instrukcja instalacji
w systemie Mac OS
modemu USB ZTE ZXDSL 852
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1. Instalacja sterowników
a) wymagania
Modem ZTE ZXDSL 852 obsługiwany jest przez systemy operacyjne
Mac OS 9.x i Mac OS X. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla systemu Mac OS 9.x.

Instalację należy rozpocząć z ODŁĄCZONYM kablem USB!!!

b) lokalizacja sterowników
Sterowniki do modemu znajdują się na dołączonej do zestawu instalacyjnego płycie CD.
Po włożeniu płyty do stacji CD-ROM należy podwójnie kliknąć na ikonę CD-ROM
neostrada tp na pulpicie.

Właściwe sterowniki dla systemu operacyjnego Mac OS 9.x znajdują się
w katalogu o nazwie OS 8.6–9.x.

Kliknij podwójnie na ikonę OS 8.6–9.x w celu otworzenia folderu ze sterownikami
dla systemu operacyjnego Mac OS 9.x.

c) instalacja sterowników
Instalację należy rozpocząć z ODŁĄCZONYM kablem USB.
W celu uruchomienia instalatora kliknij podwójnie na ikonę install, znajdującą się
w katalogu OS 8.6–9.x .
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Po zakończeniu procedury instalacji system operacyjny poinformuje cię o sukcesie
przeprowadzonej instalacji i konieczności restartu komputera. Kliknij przycisk Restart,
aby wykonać restart komputera.

2. Podłączenie modemu ZTE ZXDSL 852
Podłączenia modemu należy dokonać po zakończeniu instalacji sterowników
modemu i restarcie systemu operacyjnego.
• W pierwszej kolejności podłącz kabel liniowy ADSL do gniazda RJ11 w modemie
ZTE ZXDSL 852. Drugi koniec kabla podłącz do gniazda telefonicznego.
• Następnie podłącz wtyczkę USB modemu ZTE ZXDSL 852
do gniazda USB komputera.
• Po przyłączeniu modemu na urządzeniu powinna zaświecić się dioda PWR,
po chwili powinna zacząć migać dioda ADSL. Po około minucie modem powinien
uzyskać synchronizację, co zostanie zasygnalizowane stałym świeceniem diody
ADSL światłem ciągłym.

4

3. Konfiguracja sterownika
Musisz teraz skonfigurować modem w systemie. W tym celu wybierz z menu
systemowego Apple Start ikonkę z górnego lewego rogu ekranu, następnie zaznacz
Tablice kontrolne (Control Panels)

i kliknij na wiersz „TCP/IP”. Na ekranie zostanie wyświetlony panel konfiguracyjny
połączeń TCP/IP:
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W oknie konfiguracyjnym TCP/IP w pozycji connect via wybierz z listy wyboru
modem USB ADSL, pod taką nazwą ZTE ZXDSL 852 jest reprezentowany w systemie
operacyjnym. Następnie w Configure wybierz z listy wyboru pozycję Using DHCP
server, aby komputer uzyskał automatycznie adres IP.
Dokonywanie zmian w konfiguracji TCP/IP może być zablokowane. W takiej sytuacji
należy przejść w tryb administratora. W tym celu w menu Zmiany okna Modem
wybierz Tryb pracy. Zmień go na Administratora i potwierdź zmianę, klikając
przycisk OK.

Po wprowadzeniu zmian zamknij okno konfiguracji TCP/IP i potwierdź zmiany, klikając przycisk Save w oknie komunikacyjnym:
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4. Konfiguracja modemu i połączenia z siecią Internet
Po zainstalowaniu sterownika należy dokonać konfiguracji modemu i połączenia
z siecią Internet. Konfigurację można przeprowadzić poprzez interfejs internetowy.
W tym celu należy uruchomić przeglądarkę internetową. Interfejs konfiguracyjny
modemu znajduje się pod adresem http://10.0.0.2, należy go wpisać w polu adresu
przeglądarki i potwierdzić wybór Enterem. Dostęp do panelu konfiguracyjnego
chroniony jest hasłem. W celu uzyskania dostępu do konfiguracji należy wpisać nazwę
użytkownika admin w polu User Name i hasło epicrouter w polu Password
w oknie autentykacyjnym:

W przeglądarce otworzy się strona główna panelu konfiguracyjnego modemu,
umożliwiająca szybką konfigurację połączenia z siecią:

