: 1.
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Po wype∏nieniu pól Nazwa i Has∏o zaznacz pole Zachowaj has∏o.
Teraz mo˝na ju˝ ∏àczyç si´ z siecià Internet i korzystaç z jej zasobów. W celu
po∏àczenia z siecià kliknij przycisk Po∏àcz.

W oknie programu Remote Access kliknij przycisk Roz∏àcz.

5. Zakoƒczenie po∏àczenia z siecià Internet
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1. Po∏àcz si´ z siecià Internet za pomocà w∏asnej Nazwy u˝ytkownika 
i w∏asnego Has∏a u˝ytkownika.

2. Otwórz stron´: http://konfiguracja.neostrada.pl i zaloguj si´, u˝ywajàc
w∏asnego ID i PIN.

Post´puj zgodnie z instrukcjami na stronie.

6. Konfiguracja us∏ug hostingowych
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7. Dezinstalacja sterownika

W celu deinstalacji sterownika modemu SpeedTouch 330 nale˝y ponownie uruchomiç
program instalacyjny Installer znajdujàcy si´ na p∏ycie CD 
z zestawu instalacyjnego. 

W górnym lewym rogu programu instalacyjnego nale˝y rozwinàç list´ wyboru 
i wybraç opcj´ Custome Remove.

W kolejnym kroku nale˝y kliknàç przycisk Remove. Po dezinstalacji wymagany jest
restart systemu operacyjnego.


