Internet

Przewodnik U˝ytkownika
Zestaw Instalacyjny us∏ugi Neostrada
z modemem SpeedTouch 510 bridge/router

Neostrada

Bezp∏atna infolinia: 0-800 102 102 – 24 godziny na dob´

www.telekomunikacja.pl

Spis treÊci

Neostrada
Witamy w strefie Neostrada
Neostrada to szerokopasmowa us∏uga dost´pu do sieci Internet
otwierajàca przed U˝ytkownikiem ca∏kowicie nowe obszary
zastosowaƒ oraz pozwalajàca na komfortowà prac´ i rozrywk´
z wykorzystaniem Internetu.
Przygotowany przez TELEKOMUNIKACJ¢ POLSKÑ zestaw do samodzielnego
uruchomienia us∏ugi Neostrada w bardzo prosty sposób pozwala poznaç
zalety szerokopasmowego dost´pu do sieci Internet.
Niniejszy Przewodnik U˝ytkownika zawiera kompendium wiedzy
na temat us∏ugi Neostrada oraz Zestawu Instalacyjnego
z modemem SpeedTouch 510 bridge/router.
TELEKOMUNIKACJA POLSKA ciàgle si´ rozwija i towarzyszy swoim
Klientom w coraz lepszym poznawaniu Internetu.

1. Zestaw Instalacyjny z modemem SpeedTouch 510 bridge/router

4

2. Informacje na temat przepustowoÊci

7

3. Aplikacja dost´powa Neostrada Plus
3.1. Sieç Web
3.2. Poczta elektroniczna
3.3. Mój program
3.4. Po∏àczenie
3.5. Konfiguracja
3.6. Moje pliki
3.7. Pomoc

8
9
9
14
15
15
19
19

4. Us∏ugi dodatkowe Neostrady
4.1. Aplikacja hostingowa Neostrada
4.2. Panel administracyjny
4.3. Dost´p do poczty elektronicznej poprzez przeglàdark´ WWW
4.4. Identyfikator Signet
4.5. Dedykowany Serwis Multimedialny
4.6. Strefa Gier

19
19
21
23
24
25
26

5. Zmiana trybu pracy modemu
5.1. Konfiguracja modemu jako router ADSL dla systemów Windows
5.2. Konfiguracja modemu jako router ADSL dla innych systemów
5.3. Dodatkowe oprogramowanie

27
28
37
42

6. Uruchamianie us∏ugi Neostrada w systemach MacOS i Linux

45

7. Pomoc w rozwiàzywaniu problemów
7.1. Znaczenie diod na modemie
7.2. Konfiguracja domyÊlna modemu SpeedTouch
7.3. Wyst´powanie komunikatu „B∏àd 691” w aplikacji Neostrada Plus
podczas ustanawiania po∏àczenia z Internetem na komputerach PC
7.4. Wyst´powanie komunikatu „B∏àd autentyfikacji” w programie
obs∏ugujàcym po∏àczenie PPP na komputerach Mac
7.5. Nie mo˝na po∏àczyç si´ z Internetem przy u˝yciu aplikacji Neostrada Plus
7.6. Niespodziewane przerywanie po∏àczenia z Internetem
7.7. Problemy wyst´pujàce podczas uruchamiania zestawu instalacyjnego
Neostrada

46
46
48

8. Instrukcje bezpieczeƒstwa

54

9. Obs∏uga Klienta

56

49
50
51
52
53

3

1. Zestaw Instalacyjny z modemem SpeedTouch 510 bridge/router

Zestaw Instalacyjny umo˝liwia samodzielne uruchomienie us∏ugi
Neostrada. Instalacja i konfiguracja modemu szerokopasmowego
jest prosta i nie wymaga wiedzy technicznej – nale˝y jà wykonaç
zgodnie z do∏àczonà Instrukcjà Instalacji.

W celu wy∏àczania modemu SpeedTouch nale˝y nacisnàç wy∏àcznik
i przytrzymaç do momentu wygaszenia wszystkich diod LED.
Uwaga! Po pod∏àczeniu przewodu zasilajàcego modemu SpeedTouch
do sieci energetycznej urzàdzenie powinno w∏àczyç si´
samoczynnie. Je˝eli to nie nastàpi, nale˝y nacisnàç wy∏àcznik
zasilania.

Prawid∏owo wykonana instalacja Zestawu z modemem SpeedTouch 510
bridge/router powinna wyglàdaç jak na poni˝szym rysunku:

Na górnej obudowie znajdujà si´ kontrolki sygnalizujàce stan modemu:
Ikona diody LED

Opis
Power/System LED
DSL/WAN LED
LAN LED

Modem SpeedTouch 510 bridge/router
Modem ADSL jest urzàdzeniem przekszta∏cajàcym sygna∏ cyfrowy z komputera
na sygna∏ analogowy przesy∏any za pomocà linii telefonicznej. Umo˝liwia on
transfer informacji z du˝ymi szybkoÊciami, wielokrotnie przekraczajàcymi
mo˝liwoÊci klasycznych modemów telefonicznych.

W poni˝szej tabeli przedstawiono stany diod LED podczas normalnej pracy
modemu SpeedTouch:
Nazwa
Power/system
DSL/WAN

Wskazanie
Kolor
Wy∏àczona
Zielona
Wy∏àczona
Bursztynowa

Opis
Status
W∏àczona

Przedni panel modemu

Zielona/bursztynowa

Miga
W∏àczona
Prze∏àczanie kolorów

Na przednim panelu modemu znajduje si´ wy∏àcznik zasilania oraz diody
pokazujàce stan poszczególnych po∏àczeƒ.

Zielona

W∏àczona

Wy∏àczona
Zielona

W∏àczona

LAN

Zasilanie wy∏àczone
Zasilanie w∏àczone, normalna praca
¸àcze DSL od∏àczone
¸àcze DSL w trakcie synchronizacji
¸àcze DSL zsynchronizowane
¸àcze DSL zsynchronizowane,
trwa nawiàzywanie po∏àczenia
¸àcze DSL zsynchronizowane,
po∏àczenie aktywne
¸àcze Ethernet od∏àczone
¸àcze Ethernet aktywne

Neostrada

Tylny panel modemu
Modem SpeedTouch 510 bridge/router posiada na tylnym panelu interfejsy
umo˝liwiajàce pod∏àczenie zasilania, komputera oraz linii DSL.
A
B
C

Z∏àcze zasilania
Z∏àcza Ethernet 10/100Base-T
Z∏àcze DSL

Wy∏àcznik zasilania umo˝liwia w∏àczenie i wy∏àczenie modemu.

W∏àczanie modemu SpeedTouch odbywa si´ przez naciÊni´cie wy∏àcznika.
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2. Informacje na temat przepustowoÊci

Z∏àcze zasilania s∏u˝y do pod∏àczenia zewn´trznego zasilacza, który jest cz´Êcià
Zestawu Instalacyjnego.
Z∏àcze DSL umo˝liwia pod∏àczenie linii telefonicznej z aktywnà us∏ugà Neostrada.
Porty Ethernet, posiadajàce funkcjonalnoÊç prze∏àcznika – switcha, s∏u˝à do
pod∏àczenia komputerów z modemem za pomocà do∏àczonych do zestawu
kabli ethernetowych (2 szt.). Ka˝dy z portów wyposa˝ony jest diod´ LED, która
okreÊla stan po∏àczenia.
Wskazanie
Nazwa
10/100 Base-T

A
B

AktywnoÊç portu

Opis
Status
Wy∏àczona
W∏àczona
Wy∏àczona
W∏àczona
Miga

Pod∏àczony Ethernet 10BaseT
Pod∏àczony Ethernet 100BaseT
Port od∏àczony
¸àcze Ethernet pracuje
Transmisja danych

Mikrofiltry
Mikrofiltry sà urzàdzeniami s∏u˝àcymi do oddzielenia pasma telefonicznego
od pasma transmisji danych. Wszystkie urzàdzenia telefoniczne (telefon, faks,
modem analogowy) muszà byç pod∏àczone za poÊrednictwem mikrofiltrów do
linii telefonicznej, na której jest aktywowana us∏uga Neostrada. Mikrofiltr jest
instalowany pomi´dzy gniazdo telefoniczne a urzàdzenie telefoniczne. 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.