Strona USB Endpoint Quick Start umożliwia konfigurację połączenia PPPoA.
W polu Username należy wpisać nazwę użytkownika usługi neostrada tp w formie
moja_nazwa@neostrada.pl, natomiast w polu Password hasło użytkownika. Jeśli nie
jesteś jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem usługi neostrada tp i nie posiadasz
swoich parametrów połączeniowych, należy wpisać nazwę użytkownika
rejestracja@neostrada.pl i hasło rejestracja.
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Uwaga: Nazwa użytkownika rejestracja@neostrada.pl i hasło rejestracja służą wyłącznie
do połączenia się z serwisem rejestracyjnym http://rejestracja. neostrada.pl,
za pomocą którego można uzyskać swoją indywidualną nazwę użytkownika
usługi i hasło. Po uzyskaniu indywidualnych parametrów połączeniowych
należy wpisać je na stronie konfiguracyjnej modemu w polach Username
i Password. Instrukcja dla serwisu rejestracyjnego znajduje się w rozdziale
Rejestracja nowego użytkownika usługi neostrada tp.
Po wpisaniu parametrów połączeniowych należy zaznaczyć pole Always on, aby nasz
modem automatycznie podtrzymywał połączenie z siecią Internet. Na koniec zapisz
konfigurację połączenia klikając przycisk Save.
W kolejnym kroku należy przejść do panelu konfiguracyjnego WAN klikając w lewej
kolumnie panelu na słowo WAN znajdujące się w części Configuration:

W oknie konfiguracyjnym WAN należy dokonać następujących zmian:
1. Z paska wyboru Encapsulation należy wybrać pozycję PPPoA VC-Mux.
2. W części ATM w polu VPI wpisać wartość 0 (zero).
3. W części ATM w polu VCI wpisać wartość 35.
4. Jeśli w oknie USB Endpoint Quick Start nie wpisano parametrów połączeniowych,
należy wpisać nazwę użytkownika usługi neostrada tp w części PPP w polu Username,
hasło użytkownika w polu Password i zaznaczyć pole Automatic Reconnect.
Wprowadzone zmiany należy potwierdzić, klikając przycisk
znajdujący się
w dolnej części panelu konfiguracyjnego. Następnie kliknąć na łącze Save Configuration,
znajdujące się poniżej przycisku Submit. W nowym oknie wybierz opcję
Save & Reboot w celu załadowania nowych ustawień modemu.
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To już koniec instalacji usługi neostrada tp. Teraz możesz korzystać z zasobów sieci
Internet. Internetowy panel konfiguracyjny oprócz opisanych powyżej funkcji
umożliwia również:
• Ręczne połączenie i rozłączenie połączenia z siecią Internet w oknie USB Endpoint
Quick Start (lewa kolumna internetowego panelu konfiguracyjnego -> łącze Quick Start).
• Sprawdzenie stanu połączenia ADSL i parametrów synchronizacji w oknie ADSL
(lewa kolumna internetowego panelu konfiguracyjnego -> Sekcja Status -> łącze ADSL).
• Sprawdzenie stanu połączenia PPPoA (lewa kolumna internetowego panelu
konfiguracyjnego -> Sekcja Status -> łącze PPP).
• Sprawdzenie posiadanego adresu IP w sieci publicznej (lewa kolumna internetowego panelu konfiguracyjnego -> Sekcja Status -> łącze General Status).

5. Rejestracja nowego użytkownika usługi neostrada tp
1. W celu uzyskania Nazwy Użytkownika usługi neostrada tp i hasła otwórz
przeglądarkę internetową, np. Netscape Navigator, i wejdź na stronę internetową
http://rejestracja.neostrada.pl, na której znajduje się serwis rejestracyjny. Podczas
otwierania strony mogą zostać wyświetlone ekrany informujące o braku weryfikacji
witryny www.rejestracja.neostrada.pl jako godnej zaufania. Na ekranach tych
należy kliknąć przycisk OK, aby zaakceptować certyfikat bezpieczeństwa.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie.
3. Jeśli nie posiadasz jeszcze numerów ID i PIN, możesz je pobrać po kliknięciu na link
pobierz.
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Zostanie wówczas wyświetlona strona (przedstawiona poniżej), na której musisz
wpisać numer zamówienia usługi neostrada tp, numer telefonu, na którym
świadczona będzie usługa, oraz numer PESEL lub NIP, w zależności, czy usługa
świadczona jest klientowi indywidualnemu, czy firmie.
Jeśli już posiadasz swoje numery ID i PIN, wpisz je na kolejnej stronie.

3. Jeżeli podczas procesu rejestracji przeglądarka wyświetli ci okno z ostrzeżeniem
o braku możliwości nawiązania bezpiecznego połączenia, wybierz opcję
kontynuowania połączenia.
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Po przejściu przez wszystkie kroki rejestracji uzyskasz swoją Nazwę Użytkownika
usługi neostrada tp i hasło. Uzyskane parametry w procesie rejestracji zapisz lub
wydrukuj. Będą one ci później potrzebne do ponownego skonfigurowania połączenia,
którego można dokonać w internetowym panelu konfiguracyjnym modemu
(http://10.0.0.2 -> lewa kolumna internetowego panelu konfiguracyjnego -> Sekcja
Status -> USB Endpoint Quick Start). Dokładana instrukcja konfiguracji połączenia
znajduje się w rozdziale Konfiguracja modemu i połączenia z siecią Internet.
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6. Konfiguracja usług hostingowych
1. Połącz się z siecią Internet za pomocą własnej Nazwy Użytkownika
i własnego hasła użytkownika.
2. Otwórz stronę http://konfiguracja.neostrada.pl i zaloguj się,
używając własnego ID i PIN-u.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie.
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