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INSTRUKCJA INSTALACJI

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.
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S∏ownik poj´ç u˝ytych w instrukcji
• Pakiet 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.
• Mikrofiltry – urzàdzenia, s∏u˝àce do oddzielenia pasma telefonicznego od pasma transmisji danych. Wszystkie terminale telefoniczne (telefon, faks, modem analogowy) muszà
byç pod∏àczone za poÊrednictwem mikrofiltrów do linii telefonicznej, na której jest aktywowana us∏uga Neostrada.
Zalecane jest stosowanie maksymalnie 3 mikrofiltrów na jednej linii szerokopasmowej.
• Interfejs Ethernet – gniazdo komunikacyjne karty sieciowej/komputera, s∏u˝àce do szybkiej transmisji danych (10 lub 100 Mb/s). Do interfejsu Ethernet (RJ-45) nale˝y pod∏àczyç
modem ADSL.
• Gniazdo telefoniczne – standardowe gniazdo telefoniczne zaopatrzone w wejÊcie RJ-11. W przypadku, gdy posiadasz inne wejÊcia telefoniczne, niezb´dne jest zakupienie
odpowiednich przejÊciówek.

Neostrada

• Kabel Ethernet – standardowy kabel zaopatrzony we wtyki RJ–45.
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• 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 – zawiera oprogramowanie niezb´dne do uruchomienia po∏àczenia z Internetem oraz konfiguracji komputera i modemu. Na p∏ycie znajdujà si´ m.in.:
aplikacja dost´powa Neostrada Plus, Asystent Konfiguracji i dokumentacja.
• ID i PIN – indywidualny identyfikator i has∏o U˝ytkownika, wykorzystywane do rejestracji, zmiany has∏a logowania oraz konfiguracji us∏ug hostingowych.
• Aktywacja – czynnoÊci majàce na celu skonfigurowanie urzàdzeƒ w sieci teleinformatycznej TP, umo˝liwiajàce rozpocz´cie Êwiadczenia us∏ugi Neostrada.
• Tryb pracy modemu bridge – konfiguracja modemu, pozwalajàca na korzystanie z us∏ugi Neostrada na jednym komputerze. Po∏àczenie internetowe jest inicjowane
przez komputer U˝ytkownika. Modem ST 510 domyÊlnie skonfigurowany jest jako bridge.
• Tryb pracy modemu router – konfiguracja modemu, pozwalajàca na korzystanie z us∏ugi Neostrada na wielu komputerach. Po∏àczenie internetowe jest inicjowane przez modem.

Wymagania sprz´towe
Praca modemu w trybie bridge (domyÊlny):
Komputer PC z nap´dem CD-ROM
Karta sieciowa Ethernet z gniazdem RJ-45
Karta graficzna o rozdzielczoÊci min. 800x600, 256 kolorów
System operacyjny:
• Windows 95/98/98SE
• Windows Me/2000/XP
Pami´ç dyskowa HD:
• 20 MB wolnego miejsca na instalacj´ aplikacji Neostrada
• 150 MB wolnego miejsca na instalacj´ oprogramowania dodatkowego (np. IE 6.0)

Procesor i pami´ç RAM:
Dla Windows 98/98SE/Me:
• procesor Pentium 166 MHz lub wy˝szy (ew. zgodny)
• 32 MB pami´ci RAM lub wi´cej
Dla Windows 2000/XP:
• procesor Pentium II lub wy˝szy (ew. zgodny)
• 64 MB pami´ci RAM lub wi´cej
Praca modemu w trybie router:
Komputer PC lub MAC
Dowolny system operacyjny: MS Windows, Linux, MacOS
Przeglàdarka internetowa (np. Internet Explorer 5.5 lub nowszy)
Karta sieciowa Ethernet z gniazdem RJ-45
Ustawione automatyczne pobieranie adresu IP

Instalacja Zestawu dla systemów MAC OS i LINUX
U˝ytkownicy systemów LINUX i MAC OS powinni dokonaç instalacji us∏ugi Neostrada zgodnie z procedurà zamieszczonà w Przewodniku U˝ytkownika.
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www.telekomunikacja.pl

Infolinia 0-800 102 102 – 24 godziny na dob´

Prosimy o sprawdzenie, czy w pude∏ku znajdujà si´ wszystkie elementy Zestawu Instalacyjnego.
W przypadku niekompletnoÊci pakietu prosimy o jego wymian´ w miejscu, w którym zosta∏ zakupiony.

W sk∏ad Zestawu Instalacyjnego wchodzà:

Prawid∏owà instalacj´ mo˝na przeprowadziç tylko wtedy,
gdy na linii telefonicznej jest aktywna us∏uga Neostrada.

Neostrada

Przed rozpocz´ciem instalacji nale˝y
dok∏adnie zapoznaç si´ z Instrukcjà.
Instrukcja Instalacji zestawu

Przewodnik U˝ytkownika

p∏yta CD z aplikacjà Neostrada Plus

modem Speed Touch 510 bridge/router

mikrofiltry – 2 sztuki

rozdzielacz sygna∏u

kabel telefoniczny

kabel ethernet

zasilacz

ZAWARTOÂå ZESTAWU

ZawartoÊç Zestawu Instalacyjnego

SpeedTouch 510 bridge/router

INSTRUKCJA INSTALACJI

modem
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Internet

Wszystkich informacji technicznych udzielajà nasi konsultanci pod bezp∏atnym numerem infolinii: 0-800 102 102 – 24 godziny na dob´.
Instalacja i uruchomienie us∏ugi Neostrada dla systemów Windows
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START
Do przeprowadzenia procesu instalacji potrzebne sà: numer
telefonu, na którym b´dzie aktywowana us∏uga Neostrada,
numer PESEL (dla klientów indywidualnych) lub numer NIP
(dla firm) oraz numer zg∏oszenia, który otrzymuje si´ przy
zamawianiu us∏ugi.
Instalacj´ rozpocznij od w∏àczenia komputera.