Neostrada

gniazdo PHONE

Wskazówki: 8 bitów/sekund´ odpowiada 1 bajtowi/sekund´.
Przyk∏ad:
➢ 64 kilobity/sekund´ (64 kb/s) odpowiadajà 8 kilobajtom/sekund´ (8 kB/s),
➢ 128 kilobity/sekund´ (128 kb/s) odpowiadajà 16 kilobajtom/sekund´
(16 kB/s),
➢ 512 kilobity/sekund´ (512 kb/s) odpowiadajà 64 kilobajtom/sekund´
(64 kB)
➢ 1024 kilobity/sekund´ (1024 kb/s) odpowiadajà 128 kilobajtom/sekund´
(128 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 wyniesie 64 kB/s w momencie pobierania danych z serwera i 16 kB/s
w momencie wysy∏ania danych na serwer.
Efektywna pr´dkoÊç przesy∏ania danych poprzez ∏àcze ADSL zale˝y od
szybkoÊci serwera, z którego pobierane lub do którego wysy∏ane sà dane,
liczby U˝ytkowników jednoczeÊnie korzystajàcych z tego serwera oraz
przepustowoÊci ∏àcza, którym pod∏àczony jest serwer do sieci Internet.
SzybkoÊç po∏àczenia mo˝e równie˝ ulegaç zmianie w zale˝noÊci od parametrów
komputera (obcià˝enia procesora, pami´ci, szybkoÊci twardego dysku), miejsca
zamieszkania (co najwy˝ej 6 km od centrali telefonicznej), wielkoÊci i szybkoÊci
sieci ADSL oraz od parametrów serwera, z którego pobierane sà dane.
W wy˝ej przedstawionym przyk∏adzie Êrednia szybkoÊç waha si´ pomi´dzy
128 a 512 kb/s, czyli pomi´dzy 16 a 64 kB/s. Dla porównania, w po∏àczeniu
komutowanym (klasyczny modem telefoniczny) szybkoÊç ta wynosi 2-6 kB/s.

wtyk RJ-11

Uwaga! Do mikrofiltru nie wolno przy∏àczyç modemu ADSL, gdy˝ nie zostanie
nawiàzane po∏àczenie z siecià operatora (wystàpi brak synchronizacji
urzàdzeƒ).
Przewody Ethernet
W Zestawie Instalacyjnym znajduje si´ przewód Ethernet typu RJ45/RJ45,
z po∏àczeniami bezpoÊrednimi (bez tzw. crossów). Poniewa˝ wszystkie warianty
modemu SpeedTouch posiadajà funkcj´ autodetekcji typu portu Ethernet
(10/100Base-T, MDI/MDI-X), do pod∏àczenia urzàdzenia do komputera mo˝na
skorzystaç z dowolnego przewodu LAN (w pe∏ni okablowanego).
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3. Aplikacja dost´powa Neostrada Plus

Aby uruchomiç aplikacj´ dost´powà Neostrada Plus nale˝y dwukrotnie kliknàç
na ikonk´ Neostrada Plus. Interfejs aplikacji dost´powej zawiera siedem
przycisków umo˝liwiajàcych wykonanie okreÊlonych dzia∏aƒ oraz pokazujàcych
stan bie˝àcy tych dzia∏aƒ.

Poczta

Mój program

Po∏àcz

Ustanowienie po∏àczenia
i uruchomienie oprogramowania
pocztowego U˝ytkownika

Uruchomienie ulubionego programu

Po∏àczenie z Internetem

3.1. Sieç Web
Aby surfowaç po Internecie (przeglàdaç zawartoÊç Internetu), nale˝y kliknàç
przycisk Sieç Web.
JeÊli ˝adne po∏àczenie nie jest ustanowione, u˝ycie tego przycisku powoduje
ustanowienie po∏àczenia i uruchomienie przeglàdarki U˝ytkownika. JeÊli
po∏àczenie jest ju˝ ustanowione, u˝ycie tego przycisku powoduje bezpoÊrednio
uruchomienie przeglàdarki U˝ytkownika.
Program automatycznie po∏àczy si´ ze stronà domowà www.neostrada.pl.

Sieç Web
Ustanowienie po∏àczenia
i uruchomienie
przeglàdarki U˝ytkownika

Neostrada

Ruch i przepustowoÊç

Konfiguracja

Moje pliki

Pomoc

Wywo∏uje okno konfiguracji

Uruchomienie Eksplorator
Windows

Po∏àczenie z Internetem

3.2. Poczta elektroniczna
W celu korzystania z poczty elektronicznej nale˝y kliknàç na przycisk Poczta.
JeÊli ˝adne po∏àczenie nie jest ustanowione, u˝ycie tego przycisku powoduje
ustanowienie po∏àczenia i uruchomienie oprogramowania pocztowego
U˝ytkownika. JeÊli po∏àczenie jest ju˝ ustanowione, u˝ycie tego przycisku
powoduje bezpoÊrednio uruchomienie programu pocztowego.
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W trakcie instalacji aplikacji dost´powej Neostrada Plus nast´puje automatyczna
konfiguracja programu pocztowego Microsoft Outlook Express – zostaje
dodane nowe konto pocztowe mojanazwa@neostrada.pl, które otrzyma∏eÊ
podczas rejestracji. Konto w domenie @neostrada.pl umo˝liwia uzyskanie
Identyfikatora Signet, pozwalajàcego na ca∏kowicie bezpieczne korzystanie z poczty
elektronicznej, w tym szyfrowanie i podpisywanie wiadomoÊci.
Je˝eli korzystasz z innego programu pocztowego lub chcesz r´cznie
skonfigurowaç Microsoft Outlook Express (np. dodaç nowe konta pocztowe,
które utworzy∏eÊ w aplikacji hostingowej), post´puj zgodnie z poni˝szà
instrukcjà r´cznej konfiguracji.

5. Kolejny krok to podanie nazw serwerów, z których poczta b´dzie
pobierana oraz do których b´dzie wysy∏ana. W przypadku us∏ugi
Neostrada nale˝y wpisaç:
• serwer poczty przychodzàcej: poczta.neostrada.pl
• serwer poczty wychodzàcej: poczta.neostrada.pl
• Kreator pozwala równie˝ na wybór protoko∏u obs∏ugujàcego poczt´
przychodzàcà: POP3 lub IMAP4.

Konfiguracja Microsoft Outlook Express
1.

Z menu Narz´dzia nale˝y wybraç opcj´ Konta....

Neostrada

6. W nast´pnym okienku Kreator nale˝y podaç nazw´ konta – uwaga:
nazwa powinna byç podana wraz z domenà np.
„jan.kowalski@mojanazwa.neostrada.pl”, a nie „jan”. W polu poni˝ej
nale˝y wpisaç has∏o odpowiadajàce danej skrzynce pocztowej.

2.

W okienku Konta internetowe nale˝y wybraç zak∏adk´ Poczta, kliknàç
myszà na Dodaj, a z listy wybraç pozycj´ pierwszà: Poczta.

3.

Na ekranie powinno pojawiç si´ pierwsze okienko Kreator po∏àczeƒ
internetowych. Pierwszy krok polega na wpisaniu swojego imienia
i nazwiska oraz klikni´ciu przycisku Dalej.

4. Na drugim ekranie Kreatora nale˝y wpisaç swój adres poczty elektronicznej.

7. Kolejny ekran to po˝egnanie z Kreatorem po∏àczeƒ internetowych
– nale˝y kliknàç przycisk Zakoƒcz.
8. Po zakoƒczeniu pracy Kreatora wracamy do okienka Konta internetowe.
W zwiàzku z tym, ˝e serwer poczty wychodzàcej dla us∏ugi Neostrada
wymaga pewnych zaawansowanych ustawieƒ, nale˝y wejÊç do W∏aÊciwoÊci.
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9. W zak∏adce Serwery nale˝y dodatkowo zaznaczyç opcj´ Serwer wymaga
uwierzytelnienia a nast´pnie kliknàç OK, co spowoduje powrót do okna
Konta Internetowe.

4. W nast´pnym okienku nale˝y wpisaç nazw´ serwera poczty wychodzàcej
(protokó∏ STMP). Dla us∏ugi Neostrada nazwa serwera to:
poczta.neostrada.pl.

10. Aby zakoƒczyç proces konfiguracji, wystarczy kliknàç Zamknij.

5. Teraz czas na podanie nazwy serwera poczty przychodzàcej oraz nazwy
U˝ytkownika.
• Nazwa U˝ytkownika powinna byç podana w ca∏oÊci, tzn. wraz z nazwà
domenowà, np.: j.kowalski@mojanazwa.neostrada.pl,
a nie – j.kowalski.
• Serwer poczty przychodzàcej to: poczta.neostrada.pl.
• Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç wyboru protoko∏u, za pomocà którego
b´dzie odbierana poczta z serwera: POP3 lub IMAP4.

Konfiguracja Netscape Messenger
Etap 1
1. W trakcie instalacji Netscape Messengera program b´dzie wymaga∏ podania
informacji dotyczàcych konfiguracji skrzynki pocztowej U˝ytkownika. W ju˝
zainstalowanym pakiecie Netscape Communicator, konfiguracj´ nale˝y
zaczàç od stworzenia nowego profilu U˝ytkownika – Menu Start ->
Programy -> Netscape Communicator -> Utilities -> User Profile Manager.
2. Pierwszy ekran s∏u˝y do wpisania swojego imienia i nazwiska oraz adresu
poczty elektronicznej.

Neostrada

6. Kolejne okienko pozwala na wpisanie adresu serwera USENET NEWS.
Obecnie nasi Klienci mogà korzystaç z serwera news.tpi.pl. Wpisanie
nazwy tego serwera oraz klikni´cie przycisku Zakoƒcz koƒczy pierwszy
etap konfiguracji Netscape Messengera.
3. Kolejny ekran pozwala na wpisanie nazwy profilu (np. Jan) oraz okreÊlenie
po∏o˝enia na dysku pliku, w którym b´dà przechowywane nasze
wiadomoÊci (nie nale˝y tych ustawieƒ zmieniaç).
Etap 2
Ten etap konfiguracji Netscape Messengera ma na celu zmian´ jego
ustawieƒ domyÊlnych, które nie pozwalajà na u˝ywanie znaku @ w nazwie
konta. Pomini´cie tego etapu mo˝e doprowadziç do wyst´powania b∏´dów
autoryzacji przy próbie korzystania z konta.
1. Nale˝y zamknàç wszystkie aplikacje Netscape Communicatora.
2. Odszukaç swój profil U˝ytkownika. Normalnie znajduje si´ on
w: C:\Program Files\Netscape\Users\{nazwa_profilu}
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3. Zlokalizowaç plik prefs.js (lub pref) klikajàc prawym klawiszem myszy na jego
ikonk´.
4. Z rozwijanego menu wybraç Edit (lub Edytuj)

3.4. Po∏àczenie
Aplikacja dost´powa Neostrada Plus ustanawia po∏àczenie po klikni´ciu przycisku
Po∏àcz:

5. Plik prefs.js powinien zostaç otworzony przez odpowiednià aplikacj´
(prawdopodobnie Notepad – jest to zale˝ne od konfiguracji danego
komputera).
6. Na koƒcu pliku nale˝y dodaç (skopiowaç i wkleiç) nast´pujàcà linijk´ tekstu:
user_pref("mail.allow_at_sign_in_user_name", true).
7. Z menu File (lub Pliki) wybraç Save (lub Zapisz) i zapisaç zmiany
8. WyjÊç z programu Notepad – Exit (lub Zakoƒcz) w menu File (lub Plik).

3.3. Mój program
JeÊli ulubiony program nie jest jeszcze wybrany, po klikni´ciu tego przycisku
pojawia si´ nast´pujàce okno:

Ruch i przepustowoÊç

Âcie˝k´ do programu nale˝y
wprowadziç r´cznie lub skorzystaç
z przycisku Przeglàdaj

Neostrada

3.5. Konfiguracja
• W przypadku r´cznego wprowadzenia Êcie˝ki do programu, aplikacja
dost´powa Neostrada nie sprawdza, czy ten program istnieje.
• Mo˝esz po prostu wybraç adres URL.

Aplikacja dost´powa Neostrada Plus ustanawia po∏àczenie po klikni´ciu przycisku
Po∏àcz:
Klikajàc przycisk Konfiguracja mo˝esz otworzyç karty konfiguracji, ale tylko
wtedy, gdy po∏àczenie nie jest ustanowione.

JeÊli ˝adne po∏àczenie nie jest ustanowione, u˝ycie tego przycisku powoduje
ustanowienie po∏àczenia i uruchomienie programu okreÊlonego przez U˝ytkownika
wczeÊniej. JeÊli po∏àczenie jest ju˝ ustanowione, u˝ycie tego przycisku powoduje
bezpoÊrednio uruchomienie ulubionego programu U˝ytkownika.

Istnieje 5 kart:
1. Moje konto
2. Preferencje
3. Tryb dost´pu
4. Profil
5. Historia
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1. Moje konto
Parametry
identyfikacyjne profilu

Oferta wybrana przez U˝ytkownika
podczas tworzenia profilu

W tym oknie znajdziesz swoje nazwy logowania i has∏a (zaszyfrowane) oraz
ofert´, z której korzystasz. Mo˝esz jà ∏atwo zmieniç.

Klikni´cie przycisku Parametry zaawansowane powoduje wyÊwietlenie informacji
dotyczàcych serwerów poczty.
3. Tryb dost´pu
Karta Tryb dost´pu umo˝liwia wybranie modemu.

UWAGA!!
Has∏a sà widoczne w 2 przypadkach:
• gdy U˝ytkownik wype∏nia formularz w celu utworzenia nowego profilu
(tworzenie r´czne),
• gdy po utworzeniu profilu jest on wyÊwietlany w oknie potwierdzenia.
Ponadto, gdy profil jest chroniony has∏em, zawsze mo˝na wydrukowaç
niezaszyfrowane nazwy logowania i has∏a U˝ytkownika.

Neostrada

2. Preferencje
Ta karta umo˝liwia:
➢ sprawdzenie i zmian´ przeglàdarki oraz programu pocztowego
➢ zmodyfikowanie strony g∏ównej
➢ zmian´ folderu u˝ywanego do pobierania oprogramowania z Internetu
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4. Profil

Ta karta umo˝liwia tworzenie nowych profili i ich ochron´ has∏em. (Utworzenie
nowego profilu powoduje automatyczne wyÊwietlenie okna r´cznej identyfikacji
U˝ytkownika lub rejestracji w trybie on-line.)

5. Historia

3.6. Moje pliki
Przycisk Moje pliki uruchamia Eksploratora Windows w folderze domyÊlnym dla
U˝ytkownika, gdzie mo˝e on przechowywaç pobrane oprogramowanie.

W oknie Ochrona has∏em mo˝esz zmieniç nazw´ profilu i okreÊliç has∏o.
3.7. Pomoc
Przycisk Pomoc uruchamia Pomoc aplikacji dost´powej Neostrada Plus
(dost´pnà równie˝ przez naciÊni´cie klawisza F1).

4. Us∏ugi dodatkowe Neostrady
4.1. Aplikacja hostingowa Neostrada

Neostrada

• W nazwie nie mo˝na u˝ywaç spacji i znaków diakrytycznych.

Aplikacja hostingowa Neostrada jest systemem informatycznym opracowanym
przez TP Internet, dzi´ki któremu mo˝esz za∏o˝yç i skonfigurowaç w∏asne
konta pocztowe i stron´ WWW.
W zale˝noÊci od wybranej opcji us∏ugi Neostrada, U˝ytkownik otrzymuje do
dyspozycji pami´ç dyskowà o wielkoÊci do 100 MB + pami´ç dodatkowà
(wielkoÊç ta jest traktowana jako limit). Dzi´ki temu mo˝e za∏o˝yç dowolnà
iloÊç kont pocztowych i jeden serwis WWW. ¸àczna wielkoÊç wykorzystywanej
pami´ci nie mo˝e byç jednak wi´ksza od zakupionego limitu.
Konta pocztowe zak∏adane sà w domenie mojanazwa.neostrada.pl lub
poczta.neostrada.pl. Konta fizycznie istniejàce w tych domenach mogà byç
widziane tak˝e w domenach dodatkowych, których nazwy mo˝esz ustaliç
dowolnie. Nazwy kont pocztowych sà naturalnie równie˝ dowolne,
np. jan@kowalski.neostrada.pl.
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Aby dokonaç konfiguracji us∏ug hostingowych, wpisz w swojà przeglàdark´
internetowà adres http://konfiguracja.neostrada.pl lub na stronie www.neostrada.pl
wybierz z menu Pakiet dla U˝ytkownika opcj´ Hosting, a nast´pnie kliknij na
odsy∏acz Wejdê:

Nast´pnie w odpowiednie pola wpisz swóje numery ID i PIN, po czym kliknij
klawisz Zaloguj si´.

4.2. Panel administracyjny
Aby dokonaç zmiany has∏a dost´powego do Neostrady, wpisz w swojà
przeglàdark´ internetowà adres http://panel.neostrada.pl lub na stronie
www.neostrada.pl wybierz z menu Pakiet dla U˝ytkownika opcj´ Panel,
a nast´pnie kliknij na odsy∏acz Wejdê:

Na stronie Panelu Administracyjnego w odpowiednie pola wpisz swoje numery ID
i PIN. Nast´pnie naciÊnij klawisz Zaloguj si´.

Po poprawnym uwierzytelnieniu masz mo˝liwoÊç zdefiniowania domen, za∏o˝enia
kont pocztowych i strony WWW. Aplikacja hostingowa jest bardzo przejrzysta.
Musisz jedynie kliknàç na w∏aÊciwy odsy∏acz i uzupe∏niç wymagane pola formularza.

Neostrada

Zmiana has∏a nast´puje poprzez wpisanie nowego has∏a w pola: Nowe has∏o
oraz Potwierdê has∏o i klikni´cie na przycisk Zmieƒ has∏o.

Wi´cej informacji uzyskasz, klikajàc na przycisk Pomoc oraz na stronie
www.neostrada.pl.
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Uwaga! Po zmianie has∏a logowania nale˝y koniecznie wpisaç nowe
has∏o do konfiguracji routera SpeedTouch (szczegó∏owe informacje znajdziesz w Rozdziale 8.).
Dodatkowo, z poziomu Panelu administracyjnego istnieje mo˝liwoÊç:
1) odczytania informacji o umowie na Êwiadczenie us∏ugi Neostrada,

4.3. Dost´p do poczty elektronicznej poprzez przeglàdark´ WWW
U˝ytkownik us∏ugi Neostrada posiada mo˝liwoÊç przesy∏ania poczty elektronicznej
z wykorzystaniem przeglàdarki internetowej. Aby po∏àczyç si´ ze swojà skrzynkà
pocztowà poprzez stron´ WWW, wpisz w pole adresu przeglàdarki internetowej
http://webmail.neostrada.pl lub na stronie www.neostrada.pl wybierz z menu
Pakiet dla U˝ytkownika opcj´ Poczta, a nast´pnie kliknij na odsy∏acz Wejdê:

2) sprawdzenia parametrów i konfiguracji us∏ug hostingowych,
3) sprawdzenia nazwy logowania do Internetu (login).

1

2

3
Zostanie wyÊwietlona strona systemu Webmail. W odpowiednie pola wpisz swój
identyfikator U˝ytkownika (jest to nazwa Twojej skrzynki pocztowej, np.
jan.kowalski@mojanazwa.neostrada.pl) oraz has∏o. Nast´pnie naciÊnij klawisz Dalej.

Neostrada

Korzystanie z systemu jest intuicyjne i przypomina u˝ytkowanie typowych programów
do obs∏ugi poczty elektronicznej.
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Aplikacja Webmail pozwala na pe∏ne zarzàdzanie Twojà skrzynkà pocztowà:
mo˝esz odczytywaç przes∏ane do Ciebie wiadomoÊci, wysy∏aç nowà poczt´
wraz z za∏àcznikami, usuwaç wiadomoÊci ju˝ przeczytane oraz personalizowaç
swojà skrzynk´ pocztowà.
Dodatkowe informacje o korzystaniu z systemu Webmail dost´pne
sà po naciÊni´ciu przycisku Pomoc oraz na stronie www.neostrada.pl.
4.4. Identyfikator Signet
Identyfikator Signet, który otrzymujesz w ramach us∏ugi Neostrada, to narz´dzie
do elektronicznego uwierzytelniania. Jest to certyfikat wydany przez Centrum
Certyfikacji Signet, który pozwala na elektronicznà identyfikacj´ w systemach
komputerowych, a tak˝e podpisywanie i szyfrowanie wiadomoÊci, przesy∏anych
pocztà elektronicznà. Identyfikator Signet zapewnia pe∏ne bezpieczeƒstwo
korespondencji z osobami prywatnymi, instytucjami, urz´dami administracji
publicznej, firmami, wszystkimi, dla których istotna jest ochrona przesy∏anych
danych.