2
Od∏àcz wszystkie urzàdzenia telefoniczne (telefon, faks, modem)
od linii telefonicznej, na której aktywowana jest us∏uga Neostrada.

3
W pomieszczeniu, w którym stoi komputer, pod∏àcz rozdzielacz sygna∏u
do gniazda telefonicznego. (Rozdzielacz nie jest wymagany, je˝eli gniazdo
ma byç wykorzystywane wy∏àcznie na potrzeby dost´pu do Internetu.
W takim przypadku przejdê do kroku 4.).

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

Je˝eli ju˝ korzystasz z Neostrady, a jedynie kupi∏eÊ nowy Zestaw,
wówczas przygotuj uzyskane wczeÊniej od TP identyfikatory
dost´powe (konto i has∏o logowania). Odinstaluj równie˝
sterowniki swojego modemu ADSL i aplikacj´ Nestrada.

4

5

6
Do gniazda
w modemie SpeedTouch pod∏àcz kabel telefoniczny.
Drugi koniec kabla telefonicznego pod∏àcz do wolnego gniazda
rozdzielacza sygna∏u (lub gniazda telefonicznego).

Przy∏àcz inne aparaty telefoniczne do gniazd linii telefonicznej poprzez
mikrofiltry.
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Do gniazda
w modemie SpeedTouch pod∏àcz kabel Ethernet.
Drugi koniec kabla pod∏àcz do gniazda karty sieciowej w komputerze.

Pod∏àcz zasilacz do gniazdka. W∏ó˝ wtyk typu „jack” zasilacza do gniazda
PWR
zasilania modemu SpeedTouch, oznaczonego symbolem
.

INSTALACJA

przewód ethernetowy

Uwaga!
Ka˝de urzàdzenie telefoniczne (telefon, faks) musi byç pod∏àczone
do gniazda telefonicznego za poÊrednictwem mikrofiltru.
Pod∏àczenie telefonu (faksu) do linii szerokopasmowej bez u˝ycia
mikrofiltru mo˝e spowodowaç zak∏ócenia uniemo˝liwiajàce korzystanie
z us∏ugi Neostrada.
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Modem SpeedTouch automatycznie rozpoczyna prac´ po w∏àczeniu zasilania.
Je˝eli tak si´ nie stanie, naciÊnij krótko wy∏àcznik zasilania znajdujàcy si´
na p∏ycie czo∏owej.
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Prawid∏owo wykonana instalacja powinna wyglàdaç nast´pujàco:

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).

Je˝eli dioda nie Êwieci si´, wówczas poczekaj na aktywacj´ us∏ugi
przez TP (maksymalnie 10 dni od daty z∏o˝enia zamówienia) lub sprawdê,
czy wykona∏eÊ wszystkie po∏àczenia prawid∏owo.
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Rozpocznie si´ proces instalacji sterowników i aplikacji Neostrada Plus.
Post´puj dalej zgodnie ze wskazówkami programu instalacyjnego.
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14
W zale˝noÊci od wybranych komponentów, instalacja strefy
Neostrada Plus trwa od kilku do kilkunastu minut.

17
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.
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10
Dalsze kroki przeprowadê wtedy, gdy dioda DSL/WAN na modemie
SpeedTouch (oznaczona jako @) Êwieci si´ na zielono.

15
Po zakoƒczeniu instalacji oprogramowania naciÊnij przycisk „Zakoƒcz”
lub „Uruchom ponownie”.

18
Potwierdzeniem poprawnie przeprowadzonego procesu rejestracji jest
wyÊwietlenie okna aplikacji Neostrada Plus z wpisanymi parametrami
identyfikacyjnymi i kontem poczty elektronicznej. Nale˝y je wydrukowaç
lub zapisaç.

Na prezentacji multimedialnej kliknij na zdj´cie modemu Speed Touch 510
lub na odsy∏acz „Instaluj Neostrad´”.

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”.
Je˝eli ju˝ korzystasz z Neostrady, a jedynie kupi∏eÊ nowy Zestaw, wybierz opcj´
„Jestem ju˝ zarejestrowany w strefie Neostrada Plus” i kliknij przycisk „OK”.
Po wpisaniu swoich parametrów identyfikacyjnych przejdê do punktu 18.

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

Us∏uga Neostrada jest skonfigurowana
i mo˝na ju˝ ∏àczyç si´ z Internetem.
W tym celu nale˝y kliknàç przycisk „Po∏àcz”
w aplikacji dost´powej.

przycisk „Mój program”
uruchomienie ulubionego
programu
przycisk „Po∏àcz”
po∏àczenie z Internetem

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

Pobranie ID i PIN

ruch i przepustowoÊç ∏àcza

˚yczymy przyjemnego korzystania z us∏ugi.