4.5. Dedykowany Serwis Multimedialny
Specjalnie dla U˝ytkowników Neostrady dost´pny jest Serwis Multimedialny
oraz liczne informacje i komunikaty dotyczàce us∏ugi.
Serwis Multimedialny to mi´dzy innymi materia∏y filmowe z telewizji TVN i Canal+,
takie jak: „Kropka nad i”, „Fakty TVN”, „Prognoza pogody”, „¸apu-Capu”.
Oprócz tego – wiele ciekawych teledysków, zapowiedzi kinowych i autorskich
wywiadów z gwiazdami polskiej estrady.
Serwis Multimedialny dost´pny jest pod adresem www.neostrada.pl.

Identyfikator Signet zapewnia:
• uwierzytelnienie danych przesy∏anych pocztà elektronicznà, czyli zapewnienie
o Êwiadomym podpisaniu przez nadawc´ wiadomoÊci przes∏anej pocztà
elektronicznà,
• uwierzytelnienie nadawcy, czyli okreÊlenie i uwiarygodnienie jego osoby
w kontaktach poprzez sieç elektronicznà,
• integralnoÊç danych przesy∏anych pocztà elektronicznà, czyli gwarancj´,
i˝ informacje przes∏ane pocztà elektronicznà nie zosta∏y zmienione,

Neostrada

• poufnoÊç danych przes∏anych pocztà elektronicznà, którà daje
zaszyfrowanie wiadomoÊci do odbiorcy,
• uproszczone uwierzytelnianie w systemach i sieciach komputerowych oraz
ekstranetach (VPN),
• autoryzacj´ na stronach WWW z poufnà zawartoÊcià,
• poufnoÊç po∏àczenia z serwerem zapewnianà przez protokó∏ SSL.
Wi´cej informacji o certyfikacie mo˝na uzyskaç na stronie
http://www.neostrada.pl.
Pobranie Identyfikatora Internetowego dla konta moja.nazwa@neostrada.pl
nast´puje po wejÊciu na stron´ www.neostrada.pl, wybraniu z menu Pakiet
dla U˝ytkownika opcji Identyfikator Signet, a nast´pnie klikni´ciu na
odsy∏acz Pobierz:
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5. Zmiana trybu pracy modemu

4.6. Strefa Gier
U˝ytkowników spragnionych mocnych wra˝eƒ zapraszamy do Strefy Gier.
Do Waszej dyspozycji oddaliÊmy serwery takich przebojowych tytu∏ów, jak:
Unreal Tournament, Quake III, Medal of Honor oraz Counter Strike.

Neostrada

W serwisie dost´pne sà równie˝ zapowiedzi i recenzje najnowszych gier,
a z szybkiego serwera mo˝na b∏yskawicznie Êciàgnàç pliki demonstracyjne
i trailery.
Wi´cej informacji znajdziesz w Internecie na stronie www.neostrada.pl.

Modem SpeedTouch 510 mo˝e pracowaç w jednym z dwóch trybów: bridge lub
router.
DomyÊlnie modem skonfigurowany jest jako bridge. W przypadku pracy modemu
w tym trybie, sesja internetowa PPPoE jest terminowana na urzàdzeniu
pod∏àczonym do modemu – mo˝e byç to komputer lub zewn´trzny router.
Oznacza to, ˝e na komputerze U˝ytkownika (lub routerze) musi byç zainstalowane
oprogramowanie, które obs∏uguje ten protokó∏. Stosujàc aplikacj´ dost´powà
Neostrada Plus, instalowanà na komputerze, U˝ytkownik w prosty sposób mo˝e
∏àczyç si´ z siecià Internet, nawiàzujàc po∏àczenia PPPoE. Ten tryb pracy modemu
jest wskazany w przypadku pod∏àczenia do Internetu tylko jednego komputera.
Mo˝liwe jest równie˝ pod∏àczenie ca∏ej sieci LAN, lecz wówczas U˝ytkownik musi
skorzystaç z dedykowanego routera, który obs∏uguje sesje PPPoE.
Dzi´ki funkcjonalnoÊci routera, modem SpeedTouch 510 mo˝na wykorzystaç
do przy∏àczenia dowolnej sieci LAN (10BaseT lub 100BaseT) do Internetu.
U˝ytkownik powinien w tym celu zmieniç domyÊlnà konfiguracj´ modemu z trybu
bridge na tryb router oraz pod∏àczyç centralny hub lub switch do portu Ethernet
w modemie. Udost´pnione przez TP oprogramowanie pozwala w prosty sposób
przeprowadziç zmian´ konfiguracji modemu i dodatkowo ustawiç komputery do
wspó∏pracy z routerem SpeedTouch 510.
Praca modemu w trybie router znaczàco zwi´ksza bezpieczeƒstwo sieci poprzez
wykorzystanie translacji adresów NAT i translacji portów PAT. Pod∏àczone do routera
ADSL komputery, otrzymujà dynamicznie adresy IP, pochodzàce nie z sieci publicznej,
lecz z wbudowanego w modem serwera DHCP. U˝ytkownik posiada równie˝
mo˝liwoÊç filtrowania ruchu internetowego dzi´ki wbudowanemu firewallowi.
Zaawansowani U˝ytkownicy mogà dokonaç specyficznych zmian w ustawieniu
konfiguracji modemu przy u˝yciu przeglàdarki internetowej.
Wspó∏dzielenie ∏àcza internetowego poprzez router SpeedTouch umo˝liwia
pod∏àczenie do Neostrady i jednoczesnà prac´ komputerów z ró˝nymi systemami
operacyjnymi. W przypadku systemów Windows wystarczy uruchomiç z p∏yty CD
oprogramowanie Asystent konfiguracji, aby skonfigurowaç komputery do
wspó∏pracy z routerem. U˝ytkownicy innych systemów mogà skorzystaç
z Neostrady poprzez ustawienie w∏aÊciwoÊci protoko∏u TCP/IP na pobieranie
adresu IP z serwera DHCP.
Przeprowadzenie konfiguracji modemu SpeedTouch do trybu router (lub bridge)
mo˝na zrealizowaç na komputerze wyposa˝onym w dowolny system operacyjny:
• Microsoft Windows
Asystent konfiguracji, znajdujàcy si´ na p∏ycie CD-ROM do∏àczonej do Zestawu
Instalacyjnego, automatycznie przeprowadzi konfiguracj´ ustawieƒ samego
modemu jak i komputera PC. Po zakoƒczeniu pracy Asystenta, konfiguracja obu
urzàdzeƒ b´dzie umo˝liwia∏a prac´ w sieci. Nale˝y post´powaç zgodnie
z informacjami podanymi w podrozdziale 6.1 Konfiguracja modemu jako
router ADSL dla systemów Windows.
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• Inne systemy operacyjne np. Mac OS, Unix, Linux
Kreator SpeedTouch Embedded Easy Setup dost´pny na stronach WWW
modemu ST510 przeprowadzi automatycznà konfiguracj´ modemu. Nale˝y
post´powaç zgodnie z informacjami podanymi w podrozdziale
6.2 Konfiguracja modemu jako router ADSL w innych systemach operacyjnych.

5.1. Konfiguracja modemu jako router ADSL dla systemów Windows
Zmiana trybu pracy z bridge’a na router wymaga nie tylko rekonfiguracji
modemu SpeedTouch, ale tak˝e ustawieƒ komputera lub te˝ ca∏ej sieci
komputerowej (gdy do bridge’a pod∏àczony jest dodatkowy router i hub/switch).
W przypadku, gdy do modemu jest pod∏àczony tylko jeden komputer, nale˝y
zmieniç ustawienia samego modemu oraz ustawienia TCP/IP na komputerze.
Obie czynnoÊci sà wykonywane za poÊrednictwem Asystenta konfiguracji.

Krok 2. Konfigurowanie modemu ST 510 jako router
1. Do nap´du CD-ROM komputera, pod∏àczonego bezpoÊrednio poprzez kabel
Ethernet z modemem SpeedTouch, nale˝y w∏o˝yç p∏yt´ CD z aplikacjà
Neostrada Plus.
2. Uruchomi si´ prezentacja. Je˝eli funkcja autoodtwarzania jest wy∏àczona,
wówczas nale˝y uruchomiç prezentacj´ bezpoÊrednio z dysku CD – plik
start.exe.
3. Na prezentacji nale˝y kliknàç na odnoÊnik Zmiana trybu pracy modemu
lub konfiguracja komputera.
4. Zostanie uruchomiony Asystent konfiguracji, który pozwala zmieniç
ustawienia modemu i komputera. Nast´pnie kliknij na przycisk Next>:

Je˝eli jednak U˝ytkownik posiada pod∏àczonà ju˝ do modemu ST 510 ca∏à sieç
lokalnà (np. za poÊrednictwem routera i switcha) wówczas nale˝y przeprowadziç
bardziej zaawansowanà rekonfiguracj´, szczególnie w zakresie topologii
i adresowania sieci.
Poni˝ej zosta∏ opisany przypadek przejÊcia na tryb router, gdy U˝ytkownik
korzysta z modemu SpeedTouch 510 w trybie bridge i jednego komputera
z aplikacjà Neostrada Plus. Po zmianie trybu pracy modemu na router ADSL,
mo˝na do modemu pod∏àczyç zewn´trzny hub/switch, do którego b´dà
przy∏àczane poprzez sieç Ethernet dodatkowe komputery. W takim przypadku,
w systemach Windows rekonfiguracja modemu i pod∏àczonego do niego
komputera/komputerów obejmuje nast´pujàce kroki:

5. Asystent konfiguracji rozpocznie wyszukiwanie modemu SpeedTouch:

Neostrada

Krok 1. Odinstalowanie aplikacji Neostrada Plus z komputera pod∏àczonego
bezpoÊrednio do modemu SpeedTouch
Nale˝y kliknàç na przycisk
, a nast´pnie z menu Programy wybraç
Neostrada Plus i Odinstaluj:
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6. Po znalezieniu modemu zostanie wyÊwietlone okno, które informuje
U˝ytkownika o aktualnej konfiguracji SpeedTouch 510:

Kliknij dalej na przycisk Next >.
Uwaga! Je˝eli Asystent konfiguracji nie znajdzie modemu SpeedTouch,
pojawia si´ okno dialogowe z informacjà
o b∏´dzie. W takim przypadku nale˝y sprawdziç:
• czy modem ST 510 jest w∏àczony i zainicjalizowany,
• czy komputer PC jest prawid∏owo po∏àczony z modemem ST 510,
• czy prawid∏owo jest zainstalowana karta sieciowa i protokó∏ TCP/IP,
• czy pomi´dzy komputerem PC a modemem ST510 nie znajduje si´
urzàdzenie typu firewall, oraz czy na komputerze PC nie pracuje
oprogramowanie typu personal firewall.
Je˝eli modem ST 510 zosta∏ ju˝ uprzednio skonfigurowany mo˝e byç
zabezpieczony has∏em systemowym. Nale˝y podaç to has∏o, aby uzyskaç wglàd
w szczegó∏y konfiguracyjne urzàdzenia lub aby móc wykonaç inne czynnoÊci
konfiguracyjne.

8. W nast´pnym oknie wyÊwietlà si´ dost´pne profile us∏ugowe dla modemu.
Wybierz profil us∏ugowy Router – Neostrada i kliknij przycisk Next >:

Uwaga! W analogiczny sposób mo˝na póêniej wróciç do trybu bridge,
wybierajàc profil Bridge - Neostrada. Po zmianie trybu pracy modemu
na bridge nale˝y ponownie zainstalowaç aplikacj´ Neostrada Plus
(zgodnie z Instrukcjà Instalacji).
9. Asystent Konfiguracji poprosi teraz o podanie parametrów koniecznych do
ustawienia po∏àczenia PPP (konto i has∏o). W odpowiednie pola wpisz swoje
parametry identyfikacyjne, które otrzyma∏eÊ w trakcie rejestracji us∏ugi
Neostrada.
Na zakoƒczenie kliknij przycisk Next >.

Neostrada

7. Asystent konfiguracji wyÊwietli teraz okno wyboru, na którym zaznacz opcj´
Reconfigure the SpeedTouch i kliknij przycisk Next>:
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10. Zostanie wyÊwietlone okno, informujàce U˝ytkownika o zmianach, które
zostanà przeprowadzone w konfiguracji modemu i komputera.
W celu dokonania zmian kliknij na przycisk Next >

12. Po pomyÊlnym przeprowadzeniu zmian w modemie ST 510 i pod∏àczonym
do niego komputerze zostanie wyÊwietlone okno Asystenta konfiguracji,
informujàce U˝ytkownika o zakoƒczeniu procesu i kolejnych krokach, które
nale˝y zrealizowaç w przypadku pod∏àczenia innych komputerów do routera.
Po zapoznaniu si´ z tym komunikatem kliknij na przycisk ‘Finish’:

11. Rozpoczyna si´ proces uaktywnienia nowych ustawieƒ modemu i komputera
Skonfigurowany na routerze profil us∏ugowy uaktywnia serwer DHCP.
JednoczeÊnie nast´puje ustawienie komputera PC jako klienta DHCP. Oznacza
to, ˝e w wi´kszoÊci przypadków nie jest wymagana dodatkowa konfiguracja
komputera PC, nawet je˝eli U˝ytkownik zamierza po∏àczyç wiele komputerów PC
pracujàcych w sieci lokalnej i u˝ywaç ich do pracy w sieci Internet poprzez
modem ST 510.

Neostrada

Krok 3. Pod∏àczenie do routera dodatkowych komputerów
Ka˝dy komputer PC do∏àczony do routera, powinien byç ustawiony na
pobieranie adresu IP z serwera DHCP lub mieç skonfigurowany adres statyczny
(oprócz 10.0.0.138, który jest adresem modemu). W tym celu U˝ytkownik mo˝e
dokonaç konfiguracji protoko∏u TCP/IP r´cznie lub skorzystaç z Asystenta
konfiguracji. Poni˝ej przedstawiono kolejne kroki przy konfiguracji komputerów
w sieci LAN za pomocà Asystenta konfiguracji (zalecane).
1. Do nap´du CD-ROM komputera, do∏àczanego poprzez hub lub switch do
modemu ST 510, nale˝y w∏o˝yç p∏yt´ CD z aplikacjà Neostrada Plus.
2. Uruchomi si´ prezentacja. Je˝eli funkcja autoodtwarzania jest wy∏àczona,
wówczas nale˝y uruchomiç prezentacj´ bezpoÊrednio z dysku CD – plik
start.exe.
3. Na prezentacji nale˝y kliknàç na odnoÊnik Zmiana trybu pracy modemu lub
Konfiguracja komputera.
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4. Zostanie uruchomiony Asystent konfiguracji, który pozwala zmieniç
ustawienia modemu i komputera. Nast´pnie kliknij na przycisk Next>.

5. Asystent konfiguracji rozpocznie wyszukiwanie modemu SpeedTouch.

6. Po znalezieniu modemu zostanie wyÊwietlone okno, które informuje
U˝ytkownika o aktualnej konfiguracji SpeedTouch 510.

Kliknij dalej na przycisk Next >.

Neostrada

Uwaga! Je˝eli Asystent konfiguracji nie znajdzie modemu SpeedTouch,
pojawia si´ okno dialogowe z informacjà o b∏´dzie. W takim
przypadku nale˝y sprawdziç:
• czy modem ST 510 jest w∏àczony i zainicjalizowany,
• czy komputer PC jest prawid∏owo po∏àczony
z modemem ST 510,
• czy prawid∏owo jest zainstalowana karta sieciowa
i protokó∏ TCP/IP,
• czy pomi´dzy komputerem PC a modemem ST510 nie znajduje
si´ urzàdzenie typu firewall, oraz czy na komputerze PC nie
pracuje oprogramowanie typu personal firewall.
Je˝eli modem ST 510 zosta∏ ju˝ uprzednio skonfigurowany mo˝e byç
zabezpieczony has∏em systemowym. Nale˝y podaç to has∏o, aby uzyskaç
wglàd w szczegó∏y konfiguracyjne urzàdzenia lub aby móc wykonaç inne
czynnoÊci konfiguracyjne.
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7. Asystent konfiguracji wyÊwietli teraz okno wyboru, na którym zaznacz opcj´
Change the LAN configuration i kliknij przycisk Next>.

5.2. Konfiguracja modemu jako router ADSL dla innych systemów
Modem SpeedTouch 510 jest niezale˝ny od systemu operacyjnego, dlatego
konfiguracja przeprowadzana w sposób przedstawiony poni˝ej mo˝e byç
zrealizowana na dowolnym systemie komputerowym.
Uwaga! Poni˝sza procedura mo˝e byç równie˝ uruchomiona na systemach
pracujàcych pod kontrolà MS Windows.
Krok 1. Ustawienie adresu IP
Upewnij si´, ˝e system operacyjny posiada prawid∏owà konfiguracj´ TCP/IP.
W tym celu nale˝y skonfigurowaç komputer ze statycznym prywatnym
adresem Net10, np. 10.0.0.1.
Uwaga! Nie nale˝y korzystaç z adresu IP 10.0.0.138, poniewa˝ jest to
domyÊlny adres IP modemu SpeedTouch.

8. Zostanie wyÊwietlone okno, informujàce U˝ytkownika o zmianach, które
zostanà przeprowadzone w konfiguracji komputera (uzyskaj adres IP
automatycznie).
W celu dokonania zmian kliknij na przycisk Next >.

Aby upewniç si´, co do prawid∏owoÊci po∏àczenia IP mo˝na wykonaç operacj´
ping do modemu SpeedTouch.
Krok 2. Konfigurowanie modemu SpeedTouch 510 jako router
Konfiguracja modemu przebiega w nast´pujàcy sposób:
1. Otwórz przeglàdark´ WWW i przejdê do domyÊlnego adresu IP modemu
SpeedTouch (10.0.0.138).
Szczegó∏owe informacje na temat konfiguracji modemu poprzez przeglàdark´
internetowà znajdujà si´ w dokumentacji modemu na p∏ycie CD.

Neostrada

2. Pojawia si´ systemowa strona informacyjna WWW modemu SpeedTouch.
Rozwiƒ pozycj´ Advanced Topics i kliknij przycisk Easy Setup.
Uwaga! Je˝eli modem SpeedTouch jest w stanie domyÊlnej konfiguracji
fabrycznej, kreator Easy Setup pojawi si´ automatycznie.

Uwaga! Je˝eli Asystent konfiguracji wykryje brak niektórych komponentów
sieciowych (np. nie zosta∏ zainstalowany protokó∏ TCP/IP), wówczas
mo˝esz zostaç poproszony o w∏o˝enie p∏yty systemowej CD
i zainstalowanie w∏aÊciwego oprogramowania. Po przeprowadzeniu
zmian w ustawieniach komputera mo˝esz zostaç
poproszony o restart systemu.
Po pomyÊlnym przeprowadzeniu zmian kliknij na przycisk Finish.
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3. Pojawia si´ okno powitalne kreatora konfiguracji modemu SpeedTouch:

Uwaga! W analogiczny sposób mo˝na póêniej wróciç do trybu bridge,
wybierajàc profil Bridged Ethernet.
Mo˝na dodawaç us∏ugi do listy Services przez ∏adowanie
szablonów. Szczegó∏owe informacje znajdujà si´ w za∏àczonej na
CD-ROM dokumentacji technicznej.
Aby kontynuowaç, kliknij przycisk Next >.
5. W oknie konfiguracji po∏àczenia PPPoA wybierz ustawienia protoko∏u ATM:
VPI/VCI=0.35 i kliknij przycisk Next >.

Aby kontynuowaç kliknij przycisk Next >.

Neostrada

4. Pojawi si´ okno wyboru profilu po∏àczenia z siecià Internet:

W liÊcie Service kliknij wybrany profil po∏àczenia. Zalecanym profilem dla
Neostrady jest Routed PPPoA – DHCP – NAPT.
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6. Pojawi si´ okno konfiguracji konta PPPoA, w którym wpisz swoje parametry
identyfikacyjne, przyznane w trakcie rejestracji us∏ugi Neostrada (konto i has∏o).

8. Zostanie wyÊwietlone okno, informujàce U˝ytkownika o zmianach, które
zostanà przeprowadzone w konfiguracji modemu. W celu dokonania zmian
kliknij na przycisk Start >.

Kliknij przycisk Next >, aby przejÊç dalej.

Neostrada

7. W oknie zabezpieczeƒ nale˝y wpisaç nazw´ i has∏o U˝ytkownika, które b´dà
chroni∏y konfiguracj´ modemu przed ingerencjà osób trzecich.

9. Rozpoczyna si´ proces uaktywnienia nowych ustawieƒ. Na zakoƒczenie
wyÊwietlany jest komunikat, informujàcy o poprawnie przeprowadzonej
konfiguracji modemu. Kliknij na przycisk Finish w celu zamkni´cia okna
dialogowego.

Po dokonaniu tych czynnoÊci kliknij przycisk Next >.
10. W celu sprawdzenia poprawnoÊci ukoƒczenia konfiguracji mo˝na przejÊç
(za pomocà przeglàdarki WWW) do modemu SpeedTouch i sprawdziç jego
aktualny stan.
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Krok 3. Pod∏àczenie do routera dodatkowych komputerów
Ka˝dy komputer do∏àczony do routera SpeedTouch 510, powinien byç ustawiony
do pobierania adresu IP z serwera DHCP. W tym celu U˝ytkownik powinien
dokonaç konfiguracji protoko∏u TCP/IP na wszystkich stacjach, które b´dà
korzysta∏y z dost´pu do Internetu poprzez Neostrad´.
Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç przypisania do komputerów statycznych adresów IP,
lecz taka konfiguracja wymaga zmiany ustawieƒ tablicy routingu lub modyfikacji
ustawieƒ serwera DHCP.

W celu zainstalowania aplikacji Dr SpeedTouch przejdê do katalogu
\ST510\Dr SpeedTouch na dysku CD-ROM i uruchom program setup.exe.
Post´puj dalej zgodnie ze wskazówkami instalatora. Dodatkowe informacje
o dzia∏aniu aplikacji znajdziesz w do∏àczonej dokumentacji technicznej oraz
bezpoÊrednio w programie, klikajàc na przycisk Help.
• Zarzàdca NAPT – aplikacja dzia∏ajàca pod kontrolà systemów MS Windows,
umo˝liwiajàca dodawanie statycznych pozycji w tablicy NAT, s∏u˝àcych pewnym
wybranym aplikacjom.

5.3. Dodatkowe oprogramowanie
Na dysku CD-ROM, do∏àczonym do Zestawu Instalacyjnego, znajdujà si´
dodatkowe programy s∏u˝àce do monitorowania pracy modemu oraz
przeprowadzania zaawansowanych ustawieƒ:
• Dr SpeedTouch – aplikacja dzia∏ajàca pod kontrolà systemów MS Windows,
umo˝liwiajàca:
– przeglàdanie informacji o modemie SpeedTouch,
– przeglàdanie informacji dotyczàcych aktywnoÊci modemu SpeedTouch,
– testowanie polàczenia komputera PC oraz modemu SpeedTouch dzi´ki
kreatorowi Diagnostics,
– monitorowanie pracy modemu SpeedTouch.

Neostrada

Dzi´ki Zarzàdcy NAPT, U˝ytkownik ma mo˝liwoÊç uruchomienia serwisów
internetowych w swojej sieci lokalnej (za routerem) i przekierowania wywo∏aƒ
z Internetu na specyficzne adresy prywatne.
W celu skorzystania z aplikacji Zarzàdca NAPT przejdê do katalogu
\ST510\NAT Manager na dysku CD-ROM i uruchom program natmgr.exe.
Post´puj dalej zgodnie ze wskazówkami kreatora. Dodatkowe informacje
o dzia∏aniu aplikacji znajdziesz w do∏àczonej dokumentacji technicznej.
• Upgrade Wizard – aplikacja dzia∏ajàca pod kontrolà systemów MS Windows,
umo˝liwiajàca uaktualnienie oprogramowania modemu.
Uwaga! U˝ytkownicy innych systemów mogà uaktualniç oprogramowanie
systemowe modemu poprzez protokó∏ BOOTP (szczegó∏y znajdujà
si´w dokumentacji technicznej).
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6. Uruchomienie us∏ugi Neostrada w systemach MacOS i Linux

Z uwagi na fakt, i˝ produkty serii SpeedTouch 500 sà nieustannie rozwijane, co
zapewnia tworzenie i udost´pnianie nowych funkcjonalnoÊci, istnieje mo˝liwoÊç
uaktualniania oprogramowania systemowego poprzez zapisanie w pami´ci modemu
nowego firmware. U˝ytkownik mo˝e w tym celu Êciàgnàç ze strony producenta
rekomendowane dla sieci TP oprogramowanie i za pomocà Upgrade Wizarda
wczytaç do modemu nowy plik systemowy.
Sprawdzenie, czy producent przygotowa∏ nowy firmware odbywa si´ za pomocà
strony WWW modemu SpeedTouch: w przeglàdarce internetowej nale˝y podaç
adres modemu 10.0.0.138, a nast´pnie rozwinàç menu Advanced i kliknàç
odnoÊnik System. Pojawi si´ strona z informacjami o aktualnej konfiguracji
modemu oraz wersji firmware:

U˝ytkownicy systemów MacOS i Linux mogà uruchomiç us∏ug´ Neostrada,
wykorzystujàc jeden z dwóch trybów konfiguracji modemu SpeedTouch 510:
a) bridge (domyÊlny) – wymagane jest oprogramowanie obs∏ugujàce
protokó∏ PPPoE (szczegó∏y w dokumentacji
technicznej modemu),
b) router (zalecany) – wymagane jest przeprogramowanie modemu na
funkcjonalnoÊç routera (szczegó∏y w rozdziale 5.2.).
Poni˝ej zosta∏a opisana procedura zainstalowania i uruchomienia us∏ugi
Neostrada, gdy modem b´dzie pe∏ni∏ funkcj´ routera.
1. Pod∏àcz urzàdzenia, znajdujàce si´ Zestawie Instalacyjnym, do linii telefonicznej
zgodnie z Instrukcjà Instalacji.
2. Przekonfiguruj modem do trybu router (post´powanie opisane w rozdziale 5.2),
wpisujàc w ustawieniach PPPoA:
user name:
password:

Kliknij na odnoÊnik Here, aby sprawdziç, czy producent udost´pni∏ nowe,
rekomendowane dla sieci TP oprogramowanie systemowe dla modemu ST510.
Je˝eli dost´pny jest nowy firmware, mo˝esz go Êciàgnàç na dysk lokalny,
a nast´pnie przes∏aç do modemu korzystajàc z Upgrade Wizarda.

Neostrada

W celu skorzystania z aplikacji Upgrade Wizard przejdê do katalogu
\ST510\Upgrade Wizard na dysku CD-ROM i uruchom program upgradeST.exe.
Post´puj dalej zgodnie ze wskazówkami kreatora. Dodatkowe informacje
o dzia∏aniu aplikacji znajdziesz w do∏àczonej dokumentacji technicznej.

rejestracja@neostrada.pl
rejestracja

3. Za pomocà przeglàdarki internetowej po∏àcz si´ ze stronà rejestracji us∏ugi
Neostrada: www.rejestracja.neostrada.pl i post´puj zgodnie ze wskazówkami.
4. Po pobraniu konta i has∏a logowania do strefy Neostrada nale˝y ponownie
przekonfigurowaç modem (post´powanie opisane w rozdziale 5.2),
wykorzystujàc uzyskane parametry w ustawieniach PPPoA:
user name:
password:

moje_konto@neostrada.pl
moje_has∏o

5. Po zakoƒczeniu konfiguracji modemu SpeedTouch mo˝esz ju˝ ∏àczyç si´
z Internetem.
Uwaga! Pami´taj, aby Twój komputer pobiera∏ automatycznie adres IP.
6. Wejdê teraz na stron´ konfiguracji us∏ug hostingowych
www.konfiguracja.neostrada.pl, na której mo˝esz utworzyç dodatkowe konta
poczty elektronicznej oraz uruchomiç swój w∏asny serwer WWW.
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7. Pomoc w rozwiàzywaniu problemów

Poni˝sza tabela jest pomocna w okreÊlaniu przyczyny powstania problemu,
podajàc jednoczeÊnie sugestie dotyczàcego jego usuni´cia:

7.1. Znaczenie diod na modemie

Wskazanie
Modem SpeedTouch nie pracuje
(˝adna z diod LED si´ nie Êwieci)

Dioda LED sieci LAN si´ nie Êwieci.
Dioda LED stanu ∏àcza danego portu
Ethernet si´ nie Êwieci.

W poni˝szej tabeli przedstawiono wskazania diod LED na modemie sygnalizujàce
problemy podczas u˝ytkowania urzàdzenia:
Nazwa
Power/systemLED

Wskazanie
Kolor
Wy∏àczona
Zielona

Bursztynowa
Czerwona
DSL/WAN

Neostrada

LAN

Wy∏àczona
Bursztynowa

Opis

Obni˝ona wydajnoÊç modemu SpeedTouch.

Status
W∏àczona
Miga
Miga
W∏àczona
W∏àczona

Zielona/
bursztynowa
Zielona

Miga
W∏àczona
Prze∏àczanie
kolorów
W∏àczona

Wy∏àczona
Zielona

W∏àczona

Zasilanie wy∏àczone
Zasilanie w∏àczone, normalna praca
Zasilanie w∏àczone, powrót
do ustawieƒ domyÊlnych
Zasilanie w∏àczone, trwa BOOT
Zasilanie w∏àczone, trwa POST(*)
Zasilanie w∏àczone, POST(*)
zakoƒczony niepowodzeniem
¸àcze DSL od∏àczone
¸àcze DSL w trakcie synchronizacji
¸àcze DSL zsynchronizowane
¸àcze DSL zsynchronizowane
i trwa nawiàzywanie po∏àczenia
¸àcze DSL zsynchronizowane
i po∏àczenie aktywne
¸àcze Ethernet od∏àczone
¸àcze Ethernet aktywne

Brak UPnP.

Brak mo˝liwoÊci osiàgni´cia stanu
synchronizacji ∏àcza.
Dioda LED DSL/WAN jest wy∏àczona
lub miga w kolorze bursztynowym.

Opis
Upewniç si´, czy modem SpeedTouch jest w∏àczony
do sieci energetycznej.
Upewniç si´, czy zasilacz s∏u˝àcy do zasilania modemu
SpeedTouch jest w∏aÊciwy.
Nacisnàç wy∏àcznik zasilania.
Upewniç si´, ˝e przewody sà w∏aÊciwie pod∏àczone
do portu 10/100 Base-T.
Upewniç si´, ˝e wykorzystywany przewód Ethernet
jest w∏aÊciwy.
Upewniç si´, ˝e port Ethernet komputera PC
pracuje w trybie autonegocjacji.
Sprawdziç, czy centralny rozga∏´ziacz lub dedykowane
filtry sà prawid∏owo zainstalowane.
Upewniç si´, czy komponent UPnP jest zainstalowany
na Paƒstwa komputerze PC (je˝eli systemem operacyjnym
jest Microsoft Windows XP).
Paƒstwa komputer nie wspiera mechanizmu UPnP, je˝eli
system operacyjny jest ró˝ny od Microsoft Windows XP.
Upewniç si´, czy mechanizm UPnP nie jest wy∏àczony
(na stronach WWW modemu SpeedTouch).
Upewniç si´, ˝e us∏uga ADSL jest uaktywniona na tym
∏àczu telefonicznym, do którego jest pod∏àczony
modem SpeedTouch.
Je˝eli jest to pierwsze uruchomienie modemu, nale˝y
pami´taç, ˝e TP aktywuje us∏ug´ Neostrada w ciàgu 10 dni
od z∏o˝enia zamówienia. Je˝eli po up∏ywie tego czasu
dioda DSL nadal si´ nie Êwieci, wówczas nale˝y
skontaktowaç si´ z infolinià technicznà 0-800 102 102.

(*) Power On Self Test (POST) – autotest uruchamiany po w∏àczeniu zasilania.
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7.2. Konfiguracja domyÊlna modemu SpeedTouch
W celu przywrócenia fabrycznej konfiguracji modemu ST510 nale˝y
przeprowadziç poni˝szà procedur´ resetu sprz´towego:
1. Upewnij si´, ˝e modem SpeedTouch jest w∏àczony do sieci energetycznej.
2. Wy∏àcz modem SpeedTouch naciskajàc wy∏àcznik zasilania do momentu
wygaÊni´cia wszystkich diod LED.
3. NaciÊnij ponownie wy∏àcznik zasilania (krótko).
4. W momencie, w którym dioda LED Power/System rozpoczyna migaç
w kolorze zielonym, naciÊnij jeszcze raz wy∏àcznik zasilania (krótko).
5. Dioda LED Power/System przestaje migaç i zaczyna Êwieciç w kolorze
zielonym. Po szeÊciu sekundach rozpoczyna ponownie migaç w kolorze
zielonym. NaciÊnij jeszcze raz wy∏àcznik zasilania (krótko).
6. Wszystkie diody LED b∏yskajà raz w kolorze zielonym.
7. Modem SpeedTouch wykonuje reboot i podejmuje prac´ w konfiguracji
domyÊlnej (fabrycznej).
Zerowanie systemu do konfiguracji domyÊlnej (bridge) powoduje równie˝
usuni´cie ustawieƒ profili konfiguracyjnych. Oznacza to koniecznoÊç
rekonfiguracji systemu za pomocà kreatora Asystent konfiguracji lub
za∏adowanie odpowiedniego pliku konfiguracyjnego, zgodnie ze
wskazówkami podanymi w Rozdziale 5.

7.3. Wyst´powanie komunikatu „B∏àd 691” w aplikacji Neostrada Plus
podczas ustanawiania po∏àczenia z Internetem na komputerach PC
> JeÊli po∏àczenie z Internetem jeszcze nigdy nie by∏o ustanowione.
• sprawdê nazw´ U˝ytkownika i has∏o U˝ytkownika, które zosta∏y podane
podczas konfigurowania Neostrady. W tym celu w aplikacji Neostrada Plus
nale˝y kliknàç na przycisk Konfiguracja.
• kliknij na kart´ Moje konto,
• sprawdê czy nie ma b∏´du w nazwie U˝ytkownika i w haÊle U˝ytkownika
(du˝e i ma∏e litery sà rozró˝niane!),
• zatwierdê klikajàc na przycisk OK,
• ponownie spróbuj ustanowiç po∏àczenie z Internetem klikajàc na przycisk
Sieç Web lub Po∏àcz w aplikacji Neostrada Plus.
> JeÊli po∏àczenie z Internetem dzia∏a∏o poprawnie:
Mo˝liwe jest, ˝e po∏àczenie zak∏óca chwilowy problem techniczny. W tym
przypadku odczekaj godzin´ a nast´pnie spróbuj ponownie.
JeÊli problem wyst´puje nadal:
• wy∏àcz modem przez od∏àczenie zasilania,
• ponownie pod∏àcz modem do zasilania,
• uchom ponownie komputer,

Neostrada

• spróbuj stanowiç po∏àczenie klikajàc na przycisk Po∏àcz
w aplikacji Neostrada Plus.
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7.4. Wyst´powanie komunikatu „B∏àd autentyfikacji” w programie
obs∏ugujàcym po∏àczenie PPP na komputerach Mac
> JeÊli po∏àczenie z Internetem jeszcze nigdy nie by∏o ustanowione.

7.5. Nie mo˝na po∏àczyç si´ z Internetem przy u˝yciu aplikacji
Neostrada Plus
JeÊli niemo˝liwe jest surfowanie po Internecie, nale˝y sprawdziç
nast´pujàce punkty:

• sprawdziç nazw´ U˝ytkownika i has∏o U˝ytkownika, które zosta∏y wpisane
podczas konfigurowania aplikacji dost´powej. W tym celu nale˝y otworzyç
menu Jab∏ko,

• przed wykonaniem kolejnych operacji sprawdê czy przycisk Po∏àcz jest
w pozycji OFF,

• Kliknij na Control Panels, a nast´pnie Remote Access,

• kliknij na przycisk Konfiguracja w aplikacji Neostrada Plus.

• Sprawd˝ czy nie ma b∏´du w Nazwie U˝ytkownika ani w HaÊle U˝ytkownika
(du˝e i ma∏e litery sà rozró˝niane!),
• nazwa U˝ytkownika i has∏o U˝ytkownika zosta∏y przes∏ane w momencie
rejestracji.

• kliknij na kart´ Preferencje i sprawdê czy:
❖ jest zaznaczona opcja Po∏àcz si´ podczas uruchamiania przeglàdarki,
❖ jest zaznaczona opcja Po∏àcz si´ podczas uruchamiania programu
pocztowego

• ponownie spróbuj ustanowiç po∏àczenie klikajàc na przycisk Connect.

• nast´pnie kliknij na przycisk OK,

> JeÊli po∏àczenie z Internetem dzia∏a∏o poprawnie.

• ponownie spróbuj klikajàc na przycisk Sieç Web,

Mo˝liwe jest, ˝e po∏àczenie zak∏óca chwilowy problem techniczny. W tym
przypadku nale˝y odczekaj godzin´ a nast´pnie spróbuj ponownie.

• jeÊli surfowanie po Internecie nadal jest niemo˝liwe, sprawdê, czy jest
ustanowione po∏àczenie z Internetem,

JeÊli problem wyst´puje nadal:

• jeÊli po∏àczenie z Internetem nie zosta∏o ustanowione powinien byç
wyÊwietlony komunikat o b∏´dzie,

• wy∏àcz modem przez od∏àczenie zasilania,
• po chwili ponownie w∏àcz zasilanie modemu,
• uruchom ponownie komputer,

• jeÊli u˝ywasz programu typu firewall nale˝y tymczasowo go wstrzymaç,
aby sprawdziç, czy nie przeszkadza on w surfowaniu.

Neostrada

• spróbuj ustanowiç po∏àczenie klikajàc na przycisk Connect.

• w okienku komunikatu o b∏´dzie kliknij na przycisk Pomoc, aby uzyskaç
informacj´ o czynnoÊciach do wykonania w celu rozwiàzania problemu,
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7.6. Niespodziewane przerywanie po∏àczenia z Internetem
Aby rozwiàzaç 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:

> Dioda DSL/WAN nie Êwieci, mimo ˝e up∏yn´∏o 10 dni od daty zamówienia
us∏ugi.

> brak zasilania modemu pràdem: (chwilowy – skok napi´cia) lub ca∏kowite
od∏àczenie zasilania (modem wy∏àczony).

> Wszystkie diody Êwiecà si´ Êwiat∏em ciàg∏ym, a na ekranie pojawia si´
komunikat o b∏´dzie: b∏àd 650.

> utrata synchronizacji: chwilowa (skoki napi´cia) lub d∏ugotrwa∏a
(linia telefoniczna).

> Linia telefoniczna nie dzia∏a, mimo ˝e mikrofiltry ADSL sà prawid∏owo
pod∏àczone.

JeÊli problem wyst´puje nadal:
• wy∏àcz modem przez od∏àczenie zasilania,
• ponownie w∏àcz zasilanie na modemie,
• poczekaj na zsynchronizowania modemu – dioda DSL/WAN powinna
Êwieciç si´ na zielono;

Neostrada

7.7. Problemy wyst´pujàce podczas uruchamiania Zestawu Instalacyjnego
Neostrada

W takich wypadkach skontaktuj si´ z Pomocà Technicznà Neostrada
(0-800 102 102).

> dioda DSL/WAN na modemie miga na zielono lub jest wy∏àczona
– utrata synchronizacji ADSL:
• sprawdê po∏àczenie kabli telefonicznych, czy modem jest poprawnie
pod∏àczony z rozdzielaczem lub gniazdkiem telefonicznym,
• modem powinien byç jako pierwszy pod∏àczony do rozdzielacza
lub gniazdka telefonicznego.
• sprawdê równie˝, czy wszystkie u˝ywane gniazdka telefoniczne (do
których po∏àczone sà np. faks, automatyczna sekretarka) majà za∏o˝ony
mikrofiltr ADSL. Mikrofiltr ten powinien byç pod∏àczony jako pierwszy
w gniazdku (przed danym urzàdzeniem),
• wy∏àcz tymczasowo inne urzàdzenia pod∏àczone do tego samego gniazdka,
co modem ADSL (faks, automatyczna sekretarka) i ponownie przeprowadziç
prób´ ustanowienia po∏àczenia,
• u˝ywanie przed∏u˝acza kabla telefonicznego do po∏àczenia z Internetem
jest stanowczo odradzane;
> wszystkie diody na modemie Êwiecà si´ ciàg∏ym zielonym Êwiat∏em
– po∏àczenie z Internetem zosta∏o wstrzymane:
• byç mo˝e jeden z u˝ywanych programów jest skonfigurowany w taki
sposób, aby automatycznie przerywaç po∏àczenie z Internetem po u˝yciu,
• sprawdê ustawienia programów otwartych w momencie przerwania
po∏àczenia z Internetem,
• jeÊli otwarty by∏ program Poczty w menu Narz´dzia, Opcje, sprawdê,
czy nie jest zaznaczona opcja Od∏àcz po wys∏aniu i odebraniu,
• wszystkie diody sà zgaszone – modem jest wy∏àczony (problem z zasilaniem).
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8. Instrukcje bezpieczeƒstwa

Warunki klimatyczne

Przecià˝enie

Urzàdzenie SpeedTouch jest przeznaczone do:

Nie wolno przecià˝aç gniazd zasilania i przed∏u˝aczy, poniewa˝ zwi´ksza
to ryzyko wystàpienia po˝aru lub pora˝enia pràdem.

• u˝ywania na nieruchomym pulpicie wewnàtrz pomieszczenia; maksymalna
temperatura otoczenia nie mo˝e przekroczyç 40°C.
• nie mo˝e byç zamontowane w miejscu wystawionym na bezpoÊrednie lub
intensywne dzia∏anie promieni s∏onecznych i/ lub cieplnych,
• nie mo˝e byç nara˝one na warunki pu∏apki cieplnej – kumulacj´ ciep∏a,
dzia∏anie wody lub wystàpienie kondensacji pary wodnej,
• powinno byç zainstalowane w Êrodowisku o 2 stopniu zanieczyszczenia.
Czyszczenie
Przed czyszczeniem urzàdzenie nale˝y od∏àczyç od êród∏a zasilania i komputera.
Do czyszczenia nie wolno u˝ywaç Êrodków p∏ynnych lub w aerozolu.
Do czyszczenia nale˝y u˝ywaç wilgotnej mi´kkiej Êciereczki.
Woda i wilgoç
Urzàdzenia SpeedTouch nie wolno u˝ywaç w pobli˝u wody, np. przy wannie,
umywalce, zlewie, w pralni, w wilgotnej piwnicy lub przy basenie. Przeniesienie
urzàdzenia z zimnego pomieszczenia do ciep∏ego mo˝e spowodowaç wystàpienie
kondensacji pary wodnej na niektórych jego cz´Êciach wewn´trznych. Nale˝y
zaczekaç na wyschni´cie tych cz´Êci przed ponownym uruchomieniem
urzàdzenia.

Neostrada

Zasilanie elektryczne
Zasilanie urzàdzenia SpeedTouch musi spe∏niaç specyfikacje wskazane na
etykietach oznakowania. WartoÊç nominalna napi´cia wynosi 15 V. Zasilanie
musi byç klasy II i musi posiadaç zabezpieczenia ograniczajàce dostarczany pràd.
Zasilanie musi byç sprawdzone i zgodne ze standardami krajowymi lub lokalnymi.
U˝ywanie innych typów êróde∏ zasilania jest zabronione. Je˝eli nie ma pewnoÊci
co do wymaganego typu êród∏a zasilania, nale˝y sprawdziç w dokumentacji
U˝ytkownika lub nale˝y skontaktowaç si´ z lokalnym sprzedawcà urzàdzenia.

Obs∏uga
Aby zmniejszyç ryzyko pora˝enia pràdem, nie nale˝y rozmontowywaç urzàdzenia
SpeedTouch. ˚adne z cz´Êci wewn´trznych urzàdzenia nie sà przeznaczone do
wymiany przez U˝ytkownika – dlatego nie ma powodu do rozmontowywania
urzàdzenia. Otwieranie lub zdejmowanie pokryw mo˝e naraziç osob´ na dzia∏anie
niebezpiecznych napi´ç. Nieprawid∏owe zmontowanie mo˝e spowodowaç
pora˝enie pràdem przy ponownym uruchomieniu urzàdzenia.
Je˝eli wymagany jest serwis lub naprawa, urzàdzenie nale˝y przekazaç
wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu.
Uszkodzenie wymagajàce serwisowania
Urzàdzenie SpeedTouch nale˝y od∏àczyç od êród∏a zasilania i przekazaç
wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu w nast´pujàcych przypadkach:
• kiedy uszkodzony jest przewód lub wtyczka zasilania.
• je˝eli jakiÊ p∏yn zosta∏ rozlany na urzàdzenie.
• je˝eli urzàdzenie by∏o wystawione na dzia∏anie deszczu lub wody.
• je˝eli urzàdzenie nie pracuje prawid∏owo.
• je˝eli urzàdzenie upad∏o lub zosta∏o uszkodzone w inny sposób.
• je˝eli urzàdzenie wykazuje zauwa˝alnà zmian´ w dzia∏aniu.
Natychmiast nale˝y od∏àczyç urzàdzenie od êród∏a zasilania, je˝eli U˝ytkownik
poczuje zapach spalenizny lub zauwa˝y dym wydobywajàcy si´ z urzàdzenia.
Pod ˝adnym pozorem U˝ytkownik nie mo˝e otwieraç urzàdzenia – grozi to
pora˝eniem pràdem.

Zabezpieczenie przewodu zasilajàcego
Przewód zasilajàcy nie mo˝e byç niczym obcià˝ony mechanicznie (nie mo˝na
na nim k∏aÊç lub zawieszaç przedmiotów itp.). Nie umieszczaj tego urzàdzenia
w miejscu, gdzie przewód zasilajàcy mo˝e zostaç nadepni´ty.
Zwróç szczególnà uwag´ na wtyczk´ przewodu i wejÊcie zasilania urzàdzenia;
nie wolno u˝ywaç urzàdzenia, jeÊli te miejsca sà uszkodzone.
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9. Obs∏uga Klienta

W celu uzyskania pomocy przy:
• instalacji programów i modemu,
• u˝ywaniu poczty elektronicznej,
• surfowaniu po Internecie,
• problemach podczas u˝ytkowania us∏ugi
nale˝y skontaktowaç si´ z Pomocà Technicznà Neostrady (tel. 0-800 102 102),
czynnà codziennie, 24 godz. na dob´.
Aby uzyskaç pomoc podczas instalacji modemu:
Pomoc Techniczna
tel. 0-800 102 102
oraz wybraç cyfr´ „2” na aparacie telefonicznym

Neostrada

Informacje dodatkowe o us∏udze Neostrada:

Pomoc Handlowa
tel. 0-800 102 102
oraz wybraç cyfr´ „1” na aparacie telefonicznym

